
 

A 2018. évi turisztikai szezon tapasztalatai 

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely 
 

 
  Az elmúlt évekhez hasonlóan a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely munkája során 

2018-ban is változatlanul arra törekedett, hogy városunk lakói és a településünkre 

hosszabb-rövidebb időre érkező vendégek tiszta, rendezett környezetben tölthessék 

mindennapjaikat, pihenésüket. Ennek az elvárásnak egész évben, a turisztikai 

szezonban pedig fokozott odafigyeléssel igyekeztünk megfelelni. 

Tevékenységünket a helyi rendeletek illetve a Keszthelyi Településképi Arculati 

Kézikönyv előírásainak és ajánlásainak figyelembe vételével végezzük. 

 

  Keszthely város belterületén mintegy 950 ezer m² zöldfelület található. Ennek 

jelentős hányada védett terület, illetve természeti érték, melynek fenntartása, ápolása, 

gondozása tisztántartása a GESZ Keszthely feladata. 2018-ban 1 800 m² rózsaágyást, 

4 473 m² virágos felületet, további 3 500 m² egyéb zöldterületet, közel 9 850 m² 

sövényt, 2 993 m² kavicsos felületet, 23 000 fm szegélyt, 10 340 m² gyepet 

gondoztunk. Volumenében 930 000 m² füves területen 11-17 - frekventált területeken 

27 - alkalommal került sor fűnyírásra.  

 A nehezen gondozható, de frekventált területeken szükséges örökzöld talajtakaró 

ültetésével kulturált felületet kialakítani. 

 

 Munkánkhoz jó alapot teremt az önkormányzattal és a társ szervekkel kialakított jó 

kapcsolat, az együttgondolkodás és együttműködés. A biztosított anyagi eszközök 

racionális felhasználásának köszönhetően Keszthely évről évre egyre szebb, vonzóbb 

arcát tudja megmutatni. Természetesen – sajnos – van még hova fejlődni. 

  

 A meglévő értékek megőrzését szolgáló karbantartási és takarítási munkálatok mellett 

kiemelten fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést, fejlesztést. Fokozott figyelmet 

fordítunk a parkosításra, a virágosításra, a zöldterületek gondozására, a fák egészségi 

állapotának megőrzésére. A cél mindenekelőtt a város vonzóvá tétele a lakosság és az 

idelátogató vendégek számára egyaránt. 

   

 A parkokban, zöldterületeken a szezon előtt megtörtént a fák, bokrok, sövények 

metszése, a felesleges aljnövényzet eltávolítása, a kerékpárutak melletti növényzet 

közlekedésbiztonsági szempontból szükséges eltávolítása, stb.  

 A 4 473 m² virágosított területen tervezetten ültettük, cseréltük az évelő illetve 

egynyári növényeket. A 2017 őszén elültetett nagyságrendjében több ezer tő árvácskát 
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3000 db tavaszi virághagyma, a 2018-as szezonra 8 068 tő egynyári-, 8 420 tő kétnyári 

virág (begónia, Celosia, Cleome, Ipomea, Dichondra, Coleus, Pilea, díszfű, Gaura, 

díszbazsalikom, Salvia, Sunpatiens) váltotta a Fő tér, a Várkert, a Sétáló utca, a 

Kastély kanyar, a Balaton part, stb. ágyásaiban. Folyamatos volt a - Tapolcai úton, 

Deák F. utcában, Egry iskola előtt újonnan kialakítottakkal együtt összesen 1 800 m² 

területű - közterületi rózsaágyak gondozása. A korábbi évekhez hasonlóan a Fő térre 

és a Sétáló utcára a meglévő köztéri bútorok stílusához illeszkedő egyedi és saját 

készítésű dézsákban 15 pálma, 10 babér, 27 leander, a kandeláberekre felszerelt 

tartókba 450 cserép muskátli illetve 115 Ipomea, a Balaton partra 20 dézsás leander 

került elhelyezésre.  

 

 A Várkert látványossága a több mint 300 tő – különböző fajtájú – fűszer-, aroma- és 

gyógynövény. 

 

 2018-ban 132 db facsemetét telepítettünk. A fapótlások és az új egyedek telepítése a 

célterület környezeti adottságainak figyelembevételével történt. A várostűrő, alacsony 

növekedésű (legfeljebb 4-6 méter) virágzó, de termést nem hozó fajokkal a megszokott 

utcakép megtartására, a homogén látvány biztosítására törekedtünk. 

 

 A közterületi növényzet gondozására, ápolására, locsolására, gyomirtózására a nyári 

szezonban kiemelt figyelmet fordítottunk.  

 

 Tavasztól késő őszig - időjárás függvényében - meghatározott útvonalterv szerint több 

alkalommal került sor fűnyírásra a város egész területén.  A Balaton parton 

folyamatosan – napi két műszakban -, kiemelt területeken – Fő tér, Várkert, Kastély 

kanyar, Zeppelin tér, Rákóczi tér, Halászcsárda, Libás térsége, Kazinczy u., Mártírok 

útja, Georgikon u., Sopron u. hetente (27 alkalom), egyéb helyeken átlagosan 14 

alkalommal. 

 Nagyon fontos lenne a magáningatlanok rendezettsége is. 

 

 A közterületek: parkok, füves területek, sövények, rózsa- és virágágyak, stb., 

gondozása mellett karbantartottuk a közterületi bútorokat, eszközöket, 

hulladékgyűjtőket. 

 

A GESZ-en belül az üzemeltetési, műszaki, karbantartási valamint a zöldterület-

gondozás, köztisztasági részleg feladata a rendezett, tiszta környezet fenntartása, 

biztosítása a város területén. 

 

 A nyári szezonban a zöldterületek gondozásával párhuzamosan a takarítás, 

hulladékgyűjtés szempontjából is fokozottabb volt a jelenlétünk a turisztikailag 

kiemelt területeken: Balaton part, Kossuth Lajos utca, Fő tér, Sétáló utca, Kastély 

kanyar, strandok környéke, ezekhez bevezető utak, utcák, sétányok. A kézi 

hulladékgyűjtők ürítésére – igény szerint – naponta többször is sor került. A 

frekventált területeken a kihelyezett 35 l-es kézi hulladékgyűjtő kapacitása kicsi, 

szükséges nagyobb űrtartalmúra (90 l minimum) cserélni.  

 



A közterületek tisztaságának biztosítására – kiemelt figyelemmel a frekventált 

területekre - a szezonban reggel 6 és este 21 óra között folyamatosan területen voltak a 

GESZ dolgozói.  

 

Nem sikerült megállítani, hogy a lakosság/Sétáló utcai kereskedők a kommunális 

hulladékot a kézi hulladékgyűjtőkbe tegye (sok esetben ürítés után szinte azonnal), a 

szelektív szigetek kulturálatlan használatát, és - több helyen – az illegális hulladék-

elhelyezést. Minden év november-december havában igyekszünk teljesen megtisztítani 

a várost (Kárpát utca, Hadi út, Szabadstrand, elkerülő-, kivezető utak és mindezek 

környéke). 

 

A turisztikai szezonban naponta átlag 1,5 tonna hulladékot gyűjtünk össze, mely 

szezonon kívül cca ötödére csökken, de így is éves mennyiségben hatalmas, 126 

tonna / 500 m³ (egy kisteherautó „púposan” cca 2 m³).  

Mindösszesen 439,97 tonna volt a leszállításunk.                   

 

 Rendezvények esetén szükség szerint az esemény előtti, alatti és utáni munkálatokból 

is kivettük részünket. 

Kiemelt partnerként kezeltük/kezeljük a közterületeken és intézményekben nagyobb 

lélekszámot mozgató rendezvényeket, ünnepségeket, sporteseményeket, civil 

programokat: 

- Doni áttörés megemlékezés  

- Balaton szentelés 

- Keszthelyi Városi Karnevál  

- Bödőcs Tibor önálló est 

- Március 15-i városi ünnepség  

- Rákóczi megemlékezés 

- Országgyűlési képviselő-választás 

- Grappling Bajnokság - Észak-Dunántúli Régió  

- Fehérvasárnapi körmenet 

- „Keszthely Nagytakarítás” 

- Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek 

- Egyetemi Diáknapok  

- Vajda János Gimnázium ballagási ünnepsége 

- Balatoni Évadnyitó 

- Városi gyermeknap 

- „Tekerj a sereggel” 

- Madarak és fák napja 

- Magyar Honvédelem Napja 

- Kihívás Napja 

- Keszthelyi Kilométerek  

- Pünkösdölés 

- Sárgulás 

- Családok Helikonja 

- Keszthely Város Napja 

- Sunset Run futóverseny 

- Vaszary Kolos szobor avatás  

- Egyetemi diplomaosztó (január/június) 



- Trianoni megemlékezés  

- Pace Run/Békefutás 

- Szent Iván-napok 

- Keszthelyi Triathlon 

- Hősök Napja 

- Tour de Hongrie 

- KeszthelyFest 

- Street Festivál 

- Sörfesztivál  

- Folkfeszt 

- Sörfesztivál 

- Pozsonyi csata évfordulója 

- Kastélytól kastélyig” kerékpártúra 

- Vesebetegek bringatúrája 

- Zalai Borcégér 

- Gasztro Sokkk 

- Szent István napi városi ünnepség  

- Koncertek – Balaton part -  Zenepavilon 

- B.my.Lake 

- Látássérülten a Balaton körül 

- Verkli Fesztivál 

-  „Megvilágosodás Napja” – kerékpáros akció 

- III. IPPON SHOBU Európa Kupa 

- 1956-os városi ünnepség 

- Szent Márton-napi ünnepség 

- Adventi események  

- Városi Szilveszter 

 

 A Csokonai Sportcsarnokban a nívós teremlabdarúgó versenyek, a Georgikon DSE - 

Férfi Kézilabda Szakosztály bajnoki mérkőzései, a röplabda utánpótlás válogatott 

edzőtábora, középiskolai szalagavató ünnepségek, iskolai bál, több alkalommal 

gyermek játszóház, a Nagyváthy csarnokban a diákolimpia versenyei kerültek 

megrendezésre.  

 Az alkalmi rendezvények mellett keszthelyi egyesületek, baráti társaságok 

rendszeresen (heti 1-2 alkalommal) veszik igénybe a GESZ üzemeltetésébe tartozó 

sportlétesítményeket, melyek kihasználtsága 100 %-os. 

 

 A Vízitelep állagmegóvása, hasznosítása, az igények kiszolgálása - cserkészek; 

gyengén látók; városvédők; nagycsaládosok; Vajda diákok, öreg diákok 

összejövetelei; nyári napközis tábor – a GESZ feladata. 

 

 Összességében elmondható, hogy a GESZ feladat ellátási kötelezettsége éves 

szinten több mint 100 rendezvény lebonyolításánál jelentkezik. 

 

 Sok házasuló választotta esküvője helyszínének a Halász csárda előtti zöldterületet. 

Rendjének, tisztaságának biztosítása ezért kiemelt figyelmet kapott. 

 



 A Balaton parti nyilvános WC május 1. és október 15. között – döntően - az 

időjáráshoz illetve a rendezvényekhez igazodva üzemelt. A korábbi években az 

illemhely környezetében tapasztalt szégyenteljes állapotok játszottak közre a 

döntésben, mely szerint 2017-től ingyenesen lehet használni. A helyzet javult, de a 

WC környéke továbbra is fokozott odafigyelést igényel. 

 

 Az idény előtt megtörtént a játszóterek valamint a Vízi Játékpark és az Energia tér 

karbantartása, korszerűsítése, kötelező felülvizsgálata, a köztéri bútorzatban, 

játékokban, fitneszeszközökben, hulladékgyűjtő edényekben szándékosan okozott 

károk illetve a természetes amortizáció okozta állagromlás kijavítása, az ivó- és 

szökőkutak átvizsgálása, karbantartása. Felügyeletük, karbantartásuk, az újonnan 

jelentkező hibák, problémák elhárítása a szezonban folyamatosan zajlott. A 

szökőkutak, ivókutak, páramennyezet, Vízi játékpark, Energia tér és jégpálya 

üzemeltetése – pihenő vagy ünnepnaptól függetlenül – napi feladatot ad. 

 

 A 2018-as szezon újdonsága volt a Polgármesteri Hivatal és a Vajda János 

Gimnázium közötti területen felállított napvitorla, mely a páramennyezettel együtt 

közel 400 m²-en biztosított felüdülést és árnyékot a nyári kánikulában. 

   

 A játszóterek és környezetük tisztántartására kiemelt figyelmet fordítottunk. 

  

 Ősszel a lombhullás kezdetétől a kiemelt területeken – Balaton part, Fő tér, Sétáló 

utca, Kastély kanyar, Georgikon utca, Sopron utca, Bercsényi utca, Rákóczi tér, 

Halász csárda – naponta gyűjtöttük össze és szállítottuk el a lehullott falevelet, a többi 

területen átlagosan havonta három alkalommal került sor a falomb seprésére és 

elszállítására. 2018. december közepéig a falevelek 98 %-a eltakarításra került, 

mintegy 170 tonna. 

 

 Az adventi ünnepi időszakot megelőző hetekben megtörtént a meglévő ledes füzérek, 

egyéb díszek és a tartó szerkezetek átvizsgálása. 

 Advent első vasárnapjára a Sétáló utcai gömbkőriseken elhelyezett 20 0000 ledből 

álló – összesen 2 km hosszú - fényfüzér világította be az utcát. Fénybe borult a 

Városháza és a Vajda János Gimnázium mindkét oldali homlokzata, a 

fénymennyezetnek köszönhetően a két épület közrefogta tér, a teret lezáró oszlopokat 

ledes szoknyadísz és angyal figurák díszítették. A díszvilágítás és még számos 

aktivitás/újdonság a helyiek, az idelátogatók és – az internetes megosztásoknak 

köszönhetően – a más településeken élők körében az elmúlt évekhez hasonlóan ismét 

elismerést váltottak ki.  

 

 Keszthely számára fontos, hogy ne csak a nyári szezonban, hanem azon kívül is vonzó 

úti cél legyen a turisták számára. A város közterületeinek szakszerű gondozása, 

tisztántartása ezért az egész év folyamán hangsúlyos feladat. A Gazdasági Ellátó 

Szervezet Keszthely célja a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az - kiemelt 

figyelemmel arra, hogy Keszthely turisztikai célterület –, hogy munkája során, 

megőrizze, óvja, illetve növelje településünk természeti és épített környezetének 

értékeit, csökkentse az esetleges környezeti ártalmakat, s ezáltal élhető, egészséges, 

vonzó környezetet biztosítson városlakóknak, vendégeknek egyaránt.  



 Folyamatosan azon dolgozunk, hogy városunk egész évben közkedvelt legyen, ahol jó 

élni, megpihenni, ahova jó visszatérni. Munkánkkal szeretnénk kivívni az idelátogatók 

elismerését, a városvezetés és a helyi lakosság megelégedettségét, továbbra is szinte 

reménytelen napi küzdelemmel. 
 

 

Keszthely, 2018. március 08. 
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                                                                         hivatalvezető 


