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I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 
Jelen terv elkészítésével Kapolcs község Önkormányzata bízta meg a Város és Ház Bt. Tervező csoportját. A Képviselő-
testület a 43/2016. (VII.12.) sz. Kt. Határozatával döntött a jelen módosítás megindításáról és egyben a Partnerségi 
egyeztetés szabályairól. A tervezés költségeit az érintett telektulajdonos viseli.  
A módosítás célja: a 302/2 hrsz-ú teleken Különleges terület, kemping kialakítása. 
A módosítás hatásai: az említett telek új övezeti besorolást kapna a kemping kialakíthatóságának érdekében. Az eddigi 
falusias lakóterületből különleges területbe kerül. A telken a turisztikai idényben - főként a Művészeti napok alatt – a 
településen szokásos ideiglenes kempingeknél színvonalasabb szolgáltatást nyújtó kemping („GLAMPING”) létesülhet, mely 
kínálat egyedülálló kezdeményezés eddig Kapolcson.  
A tervezett rendezés Kapolcs környezetminőségére nem lesz kedvezőtlen hatással. A módosítással érintett területen védett 
vagy védelemre érdemes természeti értékek nem találhatók. A terület nem része az országos ökológiai hálózat övezeteinek. 
Natura 2000 terület a módosítás térségétől több mint 130 m-re található, így az a Natura 2000 területre hatással nem lesz.  
 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 
(továbbiakban Tr.) szerinti „Egyszerűsített  eljárás” szabályai szerint kerül véleményezésre.  
 
A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45.§ (2) 
bekezdése alapján az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készülnek. 
 
A módosításhoz a Megbízó szolgáltatta a település új, 2016-os alaptérképét. A szabályozási terv módosítása a hatályos terv 
figyelembe vételével került feldolgozásra Mapinfo szoftver segítségével.  
 

 
A tervezési terület határa a konkrét módosítás területének megjelölésével 
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I. ELŐKÉSZÍTÉS 
 
1.1 TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE 
 
1.1.1. Hatályos településrendezési  eszközök 
 

Kapolcs község hatályos Településszerkezeti tervét, Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét a METRÓBER Kft 
készítette (Vezető tervező: Székely Zsófia, Szász Péter). A hatályos Belterületi (T-1) és a Külterületi (T-2) 
Településszerkezeti tervet település képviselőtestülete 2001. márciusában fogadta el (a tervlapon található dátum szerint).    
 

  
 

                                                                                                                                          A tervezési terület elhelyezkedése a településen   

                 
 

 
A tervezési terület tömbjét, azaz a Dózsa György út – 307, 304 hrsz-ú út – belterület határ - 236 hrsz-ú árok – 239 hrsz-ú 
árok által határolt  területet a  hatályos Településszerkezeti terv Falusias lakóterületbe sorolta  „kialakult  valamint 
szabadonálló beépítéssel” illetve a tömb délkeleti részét „tervezett szabadonálló beépítéssel, korlátozással”.  
A terület délről a külterülettel és egyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területével is határos.  
 
A Helyi Építési Szabályzat és annak mellékleteként a Belterületi  (SZ-1) és Külterületi (SZ-2) Szabályozási terv 2004-ben 
került jóváhagyásra a 2/2004. (II.13.) sz. rendelettel, a terveket szintén a METRÓBER Kft készítette. 2007-ben a HÉSZ 
kismértékű módosítására került sor, mely a lakóterületekre vonatkozó 8.§ (11) bekezdését módosította, ezt az 5/2007. (X.9.) 
sz. rendelettel hagyták jóvá.  
2015-ben történt egy kisebb módosítás a keletre szomszédos tömbben, a 323 hrsz-ú út tekintetében, melyet jelen tervet is 
készítő Város és Ház Bt készített.  
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A tervezési terület tömbje az Önkormányzattól kapott hatályos terv szerint az FL-IV-K jelű- valamint az FL-IV-Sz-1 illetve FL-
IV-Sz-1*  jelű övezetbe tartozik, ahol a HÉSZ 10. § és a 11. § alapján az OTÉK 14. § (2) bekezdés szerinti építmények 
helyezhetők el.  
Az érintett 302/2 hrsz-ú telek a FL-IV-Sz-1 építési övezetbe tartozik. Itt a kialakítható legkisebb telekterület 900 m2, a 
legnagyobb beépítettség 20 %. Az épületek legkisebb-legnagyobb építménymagassága 3,5-4,5 m a HÉSZ 11. § szerinti 
előírások alapján.  
A HÉSZ alapján lakóterületen az építés folyamán csak természetes építőanyagok használhatók fel.  
 

 

A hatályos Szabályozási terv részlete (2004-ben jóváhagyva) 
 

A hatályos Szabályzási terv a tömbben nem jelöli az egyes építési övezetek határát, ez a szerkezeti tervről „olvasható le”, 
de a beépítés alapján egyértelműen eldönthető az egyes telkek övezeti besorolása. A nemsokára esedékes felülvizsgálatig 
- a kevés építkezés miatt - ez a rajzi hiba kezelhető.  
A terület délről a külterülettel és egyben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területével is határos.  
 

 
1.2. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK, BEÉPÍTÉSI, VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK ÉRTÉKELÉSE 
 
A 302/2 hrsz-ú telek tulajdonosa 2016 májusában kezdeményezte az önkormányzatnál a falusias lakóterület építési 
övezetébe sorolt telkén kemping létesítését, amely szezonálisan működne.  
A kemping létesítése során modern bungalók, telepített sátrak, sátorhelyek, vizesblokk, illetve egy központi épület 
közösségi térrel és büfével kerülne kialakításra. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Településszerkezeti terv módosítása 
 

Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testületének  …/2016  (…..) sz. határozata 
 
Kapolcs község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2001-ben megállapított Településszerkezeti terve a 
következőképpen módosul: 
 

1. Belterületen a Dózsa György utcáról nyíló 302/2 hrszú,  0,6 ha területű telek Falusias lakóterületből  
Különleges terület- kemping (Kk)  területfelhasználási egységbe kerül átsorolásra.  

2. A 2001-ben jóváhagyott Településszerkezeti terv leírás az alábbiakkal egészül ki:  
„1.4.4. Különleges terület – kemping 
Kemping létrehozása tervezett a Dózsa György út déli szakaszáról megközelíthető a 302/2 hrsz-ú telken. 
A kemping területén kemping, szállásépület és a működtetéshez szükséges épületek helyezhetők el.” 

3. A Településszerkezeti tervlap a jelen határozat 1. melléklete szerint módosul.  
 
Felelős:  Göntér Gyula polgármester 
Határidő:  2016 november 30.                                                                               

 
……/2016. …..Kt. számú határozat 1. melléklete  

 

 
A Településszerkezeti terv módosítása 
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Kapolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2016 (……..) önkormányzati rendelete 

Kapolcs Helyi Építési Szabályzatáról és  Szabályozási Tervéről szóló 2/2004. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kapolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 9. 
mellékletében felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 83/2014. (VIII.11.) Kt. határozat mellékletében meghatározott partnereket értesítve az Étv. 6.§ 
(1) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 
 
 
1.§ A Kapolcs község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
Rendelet) 1. mellékletét képező Sz1. (M=1:2000) Szabályozási terv e rendelet 1. sz. mellékletén a szabályozott 
terület határa által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1 sz. melléklete szerinti 
normatartalom lép. 
2.§  A rendelet 6. § (2) bekezdés A. pont „Különleges terület”-re vonatkozó felsorolás helyébe az alábbi felsorolás 
lép:  
 „Különleges terület: 
 a) Sportterület  Sp 
 b) Vásárterület  Vt 
 c) Temető  T 
 d) Kemping   Kk” 
 
3.§ (1) A Rendelet 18.§ (2) bekezdés  helyébe a következő bekezdés lép: 
„(2) A különleges területeken az épület elhelyezés feltételei a következők:  „ 

Az építési telek 

Beépítés módja Övezet 
jele 

Legkisebb 
terület ( 

m2) 

Legnagyobb 
Beépítettség 

% 

Legkisebb 
zöldfelület 

% 

Az épület 
legnagyobb 

Építmény-magassága 
(H) 

Kialakult állapot 
szerint 

Sp - 5 80 4,5 m 

Vt - 3 40 4,5 m 

T - 3 80 4,5 m 

malmok - 5 80 K (kialakult) 

Szabadonálló Kk 2000 20 50 4,5 m 
Sportterület  Sp 
Temető  T 
Vásárterület Vt 
Malmok  (Mezriczky, Walter, Kőszegi, Bukovecz, Szaller, Sándor, Ilona, Bíró volt vízimalmok) 
Kemping  Kk 

 
(2) A Rendelet 18.§ -a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:  

(5) A Kemping területre vonatkozó előírások az alábbiak:  
a) A Kk építési övezetben kemping, szállásépület, vendéglátó funkciót is magába foglaló központi-

közösségi épület valamint kiszolgáló épület helyezhetők el.  
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b) Az a) pontban felsoroltakon kívül kialakítható a tulajdonos, használó illetve a személyzet számára 
szolgáló lakóépület is valamint elhelyezhetők a működtetéshez szükséges, épületnek nem minősülő 
építmények is.  

c) Az előkert min. 5 m, az oldal- és hátsókert az OTÉK vonatkozó előírásai szerint.  
d) Az épületeket a település építési hagyományaihoz illeszkedve kell kialakítani. 
e) A lakó illetve központi épület csak természetes építőanyagokból épülhet, magastetővel 30-50 fok 

közötti hajlásszöggel.  
f) A kemping területén, a falusias lakóterületre vonatkozó zajterhelési határértékeket kell betartani.  

 
 
4. § Záró rendelkezések 

 
(1)  Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 15. napon lép hatályba. 
(2)  Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 18. § (3) második mondata. 
 
 
 
 
 
 Göntér Gyula Takács Lászlóné 
 polgármester körjegyző 
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../2016. (..) önkormányzati rendelet  1. melléklete  
 

Sz1 jelű Szabályozási terv módosítása 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 
A Településfejlesztési koncepció módosítására nincs szükség, mert a hatályos településfejlesztési koncepció csak a 
nagyobb volumenű fejlesztéseket említi (mint a hatályos terv programját).  
 
 
3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
3.1.1. Területfelhasználás  
A módosítással érintett telek a település főútjától, a Kossuth utcától délre található, a Dózsa György útról nyílik, melynek 
több szakasza is van. A telek a Dózsa György út – 307, 304 hrsz-ú út – belterület határ - 236 hrsz-ú árok – 239 hrsz-ú árok 
által határolt telektömb déli részén található, mely a kialakult, hagyományos beépítésű telkek „mögötti” nagytelkes, 
jellemzően beépítetlen, vagy szórványosan beépített, részben beerdősült területek. A Dózsa György utca további, szinte 
külterületi szakaszáról nyílik az a 323 hrsz- út, mely a 2014-es módosítás során került korrekcióra és szélesítésre.  

A település ezen térségében több telken is foglalkoznak sátoroztatással ill. ahhoz hasonló tevékenységgel a Művészetek 
Völgye rendezvény idején.  
A módosítással érintett területen - mely csaknem 6435 m2 területű beépítetlen terület – is elkezdődött a kemping 
szolgáltatás, máris a településen egyedülálló szolgáltatással, előre telepített, minőségi berendezett sátrakkal, kulturált és 
rendezett környezettel, büfével, fürdődézsával stb.  
A „Glemping” elnevezésű kemping sokkal több és minőségi kiszolgálást nyújt a „kényelmes” kempingezőknek, melyet 
nemcsak a fesztivál idejére kíván a tulajdonos üzemeltetni, ezért is kezdeményezte a szállás jellegű épületek 
elhelyezhetőségét is.  

   
A terület közművesítés előtt 

      
A terület a Művészetek Völgye rendezvény alatti napokon 
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Vizesblokk és a büfé 

A módosításhoz szükséges a Településszerkezeti tervlap módosítása is. A módosítás során a 302/2 hrsz-ú telek falusias 
lakóterületből Különleges terület kemping területfelhasználásba kerül.   
Mivel ilyen területfelhasználás a településen még nem található, ezért szükséges a hatályos Településszerkezeti terv 
leírását Településszerkezeti terv jelkulcsát is kiegészíteni.  
A hatályos terv a tervezési terület tömbjét még korai, színezett technikával ábrázolta Falusias lakóterületként (ld. 1.1. 
fejezetet), az utakat, árkokat üresen hagyta, így ez közlekedési területként szerepel (megjegyezzük, hogy a Közlekedési 
területet a jelmagyarázat nem tartalmazza). A módosítás során csak a 302/2 hrsz-ú telek kerül Különleges területbe, 
kemping megnevezéssel (Kk).  
 

   
Hatályos Településszerkezeti terv                                                                                             Módosítási javaslat 
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3.1.2. A Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 

 
A HÉSZ módosítás következtében az érintett jelenlegi FL-IV-Sz-1 építési övezet helyett, a Különleges területek bővülnek, a 
sportterület, temető és vásártér mellett kemping területfelhasználás tervezett (a külterületen a malmok is különleges 
területbe tartoznak. Megjegyezzük, hogy a hatályos különleges területek beépítési mértéke alacsony (3-5 % illetve kialakult), 
így tulajdonképpen beépítésre nem szánt területbe is tartozhatnak, ennek felülvizsgálata azonban nem a jelen módosítás 
feladata, így azt a néhány éven belüli felülvizsgálat során kell elvégezni.  
A Különleges területre az alábbi előírások vonatkoznak a hatályos HÉSZ alapján:  

 
A táblázat kiegészül a kemping funkcióval. A hatályos lakóövezeti besorolási beépítési paraméterek nem módosulnak, azaz 
a telekre ugyanazok a paraméterek vonatkoznak a módosítással is, mint jelenleg érvényes paraméterek, illetve csak a 
telekméret változik, mely az alábbiak:  
Beépítettség:    max. 20% 
Min. telekméret:    2000 m2 (az FL-IV-Sz-1 ép. övezetben 900 m2) 
Beépítési mód:    szabadonálló 
Max. építménymagasság:   4,5 m 
Min. zöldfelület:   50 %  
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a módosítással gyakorlatilag csak az elhelyezhető funkciók változnak. 
Ezek a kemping fő épületei, azaz a szállásépületek (a jelenlegi elképzelés szerint 6 db apartman (bungaló) kerülne 
elhelyezésre a telepített sátrak mellett. Ezen kívül szükséges a kiszolgáló épületek (pl. vizesblokknak) elhelyezhetősége, 
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illetve vendéglátó funkciót és közösségi teret tartalmazó központi épület is. Indokolt még a tulajdonos, a használó illetve 
személyzet számára lakóépület elhelyezhetősége is. A sátrak elhelyezésére feltételek előírása nem szükséges.  
 
A 6. § (2 bekezdés szerinti beépítésre szánt területek felsorolása kiegészül a különleges kemping (Kk) területfelhasználási 
egységgel. A minimális zöldfelületi arány az OTÉK szerint 40 % a különleges területen, de mivel a beépítési mérték 20 % 
marad, ezért a javasolt 50 % kedvező hatású és a távlati elképzelések is nagy zöldfelülettel számolnak.  
A kemping korábban készült beépítési vázlatát és néhány részlet látványtervét mellékeljük, de ezek inkább csak a komoly 
fejlesztési szándékot tükrözik, a jelenlegi elképzelések más kissé módosultak.  
A kemping területén a lakó és központi épületre vonatkozóan ugyanazok az előírások érvényben maradnak, amiket a HÉSZ 
a lakóterületre előír (természetes építőanyag, magastető, zajvédelem).  
 

 
 

   
 
A Képviselő-testület kérésének eleget téve, a malmok övezeti felsorolása kiegészül a HÉSZ 26. § (2) bekezdés a) pontjában 
felsorolt „meglévő épületükkel és környezetükkel együtt védendő ” malmokkal, ez még négy volt malom megnevezését 
jelenti. A malmok övezete a településrendezési eszközök felülvizsgálatánál felülvizsgálandó.  
A HÉSZ 1. mellékletének, azaz a belterületi Szabályozási tervnek a módosítása során a tömbben csak a 302/2 hrsz-ú telek 
övezeti leválasztása történik, más szabályozási elem módosítása nem indokolt.  
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Fontos megjegyeznünk, hogy a HÉSZ-ben további módosítások, javítások (a már elavult és HÉSZ-ben már nem 
szabályozható kérdésekben) a jelen tervezési feladat mellett nem lehetségesek, mivel a HÉSZ jelenleg nem áll 
rendelkezésre elektronikus formában, így egységesítésre sem tud sor kerülni.  
 
 

 
Szabályozási tervi javaslat 
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3. 2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK 
IGAZOLÁSA 
 
A tervezéssel érintett terület a Balaton törvénnyel összhangban kerül módosításra. A területfelhasználásában módosuló 
terület már meglévő, beépítésre szánt terület.  

A módosítással érintett terület a Térségi Szerkezeti terven települési térségben és U-1 települési terület övezetben 
fekszik.  
 

    
Térségi Szerkezeti terv 
 

       
U-1, U-2, M-1, M-2, E-1, E-2 területek övezetei 
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A települési övezetre a Balaton törvény 37.§-a vonatkozik a következők szerint:  
„37. § A települési terület övezetén (U-1): 
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adottságokkal, valamint a 

felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-
rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően 
figyelembe kell venni; 

b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény 

szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 

korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett 
értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.” 

 
A fenti előírások a jelenlegi módosításra korlátozó előírást nem tartalmaznak. Az U-1 övezet pontos lehatárolására illetve a 
települést érintő övezetek lehatárolására  a Településrendezési eszközök felülvizsgálatánál kerül sor. 
 
A Balaton törvény más övezetei a tervezési területet nem érintik.  
 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el 
az országgyűlés a 2013. évi (módosító)  CCXXIX. Törvénnyel (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatályos.  A települést 
érintő övezetek az alábbiak:  
 

       
Otrt_Szerkezeti Terv      Otrt_Ökológiai hálózat        Otrt_kiváló termőhelyi erdő 

 

       
               Otrt Tájképvédelmi szempontból   Otrt Világörökségi terület                          Otrt Vízminőségvédelmi terület 
                kiemelten kezelendő terület 
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Az OTrT Ökológiai hálózata a település érinttet térségében 

 
Az Országos településrendezési terv alapján a községet érinti az országos kerékpárút-törzshálózat, a település az 
Országos Ökológiai hálózat része, kiváló termőhelyi adottságú erdővel találkozhatunk, a település egész területe 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő valamint a világörökségi terület környezetébe tartozik és 
vízminőségvédelmi terület is egyben. 
 
3.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 

A módosítás Kapolcs belterületén egy falusias lakótömbön belüli telek átminősítésére irányul. A 
Településszerkezeti terv csak a falusias lakóterület egy telkének különleges területté alakítása miatt módosul.  
A módosítás védett és védelemre érdemes természeti területeket nem érint, a módosítás tömbje délről határos a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park területével. A módosítás a nemzeti park közvetlen térségét nem érinti.  
A Btv. szerinti ökológiai hálózat övezetei a módosítás területére nem fednek rá. A területet nem érinti a térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület sem, ennek ellenére tájképvédelmi szempontból kedvező, hogy a hatályos HÉSZ szerint a falusias 
lakóterületen előírt legfeljebb 4,5 m-es építménymagasság marad az előírt magasság, mely illeszkedik a hagyományos 
kialakult településképhez.   
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 
szerint a településrendezési terv módosításával érintett területtől délre a következő Natura 2000 terület található:  

Monostorapáti Fekete-hegy (HUBF20007). A szomszédos Natura 2000 területre a tervezett módosítás kedvezőtlen 
hatással nem lesz.  
 
A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVII. Törvény 7.§ 3/b pontja szerint „újonnan beépítésre szánt 
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. „  Miután a módosítás már beépítésre szánt területen történik, ezért a biológiai 
aktivitásérték csökkenéssel nem kell számolni.  
 
 

3.4. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT 
 

A módosítás nem lesz kedvezőtlen hatással Kapolcs környezetminőségére. A módosítás termőföld igénybevételével nem 
jár, mivel az érintett már teljes egészében művelésből kivett terület.  
 
 
3.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT 
 

A Kapolcs belterületének kiterjedése alapvetően a 77. sz. II. rendű főút – mint települési főút(ca) mentén közel K_NY-i 
irányban elnyúló alakú. Másik közúti kapcsolata a Taliándörögd felé vezető bekötőút észak felé, mely a település 
központjában T csomópontban csatlakozik a főúthoz. Déli irányban a közúti kapcsolat nincs, a település utcái nőtt módon, 
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az azt elzáró „hegyre” is futnak fel néhány száz métert az erdőkig, a hajdani szőlősök gyümölcsösök helyén. Legjelentősebb 
ilyen ág a Dózsa György utca déli irányú szakasza, melyből közök, behajtók is kiágaznak.  
A Dózsa utca középső-felső szakaszán helyezkedik el a terület (302/2 hrsz.) az. un. Vörösmarty ház előtti elágazásnál.  
 
A főút forgalma ezen a városoktól távolabb eső szakaszon kifejezetten alacsony, forgalmi problémák nincsenek. A közúton 
távolsági autóbusz közlekedés van, települési megállópárral, jó szolgáltatási színvonallal. A településen a járdák csak 
részben kiépíttettek, de a gyér forgalom mellett a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságosan használja az útpályákat. 
A csomópontok, csatlakozások kialakítása megfelelő, parkolási nehézségek nincsenek. 
A Dózsa utca e szakaszának térségében kis mértékű, jellemzően lakó-üdülő forgalmon, átmenő forgalom, üzemi forgalom, 
forgalmi akadály nincs. 
 
A tervezési terület bár régóta lakóterületi besorolású, nem beépített terület, így célforgalma sem volt jelentős egészen a 
legutóbbi időkig, azaz a kemping idén nyáron lezajlott „próbaüzeméig”. 
A Dózsa György utca terület előtti szakasza gyengén meredek, kb. 3,0 m burkolatszélességű (jó minőségű), padkás, 
vízelvezetése árkokkal megoldott, félrehúzódásra alkalmas szakaszok vannak, pl. a Vörösmarty háznál, a köztes szakaszok 
rövidek. Eddigi forgalmi terheléshez képest a kialakítás bőven megfelelő volt, a bő egy hétig tartó kemping üzem sem 
okozott nehézséget. A kemping megnyitása előtt egyébként a meglévő szabályozási szélességen belül minimális 
földmunkával egy korábbinál szélesebb kapubehajtó került kialakításra. 
A Vörösmarty ház térségében a Dózsa utca jellemző forgalma 15-30 Ej/nap, a kemping üzemekor 25-50 Ej/nap 
 
A jelenlegi tervmódosítás lényege, hogy a lakóterületi besorolás helyett a különleges terület besorolást kapna a 302/2 hrsz-ú 
telek, ahol a kemping használat kimondottan megengedett. 
A forgalom emelkedése a jelenlegi lakó besorolás szerint is megtörténhetne a jövőben 10-15 Ej/nap növekedéssel. A 
kemping használat is nagyságrendileg ezt a növekedést hozhatja: kiépítéstől függően kb. 15-40 Ej/nap. Az utca burkolata a 
jellemzős és várható forgalomhoz képest nem keskeny, a bővítés, szabályozási szélesség növelés nem szükséges, a 
maximális 20-60 Ej/nap forgalom biztonságosan levezethető. Az átsorolás lényegében kimondottan kedvező, hiszen a 
lakófunkció lehetséges 6-8 lakásához képest csak 1-2 lakóegységnyi forgalom jellemző egész évben, a kemping funkció 15-
40 Ej/nap forgalma pedig csak a nyári hetekre, sőt inkább két hétre szorítkozik, s minden tekintetben kevesebb elvárással 
mint a lakófunkció (járda, közművesítés stb.). 
Az átsoroláshoz szabályozás, forgalmi rend változtatás, javasolt mintakeresztszelvény szerint átépítés nem szükséges. 
 

   
A Dózsa György utca (307 hrsz) déli és északi szakasza a 302/2 telek után 

 
 

 
Nagy Szabolcs 
Közlekedéstervező 
01-11270 K1d-1 
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3.6. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
 

Az átsorolással érintett telek közművesített, a víz- és csatornahálózat a telken kiépült a tervezett elrendezésnek 
megfelelően.  
Az átsorolás alapján megvalósuló funkció a lakófunkciónál nem nagyobb, sőt bizonyos szempontból rugalmasabb, 
alacsonyabb, a település közműrendszerére kisebb terhet jelent (időszakos használat, kisebb fűtési igény). 
A hírközlési rendszerek telepítésében és üzemeltetésében az átsorolás semmilyen változást nem okoz. 
 

 
3.7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

A jelenleg hatályos Településrendezési eszközökhöz készült örökségvédelmi munkarész kiegészítése nem szükséges.  
A 3. fejezetben részletezett módosítás örökségvédelmi értékeket, régészeti területeket nem érint.  
Mivel a módosítások nem érintenek örökségvédelmi értékeket, ezért a Kötv. 66.§-a szerint Örökségvédelmi Hatástanulmány 
készítése nem indokolt.  
 

„66.§ (1) „Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv 
véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.” 
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3.8. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Kapolcs község Településrendezési eszközeinek módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 45.§ (2) bekezdése szerint, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának figyelembevételével készült.  
A tervmódosítás összhangban van a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításról szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénnyel és egyéb vonatkozó törvényekkel, 
rendeletekkel.  
 
Budapest, 2016.08. 22. 
 
 

        
        Bárdosi Andrea    
       Vezető településrendező tervező   
                                TT/1 01-4073 
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