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1. JÖVŐKÉP 
 

Kapolcs jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 
 

Társadalmi jövőkép 

 

▪ Kapolcs a fiatalokat megtartani, és népességét mérsékelten növelni képes vonzó, 

folyamatosan fejlődő élettér, az életminőség javítását szem előtt tartó fejlesztéseknek 

köszönhetően kedvelt lakóhely  

▪ Elsődleges lakófunkciója mellett kedvelt üdülőtelepülés, és az itt élők számára 

munkahelyeket, a megélhetést is biztosító település. 

▪ Az itt élő és a betelepülni akaró fiatal, gyermekes családokat befogadó, aktív, élettel 

teli település. 

▪ Alapfokú igazgatási, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális ellátási, közösségi 

továbbá szabadidős funkciói magas színvonalon biztosítottak saját lakossága számára a 

legfiatalabbaktól a legidősebb korosztályokig. 

▪ Országos hírű, színes és nívós kulturális és közösségi élettel rendelkező, kedvelt, 

visszatérő rendezvényeket kínáló települése a megyének. 

▪ Fejlődő, folyamatosan megújuló közösségi színterek, találkozóhelyek bőségesen állnak 

rendelkezésre az itt élők számára. 

▪ Az időskorú lakosságát megbecsüli, részére jó színvonalú ellátást biztosít. 

▪ A társadalom közösségi ereje növekszik, az újonnan beköltöző családok is aktív 

részeseivé válnak a település mindennapi életének. 

 

 

A település gazdasági jövőképe 

 

▪ A turizmus továbbra is húzóágazat marad, de a helyi termékek előállítására, 

feldolgozására és értékesítésére építő mezőgazdaság gazdasági ereje is nő. 

▪ A turizmusban megvalósul a komplex turisztikai termékkínálat, és a hagyományos 

nagyrendezvények mellett a kevésbé terhelő és egész éves kínálatot nyújtó szelíd 

turizmus is teret nyer. 

▪ Kedvező gazdasági és üzleti környezetet biztosít vállalkozásai számára, ezáltal az itteni 

cégek, kisvállalkozások, őstermelők működési feltételei és eredményessége javul, 

újabb vállalkozások települnek be. 

▪ A térségi munkaerőpiac tartós felvevő képessége mellett bővülnek a helyben 

foglalkoztatás lehetőségei. 

▪ Javulnak a távmunka és a kiegészítő foglalkoztatási formák feltételei, ami az ingázás 

mérséklését is elősegíti. 

▪ A munkavállalók egy része továbbra is a településen kívüli munkaerőpiacon találja 

meg megélhetését, ehhez az ingázás jó színvonalú feltételei biztosítottak. 

▪ A helyi mezőgazdasági alapanyagokra szakosodott környezetkímélő feldolgozóipari, 

élelmiszeripari, és női munkaerőt is foglalkoztató ágazatok részaránya növekszik. 

▪ Az önkormányzat - együttműködésben a gazdasági szereplőkkel - számos közérdekű 

fejlesztést valósít meg, amely hozzájárul a település élhetőségének javításához, ezen 

keresztül pedig a népességvonzó képesség javulásához. 
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▪ A turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően a településen regisztrált éves látogatószám, 

az eltöltött vendégéjszakák és a turizmus ágazat jövedelemtermelő képessége egyaránt 

növekszik. 

 

 

A táji, természeti és épített környezet jövőképe 

 

▪ Kapolcs a jövőben is hatékonyan hasznosítja sokrétű természeti, táji erőforrásait. 

▪ A település speciális természeti erőforrását adja harmonikus táji környezete, az 

egybeolvadó természeti és kultúrtáj, amelyre alapozottan a szelíd turizmus látványosan 

fejlődik. 

▪ Az ökológiai funkciójú területek megőrzése biztosított, és az Önkormányzat él a helyi 

védelem lehetőségével is. A korlátozásokkal hasznosítható természeti értékek mind 

nagyobb részben az ökoturizmus céljai és a bemutatás szolgálatába helyeződnek. 

▪ A tájhasználatban a megélhetést és jövedelemtermelést valamint a megőrzést egyaránt 

lehetővé tevő tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá. 

▪ A mezőgazdasági termelésben a környezetkímélő ökológiai alapú gazdálkodási módok, 

és a speciális helyi termékek, élelmiszerek előállítása nagyobb teret nyernek. 

▪ A település felkészül a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaira, települési zöldfelületeit 

bővíti, a felszíni vízrendezést teljes körűvé teszi. 

▪ Épített környezetét csak kontrolláltan és indokolt esetben bővíti, előtérbe helyezi az 

alulhasznosított területek intenzitás növelését, illetve a területeivel felelős módon, 

előrelátóan gazdálkodik. 

 

Fentiek összefoglalásként Kapolcs jövőképe: Kapolcs lakói és vendégei számára jó 

színvonalú ellátást nyújtó, szerethető, élhető település, amely helyi termékeket 

előállító és a turizmusra építő helyi gazdasággal rendelkezik, és természeti, tájképi 

adottságait, kulturális és épített értékeit megőrizve, országos ismertségét kihasználva 

térségével együttműködve fejlődik. 
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2. CÉLOK 
 

2.1. A jövőkép, az átfogó célok és a részcélok kapcsolata 
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2.2. Kapolcs fejlesztését szolgáló átfogó célok és a részcélok, alcélok 
 

Átfogó cél 1.: A koordinált népesség növekedés elősegítése, a népességszám 

tartós stabilizálása, egységes helyi társadalom 

 

Kiszámítható, mérsékelt növekedés, a fiatal népesség megtartása, a tartós megtelepedés 

ösztönzése 

 

Kapolcs lakónépessége az elmúlt közel 20 éves időszakban összességében csökkent, 

azonban a 2014. évi mélypontot követően évről-évre növekszik, de még nem érte el a 

2001-es szintet. A település kínálta kedvező lakókörülmények, a páratlan természeti és táji 

környezet, a település egyedi kisugárzása, Tapolca, Veszprém és a Balaton közelsége és 

Kapolcs imázsa olyan társadalmi-gazdasági környezetet teremtenek, amely pozitív 

irányban képes hatni Kapolcs távlati népességszámára.  

 

A településen élők számának alakításában a belső és külső tényezők egyaránt szerepet 

játszanak. A lakónépesség gyarapodása két forrásból adódhat, egyrészt a település belső 

megújuló képességéből, másrészt a Kapolcsra irányuló beköltözések dinamizmusából. 

Kapolcs népességében az elmúlt két évtizedben tapasztalt hozzávetőleges állandóság 

mindkét tényező együttes következménye. A természetes fogyás számlájára írható a 

csökkenés, amelyet azonban - főként az utóbbi években - a pozitív bevándorlás 

ellensúlyoz. Az elkövetkező években is természetes fogyással kell reálisan számolni, a 

lakosság öregedő korfája erre enged következtetni. A tapasztalt költözési trendek alapján 

ugyanakkor reális a beköltözések számának további növekedésére felkészülni. 

 

Kapolcs hosszú távon is maradjon szerethető hely, ezért a népesség túlzott növelése 

semmiképp nem támogatható. Olyan mértékű növekedést kell lehetővé tenni, ami mellett 

még megőrizhető a falu varázsa, mindazon értékek, ami egyedi atmoszféráját biztosítja, 

és amiért jó Kapolcson élni. Ez a lakhatásra és a turizmusra egyaránt érvényes. 

 

A távlati népességszám meghatározásakor több tényező együttes hatását kell figyelembe 

venni. A jó, de tovább javítandó megközelíthetőség és elsősorban a csendes, nyugodt 

lakókörnyezet, a páratlan táji környezet és a falu kisugárzása teszi vonzóvá Kapolcsot. A 

kedvező lakókörnyezet mellett a település kiváló rekreációs adottságokkal is rendelkezik. 

A jelentő népességvonzóképesség komoly lehetőséget rejt magában, azonban fejlesztési 

célként kell rögzíteni a falu revitalizálását és az állandó népesség növelésének 

prioritását. Azaz, a tartós letelepedési szándékkal érkező, gyermekes családok 

támogatása élvezzen elsőbbséget, akár lakótelkekhez való hozzájutás, akár egyéb 

kedvezmények terén. Másrészt el kell kerülni Kapolcs – elvándorlással sújtott csökkenő 

népességű, elöregedő - üdülőtelepüléssé válását, cél az állandóan itt élni szándékozó 

fiatalok bevonzása, a hétvégi telektulajdonosok számának kontrollálása. A stabil és 

mérsékelten növekvő, állandó jelleggel itt élő népességre lehet és kell méretezni az 

intézményi kapacitásokat, közműkapacitásokat, szolgáltatásokat, ami kiszámítható 

össztelepülési fejlődést tesz lehetővé, szemben az időszakos – hétvégi, nyári – 

robbanásszerű terhelésekkel. 

 

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatal népesség megtartására. Ismert, hogy sok 

fiatal szeretne helyben építkezni, akiket ebben támogatni szükséges. A fiatalok 

megtartásának feltételei a helyben elérhető építési telkek, a megélhetés lehetősége 
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munkahelyek vagy távmunka feltételeinek megteremtésével és a megfelelő intézményi 

alapellátás. 

 

Fentiek szerint és a ma jogszerűen beépítésre szánt területként számon tartott lakó célú 

területeken kialakított és kialakítható telekszámok alapján, valamint a tervezett 

átminősítések figyelembe vételével és a ma is rendelkezésre álló üres ingatlanokat is 

számításba véve reálisan az becsülhető, hogy Kapolcs népessége a településfejlesztési 

koncepció időtávjában mérsékelt növekedési pályára áll. Konszenzuson alapuló 

településfejlesztési cél, hogy a lakónépesség az elkövetkező 10 évben a 450-500 fő 

lélekszám körüli értéken stabilizálódjon, azt mielőbb érje el, de ne haladja meg. A 

lakónépességnek ez a nagyságrendje még fenntartható módon ellátható, ezért a fejlesztési 

koncepció javaslata szerint ezt a lélekszámot meghaladó népesség Kapolcson már nem 

kívánatos. Ez a távlati népességszám is megkíván több - elsősorban közösségi - intézményi 

és infrastrukturális fejlesztést. 

 

 

Ingatlanpolitika a koordinált népességnövekedés érdekében 

 

A település jövőbeni növekedése szabályozásához az szükséges, hogy az Önkormányzat - a 

készülő új településrendezési tervben rögzítettek következetes betartásával - éljen 

mindazokkal az eszközeivel, amelyek a Kapolcsra irányuló betelepülések számát ösztönző 

módon képesek szabályozni. Az Önkormányzat tudatosan tervezett ingatlanpolitikával, a 

telekkínálat szabályozása útján, - egy bizonyos fokig - hatékonyan irányíthatja a 

beköltözések mértékét akár pozitív irányban, akár a visszafogás irányába. A beköltözések 

támogatásával, illetve visszafogásával a településre érkező új betelepülők köre is 

kontrollálható. Az ingatlanok átlagos vételára is hatékony eszköze a beköltözések 

szabályozásának. Vonzóvá kell tenni a települést a már most is itt élő vagy ideköltözni 

szándékozó fiatal, gyermekes családok számára. A lakótelkek biztosítása számukra 

prioritás. 

 

Annak leszögezése mellett, hogy településfejlesztési cél a kiszámítható 

népességnövekedés, különös tekintettel az életvitelszerűen állandó jelleggel itt élők 

arányának növelésére, Kapolcson a lakásszám - és ezzel szoros összefüggésben a 

lakosságszám - növekedési ütemét folyamatosan monitorozni kell területfelhasználási, 

településképi, településüzemeltetési és fenntarthatósági szempontból egyaránt. Állnak 

rendelkezésre még igénybe nem vett lakóterületek, valamint a belső településrészek üresen 

álló vagy közeljövőben várhatóan megüresedő ingatlanjaival is lehet számolni. Várható, 

hogy a belső, régi településrészeken több régi ingatlan tulajdonviszonyaiban történő 

változás következtében eleve nő a lakosság száma, mivel az új tulajdonosok többsége 

fiatal, nagyobb létszámú, mint a korábbi egy-két fővel lakott ingatlanok esetében. További 

új lakóterület(ek) kijelölése csak ütemezetten, az igények folyamatos figyelemmel 

kísérése mellett célszerű. A lakótelkek értékesítésénél olyan feltételeket kell szabni, ami 

biztosítja, hogy a telekvásárlók ténylegesen, életvitelszerűen is Kapolcsra költöznek. 

 

A lakosság növekedésére fel kell készülni a kiszolgáló - műszaki, intézményi, szolgáltatási 

- infrastruktúrával is. A jövőben a tartósan itt élő, fiatal népesség bevonzása mellett egyre 

inkább a meglévő lakosság mindennapos igényeinek kielégítése, a kedvező lakókörnyezet 

fenntartása és fejlesztése a cél. 
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Kapolcs élhetőségének megtartása és további javítása szükséges. Ennek érdekében az új 

lakóterület benépesítése mellett a belső területek intenzitásának növelése támogatandó. 

Emellett a fiatal beköltözők számára építési telkeket kell tudni biztosítani, új otthonaik 

megteremtéséhez. Ezért az új településrendezési eszközöket is megalapozó fejlesztési 

koncepció támogatja újabb lakó célú beépítésre szánt területek kijelölését is, de csak 

mérsékelten és mennyiségi kontroll mellett.  

 

 

Átfogó cél 2.: Településfejlesztés az életminőség javítása érdekében 

 

Lakóterülti kínálat és kedvező lakókörülmények biztosítása 

 

Kapolcs jól megközelíthető, kedvező természeti környezetben lévő csendes, kiváló 

nyugalmas lakókörnyezetet biztosít az itt élők számára. Cél, hogy Kapolcs tudjon olyan 

differenciált lakóterületi kínálatot nyújtani, ami vonzóbbá teszi a települést a szomszédos 

településekhez képest. Kapolcson kedvező, kiváló adottságokkal rendelkező harmonikus 

táji környezet biztosított, ennek megóvására különös figyelmet kell fordítani. 

 

Településfejlesztési cél, hogy minél több olyan új beköltözőt tudjon megnyerni magának 

a település, aki hosszú távon és állandó jelleggel tervezi jövőjét Kapolcson. Számukra 

lakótelkeket kell tudni ajánlani. A település területén az összes szükséges közmű 

rendelkezésre áll. Első ütemben azonban a már kijelölt, de be nem épített telkek 

fejlesztésbe vonása szükséges. Kapolcs különleges imázsa, valamint a tágabb térségben 

ismert új munkahelyteremtő fejlesztések ismeretében is számolni lehet a potenciális új 

lakásigényekkel. 

 

Másik lehetőség a lakótelek kínálat bővítésére a település belső területein kínálkozik. 

Telekmegosztásokkal, utcanyitásokkal – ahol ez megtehető - célszerű csökkenteni a 

túlzott telekméreteket, új ingatlanokat létrehozva ezáltal. 

 

 

Intézményhálózat, a közszolgáltatások és az infrastruktúrahálózat fejlesztése 

 

A településen olyan feltételek megteremtésén kell dolgozni, és a lehetséges fejlesztési 

lépések között mindig azoknak a megoldásoknak kell prioritást kapniuk, amelyek 

hozzájárulnak közvetlenül vagy közvetett módon a település élhetőségének fokozásához, 

a helyi életminőség jobbításához. A települési életminőség javításának, Kapolcs 

élhetőségének lényeges feltétele a jó intézményi és infrastrukturális ellátottság. A 

településfejlesztési koncepció az alábbi célkitűzéseket határozza meg az életminőség 

javítása érdekében. 

 

A lakosságszám és ezzel együtt a gyermeklétszám - településfejlesztési koncepcióban 

előirányzott - kiszámítható növekedése előrevetíti a helyi intézményekkel kapcsolatos 

kapacitásbeli és minőségi fejlesztési igényeket. A település intézményhálózata változó 

színvonalú és kapacitások terén is eltérő mértékben rendelkezik tartalékokkal. A 

lakónépesség várható további gyarapodása egyes intézmények, szolgáltatások bővítését, 

illetve újak megvalósítását igényli. 

 

Az óvodai ellátás 2011-ben szűnt meg, jelenleg Monostorapátiban működik óvoda. A 

koncepcióban előirányzott mérsékelt népességnövekedés a gyermeklétszámban is változást 
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hoz. Ezért a közeljövőben szükséges az óvodai ellátás újbóli biztosítása Kapolcson. Közös 

fenntartású általános iskola jelenleg Monostorapátiban működik. 

 

A fiatalok iskolai oktatása részévé/kiegészítőjévé kell tenni olyan programot, aminek révén 

a fiatalok községük iránti elköteleződése erősödik. Ez az alapja lehet annak, hogy 

későbbiek során sem hagyják el Kapolcsot. Ugyanilyen fontosságú a tevékeny civil 

szervezetek bevonása a fejlesztésekbe. A szakrális helyek fejlesztése (templom, temető, 

kőkeresztek, stb.) is az identitásérzés erősítésének építőeleme, amelyre nagy hangsúlyt kell 

fektetni. 

 

Az egészségügyi alapellátás kiépült. A háziorvosi ellátás biztosított helyben, védőnői 

szolgálattal is kibővült. Az egészségügyi alapellátás terén cél a fogorvosi ellátás 

biztosítása is. Hosszabb távon, a népesség növekedésével arányban a gyermekorvosi 

ellátás is indokolttá válhat. Az orvosi rendelések esetén feladatot jelenthet a nyitvatartási, 

elérési idők hosszabbítása, igazítása az itt élők igényeihez, ami sok esetben az ingázó 

életforma miatt hosszabb nyitvatartási időket igényelhet. Az idősellátás és szociális ellátás 

terén, főként előbbi esetében fel kell készülni a növekvő igényekre. 

 

A legfiatalabb gyermekek napközbeni ellátása érdekében családi napközi, vagy 

minibölcsőde létesítése megfontolandó. Ez fontos segítség lehet a munkába visszatérni 

kívánó fiatal szülők és az ingázók számára is. A helyi foglalkoztatásban cél a kismamák 

akár részmunkaidős foglalkoztatása, amihez bölcsődei férőhelyek szükségesek. A 

mindenkori kapacitásokat az igényekkel összhangban kell biztosítani.  

 

Ami az intézményépületeket illeti, az energetikai korszerűsítés teljes körű megvalósítása 

minden esetben elérendő. Ezáltal költségmegtakarítás érhető el. 

 

A településen jó színvonalon működtetett faluház és könyvtár biztosítja a művelődés 

alapvető feltételeit. 

 

A település területén valamennyi közműhálózat teljes körűen kiépített. Az ivóvíz, 

szennyvízcsatorna, elektromos ellátás, gázhálózat és optikai kábelhálózat rendelkezésre áll. 

Alapvető hálózati fejlesztésre nincs szükség. Későbbiek során egyes konkrét új 

területigénybevételek kapcsán a rácsatlakozások megoldása szükséges. A meglévő 

hálózatoknál az amortizáció megállítása a feladat. Hosszabb távon az elektromos 

légvezetékek földkábellel történő kiváltását is meg kell tenni. 

 

A települési úthálózat folyamatos karbantartása, javítása fontos, az itt élők általános 

komfortérzetét befolyásoló feladat. A hiányzó szakaszok kiépítése, a pormentesítés, az 

útburkolatok, csatornafedelek karbantartása, szegélyek, stb. az önkormányzat és az 

útkezelő koordinálásával történhet. A járdahálózat részben kiépített, a folyamatos jó karban 

tartás a feladat. 

 

A kerékpárúthálózat bővítése fejlesztési feladatként fogalmazódik meg belső települési 

és térségi szinten egyaránt. Ez mind a kerékpáros turizmus megkönnyítése, mind a napi 

hivatásforgalom szempontjából kívánatos.  

 

A felszíni vízelvezetés rendszere alapszinten kiépített ugyan, de tapasztalhatók 

hiányosságok, mivel az utóbbi 20 évben elmaradtak a szükséges karbantartások, 

fejlesztések, az árkok egy része eltemetődött. A felszíni vízrendezés teljes körű kiépítése 
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különösen nagy jelentőségű a klímaváltozás kedvezőtlen következményeihez történő 

alkalmazkodás szempontjából is. Az elvezető rendszer hiányzó elemeinek ki/visszaépítése 

és folyamatos karbantartása a biztosítéka az özönvízszerű esőzések elleni biztos 

védekezésnek. Idetartozik a korábban meglévő, mára beszántott földutak visszaállítása 

is, mivel ezek hordalékfogó szereppel is bírnak a lejtős domboldalakon. A 

szennyvízátemelőknél az időszakosan jelentkező bűzproblémára mielőbbi hatékony 

megoldást kell találni. 

 

A Taliándörögd felé vezető oldalon pályázati forrásból záportározó építése tervezett, 

amely mintegy 14 km2 nagyságú terület vizeit gyűjti majd össze. 

 

A patak folyamatos tisztítása is fejlesztési feladat, mivel a településkép szempontjából 

meghatározó. A patak és környezetének rendszeres karbantartása szükséges. 

 

A települési buszmegállók megújítása is fejlesztési feladat. A fedett, egységes arculattal 

rendelkező korszerű, kulturált buszmegállók a településkép javításában is fontos szerepet 

töltenek be. 

 

 

Közösségi terek fejlesztése 

 

Az intézményi ellátottság tartósan jó színvonala mellett a településközpont további 

fejlesztése érdekében elsősorban a központban elérhető kiegészítő és egyéb speciális 

szolgáltatások megtelepítése a cél. 

 

Cél, hogy a település a kedvező lakhatást biztosító lakóterületei mellett a folyamatosan 

fejlesztett közterületeivel, színvonalas szolgáltatásaival, intézményeivel vonzó arculatával 

kínáljon kedvező lakókörülményeket a térségben új otthont keresők számára. 

 

A helyi termelők, gazdálkodók és az itt élők fontos találkozási pontja a tervezett termelői 

piac megvalósítása. A központi helyen megvalósuló, parkolási lehetőséget is biztosító 

korszerű árusító hely hiánypótló fejlesztés a községben. A heti piacnapok, illetve a havi 

rendszerességű tematikus vásárok Kapolcs fontos közösségi terévé emelik az új piacot. 

 

A nyári rendezvényidőszaktól eltekintve egész évben a Könyvtár, illetve a Művelődési 

ház lehet a közösségi élet bázisa, amelyek megtöltése élettel, színes programokkal szintén 

fejlesztési feladat. 

 

 

Átfogó cél 3.: A helyi gazdasági bázis erősítése 

 

A gazdaság diverzifikálása, gazdaságfejlesztési tevékenységek támogatása, 

befektetésösztönzés 

 

A Kapolcson élők életminőségét és a település mindenkori fejlődését is befolyásolja a helyi 

munkahelyek számának jövőbeni alakulása, valamint a térségben lévő munkahelyek 

elérhetősége és a távmunka különböző formáihoz való hozzáférés lehetősége. Veszprém 

város gazdaságának fejlődési iránya és perspektívája – a hazai tapasztalatok szerint – 

Kapolcs gazdasági pályájára is kihatással lesz, amit a helyi fejlesztések során figyelembe 

kell venni. A Veszprémben működő és betelepülő multicégek, az M8 autópálya 
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gazdaságerősítő szerepe hatással van és lesz a város tágabb vonzáskörzetéra, benne 

Kapolcsra is, ami új befektetők, illetve új beköltözők vonzását is segíti. Kapolcs a térségen 

belül mindenképpen húzónév, ami a gazdaságfejlesztésnél is számításba vehető. 

 

A település jövőjét alapjaiban határozza meg, hogy vannak-e és milyen összetételben, 

illetve számban helyben munkahelyek. De hasonlóan fontos a naponta ingázó munkaerő 

igényelte szolgáltatások biztosítása is. Az ingázás támogatásának különböző módozatait 

ki kell dolgozni. A pandémia időszaka pedig felértékelte a különböző távmunka 

megoldások szerepét, ami várhatóan a jövőben is növekvő részaránnyal lesz jelen. Cél, 

hogy távmunka végzésére teljes körűen alkalmas legyen a település. A teljes körű helyi 

foglalkoztatás nem lehet reális cél, de az aktív – bár ingázó, vagy távmunkában dolgozó – 

lakosság megtartása és támogatása ugyanolyan fontosságú. 

 

A település vállalkozásainak összetételére a mikrovállalkozások túlsúlya, az egyéni 

vállalkozások dominanciája jellemző. A közepes méretű vállalkozások, pláne 

nagyvállalatok szerepe nem számottevő a helyi gazdaságban. A Káli-medence, a Balaton-

felvidék és Kapolcs közlekedési adottságai eleve behatárolják a gazdaságfejlesztési 

lehetőségeket. Szállítás- és alapanyagigényes iparágak telepítése amúgy sem kívánatos, de 

a közlekedési kapacitások szűkössége miatt sem lehetne ezekre az ágazatokra alapozni. 

 

A gazdaság fejlesztése során a hosszú távra történő felelős gondolkodás kell, hogy 

érvényesüljön mind a település vezetése, mind a megtelepedni szándékozó vállalkozások 

részéről. Ennek szellemében azoknak a befektetéseknek kell prioritást élvezniük, amelyek 

hosszabb távon mind több helyi polgárnak nyújtanak majd megélhetést, illetve a települést 

tartós, kiszámítható és egyenletes bevételekhez juttatják. Így a helyi gazdaságba hosszú 

távra szervesen integrálódó, minél több embert helyben foglalkoztató vállalkozások 

letelepedését, illetve beindítását kívánatos támogatni. A nagyobb, de a település helyi 

viszonyaiba nem integrálódó nagyipari vállalkozások betelepedését nem, ellenben a kis és 

legfeljebb közepes méretű, a környezetet nem terhelő tevékenységeket végző vállalkozások 

befogadását támogatni célszerű. 

 

A gazdaság jövedelmezőségének fokozásához elengedhetetlen a településen a különböző 

ágazatok – legfőképp mezőgazdaság, illetve turizmus ágazat - terén működő vállalkozások 

számának és tőkeerejének növekedését támogatni különböző ösztönzőkkel. Ez különösen a 

mikro- és kisvállalkozások esetében igaz. Az Önkormányzatnak különleges figyelmet kell 

fordítania egy-egy nagyobb tőkeerősségű pl. feldolgozóipari vállalkozás betelepítése 

mellett a helyi illetőségű kis- és középvállalkozások beindításának és fejlesztésének 

támogatására, illetve a már meglévők működési feltételeinek javítására. Ennek eszközei 

többek között önkormányzati megrendelések, adókedvezmény, kedvezményes hitelek, 

támogatások, stb. lehetnek. Az újonnan létrejövő vállalkozások esetében egy, de szigorúan 

betartandó kritérium, hogy környezetszennyező és a tájképet rontó tevékenységek 

Kapolcson nem támogathatók. A közlekedési adottságok eleve behatárolják a reálisan 

idehozható iparágak körét. Fentieknek megfelelően elsősorban kisebb termény 

feldolgozóüzem(ek), raktározás, terményszárítás azok a tevékenységek, amelyek 

betelepedése összeegyeztethető Kapolcs egyéb - lakó- és rekreációs - fejlesztési céljaival 

is. A közlekedési kapcsolatokat és Kapolcs elérhetőségét jelentősen javító, a gazdaságban 

gyors élénkülést hozó jelentősebb közúthálózati fejlesztés nincs előirányozva a térséget 

érintően. 
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Az egyéni vállalkozások túlsúlya jellemzi ma a helyi vállalkozásszerkezetet. Kapolcson jó 

hírű, jó minőségű termékeket előállító vállalkozók, szakemberek tevékenykednek, 

akikre lehet építeni a jövőben is. Cél a legkisebb, akár egyszemélyes vállalkozások 

működési feltételeinek biztosítása hosszú távon is. Szükséges különböző edukációs 

programok beindítása, vállalkozói ismeretek átadása és a részvétel ösztönzése a 

korszerűbb ismeretek átvétele érdekében. A helyi megrendeléseknél, önkormányzati 

fejlesztéseknél - lehetőség szerint - a Kapolcsi vállalkozások élvezzenek prioritást. 

 

A vállalkozásfejlesztés során nem hagyható figyelmen kívül a helyi humánerőforrás 

képzettségi szintje. Olyan munkaerőigényű vállalkozások idehozása, vagy olyan helyi 

fejlesztések is szükségesek, amelyek jól képesek igazodni a helybéli munkavállalók 

képzettségi/szakképzettségi viszonyaihoz. A női munkaerő foglalkoztatása is 

eredményesen kihasználható adottságot jelent, amire lehet alapozni. A mezőgazdasági 

termékfeldolgozás ebből a szempontból is megfelelő profil lehet. 

 

A foglalkoztatáspolitikában jelenleg is első számú cél a foglalkoztatottak, és különösen a 

helyben foglalkoztatottak körének bővítése. Ma a Kapolcsi munkavállalók jelentős része 

ingázik. Ezt figyelembe véve javasolt a település területén gazdasági célú fejlesztési 

területek fokozatos betelepítése. Meg kell teremteni e területek igényekhez szabott 

fokozatos bővítésének lehetőségét. Ez kettős célt szolgál: egyrészt a már jelenlévő 

vállalkozások számára biztosított legyen a telephelyfejlesztés és ezzel a 

munkahelyteremtés lehetősége, másrészt a település az itt megjelenő potenciális 

befektetőknek bármikor tudjon olyan gazdasági célra felhasználható területet 

kiajánlani, ami alkalmas arra, hogy megkezdje tevékenységét Kapolcson. A 

településrendezéi eszközökben e célra előkészített gazdasági fejlesztési terület megléte a 

biztosítékát jelenti annak, hogy a kijelölt területet ne lehessen más célra felhasználni. A 

különböző igényekre szabott vállalkozási területek kijelölése közvetve tehát a 

munkahelyteremtésnek és az ingázni kényszerülő munkaerő aránya csökkentésének is az 

egyik feltétele. 

 

Feladat a folyamatos kapcsolattartás befektetőkkel, olyan beruházások tekintetében, ahol a 

munkahelyteremtés a fő szempont. Az érdeklődő befektetők részére az önkormányzat adott 

esetben élhet kedvezményes adózási konstrukciók lehetőségével is. 

 

A helyi munkalehetőségek bővülése támogatandó abból az aspektusból is, hogy ezáltal 

csökkenthető az ingázni kényszerülő munkaerő aránya. Ma még sok kapolcsi munkavállaló 

napi szinten ingázik tapolcai, veszprémi munkahelyekre. Az ingázás mérséklésével és a 

helyben foglalkoztatás növelésével a helyi adóbevételek is növekednek, másrészt a 

munkavállalók, családok szabadideje is megnövekszik. 

 

 

A mezőgazdaság és a helyi termékfeldolgozás ösztönzése, értékesítési csatornák 

kiszélesítése 

 

A településen az egyéni, illetve a több alkalmazottat foglalkoztató mezőgazdasági 

vállalkozások egyaránt jelen vannak. A kertgazdasági növénykultúrák és gyümölcsösök 

adják az elsődleges agrártermékeket. A mezőgazdasági termékek helyben történő 

feldolgozása lehet a gazdaságfejlesztés egyik húzóágazata. Terménytárolás, raktározás, 

feldolgozás megvalósításával cél a magasabb feldolgozottsági szint elérése. A feldolgozott 

termékek értékesítése többletbevételeket hoz a vállalkozások számára. Célszerű térségileg 
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összehangolt megoldásra törekedni a környező településekkel. A Dörögdi-medence 

ökológiailag, gazdálkodásilag egységes adottságú, különleges térséggé tehető, a 

termesztési, feldolgozási folyamatokat, a térségi munkamegosztást közösen célszerű 

meghatározni. 

 

Kapolcson alapvető cél a mezőgazdasági termelésre építő élelmiszer-feldolgozó ipar 

fejlesztése (pl. gyümölcsfeldolgozás) a helyben termelt egészséges élelmiszereknek és a 

speciális helyi termékeknek a helyben történő feldolgozottságával, a hozzáadott érték 

helyben tartása érdekében. Minden termék vonatkozásban támogatott a teljes terméklánc 

kialakítása. 

 

Önfoglalkoztatás, családi gazdaságok és a középbirtokok élénkítése: 

A helyi termelők boldogulásának és a munkanélküliség csökkentésének módja az 

önfoglalkoztatás különböző formáinak támogatása. Cél a családi méretű gazdaságok, és a 

legfeljebb közepes méretű birtokok termelési feltételeinek javítása.  

 

Cél a fiatal helyi gazdák helyzetbe hozása: 

A gazdálkodók száma vagy a gazdálkodásba bevonhatók köre bővítendő. Kapolcson és 

térségében a mezőgazdálkodás több évszázados tradíciókkal rendelkezik, melyek 

adaptálása szükséges a mai, válsággal terhelt piacgazdasági környezethez. A fiatal gazdák 

segítésére a vállalkozókészség, szaktudás és képzettség támasztotta alapokon történjen a 

gazdálkodás piaci viszonyokhoz alkalmazkodni képes fejlődési pályára állítása. A 

Kapolcsra beköltöző új lakók körében is népszerűsíteni kell a mezőgazdasági termesztést, 

cél, hogy a frissen betelepülőktől se legyen idegen a gazdálkodás, akár főállásban, akár 

munkahelyet kiegészítő tevékenységként. 

 

Mezőgazdasági termelés, felvásárlás, feldolgozás: 

A mezőgazdaság és élelmiszergazdaságban hármas egységnek kell megvalósulnia. A 

mezőgazdasági termelés akkor válhat tartósan jövedelmezővé, és akkor biztosíthatja a 

foglalkoztatás javulását, ha hosszú távon is kiszámítható és az önfenntartást lehetővé tevő 

bevételeket képes biztosítani a helyi gazdálkodóknak. Ennek eléréséhez szükség van arra a 

fajta kiszámíthatóságra, amelyet az előállított termények, alapanyagok, esetleg házi 

termékek biztos piacra juttatása jelent. A piacra juttatás egyik lehetősége a termékek 

kereskedők általi felvásárlása. Elő kell segíteni a mezőgazdasági termékek helyben 

történő feldolgozását, és mind nagyobb hányaduk félkész vagy késztermékként történő 

értékesítését. A folyamat koordinálásában az önkormányzat is vállaljon aktív szerepet. 

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása helyben: 

A mezőgazdaságban előállított termékek esetében cél, hogy lehetőség szerint a feldolgozás 

is helyben történjen. A helyi mezőgazdaságra építő feldolgozóipar kiteljesedésével helyi 

élelmiszer terméklánc alakul ki. Mind a termelés, mind a feldolgozás folyamatába 

lehetőség szerint be kell vonni a közfoglalkoztatásban lévő munkaerőt is. Elsők között van 

szükség egy korszerű gyümölcsfeldolgozóra a helyi termékek számára. És lehetőséget 

kell biztosítani a lakossági feldolgozásra is a volt óvodai konyha megnyitásával. A 

feldolgozóüzem megvalósulásával több helyi termelő is be tudna kapcsolni a termelés-

feldolgozás folyamatába. 

 

Termelői piac létrehozása: 

A helyben előállított mezőgazdasági termékek értékesítése terén termelői piac létrehozása 

célszerű nemcsak Kapolcson, hanem a nagyobb felvevő piacot biztosító településekben, 
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városokban. A termelői piac létesítésével megvalósul a termékek közvetlen értékesítése, a 

termelőtől a fogyasztóhoz közvetlenül jut el az élelmiszer. Első lépésben évi 10 

alkalommal nyílik meg Kapolcson a termelői piac. Kiépülnek a megbízható forrásból 

származó minőségi helyi magyar termékeken és a kölcsönös bizalmon nyugvó termelő-

vevő közötti kapcsolatok, törzsvásárlói kör épül ki. 

 

Piaci igényekhez igazodó rugalmas termékskála: 

A gazdasági helyzet és a fizetőképes kereslet alakulása abba az irányba mutat, hogy 

tartósan szükség van jó minőségű, ugyanakkor megfizethető árú mezőgazdasági és 

élelmiszeripari termékekre. 

 

Helyi oktatási-nevelési intézmények számára alapanyagok, élelmiszerek biztosítása: 

A helyi gazdálkodók termékei stabil piacra juttatásának módja a közvetlen vagy 

kereskedelmi értékesítés mellett, hogy a helyben vagy a környező településeken működő 

közintézmények legyenek a helyben megtermelt termények és feldolgozott termékek egy 

részének felvásárlói. Több környékbeli település összefogásával, beszállítói szerződésekkel 

a helyi gazdálkodók termékeik állandó és kiszámítható átvételére számíthatnak a 

közétkeztetésben történő értékesítéssel, ami a megélhetésük stabilitását javítja. 

 

Fenti célok teljes mértékben összhangban vannak Veszprém megye 2030-ig szóló 

területfejlesztési koncepciójában foglaltakkal. A megyei célokhoz történő szoros 

kapcsolódás a lehetséges forrásszerzést is megkönnyítheti. 

 

 

Turisztikai kínálat szélesítése, négyévszakos turizmus, programcsomagok felépítése, 

turisztikai termékfejlesztés 

 

Kapolcs fejlesztési koncepciójában a turizmus átgondolt és részben újra gondolt 

fejlesztésében rejlő lehetőségek kihasználása alapvető jelentőségű, építve a település 

országos turisztikai jelentőségére és hírnevére, sokszínű adottságaira, a felépített és létező 

jól csengő Kapolcs „márkanév”-re, a már meglévő attrakciókra és a már megkezdett 

fejlesztésekre. A település gazdasági bázisát hosszú távon is a turizmus biztosítja, 

azonban a szezonalitás mérséklése és a kiegyenlítettség érdekében az egyéb – 

mezőgazdasági, feldolgozóipari – ágazatok is határozottan növekvő szerepet tölthetnek be. 

A turizmus a jövőben is meghatározó marad, de átgondolt, rendszerszemléletű fejlesztése 

szükséges egyes alágazatai erősítésével, mások ésszerű korlátozásával. 

 

Kapolcs turizmusának megalapozottsága mind a földrajzi elhelyezkedés, a több évtizedes 

országos nagyrendezvényeknek köszönhető imázs, a táji, természeti adottságok, mind 

pedig a turizmus keresleti oldaláról biztosított. Azonban az idegenforgalom diverzifikált 

fejlesztésében komoly további tartalékok, és változatlanul nagy potenciál van. Alapvető cél 

a turizmus jövedelmezőségének növelése újabb fejlesztések megvalósításával olyan 

módon, hogy az időszakos – rövid ideig extra terhelést is jelentő - nagyrendezvény(ek) 

mellett a szelíd turizmus fogadása és az egész éves kínálat biztosítása irányába is 

jelentős előrelépés történjen. 

 

A rendezvényturizmus terén országos jelentőségű Kapolcson a megszerzett szervezési 

tapasztalatok kamatoztatásával további rendezvények idehozása a fejlesztés egyik iránya. 

A korábbi hagyományos évente több alkalommal megrendezett vásárok – pl. főszezonon 

kívüli tavaszi, őszi vásár, tematikus vásárok - újraélesztése kívánatos. A 
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településközpontban megtartandó vásárok, tematikus fesztiválok a helyi kézműves 

termelők számára is előnyösek. 

 

A turizmus fontos megélhetési forrást jelent a falu életében, de Kapolcs jövőjét nem lehet 

kizárólag erre alapozni. Meg kell találni azokat a szegmenseket az ágazatban, amelyek nem 

jelentenek lökésszerű terhelést a tájra, az infrastruktúrára, a közterületekre. Az egész éves 

családi turizmusban és a szelíd turizmus módozataiban – gyalogos turizmus, kerékpározás, 

lovaglás, túramozgalmak, gasztrotúrák, stb. - nagy lehetőség van. A nem terhelő, időben 

kiegyenlített turizmus fejlesztése élvezzen prioritást a hagyományos fesztivál(ok) mellett. 

A kívánt fejlesztések megvalósítása pályázati forrás igénybevételével célszerű.  

 

A szelíd turizmus terén több lehetőséget is kínál Kapolcs az idelátogató vendégek számára. 

A település külterülete, és a térség kisforgalmú mellékútjai, földutak kiválóan alkalmasak 

kerékpározásra. A kerékpáros turizmus feltételeinek javítása – pihenőhelyek, 

szervízszigetek, biztonságos kerékpártárolók a turisztikai spotok közelében, stb. - is 

fejlesztési cél. A Bakonytól a Balatonig kerékpárút kiépítése térségeket összekötve 

valósítandó meg, amelyből Kapolcs is profitálhat. A gyalogos turizmusban a tematikus 

túraútvonalak – malmok útja, háztáji termékek kóstolása, templomok felfedezése, 

tájgazdálkodást bemutató tanösvények, stb. – kijelölése és igényes kialakítása hozhat 

többlet vendégforgalmat a településre. 

 

A falusi turizmusból származó bevétel többnyire kiegészítő jellegű a családok 

megélhetéséhez, de a sajátos mezőgazdasági- kertgazdasági, háztáji termékek helyben való 

előállításával, feldolgozásával és helyben értékesítésével hozzájárul e térségekben élők 

megélhetéséhez, a helyi gazdaság erősítéséhez, a népességmegtartó képesség erősítéséhez 

és nem utolsósorban a táj fenntartásához. A turizmus vonzerejét növelni kell a 

feldolgozott, kiváló minőségű helyben előállított termékek kínálatával. 

 

Az önfoglalkoztatás támogatása a mezőgazdaság lehetőségein túl kiterjed a falusi turizmus 

feltételeinek javítására is. A helyi gazdálkodók segítésében és a falusi turizmus 

fejlesztésében a mezőgazdasági termékutak kialakítása kap szerepet. A termékutak, 

útvonalak a térség sajátos termékeket előállító portáit, vállalkozásait fűzik fel, illetve a 

helyi termékeket előállító vállalkozók, gazdaságok felkeresését teszik lehetővé, 

kóstolókkal, egyéb programokkal kiegészítve. 

 

A turizmus fejlesztendő – jelenleg a lehetőségekhez mérten alulhasznosított – értékei az 

egykori malmok épületei. A védelem szempontjai mellett elsődleges funkcióvá kell tenni a 

malmok turisztikai célú hasznosítását, amely akár lakófunkcióval is társulhat. Nem 

reális valamennyi malom gazdasági célú újbóli üzemeltetése, de a turisztikai 

fejlesztésükkel elérhető a folyamatos állagmegóvás és megőrzésük az utókor számára. A 

környező településeken lévő további malmokat rendszerben együttesen célszerű kezelni, a 

hasznosítást is magába foglaló közös fejlesztési program kidolgozásával. Cél a még ma is 

működőképes malmok bemutatása, az őrlés folyamatának megismertetése malomtúrák 

szervezésével. 

 

A turizmusból származó bevételek maximalizálására a szálláshelyet is igénybe vevő 

turizmus arányának növelése és egész éves szétterítése a cél. Minden évszakban, minden 

hónapban tudjon kínálni olyan rendezvényt, eseményt, kisebb-nagyobb programot a falu, 

amely felkelti akár más-más csoport vagy korosztály érdeklődését.  
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Kapolcs idegenforgalmi imázsának továbbépítése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 

település nevéhez és a Művészetek Völgye fesztiválhoz kapcsolódó brend. Kapolcs 

lépéselőnyben van, mivel itt a márkanév felépítése, az országos ismertség adott. A 

községnek törekednie kell - meglévő adottságaira építve - olyan komplex turisztikai 

termékek, szolgáltatáscsomagok létrehozására, amelyek valamilyen szempontból 

kuriózumnak számítanak ebben a térségben, a megyében. A meglévő, évente visszatérő 

fesztiválok szervezésében szerzett tapasztalatokra építve cél kiállítások, hangversenyek, 

tematikus vásárok, táborok, találkozók, faluséták, adventi programok, egyéb 

különlegességek, nevezetes események szervezésének teret adni, amelyek egyaránt 

hozzájárulnak Kapolcs arculatának fejlesztéséhez, és az idegenforgalom számára is újabb 

vonzerőként szolgálnak. Jó településmarketinggel és a helyi civil szervezetek aktív 

közreműködésével, turisztikai tanácsadó szakcég alkalmazásával kell szervezni a 

turizmust. A ma sokszor még egymástól elszigetelt elemek egységes turisztikai kínálattá 

szervezése a feladat. Ennek része a település turisztikai arculatának a fejlesztése is, 

infopontok létesítése, okostelefonos alkalmazások használata, stb. 

 

 

Átfogó cél 4.: A társadalmi-gazdasági környezet változásával összehangolt 

optimális területhasználat, kompakt településszerkezet megteremtése 

 

Kompakt, térben kiegyenlített településszerkezet megvalósítása a fokozatos bővítés 

lehetőségével 

 

A jövőre nézve a települési területfelhasználásban az optimális arányok kialakítása, illetve 

megtartása a cél. Ehhez egyszerre kell szem előtt tartani több szempontot. Számolni kell az 

új lakóterületek iránti igény növekedésével, de ez akár gazdasági területek esetében is 

felmerülhet. A település nagy fejlesztési potenciálja a turizmus-rekreáció, valamint a 

mezőgazdaságra épülő feldolgozóipar területén van, amit szintén figyelembe kell venni a 

távlati területhasználat meghatározásánál. Koncepcionális cél olyan ideális arányok 

megtalálása a lakó és intézményi, a gazdasági, a turisztikai-rekreációs és a 

mezőgazdasági területeket illetően, amely mindezen funkciók számára ideális feltételeket 

biztosít. A támogatott és szükséges – elsősorban - feldolgozóipari tevékenység(ek) számára 

fenntartott gazdasági terület a település biztonságos üzemeltetéséhez és a fejlesztésekhez 

szükséges bevételekhez nyújt biztos alapot, ezért a jövőben is kiemelten kezelendő. 

Ugyanakkor a már kialakult és az új lakóterületektől, illetve a település turisztikai 

helyszíneitől kellő mértékben legyen elválasztva. A turisztikai területek esetében a jó 

minőségű fejlesztések megvalósítását kell biztosítani és emellett az ökológiai 

szempontokra is tekintettel kell lenni. 

 

Kapolcson a településfejlesztési koncepció vezérgondolata egy átgondolt, megalapozott 

területfelhasználási rendszer kialakítása. Olyan területfelhasználási rendszer kidolgozása, 

amely megteremti a megfelelő kereteket az egyes funkciócsoportok optimális 

elhelyezéséhez, és amelyen keresztül biztosítható a funkciók közötti összhang és 

egyensúly. A település területével való gazdálkodás során a település földrajzi 

meghatározottságából kibontakozó sajátos helyzeti előnyök és gazdasági potenciál - nem 

mérték nélküli - kihasználása, és a belső erőforrások körültekintő igénybe vétele, a 

környezet megőrizve fejlesztése jusson érvényre. Cél a fenntartható, és élhető szerkezetű 

település formálása. 
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A településszerkezet alakításakor a kompakt szerkezet megteremtését, a beépített 

területeknek csak a feltétlenül indokolt, körültekintő és koordinált kiterjesztését kell szem 

előtt tartani, előnyben részesítve a már korábban kialakult belső településrészek 

megújítását, intenzitásának növelését. A szükségessé váló területi bővítések konkrét 

helyének meghatározása során is e szempontokra mindvégig tekintettel kell lenni. 

 

Az új telekosztásoknál, új lakóterületeknél a valós betelepülést kell támogatni, szemben a 

turisztikai célú telekvásárlással. A falu életébe szervesen integrálódni akaró beköltözők 

élvezzenek prioritást. Ne váljon Kapolcs kirakatfaluvá, hanem élő és élhető település 

legyen hosszú távon is. 

 

A hatályos településrendezési eszközökben kijelölt lakó, illetve gazdasági funkciójú 

területek a közeljövő fejlesztési, bővítési igényeihez mérten alapvetően elegendőek, de 

gazdasági területre új igény is jelentkezik. Jelenleg a hatályos terv szerinti kijelölések 

ütemezett igénybevétele folyik. Ameddig biztosított a területi tartalék és nagyobb 

volumenű új területi igény sem mutatkozik, új lakó, illetve gazdasági terület kijelölése 

csak indokolt esetben szükséges. Az új beköltözések/építkezések iránti igények 

folyamatos monitorozása alapján szükséges új lakótelkek ütemezett kialakítását 

megtenni. Az önkormányzat tapasztalatok megosztásával is szerepet vállalhat a 

beköltözések, lakásépítések koordinálásában. 

 

Az új lakóterületek kialakítása helyett elsősorban élni kell a belső településrészek újra 

strukturálásának lehetőségével is. Elsősorban az arra alkalmas meglévő belső 

lakóterületeken kell lehetőséget biztosítani telekmegosztásokkal, utcanyitásokkal a 

beépítési intenzitás növelésére. Az építési szabályozásban a tetőtérbeépítést is lehetővé 

kell tenni. Ezáltal az elhagyott régi ingatlanok területe is jobban hasznosíthatóvá válik és a 

közműkapacitások kihasználtsága is optimalizálható. A lakótelkek megosztásával lehet és 

kell is élni a beépítések terjengősségének mérséklésére. 

 

A gazdasági területek vonatkozásában is a mértéktartó területhasználat elvét kell 

érvényesíteni. A már korábban műszakilag igénybe vett területek újbóli hasznosításának 

elsőbbséget kell élveznie. Ahol arra lehetőség van, a meglévő telephelyek bővítése 

élvezzen előnyt, az új területek bevonásával szemben. 

 

A volt zártkerti területek mezőgazdasági termelésre, különösen gyümölcstermesztésre 

továbbra is kiválóan alkalmasak. E területek megőrzendők és hosszú távon fenntartandók 

és fejlesztendők mezőgazdasági tevékenységek számára. 

 

 

Belső területek minőségi megújítása, arculatfejlesztés 

 

A településszerkezet alakításakor mind a fejlesztési elképzelések, mind a rendezési 

javaslatok kidolgozása és azok érvényesítése során azoknak a megoldásoknak kell 

prioritást adni, amelyek hozzásegítenek a fenntartható településszerkezet, a rendezett, 

lakható életteret és az országos hírnévhez méltó színvonalú turisztikai lehetőségeket 

kínáló település, mint távlati fejlesztési cél eléréséhez. Ahhoz, hogy újonnan beköltöző 

(pl. Budapestről, Veszprémből, vagy az ország távolabbi térségeiből beköltöző) magasabb 

presztízsű népesség, családok számára is vonzó legyen a település, elengedhetetlen az 

arculatfejlesztés. A Kapolcs név mellett a településkép is legyen vonzó, ragadja meg az 

idelátogatót. A település arculatának alakítása terén Kapolcson mindig is nagy 
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hagyománya volt a közterületek folyamatos megújításának, fejlesztésének önkormányzati 

és civil szervezésben. A lakosság igényes saját mikrokörnyezete iránt, a porták 

rendezettek, ami kedvező utcaképet eredményez. Ezt a szemléletet a jövőben is meg kell 

őrizni és támogatni. A fejlesztések iránt elkötelezett önkormányzat, a Kapolcsi Kulturális 

és Természetvédelmi Egyletet és az itt élők közösen képesek a település arculatának 

megfelelő színvonalon történő fenntartására, ami a jövőben is elengedhetetlen. 

 

Az új területkijelölések mellett és - főként - helyett a település belső területeit kell 

fejleszteni. A települési szövet megújítása a cél. A településnek élnie kell a belső 

településrészek szabad telkei, rossz állapotban lévő, elhagyott lakóingatlanjai nyújtotta 

lehetőségekkel is. Ezáltal egyes külső településrészek fokozatos beépülése mellett a 

település belső területei is megújulhatnak. A kihasználatlan, lakatlan ingatlanok 

megvásárlása jó lehetőséget nyújt a belső községrészek revitalizálására. A belső 

településrészekben ehhez hozzátartozik a vegyes területeken több intézményi, közösségi és 

szolgáltatás típusú fejlesztés, épületátalakítás vagy korszerűsítés, illetve intenzívebb 

beépítés lehetővé tétele is. 

 

Településképvédelmi szempontból odafigyelést igényel a régi lakóházak megújítása. 

Szabályozni szükséges a lehetséges hasznosítási funkciókat és az építészeti megoldásokat. 

A falukép és a hagyományos építészeti jellegű porták arculatának (homlokzatok, tető, 

építménymagasság, stb.) megőrzése alapvető. Meg kell találni az egyensúlyt a 

településképi szabályozás és a mai modern életforma diktálta elvárások között. A túl 

szigorú szabályozás riasztó hatású is lehet, de szükséges a Kapolcs egyik vonzerejének 

számító arculat megőrzése is. Az új beépítéseknél különösen fontos, hogy csak a 

faluképbe illeszkedő beépítési módok legyenek engedélyezve. A települési arculati 

kézikönyv legyen folyamatosan naprakész, és nyújtson iránymutatást olyan részletek 

esetében is, mint pl. a garázsbejárók, napelemek elhelyezése, stb. 

 

Az alapfokú intézményi ellátottság jó színvonala mellett a településközpont fejlesztése 

érdekében elsősorban a központban elérhető kiegészítő és egyéb speciális szolgáltatások 

megtelepítése fogalmazódik meg célként. Cél, hogy a megújuló községközpont a 

legfontosabb közösségi térré váljon. A központ tervezésekor, alakításakor azoknak a 

megoldásoknak kell prioritást biztosítani, amelyek e frekventált terület színesebbé, 

látványosabbá, karakteresebbé tételét segítik elő, amelynek révén vonzó és egész évben 

látogatott valódi közösségi térré alakulhat. E tekintetben kiemelkedő szerepet kell kapnia 

sok egyéb mellett az igényességet sugalló építészeti megoldásoknak, az összehangolt 

színválasztásnak, a közterületek, gyalogosfelületek burkolatának, és a zöldfelületeknek. A 

településszerkezeti és a szabályozási terv ezen a téren jobbára csak közvetett eszközökkel 

rendelkezik, elsősorban a központfejlesztés keretfeltételeit teremtheti meg. 

 

A 77. sz. főút Kapolcs fő közlekedési tengelye, amely az eljutást biztosítja Tapolca, illetve 

Veszprém irányába. Ugyanakkor a forgalmas főút kettészeli a települést. A főutca faluképe 

ezáltal rossz, a nehézgépjármű forgalom nagy zaj- és rezgésterhelést jelent. Megoldást a 

települési elkerülő út megvalósítása jelenthet. A települési terv és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Terve tartalmazza a 77. sz. főút kapolcsi elkerülőszakaszát. 

Ennek megvalósításig megoldást jelenthet a teherforgalom bizonyos feltételekkel történő 

korlátozása (e tekintetben vizsgálandó a Káli-medencében működő forgalomkorlátozási 

rendszer). Az érintett lakóingatlanok kompenzációja is felmerül feladatként. 
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Alapelvként Kapolcs megújuló központjának karakterébe jól illeszkedő funkciók számára 

történő helybiztosítás jelölhető meg. A nagyobb forgalmat vonzó intézmények, 

szolgáltatások környezetében (pl. a létrejövő új termelői piac) a parkolókapacitás 

növelése is lényeges feladatként fogalmazódik meg, melyet a településrendezés 

eszközeivel kell megoldani. A központban a sziklakerteknél az elágazónál parkoló 

kialakítása szükséges. Törekedni kell a közterületeken a gyalogosfelületek, zöldfelületek 

arányának növelésére, az aszfaltburkolatok arányának csökkentésére, illetve a 

díszburkolatok kialakítására, a járdahálózat bővítésére. 

 

A települési infrastruktúra fejlesztésén túl javasolt olyan közösségi terek kialakításának a 

területi feltételeit is megteremteni elsősorban a településközpontban, amelyek találkozási 

pontként szolgálhatnak a településen élők számára, vagy különböző csoportos, szabadtéri 

rendezvények megtartására is alkalmasak. E sorba illeszkedik a termelői piac, de ilyen 

fejlesztés lehet pl. szabadtéri fitnesz park, stb. kialakítása is. Cél a település zöldfelületi 

rendszerének továbbfejlesztése, további zöldterületek kijelölése is a településesztétikai 

szempontok és a klímavédelmi szempontok érvényesülése érdekében. Ki kell dolgozni 

Kapolcs belterületi zöldfelületi koncepcióját az egységes zöldfelületi rendszer 

kialakítása érdekében. 

 

 


