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1. Helyzetértékelés 
 

Keszthely város szerkezetileg, városképi arculatában, karakterében és területhasználati jellemzői 

alapján 14 városrészből áll. E városrészek részletes elemzése az Integrált Területfejlesztési Stratégia 

Helyzetfeltáró Munkarészében a 2011-es Népszámlálás városrészi adatai alapján történt, rámutatva 

az adott városrészben meglévő legfontosabb demográfiai, társadalmi jellemzőkre, tendenciákra, a 

funkcióellátottságra, gazdasági jellemzőkre, bemutatva azon területeket, ahol a városrész városon 

belüli pozíciója, helyzete, ellátottsága erősséget vagy gyengeséget jelez, s megjelölve azon fejlesztési 

lehetőségeket, amelyek elmozdulást jelenhetnek ezen állapotból. 

 

A Városrészek az alábbiak:  

 

Ssz. Városrész megnevezése Belterület/Külterület 
Elnevezése a településfejlesztési koncepció 

alapján 

1. Városközpont 1 (VK1) Belterület 

Városközpont 

Történelmi belváros 

2. Városközpont 2 (VK2) Belterület Kastély 

3. Városközpont 3 (VK3) Belterület Szalasztó utca 

4. Lakó 1 (L1) Belterület Dél-nyugati lakóterületek 

5. Lakó 2 (L2) Belterület Északi és keleti lakóterületek 

6. Lakó 3 (L3) Belterület 
Kertváros és Vadaskert 

7. Lakó 4 (L4) Külterület 

8. Gazdasági 1 (Gi 1) Külterület Déli városrész 

9. Gazdasági 2 (Gi 2) Külterület/Belterület 
Északi városrész 

10. Gazdasági 3 (Gi 3) Külterület 

11. Balaton part 1 (Ba 1) Belterület Északi Balaton-part 

12. Balaton part 2 (Ba 2) Külterület/Belterület Déli Balaton-part 

13. Turisztikai fejlesztési 1 (Tf 1) Külterület Nyugati városrész 

14. Turisztikai fejlesztési 2 (Tf 2) Külterület Fenékpuszta 

 

 

Keszthely város 14 városrésze közül népesség szempontjából mindössze 10 érdemel különösebb 

figyelmet, és 1000 lakosnál több is csak háromban (VK1, L1 és L2) található. A fennmaradó 4 

városrészben a lakosság száma nem haladja meg a 25 főt: a Lakó4 városrészben 11 fő, a Balaton-part 

városrészekben 5-5 fő, a Tf1 városrészben 25 fő lakik. Ennek megfelelően itt a statisztikai adatok nem 

adnak reális képet a városrészről, az alacsony lakosságszám miatt kiugró arányszámok figyelhetőek 

meg. 

 

A város egyetlen szegregátum területe a Gazdasági 2 városrészben (Kárpát utca, Lőtéri út, Öv utca) 

található, erre Antiszegregációs program készült. 
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1.1. A projekt célterületének (település, településrészek, térség) kijelölése és 

bemutatása 
 

A felhívás szerint a TOP egyik legfontosabb célkitűzése a fejlesztések integrált módon történő 

megvalósítása, ezért a szinergikus hatások érvényesülése érdekében javasolt a jelen intézkedés 

keretében megvalósításra kerülő tevékenységeket a TOP ERFA intézkedései által támogatott 

tevékenységekkel összekapcsolni, a közel 20.000 fő állandó lakossal rendelkező városon belüli 

szűkebb célterületi lehatároláshoz, a projekt által érintett városrészek kijelöléséhez a TOP ERFA 

projektek megvalósítási helyszíneit vettük alapul. 

A város állandó lakossága közel 20.000 fő, és mivel a közösségfejlesztési folyamat egy egyértelműen 

körülhatárolható földrajzi területre (ún. célterület), azaz településrészekre kell hogy vonatkozzon, 

amely lélekszámának el kell érnie legalább az 500 főt és nem haladhatja meg a 15 ezer főt, a projekt 

célterületét az ITS alapján kijelölt alábbi 6 keszthelyi városrész (melyek lakosságszáma mindösszesen 

közel 12.000 fő) alkotja.  

A célterületet alkotó városrészek az alábbiak: 

Városrészek neve Lakó-népesség száma 

Városközpont 1 (VK1) Történelmi belváros 2 707 

Városközpont 3 (VK3) Szalasztó 481 

Lakó 2 (L2) Északi és keleti lakóterületek 7 663 

Lakó 3 (L3) Kertváros és Vadaskert 908 

Gazdasági 2 (Gi 2) Északi városrész 201 

Balaton part 1 (Ba 1) Északi Balaton-part 5 

MINDÖSSZESEN: 11 956 

 

A városrészek pontos lehatárolása az alábbiak szerint valósul meg: 

Városrész megnevezése:Városközpont 1 (VK1) 

Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

1. Georgikon utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, 
Lovassy Sándor utca, Kazinczy utca, Mártírok 
útja, Kossuth Lajos utca, Deák Ferenc utca 

Georgikon utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, Lovassy Sándor utca, Kazinczy utca, 
Mártírok útja, Kossuth Lajos utca, Deák Ferenc utca, Nádor utca, Bakacs utca, 
Zeppelin tér, Pethő utca, Delden tér, Városház utca, Széchenyi utca, Iskola utca, 
Sörház utca, Eötvös utca, Árpád házi Szent Erzsébet tér, Kisfaludy utca, Fejér György 
utca, Fő tér, Helikon utca, Bem József utca, Jókai utca, Kacsóh Pongrácz utca, Helikon 
köz, Móricz Zsigmond utca, Balaton utca, Hunyadi utca, Park utca, Csók István utca, 
Munkácsy Mihály utca, Sóhaj allé, Zrínyi Miklós utca, Hanczók utca, Vörösmarty utca, 
Petőfi utca, Erzsébet királyné útja, Galamb utca, Arany János utca, Csány László utca, 
Piactér, Unterberger utca, Rákóczi út, Skála köz, Malom utca, Batsányi utca, Asbóth 
utca,  

Városrész megnevezése: Városközpont 3 (VK3) 

Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

3. Kastély utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, 
Vásár tér, Cserszeg utca, Lehel utca 

Kastély utca, Szalasztó utca, Rákóczi tér, Vásár tér, Cserszeg utca, Lehel utca,  
Katona József utca, Gelencsér utca, Fuvaros utca 

Városrész megnevezése: Lakó 2 (L2) 
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Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

5. Bécsi kapu utca, Hévízi út, Károly Gyula utca, 
Keszthely Város közigazgatási határa, Tompa 
Mihály utca, Goldmark Károly utca, Szegfű 
utca, Rezi út, Csapás út, Szent Imre árok, 
Tapolcai út, Keszthely Város és Gyenesdiás 
Nagyközség közigazgatási határa, MÁV vasúti 
nyomvonal, Lovassy Sándor utca, Rákóczi tér, 
Vásár tér, Cserszeg utca, Lehel utca, Sopron 
utca, Bástya utca, Pál utca, Balassa Bálint 
utca,  

Bécsi kapu utca, Hévízi út, Károly Gyula utca, Tompa Mihály utca, Goldmark Károly 
utca, Szegfű utca, Rezi út, Csapás út, Szent Imre árok, Tapolcai út, Keszthely Város és 
Gyenesdiás Nagyközség közigazgatási határa, MÁV vasútvonal nyomtáv, Lovassy 
Sándor utca, Rákóczi tér, Vásár tér, Cserszeg utca, Lehel utca, Sopron utca, Bástya 
utca, Pál utca, Balassa Bálint utca, 
Tompa Mihály utca, Szent József utca, Liliom utca, Csák György utca, Korona utca, 
Pipáskert utca, Csendes köz, Árpád utca, József Attila utca, Magyar utca, Nagy Lajos 
király utca, Esze Tamás utca, Fecske utca, Hóvirág utca, Fenyves utca, Nagy Imre 
utca, Csizmadia utca, Munkás utca, Bólyai utca, Zsidi út, Schwarcz Dávid utca, Mátyás 
király utca, Kísérleti utca, Déryné utca, Dobó István utca, Füvészkert utca, Zöldmező 
utca, Táncsics Mihály utca, Martinovics utca, Laczkovics utca, Bessenyei György utca, 
Hajnóczy utca, Fáy András utca, Ady Endre utca, Erkel Ferenc utca, Dózsa György 
utca, Tessedik Sámuel utca, Csokonai Vitéz Mihály utca, Móra Ferenc utca, Apát utca, 
Rezgő utca, Darnay Kálmán utca, Cholnoky Jenő utca, Meggyfa utca, Jegenye utca, 
Nádas köz, Nyárfa utca, Toldi Miklós utca, Kinizsi Pál utca, Lóczy Lajos utca, Ruszek 
József utca, Pázmány Péter utca, Zámor utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Semmelweis 
utca, 

Városrész megnevezése: Lakó 3 (L3) 

Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

6. Napfény sor, Keszthely Város közigazgatási 
határa, 71. sz. főút, Hévízi út,  

Napfény köz, Magvető utca, Bokréta utca, Mandula utca, Napfürdő utca, 
Gyöngyvirág utca, Diófa köz, Tulipán utca, Búzavirág utca, Patkó köz, Keringő utca, 
Árvácska köz, Mély út, Árnyas út, Árnyas köz, Ifjúság útja, Rigó utca, Tavasz utca, 
Ibolya utca, Tipegő utca, Nyár utca, Tipegő köz, Diófa utca, Csabagyöngye utca, 
Hajnal köz, Hajnal utca, Verébhegyi út, Vadaskerti utca, Tomaji sor, Viola utca, 
Bokréta utca, Bikedi sor, Tomaji sor 

Városrész megnevezése: Gazdasági 2 (Gi 2) 

Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

9. 71 sz. főút, Tompa Mihály utca, Goldmark 
Károly utca, Szegfű utca, Rezi út, Csapás út, 
Szent Imre árok, Tapolcai út, Keszthely Város 
közigazgatási határa 

71 sz. főút, Hévízi út, Károly Gyula utca, Goldmark Károly utca, Szegfű utca, Rezi út, 
Csapás út, Szent Imre árok, Tapolcai út,  
Lapályos utca, Pataalja utca, Felső Majori út, Jankó János utca, Epreskert út, Gyöpi 
utca, Öv utca, Külső Zsidi út, Kárpát utca, Lendl Adolf utca, Lőtéri utca, Várvölgyi út, 
Lippai Gáspár utca, Murvás utca, Frech Miklós utca, Szent Erzsébet utca, Sömögye 
dűlő, Sömögyei utca, Vágóhíd utca, Tündérlak utca 

Városrész megnevezése: Balaton part 1 (Ba 1) 

Ssz. Városrészt határoló közterületek Városrész területe az alábbi utcákra terjed ki 

11. Keszthely Város közigazgatási határa, MÁV 
vasúti nyomvonal, Csárda utca, Balaton 
medervonala 

Csárda utca, Csík Ferenc sétány, Borbás Vince sétány, Toldi Miklós utca 
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1.2. A projekt célterületének demográfiai, társadalmi (különösen közösségi), gazdasági, 

környezeti, valamint infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák 

feltárása 
 

A célterületként megjelölt 6 városrész közül 4 főként lakófunkciót lát el. A projekt kiterjed a város 

életében legfontosabb városközponti belvárosi területek mellett a város északi és keleti 

lakóterületeire, egészen a városhatárig (részben külterületeket érintve), valamint a kertvárosi 

lakóövezetre. Magába foglalja az Antiszegregációs program által érintett területeket, valamint a 

Keszthelyi Ipari Park területét is. 

Az érintett egyes városrészek főbb funkciói: 

Városrészek neve 

La
kó
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i 
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Városközpont 1 (VK1)           

Városközpont 3 (VK3)           

Lakó 2 (L2)           

Lakó 3 (L3)           

Gazdasági 2 (Gi 2)           

Balaton-part 1 (Ba 1)           

Jelmagyarázat:  

  erős, a városrészt alapvetően meghatározó funkció 

  egyéb jellemző funkció 

 

Demográfiai, társadalmi (különösen közösségi) jellemzők 

 
A célterület teljes lakosságszáma közel 12.000 fő, mely megfelel a kiírásban foglaltaknak (min. 500, 
max. 15.000 fő). 
 
Keszthelyen egyértelműen negatív demográfiai folyamatok zajlanak le, amelynek legszembetűnőbb 

elemei a gyermekszületések számának csökkenése, az időskori társadalom növekedése és a 

népességszám folyamatos csökkenése. 

A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos és megyei 

trendekhez hasonlóan Keszthely városának és térségének a lakosságát is az elöregedés jellemzi. Az 

öregedési mutató városi és járási szinten is jelentősen meghaladja a megyei és országos átlagot. A 

népesség előreszámítás szerint 2041-re a 65 év felettiek népességen belüli aránya régiós szinten eléri 

a 30 százalékot, Keszthelyen közel 40% is lehet. A leginkább elöregedő település a Balaton régióban 

Keszthely lesz. Ennek értelmében a megfelelő vándorlási többlet elérése, a természetes fogyás 

korlátozása lehet a következő időszak egyik fő demográfiai „teendője”. 
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A születéskor várható élettartam a férfiak esetében a Keszthelyi és Hévízi kistérségekben a 

legmagasabbak közé tartozik országosan. A nők esetében pedig fokozottan igaz, hogy a teljes 

balatoni térség a legjobb életkilátásokat produkálja az országban. Ezzel párhuzamosan azonban 

megfigyelhető, hogy magas az egyedül élő személyek aránya, és a száz háztartásra jutó idős 

személyek aránya. 

A Keszthelyi járásban, bár itt található az ország leggazdagabb városa, nem realizálnak kiemelt 

jövedelmet a munkavállalók, a jövedelemszint országos viszonylatban is átlagos volt. Az elmúlt 

években a térség leszakadására irányuló tendencia az egy lakosra jutó nettó jövedelem csökkenése 

tekintetében is megfigyelhető. 

Pozitív társadalmi jelenség, hogy erősödött a városi lakosság identitástudata, lokálpatriotizmusa, nőtt 

a helyi lakosság körében a társadalmi felelősségvállalás és a civil aktivitás. A helyi hagyományok 

őrzése, tradíciók ápolása felértékelődött. Emellett probléma, hogy a település széles körben 

kommunikált, egyértelmű városi szlogennel nem rendelkezik. Egyértelmű tendencia Keszthelyen a 

helyi közösségek és a városi öntudat megerősödése, amely hozzájárul a város társadalmi 

versenyképességének javulásához. 

Keszthelyen és a Nyugat-Balaton térségében a civil szervezetek száma és aktivitása – amint azt a 

Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület (KFTE) 2008 novemberében készült országos 

felmérése is megállapítja – kiemelkedő. Keszthelyen jelenleg – az önkormányzat és a kistérségi civil 

ernyőszervezet adatbázisa alapján – az aktívan működő helyi civil szervezetek száma 114.  

A város bővelkedik kulturális intézményekben és programokban, amelyek szervezésében a civil 

szervezetek is közreműködnek. 

A városi civil szervezetek régóta felmerülő igénye egy civil ház létrehozása – ennek hiánya a 

működésüket nehezíti. Csak néhány civil szervezet van olyan szerencsés helyzetben, hogy van 

összejöveteli helyszíne önkormányzati bérleményként (Kiskeszthelyért Egyesület, Bethlen Gábor 

Nyugdíjasklub, Látásfogyatékosok Keszthely Kistérségi Egyesülete), de ezek is nagyon rászorulnak a 

felújításra és az akadálymentesítésre. Lehetőség még számukra a Helyőrségi Művelődési Otthon 

helyiségeinek bérlése is, de ott kevés helyiség van, melyek bérlése behatárolt időben. A Művelődési 

Központ zsúfoltsága miatt csak néhány civil szervezetnek, klubnak tud helyiséget biztosítani. A többi 

civil szervezet vagy szívességi alapon valahol, vagy vendéglátó egységben ülésezik. 

A civil szervezetek nagy részénél visszatérő probléma az anyagi finanszírozás kérdése (alaptőke és 

kompetenciák nélkül nehéz a pályázati források elnyerése). 

 

Gazdasági, környezeti, valamint infrastrukturális jellemzők 

 

Keszthely és szűkebb térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület, ami a környező 

települések gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik; másrészt pedig turisztikai 

szolgáltató és kereskedelmi területként is funkcionál. Keszthelyen és környékén jelentős természeti 

erőforrások (gyógyvíz, erdőségek, barlangok, források, lápterületek, stb.) találhatók, melyek 

alapvetően meghatározzák a térség fejlődési pályáját. A város és közvetlen térsége külföldön is széles 

körben ismert, megfelelő természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszabb távon is 

dinamikusan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődő térség legyen. 



8 
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 
 

Keszthely a vendégforgalom tekintetében a balatoni települések rangsorában 2014-ben már csak a 

hetedik volt. Tíz év alatt csaknem a felére csökkent a turisztikai érdekeltségű vállalkozások aránya. A 

városban a vendégforgalom és a vendégéjszakák száma is jelentős visszaesést mutatott az elmúlt 

évtizedben. Rendkívül kedvezőtlenül alakul az egy főre jutó vendégéjszakák száma. A külföldi-belföldi 

vendégek aránya 10 év alatt megfordult, a 2003-ban jellemző 2/3-1/3 helyett mára az arány 1/3-2/3 

lett. 

A turizmus, vendéglátás kiszolgáló egységei elsősorban a vízparti lehetőségekhez kapcsolódnak, 

ennél fogva a térség gazdaságát erőteljes szezonalitás jellemzi. 

A szálláshely kapacitás problémája az Keszthelyen, hogy a szállodák és panziók zöme alacsonyabb 

kategóriájú, korlátozottan képes megcélozni az igényesebb, illetve nívósabb szolgáltatásokat 

elengedhetetlen követelményként számon tartó közönséget. Az alacsony szálláshelyszám 

ellensúlyozásaképpen domináns a turizmust kiszolgáló egyéb létesítmények (éttermek, cukrászdák, 

boltok, szórakozóhelyek stb.) száma. 

Ipar tekintetében Keszthely meglehetősen alulreprezentált, az ipari park jelenléte ellenére. Nem 

épült meg az ipari parkba tervezett inkubátorház sem. Mezőgazdaság tekintetében a szőlő- és 

gyümölcskultúrák igen jelentősek, emellett országos átlag feletti az erdősültség, valamint a gyepek 

aránya is. A szántóföldeken elsősorban a gabonafélék termesztése jellemző. Az egykor domináns 

szarvasmarha-tenyésztés helyett az elmúlt évben a baromfi- és sertésállomány aránya növekedett, 

fontos kiegészítő ágazat a méhészet, a Balatonon pedig a halászat. A gazdálkodás tőkeszegény 

kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkezetekből alakult jobb, de korántsem megfelelő 

tőkeellátottságú vállalkozásokban folyik. 

Az elmúlt fejlesztési periódusban számos európai uniós projekt valósult meg, de a fejlesztések 

elsősorban az állami és a nonprofit gazdasági szektort erősítették, elmaradtak a térségben a 

jelentősebb munkahelyteremtést eredményező, magáncégek által megvalósított gazdaságfejlesztési 

projektek. A városfejlesztési projektek esetében a legnagyobb gondot az okozza, hogy elmaradtak a 

szezonhosszabbító, tömegeket vonzó nagyberuházások és látványos nagyprojektek, illetve a források 

elaprózódtak. 

A Pannon Egyetem Georgikon Karával történő jövőbeli potenciális együttműködés további előnyöket 

biztosíthat a városnak a K+F+I területén. Ezáltal az agrártudományok (pl. biotechnológia) terén olyan 

városi tudásközpont alakulhat ki, amelynek nem csupán országos, hanem határon átnyúló hatása is 

lehet. Ez tovább növelheti a város foglalkoztatotti vonzerejét az elsősorban magas, műszaki 

végzettségű munkavállalók esetében.  

A város versenyképességét erősen befolyásolja, hogy az egypólusú, turizmusra épülő gazdaságot 

mennyire lesz képes ellensúlyozni más gazdasági tevékenységekkel. Ehhez jó alternatívát jelenthet a 

könnyűipar, amelyhez a kevésbé képzett munkaerő rendelkezésre áll a járásban. A térségben az 

idegenforgalom fejlődéséhez, mint kiszolgáló szektor (építőipar, hajógyártás, műanyag feldolgozás, 

fém- és lakatos ipar, nem környezetterhelő szerelő ágazatok, csomagolóanyag ipar, faipar, üvegipar, 

stb.) járulhat hozzá az ipar. 

Keszthely és környéke Zala megye egyik legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége, nagy 

számban maradtak fenn természetes, illetve természetközeli területek; „hagyományosan” művelt 

tájak, melyek növényzete természeti értékekben gazdag. 

A területi fejlődés tekintetében a turizmushoz és részben a területhasználathoz is köthető, hogy a 

kistérség jelentős része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A nagy kiterjedésű 
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védett területek megléte nemrégiben a Natura 2000 területekkel is kiegészülve azt jelenti, hogy a 

nagyobb volumenű iparfejlesztés és az intenzív mezőgazdálkodás lehetőségei szűkülnek, viszont a 

hagyományos és környezetbarát mezőgazdaság, valamint az ökoturizmus feltételei javulnak. 

A térség és így Keszthely város kiemelkedő adottsága a táji és természetvédelmi értékek sokasága, 

kiváló állapota. A térség védett természeti területekben gazdag. A város határában közel 3800 ha 

védett természeti terület található. Védett természeti területek vonatkozásában ez a terület 

többszöröse az országos aránynak, és valamennyi védett terület országosan is kiemelkedő 

jelentőségű, így például a Keszthelyi-hegység, a Keszthely-hévízi láp és a Kis-Balaton. 

Zöldterületeinek, parkjainak elhelyezkedése a város egyik meghatározó pozitívuma, azonban a 

Balaton menti zöldsáv természet közeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné a terület 

esztétikai élményét. 

A várost gazdag helyi védett és műemléki jelentőségű épületállomány jellemzi, melyből kiemelkedő a 

Festetics kastély és a Festetics örökség szerepe. A magas műemlékállomány azonban jelentősebb 

terhet is ró az önkormányzatra, hiszen a funkció nélküli ingatlanok állagmegóvása tetemes költséget 

jelenthet. 

Fontos jellemzője a városnak a Balaton-part — Fő tér – Festetics kastély tengely, mely a turisztikailag 

frekventált mikroközpontokat köti össze. Jelenleg a tengely átjárhatósága a kastély – városközpont 

vonalon megoldott, a Balaton-part felé hiányos. Kieső, a központhoz képest periférikus területnek 

minősül a Kertvárosi rész, illetve Fenékpuszta. 

A történelmi városmag a település közepén található, amely egyben a városközpont is. Ezt korábban 

a városközponton áthaladó főközlekedési út vágta ketté, a városrehabilitáció és a forgalomcsillapítás 

eredményeként azonban mára kellemes atmoszférájú gyalogos és sétáló övezetté vált. A funkciók a 

városközpontban sűrűsödnek, itt sűrűbb a beépítés is. Ezt veszi körbe a lazább beépítésű lakóövezet 

és a lakótelepek (jobbára 4 emeletes lakóházakkal) a város szélén ipari-gazdasági övezetek, illetve 

mezőgazdasági területek találhatóak. 

A várost a transzeurópai közlekedési hálózatok (közúti és vasúti egyaránt) nem érintik. A nem 

megfelelően szervezett Zala megyei vasúthálózatban Keszthely és más megyei települések 

összeköttetése nem megoldott. Az útviszonyok, illetve a rossz vasúti ellátottság következtében a 

városkörnyéki autóbusz hálózat messze a magyarországi átlag fölött van. A helyi és helyközi 

autóbuszjáratok a vonzáskörzeti kapcsolatok kiszolgálásában jelentős szerepet töltenek be. A 

kistelepülések közlekedési kapcsolatában Hévíz és Keszthely központi szerepe jellemző, a két város 

közlekedési csomópontként szolgál.  

A város autóval a 71-es számú főúton a Balaton északi partján vagy Balatonszentgyörgyön át a déli 

partja felől is megközelíthető. A város határában ér véget a Rédics–Lenti felől érkező 75-ös számú, 

illetve a Körmend–Zalaegerszegről jövő 76-os számú főút. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. 

Keszthely város környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a felszíni vizek összegyűjtése és 

károkozás nélküli elvezetése. A városban kiépültek a fő vízelvezető rendszerek, és részben elkészültek 

a vízminőség javító, kezelő rendszerek is. Ezek bővítése, karbantartása elsőrendű feladat. A város 

parti területein a magas vízállás okozhat problémát.  

Keszthely város vízellátása megoldott, az igények kielégítése – a fejlesztési tervekben foglalt 

növekedést figyelembe véve is – teljes körűen megoldható. A legnagyobb problémát a regionális 

vezeték elöregedése, illetve környezetének közvetlen beépítése okozza. Legtöbb vízkimaradás a 

Kertvárosban tapasztalható, ahol rendszeresen előfordul rövidebb vízszünet a csőhálózatban 



10 
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 
 

bekövetkező sérülések elhárítása alatt. Keszthely város területén a szennyvízcsatorna hálózat 98 %-

ban kiépített. 

Az utóbbi időben számos energiahatékonysági projekt valósult meg (közvilágítás korszerűsítése, 

napelemes rendszerek kialakítása, stb.). A Városüzemeltető Kft fejlesztési elképzelései között 

szerepelt egy 1,8 MW kapacitású biomassza erőmű építése, mely a távhőszolgáltatásban vesz részt. A 

Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrárműszaki Tanszékén kutatások folynak a megújuló-, ill. alternatív 

energiák alkalmazása terén, a bemutatóüzemben számos fejlesztés megtekinthető. Ennek a 

tudástőkének a felhasználásával a térség az alternatív energiatermelés mintaterülete lehetne. 

 

Problémák, fejlesztési kockázatok 

 

Keszthely esetében két jelentős kockázati tényezővel kell számolni. Az egyik a Balatonra hosszú 

évtizedek óta jellemző erős szezonalitás. Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt ugyanakkor azzal 

is számolni kell, hogy az eddig viszonylag stabilnak számító nyári 2-3 hónap jelentősen lerövidül. A 

városnak arra is fel kell készülni, hogy a turisták a több, de rövidebb utazásokat preferálják az egy, 2-3 

hetes nyaralással szemben, főleg belföldön. Mindez a szezon további rövidüléséhez vezethet, hiszen 

az ősztől nyár elejéig tartó időszakban önmagában a Balaton a zárva tartó üzleteivel nem jelent valós 

turisztikai desztinációt. 

A minőségi szálláshelyfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások és attrakciók 

fejlesztése talán megoldást jelenthet a problémára. Ahhoz azonban, hogy ebből a városnak, a helyi 

vállalkozóknak is látható és egész évben stabil bevétele származzon, nem elég magát a szálláshelyet 

és az azon belül elérhető szolgáltatásokat fejleszteni. Elengedhetetlen egy olyan települési környezet 

és az ehhez való hozzáférést biztosító hálózat kiépítése, amelynek révén nem csupán a balatoni 

szezont lehet kinyújtani, hanem a tótól távolabb eső városrészeket, településeket is be lehet vonzani. 

Ehhez elengedhetetlen a szolgáltatók közötti együttműködés kialakítása, de az önkormányzat és a 

Magyar Turizmus Zrt. intenzív marketingje is nélkülözhetetlen. 

Másik jelentős kockázati tényezőt a vendégkör átstrukturálódása, illetve a vendégek és a helyi 

lakosság közötti konfliktusok erősödése jelenti. Egyrészt kívánatos, hogy a belföldi turisták száma 

emelkedjen, de nem mindegy, milyen fizetőképességű, milyen igényű vendégek érkeznek. A város a 

programkínálaton, a turisztikai marketingen keresztül, illetve a tudatos termékfejlesztések során 

próbálja megcélozni azt a turistaréteget, amelynek érkezése kívánatos lenne. Mindezek az 

erőfeszítések csak évtizedes, átgondolt és tervezett akciók végrehajtásával vezetnek eredményre, az 

ad hoc jellegű kampányok helyett a tudatos döntések előtérbe helyezésével. 

A projekt célterületét érintően az alábbi térszerkezeti és funkcionális problémák jelennek meg: 

• Közlekedési szempontból az elkerülő út által izolált városrész Kertváros, illetve az 

Antiszegregációs Akcióterület 

• Parkolási problémákkal sújtott, nehezen megközelíthető a belvárosi terület 

• Hiányzik a történelmi városközpontot a Balatonnal összekötő fő gyalogos közlekedési tengely 

• Funkcióban nem illeszkedő létesítmények találhatóak az érintett célterületen (pl. a helyi 

védett Helikon parkban lévő autóbusz kiszolgáló üzemi terület, a Festetics kastély területén lévő 

alapellátást biztosító orvosi rendelők).  
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2. Cselekvési Terv  

2.1. Akciók 

2.1.1. „Az én városom, Keszthely”, rajzpályázat gyermekeknek 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 1. – rajzpályázat 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A rajzpályázat a keszthelyi óvodás, általános- és középiskolás tanulók számára kerül meghirdetésre, 

mely célja, hogy összegyűjtse Keszthely épített és természeti értékeit, kulturális és történelmi 

emlékhelyek megjelenítésével, ugyanakkor olyan helyek bemutatására is számítunk, melyek esetleg 

már feledésbe merültek, vagy valamilyen személyes, netán titkos élmény miatt kötődnek a 

gyermekhez. Mindezt a városról alkotott szokványos szemléletmódtól - ábrázolásmódban és 

technikában - eltérő módon megjelenítve.  

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek – toborzás 

 Keszthely Város Idősügyi Tanácsa - védnökség 

 Oktatási intézmények – pályázati anyagok 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Egyeztető megbeszélés  

 Felhívás összeállítása  

 Kiállítási anyagok begyűjtése  

 Kiállítás létrehozása  

 Gálaműsor  

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

Egyeztető megbeszélés:   2019. június 2. 

Gálaműsor:     2019. június 12. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     1 
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Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

2.1.2. „Életutak”, interjúk keszthelyi idősekkel 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 2. – Őrizzük meg a jelent a jövőnek 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása:  

A Közösségi Beszélgetéseken fogalmazódott meg az a javaslat, mely szerint „Őrizzük meg a jelent a 

jövőnek!” Az ötlet kifejtésekor elhangzott, hogy beszélgessünk az idősebb korosztállyal, ismerjük meg 

és jegyezzük le emlékeiket, hogy megmaradjanak az utókornak. Jó lehetőség ez a fiatalok 

aktivizálására is, beszélgessenek nagyszüleikkel, családtagjaikkal, ismerjék meg a régiek életét. 

Pályázat, melynek célja, hogy a résztvevők készítsenek egy fogalmazást egy keszthelyi „idős” 

emberrel, akit megkérnek, hogy meséljen a városi élet régmúltjáról. A beérkezett történeteket a 

helytörténeti kiállításon bemutatjuk, nyomtatott formában kiadjuk. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Ifjúsági Egyesület: téma népszerűsítése 

 Civil szervezetek: téma népszerűsítése, pályaművek begyűjtése 

 Iskolák: téma népszerűsítése, pályaművek begyűjtése 

 Szakértő zsűri: pályaművek értékelése 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Bevonandó közösségek felkutatása, egyeztetés a témáról 

 A kiírás megfogalmazása, zsűri felkérése 

 A kiírás népszerűsítése  

 Pályaművek zsűrizése 

 Díjkiosztó 

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 Bevonandó közösségek felkutatása, egyeztetés a témáról:  2019. június 20. 

 A kiírás megfogalmazása, zsűri felkérése:    2019. július 1. 

 A kiírás népszerűsítése:      2019. július 20.  
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 Pályaművek zsűrizése:       2019. augusztus 31. 

 Díjkiosztó:        2019. szeptember 14. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):    1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

2.1.3. „Keszthely, ahol élünk”, helytörténet tanítása és tananyag készítése  

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 3. - helytörténet 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid, szöveges megfogalmazása: 

A kérdőívekben felmerült lehetséges cél a helytörténettel való mélyebb ismeretek megszerzése már 

kisiskolás korban. Ahogy az előzőekben is látszik, megfogalmazódott az igény a megismerésre az 

Iparos múlt és Lackfi nádorunk tekintetében is. Hogy az utódokra is lehessen hagyni megszerzett 

információt, szükségesnek látjuk helyismereti tananyag kidolgozását az általános iskola 4. és 5. 

osztályos korosztály részére.  Az elkészült anyagot médianyilvánosság mellett bemutatjuk, és 

szeretnénk belőle példányokat eljuttatni nem csak a városi-, de az iskolai könyvtárakba is. Szeretnénk 

felhívni az osztályfőnökök és történelem tanárok figyelmét, hogy oktassák a tanulóiknak Keszthely 

város történelmét, lehetőségeikhez képest illesszék bele tanmeneteikbe. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez:  

 Civil szervezetek – a tananyag népszerűsítése 

 Szakértők – a tananyag mélységének, mennyiségének meghatározása 

 Történetkutató- a tananyag összeállítása 

 Városi Könyvtár – segédanyag biztosítása 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Szakértők és civilek megbeszélése több alkalommal 

 Történetkutató felkérése  

 Tananyag nyomtatása  

 Tananyag bemutatása  
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A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap) 

 Történetkutató felkérése:    2019. szeptember 14. 

 Tananyag nyomtatása:      2019. november 14. 

 Tananyag bemutatása:      2019. december 14. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

 

2.1.4. „Hagyjunk emléket magunk után!”, civil csoportok faültetése 
 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 4. – faültetés 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid, szöveges megfogalmazása: 

Időnként felmerülő igény a városi civil szervezetek részéről a faültetés szándéka. A terv szerint a 

városban működő civil szervezetek egy-egy kijelölt részen saját maguk ültethetnek fát, melyet később 

gondoznak is. A városért való tenni akarás megnyilvánulása ez, egy nemes gesztussal, mely egyúttal a 

közösségépítés fontos eleme. Közösen tervezni, közös munkát végezni, majd az elvégzett munka után 

közösen gondoskodni róla. Szép és nemes feladat.  

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez:  

 Civil szervezetek – munkájukkal, szervezésükkel 

 Polgármesteri Hivatal – terület kijelölése, engedélyezése 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Megbeszélés a fát ültetni szándékozó civil szervezetekkel  

 Engedélyek beszerzése  

 Facsemeték beszerzése  
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A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Megbeszélés a fát ültetni szándékozó civil szervezetekkel, felelősök kijelölése: 2020. január 4. 

 Engedélyek beszerzése:    2020. január 14. 

 Facsemeték beszerzése:    2020. március 1. 

 Faültetés:      2020. március 14. 

 Gondozás:       2020. március 14. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 

 

2.1.5. „Legyen tánc!”, élőzenés táncest  

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 5, 6, 9 - Táncest 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Mind a Közösségi Beszélgetéseken, mind az interjúkban felmerült egy hiánypótló élőzenés táncest 

szükségessége Keszthelyen. A középkorú és az idősödő korosztály nem talál magának szórakozási 

lehetőséget a városban, különösen a tánc, a táncolás lehetősége hiányzik. A közösségi tánc sok 

szempontból tökéletes szórakozási lehetőség, hisz amellett, hogy remek közösségformáló ereje van, 

kiváló ismerkedési lehetőség is. Szeretnénk ezt a hiányt pótolni. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek – toborzás 

 Művelődési ház - tapasztalatok 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés  

 Szervezés  

 Megvalósítás  
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A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés:   2020. március 20, augusztus 1, 2021. március 20. 

 Szervezés:     2020. április 20, május 15, 2021. április 20. 

 Megvalósítás:     2020. június 20, 2020. szeptember 28, 2021.június 20. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     2 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    3 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   3 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

 

2.1.6. „Szakmák dicsérete”, Keszthely régi iparos-dinasztiái 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése:  

Akció 7 – Iparos-könyv 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid megfogalmazása:  

A 2013-ban létrejött „Iparosok Könyve” című civil kiadvány, és az azt létrehozó civil közösség 

újraélesztése. Figyelemfelkeltés Keszthely polgárváros, iparosok városa, iparos családok városa 

múltra. A könyvben szereplő. és azt megalkotó dinasztiák újbóli összefogása. A mai és leendő 

iparosok figyelmének felkeltése a régi hagyományok iránt.  

2013. szeptember 6-án arról tudósított a Keszthelyi Televízió, hogy a Keszthelyi Ipartestület és a 

Keszthelyi Iparos Leszármazottak Asztaltársasága, Dr. Kovács Pálné Meizler Éva vezetésével 

elhatározta, hogy az egykori keszthelyi iparosok fennmaradt emlékeit csokorba gyűjtve 

megjelentetnek egy életükről szóló könyvet. A kötet elkészült, melynek ünnepélyes bemutatójára 

szeptember 4-én került sor az Ipartestület székházában. A szerkesztő Meizler Éva maga is iparos 

családból származik. Nagyapja festménye alatt állva büszkén mutatta a vaskos, bőrkötésű kötetet, 

melyből mindössze egyetlen példány van. Az övé. A másodpéldányok - 800 - is már elfogytak. A 

fotókat, bizonyítványokat, mesterleveleket, családi emlékeket bemutató könyv létrehozásához 

hetvenkilenc iparos család, azok leszármazottai csatlakoztak. Anyagot gyűjtöttek, szívből, minden 

kötelezettség nélkül. Ki mit gondolt az őseiről bemutatni, az került a könyvbe. Az Ipartestület 

keszthelyi elnöke, Nádler József a gondolat első pillanatától támogatta a könyv megjelenését. Mint 

mondta, nagyon fontos az iparosokra való megemlékezés, az írott történetek, melyek megmaradnak 

azokról az emberekről, akik a város gerincét adták. Dr. Kovács Pálné Meizler Éva úgy gondolja, sok-

sok iparos megérdemelné, hogy szerettei ilyen vagy ehhez hasonló formában megőrizzék életét, 

munkásságát az utókornak, de, hogy lesz-e a kötetnek folytatása, egyelőre még nem tudja. 
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Bevonandó közösségek/csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Ipartestület – mint a hagyomány őrzője – ismerteti a tagokkal a múltat, felhívja a fiatalok 

figyelmét az iparosság fontosságára, a dinasztiák kialakulásának előnyeire. 

 A Fejér György Városi Könyvtár - mint a könyv eredeti példányának őrzője, rendelkezésre 

bocsátja az eredeti példányt, ill. másolatot készít belőle.  

 Iparos Leszármazottak Asztaltársasága - mint a könyv létrehozója – mozgósítja kapcsolatait, 

tagjait és azok családtagjait az összejövetel és az emlékezés érdekében. 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Könyv felkutatása, áttekintése  

 Leszármazottak felkutatása  

 Összejövetelük megszervezése  

 Ipartestület bevonása  

 Az emlékező rendezvény megszervezése, marketingje, média-megjelenésének biztosítása  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Könyv felkutatása, áttekintése:    2020. május 

 Leszármazottak felkutatása:   2020. szeptember  

 Összejövetelük megszervezése:  2020. október 

 Ipartestület bevonása:    2020. október 

 Az emlékező rendezvény megszervezése, marketingje, média-megjelenésének biztosítása: 

2020. december 14. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 

 

2.1.7. „Lackfi a mi nádorunk, Keszthely őrzője” 
 

Nagy Lajos király Lackfi II. Istvánnak ajándékozta Keszthelyt, aki 1368 körül ferences rendi 

szerzeteseket telepített a városba. Templomuk 1386-ban már állt, amely azonos a mai Fő téri 

plébániatemplommal. 1397-ben az ellenzékhez pártolt Lackfi Istvánt Luxemburgi Zsigmond király 

felkoncoltatta. A ferences templom szentélyében temették el, sírkövét a múlt század végén helyezték 

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Lajos_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lackfi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/1385
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.wikipedia.org/wiki/1386
https://hu.wikipedia.org/wiki/1397
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_kir%C3%A1ly
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át a szentély déli falába. A templom előtt a millennium évében állították fel a városalapító Lackfi 

István nádor lovas szobrát.  

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 8 – előadás Lackfi nádorról, a Városalapítóról 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

A cél rövid szöveges megfogalmazása: 

A projekt során megvalósult Közösségi beszélgetéseken merült fel, hogy Lackfi II. István nádor 

városalapítónk méltatlanul háttérbe szorul a Festetics család tevékenysége mellett. Emlékét csupán 

egy városi szobor, utcanév, és néhány emléktábla őrzi. Szeretnénk minél több lakossal megismertetni 

életét, tevékenységét, ezzel is elősegítve a városunkhoz való kötődést. 

 

Bevonandó közösségek /csoportok megnevezése, mivel járul hozzá a fejlesztésekhez: 

 Fejér György Városi Könyvtár –anyagot biztosít a gyűjtőmunkához 

 Történetkutató – előadást készít a témában 

 Civil közösségek – meghirdetik tagjaik körében az előadást 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Anyaggyűjtés  

 Előadás összeállítása  

 Előadás szervezése  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Anyaggyűjtés:     2020. szeptember 10 

 Előadás összeállítása:    2021. január 10. 

 Előadás szervezése:    2021. március 10. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 
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2.1.8.„Öröm ABC” – Egy vak lány könyve 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése:  

Akció 10 – Könyvbemutató 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid megfogalmazása:  

A város lakosságának érzékenyítése a legfőbb cél, a nehézségek ellenére is a pozitív életérzés 

népszerűsítése. A szombathelyi Horváth Nikolettát Vakvagányként ismeri az egész ország, 2014-ben, 

országos szavazáson lett az Év Embere. Ritka betegséggel küzd, amely miatt elveszítette a látását és 

naponta jár dialízisre. Életszeretetét, küzdeni akarását, igazságérzetét, gondolkodásának kiemelkedő 

tisztaságát mindez azonban csak erősítette, ezért lett hihetetlenül népszerű blogja és heti rovata a 

Vas Népe megyei napilapban. A könyv legjobb, leginkább időt álló írásainak gyűjteménye.   

 

Bevonandó közösségek/csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 A Fejér György Városi Könyvtár - mint a könyv példányának őrzője. 

 Fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek, kiemelten a Látássérültek Keszthely Kistérségi 

Egyesülete - népszerűsíti tagjai körében a rendezvényt. 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Könyv felkutatása, áttekintése  

 Kapcsolatfelvétel a könyv írójával  

 Könyvbemutató megszervezése  

 Látásfogyatékosok és fogyatékossággal élők civil szervezeteinek bevonása  

 A rendezvény megszervezése, marketingje, média-megjelenésének biztosítása  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Könyv felkutatása, áttekintése:    2021. május 

 Kapcsolatfelvétel a könyv írójával:  2021. június 

 Könyvbemutató megszervezése:  2021. július 

 Látásfogyatékosok és fogyatékossággal élők civil szervezeteinek bevonása: 2021. július 

 A rendezvény megszervezése, marketingje, média-megjelenésének biztosítása:  

2021. szeptember 29. 

 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 
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Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     0 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 

 

2.1.9. „Keszthelyen történt…”, helytörténeti kiállítás  

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 11 – helytörténeti kiállítás 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Az akció ötlete a Közösségi Beszélgetéseken merült fel. Célja, hogy rádöbbentse a lakosokat, 

személyes sorsuk is a helytörténet része, saját maguk is hozzá tudnak járulni a helytörténeti emlékek 

megőrzéséhez, és továbbadásához. Felhívással kívánunk élni a lakosok felé, melyben szeretnénk 

összegyűjteni a még fellelhető keszthelyi emlékeket, ereklyéket, tárgyakat, fotókat. A beérkezett 

felajánlások függvényében fizikailag megvalósult kiállítás és/ vagy digitális gyűjtemény létrehozását 

valósítjuk meg. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Művelődési intézmények – saját, eddig nem publikált anyagok bemutatása 

 Lakosok, civil szervezetek – kiállítási anyagok gyűjtése, mozgósítás 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Egyeztető megbeszélés  

 Felhívás összeállítása  

 Kiállítási anyagok begyűjtése  

 Kiállítás létrehozása  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Egyeztető megbeszélés:    2021. április 15. 

 Felhívás összeállítása:     2021. május 15. 

 Kiállítási anyagok begyűjtése:    2021. szeptember - október 

 Kiállítás létrehozása:     2021. december 14. 
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Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     0 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

2.1.10. „Keszthelyi szemmel” – fotópályázat és kiállítás 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Akció 12 – fotópályázat, fotókiállítás 

I. Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása, közösségi események szervezése  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A Közösségi Beszélgetéseken fogalmazódott meg a fotópályázat ötlete. A személyes kötődés 

erősítésére pályázatot hirdetünk, amelyben saját, személyes fotókat várunk Keszthelyről keszthelyi 

lakosok szemszögéből; ki hogyan látja, ki miben látja a város sokszínűségét, nevezetességeit, értékeit.  

A begyűjtött pályamunkákat kiállításon és / vagy digitálisan mutatjuk be. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek  

 Szakmai zsűri 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés  

 Felhívás összeállítása  

 Felhívás meghirdetése  

 Pályázati anyagok gyűjtése  

 Szakmai értékelés  

 Díjátadó gála, kiállítás  

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés:   2021. november 20. 

 Felhívás összeállítása:    2021. december 1. 

 Felhívás meghirdetése:   2022. január 31. 

 Pályázati anyagok gyűjtése:   2022. március 1. 
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 Szakmai értékelés:    2022. március 14. 

 Díjátadó gála:     2022. március 24. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     0 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

2.2. Programok  
 

2.2.1. „Szomszédünnep”, városrészek találkozói  

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program – Szomszédolás  

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása 

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A Közösségi Beszélgetések egyik alkalmával Kiskeszthely városrészben vendégeskedtünk. Itt erős, 

lokálpatrióta egyesület dolgozik azon, hogy fenntartsa városrészük kisközösségét. Részükről merült 

fel annak a régi hagyománynak a felelevenítése, mely szerint ismét megtartanák saját ünnepüket, 

ahová meghívnák a projekt célterületén található más lokális egyesület tagjait, lakóit. 

Célterületünkön három ilyen területi alapon szerveződő civil közösség van: a Kiskeszthelyért 

Egyesület, Zámor Térségért Egyesület és Keszthely-Kertvárosért Egyesület. Az ő ünnepeiket, 

találkozásaikat szeretnénk hagyománnyá tenni, együttműködésüket elmélyíteni. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Kiskeszthelyért Egyesület – célcsoport toborzása 

 Zámor Térségért Egyesület - célcsoport toborzása 

 Keszthely-Kertvárosért Egyesület - célcsoport toborzása 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés, szükségletfelmérés, együttműködési hajlandóság feltárása több 

alkalommal  

 Ütemterv elkészítése, közös ünnepek tartalma, helyszíne  

 Ünnepek megtartása  
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A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés, szükségletfelmérés, együttműködési hajlandóság feltárása több 

alkalommal: 2019. május 5., 2020. május 5., 2021. május 5. 

 Ütemterv elkészítése, közös ünnepek tartalma, helyszíne – 2019. június 1., 2020. június 1., 

2021. június 1. 

 Ünnepek megtartása – 2019. július 15. , 2020. július 15., 2021. július 15. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    2 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     3 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   3 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 

 

2.2.2. „Keszthelyi lettem!”, a Keszthelyre költözők klubja 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program 2 – Keszthelyre költözők 

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Már a projekt Megalapozó tanulmányának írásakor felmerült a betelepülők és őslakosok dilemmája. 

Az elképzelés csak erősödött a Közösségi Beszélgetések kapcsán. Városunkba nagy a betelepülő – 

elsősorban az idősebb korosztályba tartozók száma, akik nyugdíjas éveiket szeretnék Keszthelyen 

eltölteni. Számukra jelentős kihívás a beintegrálódás, a kapcsolatok kialakítása. Ezen szeretnénk 

segíteni rendszeres összejövetelekkel és folyamatos kapcsolattartással. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Betelepülők – elmondják véleményüket Keszthely városáról – „külső szem” objektivitása 

 Civil szervezetek - akik szívesen tagjaik sorába vonnák a betelepülőket 

 Információs pont – információ áramoltatása 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés  

 Bevonandók toborzása, felhívások közzététele  
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 Klub megalakítása, működtetése  

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés: 2019. november 15., 2020. szeptember 15., 2021. február 16. 

 Bevonandók toborzása, felhívások közzététele: 2019. december 15, 2020. szeptember 15., 

2021 március 16. 

 Klub megalakítása, működtetése- őslakosok és betelepülők összeismertetése, közös 

programok szervezése, közös tevékenységek generálása: 2020. január 15., 2020. október 15., 

2021. április 15. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     3 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    3 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   3 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  4 

 

2.2.3. „Tények, történetek, képek”, helyismereti vetélkedő gyermekeknek 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program 3 – vetélkedő gyerekeknek 

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása:  

Nagy hangsúlyt fektetünk a múltra, hiszen abban gyökerezik jelenünk és jövőnk is. A Közösségi 

Beszélgetéseken elhangzott az az igény, hogy ne csak ismerjük meg a múltunkat, de tartsuk frissen 

tudásunkat, szervezzünk vetélkedőt ne csak a felnőtteknek, hanem a gyermekek számára is. 

 

Bevonandó közösségek, csoport ok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez:  

 Általános iskolák – felkészülés, vetélkedés 

 Szakértő zsűri - vetélkedő anyagának összeállítása, értékelés 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előzetes megbeszélés  

 Felhívás összeállítása 
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 Vetélkedő anyagának összeállítása 

 Vetélkedő szervezése  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

Előzetes megbeszélés:     2020. március 16. 

Felhívás összeállítása:     2020. április 20. 

Vetélkedő anyagának összeállítása:   2020.május 10. 

Vetélkedő szervezése:     2020. június 2. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):      1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):      1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):    1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 

 

2.2.4. „Tények, történetek, képek”, helyismereti vetélkedő felnőtteknek 
 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program 4 – vetélkedő felnőtteknek 

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Nagy hangsúlyt fektetünk a múltra, hiszen abban gyökerezik jelenünk és jövőnk is. A Közösségi 

Beszélgetéseken elhangzott az az igény, hogy ne csak ismerjük meg a múltunkat, de tartsuk frissen 

tudásunkat, szervezzünk vetélkedőt a témában. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek: felkészülés, vetélkedés 

 Szakértő zsűri: vetélkedő anyagának összeállítása, értékelés 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előzetes megbeszélés  

 Felhívás összeállítása 
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 Vetélkedő anyagának összeállítása 

 Vetélkedő szervezése  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Előzetes megbeszélés:    2020. július 

 Felhívás összeállítása:    2020. szeptember 20. 

 Vetélkedő anyagának összeállítása:  2020. október 30. 

 Vetélkedő szervezése:    2020. december 10. 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0  

 

2.2.5. „Büszkék vagyunk rátok!”, beszélgetéssorozat Keszthelyről elszármazottakkal 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program 5 – elszármazottak 

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása:  

A Közösségi Beszélgetéseken merült fel a Keszthelyről elszármazottak témája. Mi lett vele? Merre 

vitte a sors? Hogy alakult az élete? Mindannyian kíváncsiak vagyunk városunk egykori lakóira. A 

közösséget erősíti, hogy büszkék lehetünk rájuk, hisz tőlünk, városunkból indultak el útjukon.  Az ő 

megismerésükre szeretnénk programokat szervezni. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek – elszármazottak felderítése, felkeresése 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés 

 Felderítés, felkeresés  

 Találkozások lebonyolítása  

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 



27 
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen” 
 

 Előkészítő megbeszélés:   2020. május 15. 

 Felderítés, felkeresés:    2020. augusztus 15.  

 Találkozások lebonyolítása:   2021. június 10., 2022. február 28. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     0 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):    1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  3 

 

2.2.6. „Kik is vagyunk mi?”, mindennapok megörökítése Keszthelyről 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Program 6 – mindennapok megörökítése, TV műsor 

II. Programok, folyamatok - helyi erőforrások feltárása  

 

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása:  

„Miért szeretünk Keszthelyen élni?” A programon belül szeretnénk felhívni a figyelmet erre a témára. 

A tevékenységek célcsoportja a célterület teljes lakossága, különös tekintettel a gyermekekre, 

fiatalokra és a családosokra. Számba kell venni, hogy a célterületen milyen helyek, terek, 

intézmények, csatornák vannak az információk keletkezésére és áramlására. Hol találkoznak az 

emberek, hol zajlik párbeszéd a helyi ügyekről, milyen fórumok, terek, médiumok működnek ennek 

jegyében.  

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Civil szervezetek - ötletek, javaslatok, írások 

 Városi Televízió – írott és vizuális média biztosítása 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés  

 Javaslatok összeállítása  

 Kisfilm készítése, bemutatása 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 
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 Előkészítő megbeszélés:   2019. június 10.  

 Javaslatok összeállítása:   2019. szeptember 19. 

 Kisfilm készítése, bemutatása:   2021. december 10. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     0 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  2 

 

 

2.3. Részvételi fórum 

2.3.1. „Keszthelyi Kerekasztal” 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Részvételi fórum 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 - Intézményközi műhely 

IV. Részvételi fórumok  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A Közösségi Beszélgetéseken felmerült a különböző ágazatok közötti párbeszéd igénye, ahol a 

résztvevők számára az eszmecsere lehetőségét teremtjük meg. Cél egy „részvételi intézményépítési” 

folyamat kialakítása is, az együttműködés kiépítése kapcsán. Annak elérése alapvetően fontos, hogy a 

használók, a helyi közösség alakítani, befolyásolni és ellenőrizni is tudja az együttműködést, azaz 

hatással lehessen annak működésére, fejlesztésére. Ez alapvető közösségfejlesztési szempont. A 

célterületen található, illetve városi és országos szinten működő intézményi, ágazati 

együttműködések kialakítása, fejlesztése a célunk. Az együttműködés fejlesztése alapvetően 

intézményközi műhelyek (közös tervezés) és jó gyakorlatok megtekintése és megismerése, a közös 

gondolkodás és jó gyakorlatok meglátogatása, tanulmányutakon való részvétel. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Ágazati együttműködéseket aláíró szervezetek 

– Együttműködési lehetőségek feltárása, rendezvények egyeztetése, tapasztalatcsere 

 

Tevékenységek bemutatása: 
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 Előkészítő megbeszélés  

 Találkozások  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés:   2019. június 4. 

 Találkozások:      2019. június 11., 2019. november 20. 

2020. május 20., 2020. október 25. 

2021. május 20., 2021. november 20. 

2022. április 25. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     3 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     5 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     7 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   7 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  4 

 

2.3.2. „Keszthelyiek Keszthelyről”, párbeszédkörök 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Részvételi fórum 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 

IV. Részvételi fórumok  

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Célunk egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló nyilvános 

találkozók szervezése. Cél a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való 

részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, elemzés és 

tervezés folyamatában az állampolgári attitűd fejlesztése. Az alábbi tevékenységek célcsoportja a 

célterület teljes lakossága, különös tekintettel a gyermekekre, fiatalokra es a családosokra. A helyi 

cselekvési terv alapján a településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és 

fenntartó részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése. Fórumok típusától 

függően szeretnénk aktivizáló, részvételre serkentő- és együttműködés alapú módszereket 

alkalmazni; felhasználni a kiscsoportos munka, strukturált feladatok, brainstorming, közös 

mérlegelési módszerek, közös döntéshozatali módszerek, deliberatív technikák adta lehetőségeket. 
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Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Területi civil szervezetek – javaslatok 

 Keszthelyre költözők – javaslatok, ők a „külső szem” 

 Ifjúsági Egyesület – javaslatok, „miénk a jövő” 

 Civil szervezetek- javaslatok 

 Aktív lakosok – javaslatok 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés  

 Szervezés, lehetséges résztvevők megszólítása, toborzás - civil szervezetek, bevonandó 

közösségek 

 Találkozások  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés:      2019. június 4. 

 Szervezés, lehetséges résztvevők megszólítása, toborzás:  2019. június 15. 

 Találkozások:  

 2019. június 25., 2019. szeptember 25.,  

 2020. február 25, 2020. június 25. , 2020. november 20. 

 2021. február 25., 2021 október 25., 2022. február 25. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    3 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):     6 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    8 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   8 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  4 

 

2.4. Bűnmegelőzés 

2.4.1. Civil Akadémia – bűnmegelőzési előadás 

 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Civil akadémia 

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok 
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Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A civil akadémia bűnmegelőzési előadásán számos használható tanácsot kaphatnak a résztvevők, 

elsősorban a közbiztonságot illetően. A Keszthelyi Rendőrkapitányság szakmai irányításával és helyi 

civil szervezetekkel való együttműködés keretében adott célcsoportok szerint kerülnek 

megvalósításra az előadások vagyon- és életvédelem, kábítószer-fogyasztás és egyéb bűnmegelőzési 

témákban. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 Általános iskolás és középiskolás gyermekek és szüleik 

 Helyi lakosság – különösen az idősebb korosztály 

 Civil szervezetek 

 Keszthelyi Rendőrkapitányság 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 Előkészítő megbeszélés 

 Szervezés, lehetséges résztvevők megszólítása, toborzás - civil szervezetek, bevonandó 

közösségek, iskolák 

 Előadások  

 

A megvalósítás ütemezése, határideje (év/hó/nap): 

 Előkészítő megbeszélés:   2020. november 25. 

 Előadások:      2020. december 17. 

2021. január 21, 2021. szeptember 11. 

2021. november 25. 

2022. január 20, 2022. április 14.  

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    2 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    6 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   6 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 
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2.4.2. Kortársképzés – bűnmegelőzési kortársképzés fiataloknak 
 

A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Bűnmegelőzési kortársképzés fiataloknak 

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok 

 

A célok rövid szöveges megfogalmazása: 

Az akció célja, a keszthelyi nyári bűnmegelőzési irodában önkéntesként dolgozó 14-18 év között 

diákok képzése. A tanulók a képzés során nem csak tényszerű ismereteket szereznek, hanem 

kipróbálhatják, milyen is a bajtársiasság, milyen a csapatmunka, amikor egy feladat megoldásában 

nem csak az „én” számít, hanem a „mi”. A fiatalok megtapasztalhatják, hogy milyen érzés a 

közösségért dolgozni, tevékenykedni. 

 

A bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez: 

 A keszthelyi középiskolások 9-11 osztályos diákjai. Közösségért vállalt felelősség erősítése. A 

bűnmegelőzési irodában közösségi munkában dolgozó tanulók közösségfejlesztése. 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 A képzés bentlakásos tábor keretében zajlik 4 nap alatt. A diákok ismereteket szerezhetnek 

ön és vagyonvédelemből, vízi mentés és elsősegélynyújtásból. A képzések között tervezünk 

élmény- és drámapedagógiát, valamint egy személyiségfejlesztő tréninget. 

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 2020. június 23-26. 

 2021. június 22-25. 

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):    0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):    1 

Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):    2 

Eredményességi indikátor (2022.05.31. projektzárásig):   2 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap): 0 

 

2.5. „Bringázz biztonságosan”, közlekedésbiztonság 
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A felhívás szerinti beavatkozás megnevezése: 

Bringázz biztonságosan 

Közlekedésbiztonsági programok 

 

Célok rövid szöveges megfogalmazása: 

A fiatalok biztonságos közlekedésének, a hazai közúti közlekedési kultúra, a közlekedők 

biztonságorientált felkészültségének biztosítása. 

 

Bevonandó közösségek, csoportok megnevezése, mivel járulnak hozzá a fejlesztésekhez:  

 általános és középiskolások 

 kerékpáros civil szervezetek 

 Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai 

 

Tevékenységek bemutatása: 

 A közlekedés résztvevői, egymáshoz való viszonyaik (gyalogos, kerékpáros, segédmotoros 

kerékpáros, motoros, gépkocsi, tehergépkocsi, munkagépek, megkülönböztető jelzést 

használó járművek, stb.) 

 Követendő magatartás és viselkedés a közlekedésben. - Bekapcsolódás a forgalomba. 

Kerékpáros közlekedésre alkalmas úttestek: kerékpárút, gyalogos- és kerékpáros út, 

mellékút, főút, és ahol tilos: járda, autóút, autópálya, stb.) 

 Kerékpáros szabályismeret. (Elsőbbségadás, jobb kéz szabály, kanyarodás-irányjelzés, 

láthatóság, stb.) 

 Közlekedési táblák, útburkolati jelek jelentése. 

 Lehetséges jogsértések a kerékpáros közlekedésben és jogkövetkezményeik. (közlekedés 

rendjének megzavarása, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás, ittasság, sérüléses 

baleset okozása, hatósági intézkedések) 

 A kerékpár kötelező műszaki tartozékai (kormány, fékek, csengő, világító berendezések, 

prizmák, küllőprizmák) 

 Kerékpáros biztonsági felszerelések (sisak, térd- és könyökvédő, láthatósági mellény, 

fényvisszaverő pántok) 

 sebesültszállítás és elsősegély kvíz (az oktatásba bevonásra kerülnek a mentősök) 

 

A megvalósítás ütemezése / határideje (év/hó/nap): 

 2021. szeptember 22.  

 

Eredményességi indikátor (1 év / 12 hónap):     0 

Eredményességi indikátor (2 év / 24. hónap):      1 
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Eredményességi indikátor (3 év / 36. hónap):     1 

Eredményességi indikátor (2022.05.31.) projektzárásig:    1 

Eredményességi indikátor fenntarthatósági időszakban (36 hónap):  0 


