
Kapolcs településfejlesztésikoncepció tervezetének továbbfejlesztéséhez, 

társadalmasításához készített kérdőív eredményeinek összefoglalása 

A településtervezési koncepció tervezetét a PESTTERV készítette az Önkormányzat megbízásából (megosztva: https://www.kapolcs-onkormanyzat.hu/hirek-

informaciok/fejlesztesi-koncepcio/). 

A 2022. július 8. és július 21. közötti 

válaszadási időszakban összesen 144 

db (részben vagy egészben) kitöltött 

kérdőív érkezett be, 117 db online, 27 db 

pedig nyomtatott formában kitöltve. Az 

adatok elemzése minden kérdés esetén 

egyrészt a teljes sokaságra (valamennyi 

válasz az adott kérdésre), másrészt az 

életvitelszerűen Kapolcson lakókra 

vonatozóan kerül bemutatásra (a 144 

válaszból 74 jelezte, hogy kapolcsi 

lakos, ami több mint 51%). 

 

A Településfejlesztési koncepció tervezetében megfogalmazott fő célokhoz megfogalmazott kérdésekre adott válaszok eredményeinek összefoglaló ábrái 

szerepelnek a következőkben. Itt összefoglalóan csak a támogatási indexeket (megkapható pontok %-a, ahol az elutasítás jelző válaszok negatív ponttal 

kerültek figyelembevételre) mutatjuk, ezek illusztrálják leginkább egy-egy téma támogatottságát, elutasítását.  

A számítási módszer alapján  

• A 60% feletti érték már igen erős támogatottságot jelez, 75% felett pedig szinte egyöntetű egyetértést, támogatást. 

• A negatív értékek erős elutasítást, ellenérzést mutatnak, de valójában már a 15% alatti értékek is elutasítást, a támogatás hiányát jelzik. 

Minden esetben mutatjuk az összes válasz alapján számolt eredményt és vastag vonallal rajzolva a kapolcsiak véleményéből számolt támogatási indexet. 

A kérdések a Településfejlesztési koncepció fő célcsoportjainak szerkezetét követték, a következőkben is így olvashatók: 

• TÁRSADALMI CÉL: Népességfogyás megállítása, népességmegtartó képesség erősítése 

• GAZDASÁGI CÉL: Jövedelemszerző képesség biztosítása 

• KÖRNYEZETI CÉL: Jó életminőség biztosítása 

Amennyiben a csatolt összefoglalónál részletesebben is szeretné megismerni az elemzéseket, forduljon az Önkormányzathoz! 
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TÁRSADALMI CÉL: Népességfogyás megállítása, népességmegtartó képesség erősítése 

 

• Valamennyi válaszadó szerint fontos, hogy ne 

csökkenjen tovább Kapolcs lakossága, a kapolcsiak 

között az ezzel való egyetértés kimagasló! 

• A kapolcsiak között erős a támogatottsága az enyhe 

lakosságnövekedésnek is! Jelentős lakosságbővítést 

viszont nem támogatnának. 

• A válaszadók markánsan nem értenek egyet azzal, 

hogy ne lenne különbség az életvitelszerűen itt lakók 

illetve a hétvégi ház, üdülő tulajdonosok között. Ezt a 

fejlesztési koncepció és az egyéb dokumentumok 

készítése során érdemes figyelembe venni, kezelni! 

 

 

 

• A kapolcsiak szerint az itt születettek helyben maradása 

a legfontosabb tényező, de több gyermek születése is 

meghatározó támogatást kapott.  

• A kedvező gazdálkodási, vállalkozási feltételek is igen 

fontosak a lakosságszám megtartásához a kapolcsiak 

szerint. 

• A turisztikai befeketések hatása a lakosságszámra a 

kapolcsiak szerint nem meghatározó, a „külsősök” ezt 

fontosabbnak értékelik. Hasonló a helyzet a vonzó 

településkép. ismertség kapcsán is. 
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• A kapolcsiak szerint az elérhető, megfizethető lakhatás 

megteremtése lehet az alapja a helyben maradás, itt 

letelepedés erősítésének. Kimagasló támogatású ez a 

szempont. 

• A helyben elérhető munkalehetőség, vállalkozási 

lehetőség is komoly támogatottságot kapott, de 

hasonlóan magas a helyben elérhető oktatás 

biztosítása is. 

• A közlekedési és kommunikációs infrastruktúra 

fejlesztése is feladat, fontosabbnak látják a kapolcsiak 

ezt, mint a szórakozási lehetőségeket. 

 

 

 

GAZDASÁGI CÉL: Jövedelemszerző képesség biztosítása 

 

• A kapolcsiak kimagasló mértékben a természeti 

erőforrásokra, a táji adottságokra támaszkodnának 

Kapolcs jövőjének építésekor. A humán erőforrások és a 

hagyományok, életmód, szokások is a jövő alapjai 

lehetnek. A turisztikai rendezvényeket sokkal kevésbé 

tekintik a jövő alapjainak. 
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• Megélhetés szempontjából az élelmiszerelőállítás, a 

mezőgazdaság a legfontosabb a kapolcsiak szerint, a 

turizmust sokkal kevésbé, ipari tevékenységet nem 

szeretnének. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A kapolcsiak azt a turizmust tartják csak hasznosnak, ami 

nem károsítja a környezetet! 

• Az időszakos, rendezvényekhez/fesztiválokhoz 

kapcsolódó turizmus nem tartják hasznosnak az itt 

élők szempontjából. 
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• A turizmus maga nem volt kiemelkedő lehetőség…, ehhez 

képest kell ezt értékelni 

• A kapolcsiak egyik elemet sem tartották kiemelkedően 

hasznosnak a jövedelemszerzés szempontjából. Érdekes 

módon a „külsősök” nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottak ezeknek (pl. szálláskiadás, éttermi 

szolgáltatások). Ennek „üzenetét” érdemes vizsgálni, 

átgondolni, lehet, hogy valós piaci igényt jelez. 

• A terület bérbeadás a kapolcsiak válaszai szerint nem 

igazán segíti a jövedelemszerzést, alacsony a 

támogatottsága. 

 

 

 

 

 

 

• „A Művészetek Völgye fesztivál Kapolcshoz tartozik, 

törekedni kell a megtartására” gondolat támogatási indexe 

a kapolcsiak körében jóval alacsonyabb, mint az 

összes válaszadót tekintve (vagyis a „külsősöknek 

nagyon más a véleménye) – itt szélsőségesek voltak a 

vélemények, ennek eredője lett ez az alacsony index. 

• Ennek ellenére a kapolcsiak körében sem támogatott a 

rövidebb, vagy kisebb fesztivál, a külsősök pedig 

egyértelműen elutasítják ezeket a felvetéseket. 

• Egyöntetű az elutasítása annak, hogy évente többször 

is lehetne, a kapolcsiak körében szignifikáns az 

ellenvélemény. 

• Elutasított az a gondolat is, hogy másmilyen fesztivál 

lenne jobb, a fesztivál nélküli Kapolcs pedig még 

inkább ellenzett.  

(A fentiek értelmezéséhez érdemes visszaidézni, hogy magát a turizmust nem tartották igazán meghatározónak a kapolcsiak a megélhetés szempontjából, a 

turizmuson belül az időszakos, rendezvényekhez kapcsolódó turizmust nem támogatták. De ezen belül a Fesztivál jelenlegi formájával nagyjából elégedettek)  
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KÖRNYEZETI CÉL: Jó életminőség biztosítása 

• A kapolcsiak kiemelkedő támogatottságát élvezi (ettől, illetve 

ennek fejlesztésétől éreznék magukat jobban) a természeti 

környezet és a rendezett, esztétikus településkép. De 

közel ilyen egyöntetű a támogatottsága annak, hogy az 

infrastruktúra, közlekedés, a közszolgáltatások, a 

közösségi élet és a kereseti lehetőségek fejlesztése járul 

hozzá leginkább jól-létükhöz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Az épített környezet kapcsán az úthálózat fejlesztése, 

burkolatok kialakítása kapta a legnagyobb támogatást. 
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