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VÜZ NONPROFIT KFT. 

Beszámoló 2017. év turisztikai tapasztalatairól 

 

 

Strandok 

 

A 2017. szezon kimagasló évnek mondható, minden strandunkon a látogatószám nagy mértékben 

nőtt. Ez elsősorban a júniusi jó időnek köszönhető, sajnos évek óta nem volt ilyen tartós meleg, és 

szárazság az előszezonban. 

A strandok pünkösdtől fizetős státusszal működtek, sikeres volt a háromnapos ünnep, nagy 

számban látogatták a strandokat. 

A téli időszakban majdnem két hónapon keresztül jégpályát üzemeltetett társaságunk a strand 

területén, melynek sok látogatója volt. A pálya kivilágításra került illetve mobil WC-vel 

biztosítottuk a vendégek kényelmét. 

Szokás szerint a felkészítési munkálatok-partszakasz rendbetétele, fűnyírások, gallyazás, metszés 

stb- a közmunkaprogramban résztvevő dolgozókkal márciusban megkezdődtek, a Libás strandon 

folytattuk a faültetési programot. Még a tél folyamán megújult a Sziget-fürdő két tornya, melyen a 

„Keszthely” felirat is megjelent, így a közösségi médiába feltöltött fotókon láthatóvá válik. 

 

 Áprilisban került kiírásra a strandok fejlesztését lehetővé tevő pályázat kiírása, és ekkor kezdődtek 

meg a tervezési folyamatok, hogy sikeresen részt vehessünk a pályázatokon. 

Mindhárom strand érintett a fejlesztésekben, a legtöbb beruházás a Libás strandon valósult meg, 

mivel ennek látogatottsága dinamikusan emelkedik. A parkolóban aszfaltburkolatos utat 

alakítottunk ki, ezzel is növelve a komfortot. 

 

Júniusban a Keszthely Triatlon zajlott a Városi strandon, mellette a két strandot zavar nélkül 

vehették igénybe a látogatók. A Pünkösdi regatta idején a versenyzők étkezési célból díjmentesen 

látogathatták a Libás strandot. 

A Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott „Balaton” feliratot, melyen Keszthely neve is 

elhelyezésre került, a Városi strand Sziget-fürdő közelében helyeztük el, mely előtt sokan 

fényképezkedtek, ezzel is megjelenést biztosítva a közösségi médiában. 

 

 A medence feltöltése júliusra megtörtént, innentől kezdve a strand a főszezonban teljes körű 

szolgáltatást nyújtott. A Strandkönyvtár és az animáció ebben az évben is sikeres volt, a Mozdulj 

Balaton rendezvénysorozaton idén is részt vettünk. Megrendezésre került a Spinning maraton, 

melyen idén is többen vettek részt. Az Egészségfejlesztési irodával együttműködve vízi aerobikot 

tartottunk, melyen szép számban vettek részt az érdeklődők. A vendéglátóegységek közül többen 

elkezdték a gasztronómiai megújulást, több médiában is megjelent a Városi strandon található 

Vitorlás büfé minőségi kínálata.  

A WIFI szolgáltatás tekintetében nagy mértékű emelkedést tapasztaltunk, egyre többen szeretnék 

igénybe venni a strandokon, de a tavalyi évben ezt az igényt még sajnos nem tudtuk teljes 

mértékben teljesíteni, de a pályázatnak köszönhetően jelentős sávszélesség növelést hajtunk végre, 

és  új technikai eszközök beszerzésével ki tudjuk elégíteni az igényeket. 

Júliusban megrendezésre került a Zámor térség júliálisa, melyen a résztvevők jól érezték magukat. 

A szezon végeztével megkezdődtek a beruházások, a Libás strandon egy korszerű kabinház került 

építésre, meleg vizes zuhanyzókkal, öltözőkkel, mozgáskorlátozott zuhanyó-Wc blokkal, férfi és 

női WC-vel. A villamos energiát napelemmel biztosítjuk. 

Közvetlenül a játszótér mellet két zuhanyzó került kialakításra, mivel eddig csak két zuhanyzó az 

északkeleti oldalon, a Lidós résztől messze volt csak. 

Rengeteg panasz érkezett az öltözőhengerekre, melyeket családok, illetve testesebb emberek nem 

tudtak használni, ezért 3 db két fülkés öltöző került kialakításra.  

7. sz. melléklet
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Minden strandon új lépcsők kerülnek kihelyezésre. A Helikon strandon a régi zuhanyzók elbontásra 

kerültek, és újak készülnek, valamint itt is a part közelébe is kerülnek zuhanyzók. A Libás és 

Helikon strandokon fedett kerékpártároló készült, melyet díjmentesen lehet igénybe venni. A 

Helikon strandon is készültek családbarát öltözők, ahol a szülők kényelmesen át tudják öltöztetni 

gyermeküket. 

 

Mindhárom strandon napvitorla rendszer kerül kialakításra, melyeknek a kivitelezési munkálatait 

március 15-i hosszú hétvégére befejezi a kivitelező, esztétikus fa ülőfelület kialakításával. A Városi 

strand napozójának felújítása is megtörtént, valamint új beléptető rendszer kerül telepítésre, 

automata jegyértékesítővel, valamint megvalósul az elővételi jegyértékesítés is. 

 

Megkezdődött a Városi strand fejlesztésére irányuló TOP pályázat tervezési folyamata, valamint 

előkészületek a kivitelezésre. 

 

 

 

Piac 

 

A korábbi évekhez hasonlóan 2017. évben is jelentős számú vendég látogatta meg a Keszthelyi 

Piacot. A szerdai piacnapokon a bővebb kínálat miatt továbbra is nagyobb forgalmat tapasztaltunk, 

mint a szombati heti piacon, a nyári időszakban a vásárnapokon túl a hétköznaponként is sok árus 

kínálta portékáját. 

A „Felkészülés a 2017. évi turisztikai szezonra” intézkedési terv alapján az alábbi feladatokat 

végeztük el a tavalyi évben: 

 

1. Piac népszerűsítése érdekében a nyomtatott és elektronikus média bevonásával az alábbi 

intézkedéseket hoztuk: 

- A Balatoni Krónika és az Inforégió Magazin több lapszámában közöltünk 

aktuális híreket, információkat, reklámokat 

- A Keszthely vonzáskörzetében ingyenesen elérhető Regional Tourist & Info 

kiadványban 1 oldalas reklámot tettünk közzé a piacról 

- A Keszthelyi Piac számára saját honlapot készítettünk, amelyen minden aktuális 

információt, eseményt is megtalálhat a látogató a piaccal kapcsolatban 

- Fokozott figyelmet fordítunk a közel 2000 követőt számláló Facebook oldalunkra, 

hogy a piac aktuális híreit, történéseit széles körben terjeszteni tudjuk a piac 

honlapján túl is.  

- A Piacról készült fotókat rendszeresen feltöltjük a Keszthelyi Piac saját Google 

oldalára, egyúttal a Google térképre. Regisztráltuk a piacot a Tripadvisor utazási 

portálon is, a portál rendkívül népszerű a turisták körében az adott város 

lehetséges programjainak kiválasztásánál. 

- Piac vendége volt a lengyel Kuchnia+ tévécsatorna főzőműsora, melyben helyi 

termelőktől vásárolt termékekből főzik meg egy adott ország jellegzetes ételeit. 

A műsor egyik magyarországi  helyszínéül a Keszthelyi Piac szolgált. A műsor 

Lengyelországban idén lesz látható. 

- A TV2 csoport Zenecsatornája, a Zenebutik TV Kívánságkosár című műsora a 

Keszthelyi Piacon készített felvételei 2 hétig folyamatosan láthatóak voltak a TV 

csatornán.  

2. Városi rendezvényekhez , programokhoz kapcsolódó kézműves vásár szervezése:  

Kézműves termékeket forgalmazó kereskedők, termelők részére árusítási lehetőséget 

biztosítottunk mobil árusító asztalainkon a város nagyobb rendezvényein, fesztiváljain, a 

rendezvény látogatóitól sok pozitív visszajelzést kaptunk. 
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Május 1., Pünkösdi rendezvények, Város napja, Keszthely Fest, Borfesztivál, Szent 

István napi rendezvények 

 

3. Pavilonok készítése iparcikk jellegű terméket forgalmazó kereskedők számára: 

A gyalogos sétány mellett tervezett árusító pavilonok saját forrás és pályázati lehetőség 

hiányában nem sikerült megvalósítani. 

 

4. Ingyenes parkolási lehetőség heti piacnapokon: 

A szerdai és szombati heti vásárokon biztosított ingyenes parkolási lehetőség a piaci 

parkolóban rendkívül népszerű, a szabad parkolóhelyek korlátozott száma miatt a közeli 

parkolóházban a heti piacnapok ideje alatt az első megkezdett órai parkolást díjmentesen 

biztosítottuk. 

 

5. Karácsonyi díszvilágítás: 

Piacon átvezető gyalogos sétány melletti közvilágítási oszlopokra és a párakapura az 

adventi időszakban díszkivilágítást építettünk, harmonizálva a Fő téri díszvilágítással. 

 

Az intézkedési tervben nem meghatározott, 2017. évben elvégzett intézkedések, programok: 

 

- A nyári szezon kezdetén,  a piac területén átvezető gyalogos sétány keleti végére párakaput 

telepítettünk A párakapukat a nyári időszak után az adott évszak hangulatához illeszkedő 

díszítéssel látjuk el. (2017-ben őszi és adventi díszítés) 

- A piac Bem József utcai bejáratához óriásfeliratot, „selfie-pont”-ot  helyeztünk ki 

- Húsvéti ünnepekhez kapcsolódva tojásfát díszítettünk fel a piacon, és az ünnephez illő 

díszeket helyeztünk ki. A piacra látogató gyerekek kézzel készített ajándékot kaptak. 

- A Piac Unterberger utcai bejáratánál található épület keleti homlokzatára nagyméretű, 

háromnyelvű útbaigazító tábla került kihelyezésre, mely már a Lovassy Sándor utcából is 

látható. 

- A Piac Bem József utcai bejáratánál található buszmegállót háromnyelvű reklámmal láttunk 

el, mely tartalmazza a legfontosabb adatokat, elérhetőségeket a piacról. 

- A Sétálóutcán több darab, négy nyelven olvasható útbaigazító táblát helyeztünk ki, így 

segítve a piacra jutást. 

- A Keszthelyi Piacról 3D virtuális séta bemutatót készíttettünk, így a piac a piac közvetlenül, 

otthonról is bejárhatóvá vált. Mindezek mellett a piacról ún. Timelapse videó is készült, 

bemutatva a piac életét. Az elkészült anyag a VÜZ Kft és a Piac weboldalán, a videó a 

Youtube-on is látható. Az elkészült anyagról 2 alkalommal készült riport a DUNA TV 

„Balatoni Nyár” című műsorában, ahol a piac egy kecskesajt termékeket készítő árusa is 

bemutatkozhatott. 

- Tematikus vásárokat szerveztünk a kevésbé forgalmas napokon, mely a lakosok, a 

városunkba látogatók és a piac árusai körében is egyaránt népszerűnek bizonyult. Az alábbi 

rendezvények kerültek megrendezésre 2017-ben: 

   - augusztus: Nyári Vásár 

   - szeptember: Szüreti Vásár 

   - november: Mézes Nap 

  

Parkolás 

 

2017. évi vendégforgalom a korábbi évekhez képest növekedett, ami az általunk üzemeltetett 

parkolóhelyek kihasználtságának emelkedését is eredményezte. 

A „Felkészülés a 2017. évi turisztikai szezonra” intézkedési terv alapján az alábbi feladatokat 

végeztük el a tavalyi évben: 
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1. Közvilágítás kiépítése A Kossuth Lajos u. 3-5. mögött található parkolóban: 

Forráshiány miatt nem került megvalósításra 

 

2. A Balaton-parton, a Pavilonsor és futballpálya közötti területen található parkoló 

közvilágításának  kiépítése: 

Forráshiány miatt nem került megvalósításra 

 

3. A Sörház utcai parkoló udvarban található vetítőfelület elbontása: 

Forráshiány miatt nem került elvégzésre, erre várhatóan 2018-ban, a Reischl Sörház 

épületének felújításával párhuzamosan sor kerülhet. 

 

4. West-Balaton kártya kedvezmény: 

A rendszer kidolgozása folyamatban van, melynek bevezetéséhez, a használati feltételek 

kialakításához a parkolási rendelet módosítása is szükséges. 

 

5. Parkolóautomaták korszerűsítése: 

A szolgáltatás minőségének javítása érekében új parkolóautomaták beszerzését terveztük, 

mely forráshiány miatt nem került megvalósításra, nagyobb figyelmet fordítottunk a 

meglévő eszközállomány karbantartására, felújítására. 

 

Az intézkedési tervben nem meghatározott, 2017. évben elvégzett intézkedések: 

 

- Folyamatosan növekszik az elektromos hajtással működtetett járművek száma, ezért a 

belvárosi (piac) parkolóban elektromos töltőpontot alakítottunk ki. A töltési lehetőséget 

2017. évben magyar és külföldi rendszámú járművekkel is rendszeresen iénybevették a 

belvárosi,  vagy piaci bevásárlás, ügyintézés ideje alatt. 

- A Sörház utca és a Deák Ferenc sarkán található épület lebontása került. A telken 13 

férőhelyes, aszfaltburkolatú parkolót alakítottunk ki. 

 

A belvárosi üzletek támogatása, illetve a lakosság vásárlásainak, ügyintézésének megkönnyítése 

érdekében, a szezonális időszakon kívül bevezetett, a Sétáló utca és a Fő tér közvetlen közelében 

található 6 utcában az első órai kedvezményes – 20 Ft-os- díjszabást 2017-ben is megtartottuk, mely 

rendkívül népszerű úgy a lakosság, mint a turisták körében.  

A Balaton-parti parkolási igények kiszolgálása érdekében kötött hosszútávú megállapodás 

alapján nagy befogadó képességű, díjköteles parkolót működtettünk a nyári hónapokban a Balaton 

Hotel mögött található területen, emellett megtartottuk az ingyenes parkolási lehetőséget a Városi 

Strand hátsó bejáratának térségében. 

A társaságunk által üzemeltetett Rákóczi utcai Fórum parkolóház kihasználtsága a nyári 

hónapokban fokozatosan emelkedik. A belvárosban található szálláshelyek vendégeinek igénye 

alapján bevezetett, a közterületi parkolókra és a parkolóházba váltható heti bérletek száma egyaránt 

növekedett az előző évekhez képest. 

 

 

 


