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I. Bevezetés 

 

Ezekben a kihívásokkal teli időkben elengedhetetlen a stratégiai szemlélet, a magán- és a 
közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló összefogás, amellyel Keszthely turisztikai 
versenyképességét erősíteni tudjuk.  
Már tavaly megfogalmaztuk, hogy paradigmaváltásra van szükség Keszthely turizmusának és 
városmarketingjének menedzselésében, hiszen - más városokkal ellentétben - Keszthelyen 
nem működik olyan helyi szintű munkaszervezet, amely integráltan, az egyes intézményeket 
is bevonva végzi el ezeket a feladatokat. Bár történt előrelépés az elmúlt időszakban, még 
mindig sok a párhuzamos tevékenység és a pontszerű kezdeményezés, hiányzik a „big picture” 
szemlélet.  
Egy olyan munkaszervezet kialakítása a célunk, ami a jelenleg szigetszerűen működő 
intézményi és szervezeti berögződések helyett, a vendég preferenciái alapján állítja össze és 
hatékony, integrált marketingtevékenységgel viszi piacra a turisztikai termékeket, a 21. 
századi igényeknek megfelelően. 
A marketing munkacsoport felállításával kívánjuk megvalósítani az érintettek szakmai 

bevonását és az egyes intézmények, civilek és gazdasági szereplők közötti szorosabb operatív 

együttműködést, hogy az egyes szereplők kezdeményezéseit is integrálva, a 

turizmusstatisztikai adatokból kiindulva, valamint a látogatók igényeit figyelembe véve, 

közösen alakítsuk ki a startégiánkat. 

Célunk Keszthely, mint desztináció1 versenyképességének és imázsának erősítése, a szezoni 

koncentráció csökkentése, négy évszakos kínálat kialakítása, amely adatvezérelt 

marketingkommunikációval már az utazásszervezés szakaszában eljut a potenciális 

célcsoportokhoz. A vendégéjszakák számának növelése mellett magasabb fizetőképességű 

vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése. 

 

 

II. 1. 2022-es turisztikai szezon értékelése 

 
Összességében elmondható, hogy eredményes volt a mögöttünk álló év, a keszthelyi kulturális 

és turisztikai aktivitásokkal sikerült szintet lépnünk: 

 Az attrakció- és  programgazdákkal összefogva, az EKF-es forrásokat  is kiaknázva,2 egy 

egész éves, komplex programkínálatot tudtunk kialakítani és eljuttatni a kiemelt 

                                                           
1 Keszthely turisztikai desztináció pozicionálása: Keszthely nemzetközi jelentőségű Balaton-parti desztináció, a 

régió legjelentősebb történelmi és kulturális örökségével rendelkező, páratlan természeti környezetben 

elhelyezkedő települése. A város stratégiai magtermékei a Balaton és a  Helikon Kastélymúzeum és az ezekre 

építhető, több generációt megcélzó kulturális-, valamint aktív- és ökoturisztikai elemekkel kiegészített négy 

évszakos élménykínálat. 

2 A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében összesen, mintegy 150 millió Ft-os 
összeget nyertek el a Keszthelyi Kulturális Kerekasztal projektgazdái. 

1. sz. melléklet
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célcsoportjainkhoz.3 Ennek egyik kiemelt eszköze a Hello Keszthely turisztikai 

Facebook oldal volt, ami már több mint 23 ezer követővel, kiemelkedő aktivitással és 

egy 10 ezer tagot számláló saját csoporttal is rendelkezik.  

 Stratégiai jelentőségű, hogy a Keszthelyi Televízió a hagyományos csatornái mellett, 

jelentősen fejlesztette a digitális platformjait a tavalyi évben. A rendkívül aktív social 

media jelenlét nagyban támogatta a rendezvények promotálását és elérését, több 

kampányunkban a televízió kommunikációs anyagait vették át az országos és regionális 

turisztikai médiumok. Új kulturális-turisztikai termékként is működtek a televízió elő- 

és utószezoni élő műsorai, amelyek a legjelentősebb keszthelyi attrakciókhoz 

települtek ki és sztárvendégek bevonásával népszerűsítették Keszthelyt. 

 Olyan újdonságokat indítottunk el, mint a Keszthely Város Tortája pályázat, amely a 

775 éves jubileumi városnapi ünnepséghez kapcsolódott és idén már átlépte a város 

határait a Zala megyei cukrászdákat is bevonva.4 

 A Bringára Keszthely! programsorozat keretében kerékpáros túrákat, kísérő 

rendezvényeket, egy Giro d’ Italia roadshowt és szurkolói pontokat is 

megvalósítottunk, a programról az országos turisztikai és kerékpáros médiumok is 

beszámoltak.5 

 Elindítottuk a Nyitott Templomok Keszthely programot, a Concerto Budapest 

Zenekarral együttműködve teltházas templomkoncerteket szerveztünk Keszthelyen.  

 A Pünkösdi Regatta szervezőivel együttműködve felépítettük a Vitorlásfalut a 

Balaton-parton, amely koncertekkel és kísérőprogramokkal erősítette az előszezoni 

kínálatot. 

 A Beszélő Városok- Keszthelyi történetek kulturális projekt keretében kiadásra került 

egy helytörténeti kötet, amelyt a 775 jubileumhoz kapcsolódva a kötet szerzői 

mutattak be a Helka hajón. A tudásanyagot egy virtuális túrában is feldolgoztuk, amely 

beépítésre került a Hello Keszthely applikációba, valamint kísérőrendezvényekkel is 

népszerűsítettük.6 

 Idén másodjára szerveztük meg az „Aktív Strand” programsorozatot és promóciót, 

amelynek keretében a résztvevők aktív programokon, szemléletformáló 

beszélgetéseken és szervezett játékokon vehettek részt a Városi Strandon az 

augusztusi szombatokon. Az aktivitásokat élménykuponokkal jutalmaztuk, amelyek a 

helyi szolgáltatóknál voltak beválthatók. Az „adrenalin kihívás” keretében egy-egy 

kiemelt strandi attrakciót díjmentesen próbálhattak ki a résztvevők. A stratégiai cél a 

Városi Strand aktív strandként való pozicionálása és az attrakciók komplex, élmény 

alapú kínálatba szervezése volt. 

 Keszthely történelmi és kulturális pozíciójának (múzeumok városa, a Balaton kulturális 

fővárosa) erősítése céljából a Balatoni Hajózási Zrt.- vel közösen tematikus keszthelyi 

                                                           
3 A Kulturális Kerekasztal programjait egy közösen szerkeszthető Google drive mappában dolgozzuk fel, amit a 
Hello Keszthely Facebook oldal tematikus programajánlóin és egyéb online és offline platformokon keresztül 
juttatunk el a célcsoportokhoz 
4 Sajtófigyelést lsd. 1. mellékletben. 
5 Lsd. 1. melléklet 1. pont. 
6 A projekt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósult meg. 
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hajójáratot indítottunk „Kulthajó” néven. A járat a szeptemberi szombatokon 

közlekedett és a hajóra költözött egy-egy keszthelyi múzeum: múzeumpedagógiai 

foglalkozással, rendhagyó történelemórákkal, és játékokkal. A kísérőprogramokat a 

Festetics György Zeneiskola produkciói tették teljessé. Az együttműködés keretében 

a Kulthajó termékkel megjelentünk a BAHART marketingfelületein. A keresztpromóció 

win-win szituációt teremtett a szereplők között: a keszthelyi múzeumok kiaknázhatták 

a BAHART marketingcsatornáit, a BAHART pedig USP-ként aknázhatta ki a Kulthajó 

projektet.7 

 A Balatoni Múzeummal és a Kulturális Kerekasztal munkacsoporttal karöltve 

meghirdettük „A Város Művésze” projektet.8 A program keretében két külön területen 

alkotó, fiatal művészt láttunk vendégül Keszthelyen. Az alkotók egy teljes hónapot 

töltöttek városunkban, sajtónyilvános eseményeken, iskolai közönségtalálkozókon 

vetek részt.  A rendezvényeken a művészeti pálya iránt érdeklődő fiatalok is képet 

kaphattak a lehetőségekről, egy már ismert alkotó pálya kezdetéről, mindennapjairól 

és kihívásairól. A tematikus közönségtalálkozók az egész évben nyitvatartó 

vendéglátóegységeket is segítették a szezonon kívüli időszakban. A projekt 

városmarketing szempontból is jelentős, a rezidens programunkról országos kulturális 

médiumok számoltak be.9 

 

Az új és új típusú partnerségek kialakításával megvalósítottunk - a tavalyi intézkedési 

tervben vázoltak szerint – négy db. évszakspecifikus termékkapcsolást és ráépülő 

programsorozatot, amelyek rendkívül népszerűek voltak mind a látogatók, mind a 

partnerek körében.10 A projektekkel új garantált programokat vezettünk be Keszthelyen és 

megszólítottuk a kiemelt célcsoportjainkat, továbbá rendkívül előremutató eredmény, hogy 

a Business Traveller Hungary magazin Business Excellence díj „Legjobb Belföldi Desztinációs 

Marketing” kategóriájának TOP 3 jelöltjei közé kerültünk turisztikai marketing 

aktivitásainkkal. 

A város bővülő kínálata, a megkezdett fejlesztések, a szállodai beruházások, a fokozódó 

verseny és a változó vendégigények új lehetőségeket és kihívásokat állítanak elénk 2023-ban 

is.   

II.2. Turizmusstatisztikai adatok értékelése 

A járványügyi korlátozások feloldásával országos szinten dinamikus növekedésnek indult a 

turizmus, hiszen jelentős utazási igény halmozódott fel a pandémia éveiben, viszont az orosz-

ukrán háború, valamint az energiaválság és az infláció miatti megélhetési költségek 

növekedése lassítják a keresletet, ami a szektor számára a jövőben is a legnagyobb problémát 

fogja jelenteni.  

A Magyar Turisztikai Ügynökség kezdeményezésére egy a szektort segítő akciótervet fogadott 

el a kormány novemberben, aminek következtében felfüggesztésre kerül a turizmusfejlesztési 

                                                           
7 Sajtófigyelést lsd. 2. melléklet 3. pontjában. Marketingaktivitásokat lsd. III. fejezet, 20. o. 
8 A projekt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósult meg.   
9 Lsd. 2. melléklet 4. pont. 
10 Sajtófigyelést lsd. 2. mellékletben. 
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hozzájárulás, átjárhatóvá váltak a SZÉP-kártya zsebek, 24 havi munkaidőkeret került 

bevezetésre, valamint adminisztrációs könnyítések is enyhítik a vállalkozások terheit.11 

Mindezekkel együtt a szolgáltatók számára óriási kihívást jelentenek a magas energiaköltségek 

és alapanyagárak, valamint az ágazatban tapasztalható rendkívüli munkaerőhiány. 

A 2022-es turisztikai évvel kapcsolatban idén is helytálló, hogy kihívásokkal teli, mégis 

eredményes időszakon vagyunk túl. A turizmusstatisztikai adatok is ezt támasztják alá:12 az 

első három negyedévben összesen 190 502 db. vendégéjszaka realizálódott Keszthelyen, ami 

több mint 20%-os növekedést jelent az összes vendégéjszakaszámban előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A szezoni hónapokat tekintve a legnagyobb növekmény júniusban 

realizálódótt (+54%), augusztusban viszont némi megtorpanás mutatkozott, 8 %-kal kevesebb 

vendégéjszakát töltöttek el a vendégek a tavalyi év augusztusához képest. Összességében a 

főszezonban 8%-kal nőtt a vendégéjszakák száma Keszthelyen. 

A 2022-es nyári szezon vendégéjszakáit tekintve Keszthely benne van a TOP 5-ben a Balaton 

turisztikai térség települései között: 

 

Forrás: MTÜ turisztika trendriport, Balaton térség, 2022. nyár 

A mobilcella adatokon alapuló, járási szintű egynapos látogatások esetében 2022 nyarán a 

Balaton turisztikai térséghez tartozó járások közül a legforgalmasabb a Siófoki járás volt, 

ezután következett sorrendben a Balatonfüredi, a Fonyódi, a Keszthelyi és a Balatonalmádi 

járások. A külföldi egynapos látogatásokat vizsgálva, a legtöbben a Siófoki, a Keszthelyi, a 

Balatonfüredi és a Tapolcai járásokban fordultak meg, a legnagyobb növekedés a Siófoki 

(+14%), a Keszthelyi (12%) és a Balatonfüredi (+13%) járásokban volt. 

A szálláshelyeken a bevételeket is jelentősen sikerült növelni Keszthelyen: a bruttó szállásdíj 

árbevétel 50%-kal volt magasabb az első 10 hónapban, mint tavaly, a három nyári hónapban 

                                                           
11 1554/2022. (XI. 21.); és 468/2022. (XI. 21.) Kormányrendeletek 
12 Források: Keszthelyi Adócsoport és Központi Statisztikai Hivatal 
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pedig 31%-kal. Kimagasló eredmény, hogy az utószezont is sikerült erősíteni: szeptember és 

október hónapokat tekintve 51%-kal nőttek a bevételek. Sajnos az átlagtartózkodás 3,06-ról 

2,80 éjszakára csökkent a szezoni hónapokban.  

2022 nyarán a Balatonnál a legtöbb külföldi vendégéjszakát Németországból regisztrálták, a 

térség további fontosabb küldőországai sorrendben Csehország, Szlovákia, Lengyelország, 

Ausztria, Hollandia, Románia, Belgium és Dánia voltak.13 

Keszthely vonatkozásában a top 5 külföldi küldőpiac 2022 első 10 hónapjában a keszthelyi 

összes vendégéjszakaszám alapján:14 

 

 

Keszthely TOP 5 külföldi küldőpiaca 

 

Kitörési pontot jelentenek Keszthely turizmusában az új szállodai beruházások. A Hotel 

Helikon megnyitásának köszönhetőn már 176 db új, minőségi, négy csillagos superior szoba 

erősíti a keszthelyi és a térségi szálláshely kínálatot.  

Óriási előrelépés ez, hiszen a város férőhelykapacitása a Hotel Helikon megnyitása előtt 

kevesebb, mint 6 000 db férőhely volt, ennek viszont csak 33%-a jelentett kereskedelmi 

szálláshely férőhelyet, amelynek ráadásul csak kevesebb, mint a fele működött egész évben.15 

                                                           
13 Németországon belül a legtöbben Szászországból, Bajorországból, Baden-Württemberg, Türingia és Észak-
Rajna-Vesztfália tartományokból érkeztek. Csehország esetében a legnagyobb számban Dél-Kelet Csehországból, 
Közép-Morvaországból és Prágából látogattak ide. Ausztriából Kelet-Ausztriából, valamint Bécsből és környékéről 
jöttek a legtöbben a térségébe, Lengyelországon belül pedig a déli régió a legjelentősebb küldőterület. 
14 Forrás: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató központ 
15 Forrás: KSH 
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A Helikon Hotel megnyitásával 480 db új férőhellyel16 bővült a kereskedelmi 

szálláshelykapacitás Keszthelyen. 

Tervezetten 2023 tavaszán megnyitja kapuit a Balaton-parti, négycsillag superior Sirius Hotel 

is, amely újabb 128 db. szobával bővíti a város minőségi szálláshelykínálatát. 

 
A legjelentősebb keszthelyi attrakciók látogatószáma szintén kedvezően alakult: 
 

- A Helikon Kastélymúzeum programjai szinte minden célcsoportot megszólítottak: 
színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, elektronikus fesztivál, családi 
programok, parkmozi, lovasbemutatók, szakmai programok, gasztronómiai 
rendezvények színesítették a programpalettát. Az eredmény a statisztikai adatokban is 
megmutatkozott, a látogatószám 17%-kal emelkedett a 3 nyári hónapban bázishoz, ez 
160 696 látogatót jelentett, ami az eddigi legmagasabb szezoni látogatószám.17 

- A keszthelyi strandok - a több pályázati forrásból megvalósított fejlesztéseknek 
köszönhetően18 - megújult környezetben fogadták a vendégeket. Mindhárom strand 
részt vett a „Kék Hullám Zászló” minősítésen, a Városi strand és Libás öt csillagos, a 
Helikon strand négy csillagos minősítést kapott.  
Sajnos a július közepétől beálló kedvezőtlen időjárási viszonyok és az augusztusi esős 
hétvégék az összesített megváltott belépőjegyeken is érzékelhetők voltak, így a teljes 
forgalom 4%-kal maradt el a tavalyitól, a három keszthelyi strand összesen 204 652 
belépőhöz kötött látogatót fogadott idén. A Városi Strand viszont felülmúlta a tavalyi 
számokat, ide 116 996-an váltottak jegyet, ami 5%-kal magasabb a tavalyinál. Ez is 
mutatja, hogy az új attrakciók, aktív turisztikai élményelemek és ezekre szervezett 
programok elengedhetetlenek a látogatószám növeléshez.19 
A Városi Strandon működő Kajak-Kenu pont vezetett túrákkal, szervezett oktatással 
kiegészített  szolgáltatásai továbbra is fontosak az elő és utószezonok erősítésében, 
folyamatosan bővülő termékpalettát hatékonyabb szervezéssel és erősebb 
marketingtevékenységgel kell népszerűsíteni. 

- A Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert az idei szezonban is több mint 15 000 egyedi 
látogatót fogadott.20Az üzemeltetőkkel az előszezon- és a kutyabarát város üzenet 
erősítését célozva szerveztük meg márciusban a Kutyás sétát a belvárosban, amit 
rendkívül nagy érdeklődés övezett. 

- A BAHART Zrt. Keszthelyről induló menetrend szerinti és sétahajó járatai is 
látogatószám növekedést mutatnak, 7%-kal volt magasabb az összesített látogatók 
száma az idei hajózási szezonban, az egyórás sétahajókázások száma 2205-tel volt 
magasabb a tavalyinál.21 Az utószezonban indított Kulthajó projektünk is rendkívül 
sikeres volt. 

- A Helikon Kastélymúzeum mellett a két legjelentősebb keszthelyi múzeum a Balatoni 
Múzeum, valamint Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely is növelni tudta a 
látogatószámot, amely visszatért a pandémia előtti nagyságrendbe. A Georgikon 

                                                           
16 350 db férőhely ágyon, 480 db férőhely pótágyon 
17 Forrás: Helikon Kastélymúzeum szakmai beszámolója 
18 A keszthelyi strandok fejlesztéseit a 3. melléklet tartalmazza 
19 Forrás: VÜZ Nonprofit Kft. szakmai beszámolója 
20 Forrás: Keszthelyi Kutyáspark és Piknikkert  
21 Forrás: Balatoni Hajózási Zrt. szakmai beszámolója 
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Múzeumot közel tízezren, a Balatoni Múzeumot több mint 26 000-en látogatták 
október végéig bezárólag.22Mindkét intézmény múzeumpedagógiai programjai 
dinamikus növekedést mutattak, különösen örvendetes, hogy a keszthelyi és 
környékbeli iskolák és óvódák is nagy számban vették igénybe a múzeumok 
szolgáltatásait.23A Balatoni Múzeummal közösen valósítottuk meg Keszthely első 
rezidens programját a Város Művésze projektet. 

- A Goldmark Károly Művelődési Központ rendezvényeit is nagy érdeklődés övezte, 
változatos programkínáltot sikerült megvalósítania az intézménynek, a 
látogatószámok alapján kijelentető, hogy az elvégzett munka meghozta gyümölcsét, a 
2022-es keszthelyi nyári rendezvényeken több mint 50 ezren vettek részt.24 
 

II. 3. Turisztikai fejlesztések, programok25 

 
- Szállodai beruházások: Keszthely turizmusának stratégiai jelentőségű fejlesztései 

valósulnak meg a szállodai beruházásokkal, amelyeknek köszönhetően idén már 176 

db. új, négy csillag szuperior szoba fogadta a vendégeket A Hotel Helikonban. A Hotel 

Sirius felújításának köszönhetőn jövő nyártól újabb 128 db. négy csillag szuperior szoba 

erősíti a keszthelyi és a térségi kínálatot.  A wellnessrészlegen hét medence és egy 

szaunavilág is kialakításra kerül.26 

A minőségi kapacitásfejlesztéstől a vendégéjszakák számának növekedését, több 

külföldi vendéget, a turizmusból származó bevételek és az átlagtartózkodás 

növekedését, valamint a szezoni koncentráció csökkenését várjuk, ugyanakkor a 

szállodák  jelentős gazdasági multiplikátorok is, hiszen ezek a hotelek egész évben 

üzemelni fognak, így éves munkahelyeket hoznak létre, vendégeket csatornáznak be a 

keszthelyi attrakciókhoz, kiskereskedelmi egységekhez, de a beszállítói szektort is 

erősítik.  

- Balaton-parti fejlesztések előkészítése: Keszthely Város Önkormányzata 2021. 

októberében kormányhatározatba foglalt támogatásban részesült városfejlesztési 

komplex program előkészítése kapcsán.27 A fejlesztés a következő évtizedekre 

meghatározza Keszthely arculatát: ligetes parti sétány, új közösségi területek, nyílt, 

megközelíthető vízpart, sport- és szabadidőközpont tervezése volt a feladat, a 

természeti értékek megőrzésével. 

A négy évszakos fejlesztések legfontosabb eleme egy sport- és szabadidő központ 

létrehozása a strand, a focipálya és a mellettük található önkormányzati tulajdonú 

területeken. A tervezett projekt keretében többek között zárt, fedett, fűthető 

multifunkcionális sportlétesítmény kialakítása történik majd szaunavilággal. A 

létesítményhez olyan rendezvénytér épül, amely télen nyílt műjégpályaként is 

funkcionálhat.  A projekt részét képezi egy új strandi főbejárat kialakítása vendéglátó 

                                                           
22 Forrás: Balatoni Múzeum szakmai beszámolója 
23 Forrás: Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely szakmai beszámolója 
24 Forrás: Goldmark Károly Művelődési Központ szakmai beszámolója 
25 Az attrakciógazdák által 2022. 12.31-ig megküldött anyagok alapján. 
26 Forrás: www.magyarepitok.hu  
27 A Belügyminisztérium egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X. 
30.) Korm. határozat alapján   

http://www.magyarepitok.hu/
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egységekkel, parkolókkal. A további tervek között szerepel sport-alközpont létesítése 

a meglévő KRESZ park és városi sportcsarnok térségében, parti sétány létrehozása, 

csónakkikötő létesítése és keszthelyi vasútállomás melletti terület átalakítása P+R 

parkolóvá a parkbővítés kiterjesztésének megvizsgálásával, a biztonságosabb közúti 

közlekedés biztosítására. A kiemelt fontosságú, komplex projekt tervezését több 

ütemre osztotta fel az önkormányzat.28 

- Strandfejlesztések: 2022-ben is folytatódtak a strandi fejlesztések pályázati források 

bevonásával.29A keszthelyi strandoknak olyan kiegészítő szolgáltatásokat kell 

nyújtaniuk, amelyek túlmutatnak a hagyományos strandolás élményén és akár 

időjárástól függetlenül is igénybe vehetők. A Balaton-parti fejlesztési tervek sport és 

szabadidőközpont tervezett szolgáltatásstruktúrája választ fog adni ezekre  a 

kihívásokra, hiszen a Városi Strand  négyévszakos célponttá válik, de ennek 

megvalósulásáig is erre kell törekedni az attrakciófejlesztéseknél. Keszthely négy,  

különböző profil szerint tematizálható stranddal rendelkezik, ezekre az adottságokra 

kell ráerősíteni a további fejlesztésekkel. 

- A Helikon Kastélymúzeum fejlesztései: a Helikon Kastélymúzeum - és a Festetics-

örökséghez kapcsolódó helyszínek - 2022-ben megvalósult és 2023-ban tervezett 

infrastrukturális és attrakciófejlesztései30 szintén Keszthely és a térség négyévszakos 

pozícióját támogatják: A fejlesztések középpontjában egy történelmi miliőjű 

élménypark víziója áll, amely évszakonként eltérő élménykínálattal rendelkezik, 

garantált, havonta változó programjai pedig okot adnak a visszatérésre, előre 

tervezhető, megismerhető módon. Szezonon kívül a szenioroknak, 

kultúrafogyasztóknak szánt programok számát emelik, ebben az időszakban van több 

lehetőség a kastély rendezvénytereinek hasznosítására is.  

- Minőségi gasztronómiai egységek: a pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések 

mellett több új, a minőségi gasztronómiát erősítő, magas színvonalú vendéglátóegység 

kezdte meg működését Keszthelyen az elmúlt időszakban. 

- Digitalizáció terén tovább erősítettük Keszthelyt, a Hello Keszthely turisztikai Facebook 

oldal már 23 ezer követővel és egy saját, 10 ezer tagból álló, rendkívül aktív csoporttal 

is rendelkezik.  A Hello Keszthely applikáció a Beszélő Városok – Keszthelyi Történetek 

projekt keretében új funkcókkal, többek között egy 3D virtuális sétával is bővült, 

valamint megújult a keszthely.hu honlap. A Keszthelyi Televízió is jelentősen erősödött 

a digitális térben, aktív social media jelenléttel, élő közvetítésekkel, kitelepülésekkel. 

- Rendezvények: a nyári nagyrendezvényeket vagy 100%-os (TOP-os pályázatok), vagy 

nagy arányú (EKF és BFT pályázatok) pályázati támogatásból sikerült megvalósítani. 

Több olyan infrastrukturális hiányosságot is sikerült megvalósítani, amelyek nagyban 

                                                           
28 A tervezési munkák ütemezését a 4. melléklet tartalmazza. Forrás: 
29 A 2022-es fejlesztési terveket a 3. melléklet tartalmazza. Forrás VÜZ Nonprofit Kft. szakmai beszámolója 
30 A Helikon Kastélymúzeum 2023-ben megvalósuló fejlesztéseit lsd. 5. mellékletben. Forrás: Helikon 
Kastélymúzeum szakmai beszámolója. 
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hozzájárultak a rendezvények sikeréhez.31 A zászlóshajók mellett, mint a KeszthelyFest, 

a keszthelyi Borünnep, vagy a Nemzetközi Verkli Fesztivál idén több kisebb 

közösségépítő eseményt is sikerült elindítani.32 Keszthely polgármesterének kérésére 

a nagyobb - utazási döntést közvetlenül is befolyásoló - rendezvények, kiemelten a 

KeszthelyFest marketingjén és kommunikációján javítani kell 2023-ban. Időben kell 

megkezdeni a fellépők szervezését és előkészteni a promóciót országos, regionális és 

helyi felületeken. A keszthelyi rendezvényeknek erőteljesebben kell megjelenniük a 

balatoni kínálatban. 

- Európa Kulturális Fővárosa 2023- elsők között csatlakoztunk az Európa Kulturális 

Fővárosa projekthez és kötöttünk megállapodást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel. A 

keszthelyi projekteket a Kulturális Kerekasztal koordinálja, az elnyert keszthelyi EKF-es 

projektek összege meghaladja a 150 millió Ft-ot. 

 

 

III. 1. Turisztikai termék és élményláncfejlesztés 

 

Prioritások: kiemelt feladatunk, hogy a négy évszakos, turisztikai fejlesztések jól 

működjenek, ezért a kínálati elemeket látogatóbarát módon kell összekötnünk. A különálló 

attrakciókat komplex termékként visszük piacra. A látogatómenedzsment stratégiánk  

lényege, hogy a legfontosabb turisztikai mágnesek látogatóit becsatornázzuk a város 

vérkeringésébe, a többi keszthelyi attrakcióhoz és szolgáltatóhoz. 

 
A célok elérése érdekében az alábbi feladatok megvalósításával kívánjuk fejleszteni a 
termékkínálatot: minden évszakban kiemelt termékkapcsolásokkal és ráépülő programokkal 
kötjük össze és töltjük meg tartalommal az egyes attrakciókat, Keszthely turisztikai kitörési 
pontjaira fókuszálva.33 
 

 

 EGÉSZ ÉVBEN KESZTHELY! – HELLO TAVASZ!  

 

Stratégiai cél: tavaszi szezon erősítése: látogatások, vendégéjszakák és költések növelése.  

Keszthely aktív- és kulturális turisztikai lehetőségeinek kiaknázása, a kínálati elemek 

termékesítése és népszerűsítése, a zászlóshajó rendezvények promóciója. A Bringára 

Keszthely! program folytatása, a vízi turizmus erősítése. 

 

 

                                                           
31 40 garnitúra sörpad beszerzése pályázati forrásból (EKF-KeszthelyFest). Kábelcsatorna és kordon beszerzése 

pályázati forrásból. Hulladékgyűjtés: a HUSZ Kft. bevonásával, bérleti szerződéssel fedeles kukák kihelyezése a 

rendezvényekre, melyek higiénikusabbak voltak, mint a korábbi években használt szemétgyűjtők.   

32 Lsd.: Jelen anyag 2022-es turisztikia szezon értékelése és Keszthely város rendezvényei fejezetek. 
33 A termékpalettát és ráépülő csomagokat és programokat a marketing munkacsoporttal véglegesítjük. 
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Kiemelt, utazási döntést befolyásoló tavaszi rendezvények:34 

 

 04.07 – 10. Húsvéti rendezvények a Festetics-kastélyban 

 04.10. Majorbéli Húsvéti Piknik 

 04.27 – 29. Helikoni Ünnepségek 

 04. 30 – 05.01. Balatoni Évadnyitó 

 05.10 – 14. Tour de Hongrie (tárgyalás alatt)35 

 05.27 – 29. Pünkösdi Regatta 

 05.28 – 29. Pünkösdi programok a Festetics-kastélyban 

 

A tavaszi kiemelt rendezvények népszerűsítésén túl, idén a kerékpáros turizmust és a 

víziturizmust is szeretnénk erősíteni az előszezoni időszakban. A keszthelyi szolgáltatók tavaszi 

csomagokkal és ajánlatokkal csatlakozhatnak a programokhoz. 

 

Aktív turizmus: célunk, hogy az egyedülálló attrakciókat mind a helyben élők, mind a hozzánk 

látogató turisták természetközeli, környezetbarát módon fedezhessék fel, hiszen a Keszthelyi-

hegység, a Balaton-part, a Kis-Balaton és Hévíz egyedülálló természeti környezetben kínálnak 

lehetőséget a szabadidő aktív eltöltésére.  

I. Kerékpáros turizmus: Keszthely jelentős és fejlett kerékpáros útvonalhálózattal rendelkezik, 

a West Balaton egyedi, tematikus kerékpáros körtúrákat kínál kitáblázott, folyamatosan 

bővülő útvonalakon és fedett esőbeállókkal. A Magyar Kerékpáros Szövetség fejlesztésének 

keretében kerékpáros központ kialakítása valósult meg az Energia téren kerékpáros 

pihenővel, gyorsszervízzel, kölcsönzőponttal és segélyszolgálattal,36valamint a Helikon 

Kastélymúzeum kerékpáros fejlesztései37 (Fenyves allé, Fenékpusztai Majorság) 

összekapcsolhatók az Energia téren működő kerékpáros központtal, erősítve a Kastély - 

Balaton-part turisztikai tengelyt. Tavaly adtuk át a rendkívül népszerű pumpapályát, amelynek 

köszönhetően a fiatalok számára egy szabadtéri, új extrém sportolási lehetőség vált 

elérhetővé. A tavaly elindított Bringára Keszthely! integrált program is rendkívül sikeres volt, 

ezért annak folytatását, kibővítését javasoljuk a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny 

szemléletformáló kísérőkampányaként. 

 A kulturális és aktívturisztikai elemek összekapcsolása: a Bringára Keszthely! program 

keretében egy old timer kerékpárbemutató és közös tekerés szervezése a kastélytól a 

Balaton-partig. A különleges kerékpárok a kastélyparkban előzetesen kiállításra és 

bemutatásra kerülnek, célunk a Festetics-örökség és az aktív turisztikai lehetőségek 

népszerűsítése valamint a Tour de Hongrie kerékpárverseny felhajtóerejének 

kiaknázása. 

 

                                                           
34 A programgazdák 01.10-ig feltöltött adatai alapján. 
35 A szervezőkkel folyamatban levő tárgyalások alapján. 
36 Forrás: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. beszámolója 
37 Lsd. 22 – 23. o., 4. melléklet, Helikon Kastélymúzeum 2022-re tervezett fontosabb fejlesztései 
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II. Vízi turizmus: Keszthely kiváló adottságokkal rendelkezik, a Városi Strandon működő 

Vízisport Központ vezetett túrákkal, szervezett oktatással kiegészített szolgáltatásai továbbra 

is fontosak az elő és utószezonok erősítésében. A folyamatosan bővülő termékpalettát 

hatékonyabb szervezéssel és erősebb marketingtevékenységgel kívánjuk népszerűsíteni. A 

Pünkösdi Regatta szervezőivel együttműködve tavaly felépítésre került a Vitorlásfalu a 

Balaton-parton, amely koncertekkel és kísérőprogramokkal erősítette az előszezoni kínálatot. 

Idén a Magyar Vitorlás Szövetség bevonásával szeretnénk felvezető programokat szervezni és 

mivel a Regatta idei dátuma egybeesik a gyereknappal, gyermekprogramokat is szervezünk a 

szemléletformálás jegyében. 

 

 A kulturális és aktívturisztikai elemek összekapcsolása: a Pünkösdi Regatta 

szervezőivel közösen egy „Phoenix Gálya” keszthelyi kupa alapítása a Regattán a 

Festetics-örökség népszerűsítésének jegyében. 

 
 

 EGÉSZ ÉVBEN KESZTHELY! – HELLO NYÁR!  

 

Stratégiai cél: Vendégek becsatornázása a Festetics-kastélyon és a nyári nagyrendezvényeken 

keresztül, költések és átlagtartózkodás, valamint REVPAR növelése, a kínálati elemek 

termékesítése és népszerűsítése, a Keszthelyi Városi Strand aktív strandként pozicionálása, az 

új attrakciók piaci bevezetése, a desztinációban tartózkodó vendégek élményeinek fokozása. 

 

Kiemelt, utazási döntést befolyásoló nyári rendezvények: 

 

 06.02 – 04. Keszthely Város Napja 

 06.10 Keszthely Triathlon 

 06.24. Múzeumok Éjszakája 

 06.24 – 25. Szent Iván Napok a Balatonnál 

 Július – augusztus szerdánként: Helikoni Éjszakák a Festetics-kastélyban 

 07.07 – 09. KeszthelyFest 

 07.11 – 08.04. Klassz A Parton (egyeztetés alatt) 

 07.14 – 16. Electric Garden 

 07.14 – 16. Keszthelyi FolkFest 

 07.19 – 23. Keszthelyi Sörfesztivál 

 07.22. Fülesbagoly tehetségkutató 

 07.22 – 23. KULT-SZÍN-TÉR Színházi estek a Festetics-kastélyban 

 07.28 – 30. Koncert estek a Festetics-kastélyban 

 07.29. Majorbéli Géptalálkozó 

 08.02 – 06. XXXI. Zalai Borcégér - Keszthelyi Borünnep 

 08.05 – 06. Parkmozi a Festetics-kastélyban 

 08.10 – 13. FESTetics Parkfesztivál 
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 08.11 – 13. Food Truck Show 

 08.18 – 20. Szent István Ünnepe 

 08.18 – 20. Régmúlt Idők Lovasfesztiválja 

 08.20. Szent István Vitorlás Kupa 

 

Fesztiválturizmus: Kiemelt feladatunk a turisztikai szempontból legrelevánsabb nyári 

fesztiválok és rendezvények megjelenítése közös platformon és közös promóció már az 

utazásszervezésaz fázisában, az utazási döntés támogatása érdekében.  

 

A nyári nagyrendezvények és fesztiválok mellett egyedi termékkapcsolásokkal és 

kísérőprogramokkal erősítünk rá az adottságokra, a keszthelyi szolgáltatók csomagokkal és 

ajánlatokkal csatlakozhatnak a programokhoz. 

 

Aktív Strand programsorozat 

 

Az „AKTÍVSTRAND” program a keszthelyi Városi Strandra jegyet váltók számára kidolgozott 
program, amelynek lényege, hogy a tematikus napokon (tervezetten minden augusztusi 
szombaton) a résztvevők programokon, szervezett játékokon vehetnek részt, valamint a 
játékok és bajnokságok győztesei jutalomban részesülnek. Az aktív résztvevők különböző 
előnyökhöz, kedvezményekhez jutnak az ún. „AKTÍV STRAND” élménykuponok birtokában. A 
program a városi strandon megvalósuló új és meglévő attrakciókat köti össze komplex 
termékké. Idén is tervezünk napi adrenalin kihívást és motivációs beszélgetéseket. Több 
kísérőrendezvénnyel, valamint egyéb szervezetek és attrakciók bevonásával fejlesztjük a 
programsorozatot. Célunk, hogy egyedi, aktívturisztikai célponttá pozicionáljuk a Keszthelyi 
Városi Strandot és a nyáron itt tartózkodó látogatók visszatérjenek az elő- és utószezonokban 
is a Keszthelyi Vízipark és Vízisport Központ őszi szolgáltatásaira építve. 
 
 

 EGÉSZ ÉVBEN KESZTHELY! – HELLO ŐSZ!  

 

Startégiai célok: őszi turisztikai szezon erősítése, vendégéjszakák és költések növelése,  a 

keszthelyi turisztikai tengely kialakítása: a belvárosi kulturális és Balaton-parti termékek 

összekötésével, Keszthely történelmi és kulturális pozíciójának (múzeumok városa) erősítése, 

keszthelyi múzeumok vezértermékeinek bemutatása, új gasztronómiai programok kialakítása 

 

Kiemelt, utazási döntést befolyásoló őszi rendezvények:  

 

 Szeptemberi szombatokon: Kulthajó 

 09.02 – 03. Nemzetközi Verkli Fesztivál 

 09.02 – 03. Veterán autótalálkozó 

 09.07 – 10. Keszthelyi Táncpanoráma 

 09.16. 125 éves a Balatoni Múzeum kiállításmegnyitó 

 09.16 – 17. Kulturális Örökség Napjai 



16 
 

 09.16 – 17. Kultudvar III. 

 09.23 – 24. Intersport Keszthelyi Kilométerek futóverseny  

 09.30. Magyar Népmese Napja (Balatoni Múzeum, Georgikon Múzeum) 

 11.11. Múzeumok Őszi Fesztiválja - Márton Napi Őszbúcsúztató 

 Novembertől: Gasztro-Sztorik tematikus programok 

 

Kulturális turizmus: Kulturális élménylánc kialakítása a Festetics-örökségre és  a kiemelt 

keszthelyi attrakciókra építve. Az egyedi termékkapcsolásokkal és kísérőprogramokkal 

erősítünk rá az adottságokra, a keszthelyi szolgáltatók utószezoni csomagokkal és ajánlatokkal 

csatlakozhatnak a programokhoz.  

 

Kulthajó 

 

A BAHART vezetőségével történt tárgyalások alapján idén is utószezoni, Keszthelyről induló 

tematikus hajójáratok indítását tervezzük. A járat legalább egy hónapon keresztül közlekedik, 

tervezetten a szeptemberi hétvégéken. A Kulthajó kiemelten a Festetics-örökségre, mint 

kulturális tematikára épül, de egy-egy hétvégén ideiglenesen a hajóra költözhet és 

bemutatkozhat egy-egy keszthelyi múzeum is: interaktív pop-up kiállításokkal, egyedi 

installációkkal, gyermekprogramokkal, rendhagyó múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. A 

kitelepülésen értékesíthetnek is a múzeumok, nyereményjátékokat egyedi akciókat 

bonyolíthatnak le. A kísérőprogramokat a Festetics György Zeneiskola produkciói teszik 

teljessé. 

A szokatlan termékkapcsolással a legjelentősebb turisztikai mágnesek közötti szinergiákat 

aknázzuk ki és élményláncként kötjük össze az egyes attrakciókat. Célunk, hogy akik hajóval 

érkeznek Keszthelyre ellátogassanak a Festetics-kastélyba, a keszthelyi múzeumokba és 

fordítva, a Festetics-kastély és a keszthelyi múzeumok látogatói vegyék igénybe a Balaton-

parti szolgáltatásokat, köztük a sétahajókázást. A közös értékesítést kombinált jegyekkel, 

közös, integrált marketingkampánnyal támogatjuk. 

Az együttműködés keretében a Kulthajó termékkel megjelenünk a BAHART Zrt. marketing 

csatornáin és a régió vezető történelmi és kulturális központjaként pozicionáljuk Keszthelyt. A 

keresztpromóció win-win szituációt teremt a szereplők között: a keszthelyi múzeumok 

kiaknázhatják a BAHART marketingcsatornáit, a BAHART pedig USP-ként aknázhatja ki a 

Kulthajó projektet. Keszthely város imázsa mindkét szereplőn keresztül épül. 

 

 

 EGÉSZ ÉVBEN KESZTHELY! – HELLO TÉL!  

 

Stratégiai cél: téli szezon erősítése, látogatások és költések növelése, kiemelt programok 

promotálása, gasztronómiai turizmus támogatása: a télen is nyitva levő attrakciók, 

vendéglátóhelyek népszerűsítése.  
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Kiemelt, utazási döntést befolyásoló téli rendezvények:  

 

 Decemberben: Gasztro-Sztorik tematikus programsorozat 

 Decemberben: „Kóstold Körbe” Bor és Gasztrofeszt (egyeztetés alatt) 

 2023. 11.26 – 2024.01.01. Advent és karácsony Keszthelyen 

 12.09. Luca napi kézműves vásár és mézeskalács nap 

 12.27 – 30. Ünnepi programok a Festetics-kastélyan 

 12.31. Városi Szilveszter 

 

Gasztro-turizmus: több egész évben nyitva tartó, minőségi gasztronómiai egység kezdete meg 

működését Keszthelyen az elmúlt időszakban. A régebb óta működő szereplők is kapacitásokat 

és szolgáltatásokat fejlesztettek. Célunk egy innovatív gasztronómiai és közösségi 

programsorozat elindítása a szezonon kívüli időszakban. 

 

Keszthelyi Gasztro-Sztorik  

 

A téli programok és az egész évben nyitvatartó attrakciók népszerűsítése mellett egy 

tematikus, téli gasztronómiai programot szervezünk a vendéglátóhelyek bevonásával. A 

minőségi, élményalapú gasztronómia jegyében egy-egy vendéglátó szubjektív élményei 

köré építünk fel egy menüt és egy eseményt. A különleges, baráti hangulatú „nyílt napokon” 

bepillantást nyerünk a keszthelyi éttermek és bisztrók kulisszái mögé és személyes, emberi 

történeteken, anekdotákon keresztül mutatkozhatnak be a helyi, minőségi gasztronómia 

képviselői. Ezek lehetnek reggelik, tízóraik, vagy vacsorák, a lényeg a személyes töltet és a 

közösségi élmény. A különálló eseményeket egy közös „étlappal” és közös márka alatti 

kommunikációval kapcsoljuk össze.  

 
 

III. 2. Keszthely rendezvényei 

 

Stratégiai célunk a lehető legszínvonalasabb turisztikai rendezvények megszervezése, azok 

összehangolása, a megfelelő időben történő kommunikációja, az utazási és látogatói döntés 

támogatása, az elő és utószezonok erősítése, valamint a nyáron itt tartózkodó vendégek 

élményeinek fokozása. Mindezek mellett az önkormányzati források tehermentesítése 

pályázatok bevonásával, paci szemléletű rendezvények bevezetésével (fizetős rendezvények 

számának növelése) az értékesítési és marketingtevékenység erősítésével. 

Keszthely polgármestere többször is kifejezte határozott szándékát, hogy a nagyobb - utazási 
döntést közvetlenül is befolyásoló - rendezvények, kiemelten a KeszthelyFest marketingjén és 
kommunikációján javítani kell 2023-ban. Időben kell megkezdeni a fellépők szervezését és 
előkészteni a promóciót országos, regionális és helyi felületeken. A keszthelyi 
rendezvényeknek erőteljesebben kell megjelenniük a balatoni kínálatban. 
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Az új szállodai nagyberuházásokkal a minőségi nagyrendezvényekre fordított büdzsé 

turisztikai szempontból is meg fog térülni, mivel a vendégéjszakákból befolyó IFA bevételek és 

egyéb adók mellett, az egész évben működő szálláshelyek a szezonon kívüli időszakban 

csatornáznak be vendégeket a vendéglátóhelyekhez és a kereskedői szektorhoz. A 

szálláshelyek a rendezvények marketingjében is érdekeltek, ezért stratégiai partnerekként kell 

rájuk tekinteni, már a preopening fázisban. 

 

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 

 

Elsők között csatlakoztunk az Európa Kulturális Fővárosa projekthez és kötöttünk 

megállapodást a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel. A keszthelyi projekteket a Kulturális 

Kerekasztal koordinálja, az attrakció- és  programgazdákkal összefogva, az EKF-es forrásokat  

kiaknázva, olyan programokat valósítottunk meg 2022-ben Keszthelyen, mint a Kultudvar 

programsorozat, az EKF okospad infrastrukturális fejlesztés, a Helikoni Ünnepségek „Nyitott 

Helikon” programelemei, a Beszélő Városok – Keszthelyi történetek projekt és a Város Művésze 

rezidens program. Az keszthelyi EKF-es projektek összege meghaladja a 150 millió Ft-ot. 

 

Stratégiai EKF projektek 2023-ban: Helikoni Ünnepségek, KeszthelyFest  

 

További kiemelt EKF projektek 2023-ban38: Kultudvar III., A Város Művésze II. 

 

Az attrakció- és  programgazdákkal összefogva egy egész éves, közel 500 programból álló 

komplex programkínálatot tudtunk kialakítani a tavalyi évben. Első lépésként létrehoztunk egy 

a programgazdák által közösen szerkeszthető rendezvénytáblázatot, a párhuzamos 

szervezések elkerülése, valamint a teljes keszthelyi rendezvénypaletta valós időben történő 

eléréséhez.  

Kiemelt feladatunk a városi rendezvények összehangolása mellett, a turisztikai szempontból 

releváns programok kiemelése és éves, szezonális, havi és heti szintű közös promóciója az 

offline és online felületeken az utazási és látogatói döntés támogatása érdekében. 

 

A turisztikai szempontból legrelevánsabb rendezvényeket az 6. melléklet tartalmazza. A 2023-

as közös rendezvénytáblázat ezen a linken érhető el: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyanks6PaPfgn_svQhY5_XLcQaR05s8nbl5hyR86s-

0/edit?usp=sharing 

 

Bízunk benne, hogy 2023-ban, a Goldmark Károly Művelődési Központ stratégiai vezetésével 

sikeres rendezvényeket tudunk szervezni és további minőségi fejlődés lesz tapasztalható a 

rendezvénykínálatban. Célunk 2023-ban a zászlóshajók erősítése mellett, újdonságok és 

                                                           
38A pályázatok megjelenése folyamatos, beadott és tervezés alatt álló projektek: Mini pályázatok, sport tematika, 

konferencia tematika, bor és gasztro-tematika. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyanks6PaPfgn_svQhY5_XLcQaR05s8nbl5hyR86s-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyanks6PaPfgn_svQhY5_XLcQaR05s8nbl5hyR86s-0/edit?usp=sharing
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innovatív programelemek bevezetése, az Európa Kulturális Fővárosa projekt és egyéb 

pályázatok minél hatékonyabb kiaknázása. 

Eszközök: Közös rendezvénytáblázat, keszthely.hu turisztikai portál és adatbázis, Hello 
Keszthely social media paltformok, Hello Keszthely applikáció, egyéb online és offline 
marketingkommunikációs eszközök  
Feladatok: Rendezvények előkészítése, integrált rendezvényterv folyamatos szerkesztése, 
keszthely.hu: közös adatbázis és admin felület kialkítása, közös kommunikáció, rendezvények 
megvalósítása. 
Határidő: Előkészítés: 2023 január. Kommunikáció és megvalósítás: folyamatos. 
Felelős: Goldmark Károly Művelődési Központ, Programgazdák, Marketing munkacsoport. 
 
 
 
 
 

III. 3. Integrált marketingtevékenység 

 

Marketing munkacsoport létrehozása 

 

A párhuzamosságok és a pontszerű kezdeményezések elkerülése, valamint a források 
költséghatékony felhasználása érdekében a marketing munkacsoporttal közösen 
határozzuk meg az integrált települési marketingcélokat, a megcélzandó célpiacokat, 
vendégkaraktereket, valamint a célok eléréséhez szükséges marketingaktivitásokat és az 
eredményindikátorokat.     

 
Az önkormányzati intézmények mellett a keszthelyi kulturális-  és turisztikai attrakciógazdákat 
a piaci szereplőket és a stratégiai partnereinket is bevonjuk ebbe a folyamatba, a saját 
eszközeink mellett a partnerek marketingeszközeit is integráljuk a marketingaktivitásainkba.  
 
Jó példa volt erre tavaly a „Kulthajó” projekt és a BAHART-tal kötött stratégiai megállapodás: 
A Kulthajó termékkel Keszthely kiemelten jelent meg a BAHART online és offline felületein. 39 
 
A kooperációnak köszönhetően a projekt a BAHART marketingeszközeinek segítségével 
elérte az országos ingerküszöböt és milliós nagyságrendű elérést eredményezett Keszthely 
számára. 

 

Keszthely kiemelt célcsoportjai 

 

A turisztikai motiváció alapján definiált elsődleges és másodlagos célcsoportok jellemzőit az 

alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 

                                                           
39 A BAHART által megvalósított marketingtevékenységeket lsd. 7. melléklet. 
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        CÉLCSOPORTOK Motiváció Stratégiai cél Küldő terület 
El
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35+os, 
gyermekes 
családok 

Balatoni strandolás, top 
látnivalók felfedezése, 
aktív élmények, 
színvonalas 
rendezvények, 
családbarát attrakciók, 
szolgáltatások 

Látogatások, költések 
növelése, loyalty 
program: 2. utazás 
elérése, 
átlagtartózkodás 
növelése 

Belföld: Budapest, 
Nyugat-Dunántúli 
megyeszékhelyek 
Külföld: D, A, Pl CZ 

50+os 
élményeket 
kereső, aktív, 
fiatalos párok 

Kulturális élmények, aktív 
pihenés, gasztronómia, 
színvonalas programok, 
kutyás strandolás 

Elő/utószezoni 
vendégéjszakák és 
látogatások, fajlagos 
költések növelése 

Belföld: Budapest 
és nagyvárosok 
Külföld: D, A, Pl, 
CZ, SK, NL 

30+os, 
élményeket 
kereső fiatal 
párok 

Innovatív kulturális és 
aktív élmények, 
fesztiválok, strandolás, 
trendi gasztronómia, 
kutyás strandolás 

Elő/utószezoni 
vendégéjszakák és 
látogatások, fajlagos 
költések növelése 

Belföld: Budapest 
és nagyvárosok 
Külföld: D, A, Pl, 
CZ, SK, NL 

MICE szegmens Szervezeti célok 
támogatása, egyedi 
szolgáltatások, ár-érték 
arány 

Vendégéjszakák, 
költések növelése,B2B 
sales erősítése 

Belföld (B2B) 

M
ás
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d

la
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s;
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es
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ö
zv

e
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Wellness és 
gyógyvendégek 

Gyógyulás, rehabilitáció 
wellness élmények 
mellett városlátogatás, 
kulturális élmények 
(Hévíz, Zalakaros, 
Kehidakustány) 

Vendégek 
becsatornázása a 
Kastélyon keresztül 
elő/utószezonokban, 
költések növelése  

Belföld,  
Külföld: D, A, CZ, 
SK, PL, RU 

Aktív és 
ökoturizmus 
résztvevői 

Aktív élmények, 
ismeretek gazdagítása 
(Keszthelyi hg., Kis-
Balaton felfedezése) 

Vendégek 
becsatornázása elő és 
utószezonokban, 
kínálatbővítés: 
aktívturisztikai 
termékek 
összekapcsolása 

Belföld,  
Külföld: D, A, CZ, 
SK, SLO, NL 

 

A munkacsoport feladata lesz, hogy a kiemelt célcsoportok közül kiválassza a preferált 

vendégkaraktereket és meghatározza az elérésüket szolgáló marketingaktivitásokat, közös 

kampányok lefolytatásával. 

 
Javasolt stratégiai célok: a szezonalitás csökkentése érdekében egy egész éves turisztikai 
kínálat létrehozása, ami élményláncként kapcsolódik össze és hatékony célcsoportspecifikus 
marketingtevékenységgel el is jut a kiemelt célcsoportokhoz az utazásszervezés szakaszában. 
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Javasolt marketingkommunikációs eszközök:  

 
 B2C kommunikációs eszközök: 

- Saját platformok:  

- keszthely.hu turisztikai portál, Hello Keszthely social media paltformok, 

(Facebook, Instagram, Youtube-csatorna, TikTok) Hello Keszthely applikáció, 

- Minőségi tartalmak gyártása, blogok, csatornaspecifikus imázsvideók és képi 

anyagok stb. 

- Fizetett hirdetések (AdGrants, YouTube, Display, Adwords, Facebook) 

- Médiavásárlás: print és online mediumok  

- Influencerek bevonása 

- Tv, rádió (kampány jelleggel) 

- Országos plakátkampány  

- Invitatív kiadványok, rollup, plakát, flyer  

- Saját hírlevelek 

 B2B kommunikációs eszközök: 

- Sajtókommunikáció 

- Study tour szervezése utazási irodák, sajtó részére 

- Marketing munkacsoport tagjainak, partnereinek online és offline felületei  

- Térségi együttműködések más településekkel 

 
A marketing munkacsoport a polgármesteri turisztikai tanácsadó vezetésével állítja össze a 
részletes integrált települési marketingtervet. 
 
A marketing munkacsoport stratégiai együttműködést tervez a desztinációban működő 

nonprofit és forprofit ágazati szereplőkkel, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, egyéb országos 

szakmai szervezetekkel, a Balatoni Turizmus Szövetséggel, a Nyugat-Balatoni Turisztikai 

Nonprofit Kft-vel, a BAHART Zrt-vel, a BFNP-vel és a térség egyéb turisztikai szereplőivel, 

településeivel. 

 
Feladatok:  

1. Marketing munkacsoport felállítása: tagok összeállítása, partneri egyeztetések 
lefolytatása, kiemelt célok, célcsoportok és marketingaktivitások meghatározása. 
Ütemezés: Január/február folyamán. Felelős: Kovács Szabolcs.  

2. Integrált marketingterv elkészítése Február/Felelős: Kovács Szabolcs, Marketing 
munkacsoport.  

3. Megvalósítás: Február/márciustól folyamatosan  
 
Pénzügyi forrás: Részletes marketingtervben kerül meghatározásra.  
Határidő: Előkészítés: 2023 január. Kommunikáció és megvalósítás: folyamatos  
Felelős: Kovács Szabolcs (Marketing munkacsoport, programgazdák, partnerek) 
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IV. Mellékletek 

 

1. melléklet: Keszthely Város Tortája 775 sajtófigyelés  

 

 

https://sokszinuvidek.24.hu/otthon-keszult/2022/06/09/torta-keszthely-keszthely-tortaja-verseny/ 

https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/megvan-keszthely-varos-tortaja-240464/ 

http://balatonifutar.info/?p=14247 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/05/ujra-kivalasztjak-a-varos-tortajat-keszthelyen 

https://www.heviz.hu/hu/hirek/hir/a-hevizi-magyarok-nagyasszonya-torta-nyerte-el-a-keszthely-varos-

reformtortaja-cimet 

https://www.hirbalaton.hu/k775-fantazianevre-hallgat-keszthely-varos-tortaja-tv-keszthely/ 

https://tvkeszthely.hu/hirek/9210-zsuriztek-a-tortakat 

https://www.youtube.com/watch?v=7aUKIprRnNA 

https://hellobalaton.hu/program/keszthely-775-a-varos-napja-2022-junius-4-5/ 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/iden-is-megvalasztottak-keszthely-tortajat-ket-kategoriaban 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/mandula-alapu-finomsag-nyerte-iden-a-keszthely-tortaja-cimet 

https://keszthely.szuperinfo.hu/szuletesnapi-tortat-is-valasztott-a-775-eves-keszthely/ 

https://funzine.hu/2022/06/25/balaton/16-szenzacios-vendeglatohely-a-balaton-eszaki-partjan-ahova-

megeri-beterni/ 

 

 

https://sokszinuvidek.24.hu/otthon-keszult/2022/06/09/torta-keszthely-keszthely-tortaja-verseny/
http://balatonifutar.info/?p=14247
https://hellobalaton.hu/program/keszthely-775-a-varos-napja-2022-junius-4-5/
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/iden-is-megvalasztottak-keszthely-tortajat-ket-kategoriaban
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/mandula-alapu-finomsag-nyerte-iden-a-keszthely-tortaja-cimet
https://funzine.hu/2022/06/25/balaton/16-szenzacios-vendeglatohely-a-balaton-eszaki-partjan-ahova-megeri-beterni/
https://funzine.hu/2022/06/25/balaton/16-szenzacios-vendeglatohely-a-balaton-eszaki-partjan-ahova-megeri-beterni/
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2. melléklet: új turisztikai kampányok és projektek sajtófigyelés  

1. „Bringára Keszthely!” integrált kampány 

 

A kampány landing-oldala: 

https://hellokeszthely.hu/bringara-keszthely/  

Sajtómegjelenések: 

https://www.travelo.hu/balaton/20220427-magyarorszag-keszthely-bringasfutam.html 

https://www.ittjartam.hu/blog/programajanlo-bringara-keszthely/  

https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/bringas-programokkal-keszulnek-a-giro-ditalia-vilagversenyre-

keszthelyen-1180814 

https://www.termalfurdo.hu/hirfurdo/az-elmenyek-mellett-szemelyre-szabott-kerekpart-nyerhetunk-ha-

keszthelyrol-atbiciklizunk-hevizre-7166 

https://bringazas.hu/hirek/giro-ditalia/bringara-keszthely-kerekparturakat-es-programokat-szerveznek-a-

balaton-partjan/  

https://bikemag.hu/magazin/bringara-keszthely/ 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/esemenyek-rendezvenyek/item/32371-bringas-programokkal-

keszulnek-a-giro-d-italia-vilagversenyre-keszthelyen.html  

https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/bringara-keszthely-235731/ 

https://www.hirbalaton.hu/elindult-a-bringara-keszthely-program-zaol-hu/ 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/05/elindult-a-bringara-keszthely-program 

 

 

https://hellokeszthely.hu/bringara-keszthely/
https://www.travelo.hu/balaton/20220427-magyarorszag-keszthely-bringasfutam.html
https://www.ittjartam.hu/blog/programajanlo-bringara-keszthely/
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/bringas-programokkal-keszulnek-a-giro-ditalia-vilagversenyre-keszthelyen-1180814
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/bringas-programokkal-keszulnek-a-giro-ditalia-vilagversenyre-keszthelyen-1180814
https://www.termalfurdo.hu/hirfurdo/az-elmenyek-mellett-szemelyre-szabott-kerekpart-nyerhetunk-ha-keszthelyrol-atbiciklizunk-hevizre-7166
https://www.termalfurdo.hu/hirfurdo/az-elmenyek-mellett-szemelyre-szabott-kerekpart-nyerhetunk-ha-keszthelyrol-atbiciklizunk-hevizre-7166
https://bringazas.hu/hirek/giro-ditalia/bringara-keszthely-kerekparturakat-es-programokat-szerveznek-a-balaton-partjan/
https://bringazas.hu/hirek/giro-ditalia/bringara-keszthely-kerekparturakat-es-programokat-szerveznek-a-balaton-partjan/
https://bikemag.hu/magazin/bringara-keszthely/
https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/esemenyek-rendezvenyek/item/32371-bringas-programokkal-keszulnek-a-giro-d-italia-vilagversenyre-keszthelyen.html
https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/esemenyek-rendezvenyek/item/32371-bringas-programokkal-keszulnek-a-giro-d-italia-vilagversenyre-keszthelyen.html
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/bringara-keszthely-235731/
https://www.hirbalaton.hu/elindult-a-bringara-keszthely-program-zaol-hu/
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/05/elindult-a-bringara-keszthely-program
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2. „Aktív Strand” programsorozat 

Landing-oldal: 

https://www.keszthely.hu/programok/aktivstrand 

Sajtómegjelenések: 

https://turizmus.com/desztinaciok/indulnak-az-aktiv-programok-a-keszthelyi-strandon-1182497  

 

 

https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/aktiv-augusztus-a-keszthelyi-strandon-

251736/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator  

https://www.termalfurdo.hu/program/aktiv-strand-keszthelyen-2904 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/csaladi/aktiv-strand-2022-keszthely/  

https://wunderbarerbalaton.de/programme/fuer-familien/aktiv-am-strand-2022-keszthely/  

https://turizmus.com/desztinaciok/indulnak-az-aktiv-programok-a-keszthelyi-strandon-1182497
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/aktiv-augusztus-a-keszthelyi-strandon-251736/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/hireink/aktiv-augusztus-a-keszthelyi-strandon-251736/?utm_source=hirkereso&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.termalfurdo.hu/program/aktiv-strand-keszthelyen-2904
https://csodalatosbalaton.hu/programok/csaladi/aktiv-strand-2022-keszthely/
https://wunderbarerbalaton.de/programme/fuer-familien/aktiv-am-strand-2022-keszthely/
https://www.youtube.com/watch?v=a5hlqkyYtTs
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https://www.programturizmus.hu/ajanlat-keszthelyi-programok.html  

https://tvkeszthely.hu/hirek/9475-aktiv-csaladokat-varnak-az-aktiv-strand-programra  

https://keszthely.szuperinfo.hu/aktiv-strand-programok-keszthelyi-vizeken/ 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/08/befejezodott-keszthelyen-az-aktiv-strand-sorozat 

 

3. „Kulthajó” programsorozat 

 

Landing oldal: 

https://www.keszthely.hu/hirek/kulthajo-programok-keszthelyen  

Sajtómegjelenések: 

https://bahart.hu/hu/hirek/kulthajo-programok-keszthelyen  

https://bahart.hu/hu/kulthajo-keszthely  

https://index.hu/belfold/2022/09/09/balaton-hajozas-szezon/  

https://www.penzcentrum.hu/utazas/20220909/veget-ert-a-szezon-igy-modosul-a-kozlekedes-a-balatonon-

1128806  

https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/megujult-menetrenddel-var-a-bahart-osszel-1183026  

https://www.turistamagazin.hu/hir/osszel-is-varja-a-hajozni-vagyokat-a-balaton  

https://turizmusonline.hu/cikk/indul_az_oszi_menetrend_a_balatoni_hajozasban  

https://ridikul.hu/otthon/cikk/2022/09/10/a-balatonon-osszel-is-kozlekednek-a-hajok  

https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/bahart-balaton-hajozas-menetrend-valtozas.759483.html  

https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/programok/kulthajo-keszthelyen-255753/  

https://csodalatosbalaton.hu/programok/hajozas-programok/kulthajo-programok-2022-keszthely/  

https://balatontelevizio.hu/kulthajot-inditott-a-bahart-keszthelyen/  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-keszthelyi-programok.html
https://tvkeszthely.hu/hirek/9475-aktiv-csaladokat-varnak-az-aktiv-strand-programra
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/08/befejezodott-keszthelyen-az-aktiv-strand-sorozat
https://www.keszthely.hu/hirek/kulthajo-programok-keszthelyen
https://bahart.hu/hu/hirek/kulthajo-programok-keszthelyen
https://bahart.hu/hu/kulthajo-keszthely
https://index.hu/belfold/2022/09/09/balaton-hajozas-szezon/
https://www.penzcentrum.hu/utazas/20220909/veget-ert-a-szezon-igy-modosul-a-kozlekedes-a-balatonon-1128806
https://www.penzcentrum.hu/utazas/20220909/veget-ert-a-szezon-igy-modosul-a-kozlekedes-a-balatonon-1128806
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/megujult-menetrenddel-var-a-bahart-osszel-1183026
https://www.turistamagazin.hu/hir/osszel-is-varja-a-hajozni-vagyokat-a-balaton
https://turizmusonline.hu/cikk/indul_az_oszi_menetrend_a_balatoni_hajozasban
https://ridikul.hu/otthon/cikk/2022/09/10/a-balatonon-osszel-is-kozlekednek-a-hajok
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/bahart-balaton-hajozas-menetrend-valtozas.759483.html
https://likebalaton.hu/telepules/keszthely/programok/kulthajo-keszthelyen-255753/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/hajozas-programok/kulthajo-programok-2022-keszthely/
https://balatontelevizio.hu/kulthajot-inditott-a-bahart-keszthelyen/
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https://balatontelevizio.hu/program_kategoriak/kulthajo/  

https://www.hirbalaton.hu/megujult-oszi-menetrend-kedvezmenyek-koncertek-es-programhajok-a-

balatoni-hajozasi-zrt-tol/  

https://balatonimuzeum.hu/programok/kulthajo-program-a-balatoni-muzeumban/  

https://tvkeszthely.hu/hirek/9535-kulturalis-programok-kulonleges-kornyezetben  

https://balatonimuzeum.hu/programok/kulthajo-program-a-balatoni-muzeumban/  

https://tvkeszthely.hu/hirek/9535-kulturalis-programok-kulonleges-kornyezetben 

 

4. A „Város Művésze” programsorozat 

 
Landing oldal: 

https://balatonimuzeum.hu/programok/varos-muvesze-2022-programok/  

Sajtómegjelenések: 

https://kultura.hu/ekf-orszagos-palyazaton-keresi-a-varos-muveszeit-keszthely/ 

https://www.kulter.hu/2022/07/a-varos-muveszeit-keresi-keszthely/ 

https://konyvesmagazin.hu/friss/varos_muvesze_keszthely.html 

https://www.mke.hu/aktualis/index.php?mid=GDPgSeoQQuUu9LVeMWJwZH 

https://szfe.hu/hirek/a-varos-muvesze/ 

https://www.prae.hu/news/41578-keszthelyi-rezidencia-program-2022/ 

https://www.hirbalaton.hu/a-balatoni-muzeum-nyilt-palyazatot-hirdet-a-varos-muvesze-cimmel/ 

https://balaton.hu/orszagos-palyazaton-keresi-a-varos-muveszeit-keszthely/ 

https://szekszardihirek.hu/Szekszardikent__Keszthely_varos_muvesze___Miert_ne_/ 

https://helyorseg.ma/rovat/hirek/helyorseg-a-varos-muvesze-2022-n-keszthelyi-palyazat 

https://balatontelevizio.hu/program_kategoriak/kulthajo/
https://www.hirbalaton.hu/megujult-oszi-menetrend-kedvezmenyek-koncertek-es-programhajok-a-balatoni-hajozasi-zrt-tol/
https://www.hirbalaton.hu/megujult-oszi-menetrend-kedvezmenyek-koncertek-es-programhajok-a-balatoni-hajozasi-zrt-tol/
https://balatonimuzeum.hu/programok/kulthajo-program-a-balatoni-muzeumban/
https://tvkeszthely.hu/hirek/9535-kulturalis-programok-kulonleges-kornyezetben
https://balatonimuzeum.hu/programok/kulthajo-program-a-balatoni-muzeumban/
https://tvkeszthely.hu/hirek/9535-kulturalis-programok-kulonleges-kornyezetben
https://balatonimuzeum.hu/programok/varos-muvesze-2022-programok/
https://kultura.hu/ekf-orszagos-palyazaton-keresi-a-varos-muveszeit-keszthely/
https://www.kulter.hu/2022/07/a-varos-muveszeit-keresi-keszthely/
https://konyvesmagazin.hu/friss/varos_muvesze_keszthely.html
https://www.mke.hu/aktualis/index.php?mid=GDPgSeoQQuUu9LVeMWJwZH
https://www.prae.hu/news/41578-keszthelyi-rezidencia-program-2022/
https://www.hirbalaton.hu/a-balatoni-muzeum-nyilt-palyazatot-hirdet-a-varos-muvesze-cimmel/
https://szekszardihirek.hu/Szekszardikent__Keszthely_varos_muvesze___Miert_ne_/
https://helyorseg.ma/rovat/hirek/helyorseg-a-varos-muvesze-2022-n-keszthelyi-palyazat
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https://f21.hu/programajanlo/varos-muvesze-2022/ 

https://keszthely.szuperinfo.hu/category/varosok/keszthely/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LmrAiPEw3Fc  

https://www.kulter.hu/2022/09/ok-lesznek-keszthely-varos-muveszei-ekf-2023/  

https://www.hirbalaton.hu/megvannak-a-keszthely-varos-muvesze-2022-palyazat-nyertesei-tv-keszthely/ 

https://keszthely.szuperinfo.hu/a-varoshazan-koszontottek-keszthely-muveszeit/ 

http://www.balatonica.hu/article/Ket-fiatal-tehetseg-koltozik-Keszthelyre 

https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/09/kihirdettek-a-varos-muvesze-palyazat-nyerteseit-keszthelyen 

https://www.youtube.com/watch?v=HZJbCpCMXhk  

https://www.youtube.com/watch?v=udMsNUktNZ4  

https://tvkeszthely.hu/hirek/9586-megvannak-a-keszthely-varos-muvesze-2022-palyazat-nyertesei  

 
3. Keszthelyi strandok megvalósult fejlesztései 
 
Mindhárom strandon folytatódott a 2017-ben megkezdődött modernizációs folyamat, mely prioritási 

szempontok alapján biztosítja a szolgáltatások fejlesztését.  

LIBÁS STRAND  
- A Lidós rész újrahomokozása, a pénztárak, illemhelyek festése megtörtént. A strand 

Pünkösdkor fizetős strandként megnyílt, a rendelkezésre álló vízi mentő kapacitással 

biztonságosan tudott üzemelni. Fizetős strandként 2022. június 11-től augusztus 28-ig 

működött. Június 29-én, a leglátogatottabb lidó egyik fája minden előjel nélkül kidőlt, a 

törzsön, és a fa belsejében számottevő korhadás, odú nem volt fellelhető. Szerencsére a 

balesetben senki nem sérült meg. A fakidőlés hatására szakértő vizsgálta meg a fát, 

megállapította, hogy a kidőlést előre jelezni nem lehetett. Ezek után a strandon található fákat 

vizsgálatnak vetettük alá, ahol szüksége volt, ott műszeres vizsgálatot végeztek. Egy esetben 

az erős, viharos erejű szél miatt a strandot 1 napra bezártuk, az oda váltott jegyeket aznap a 

Városi strandon elfogadtuk.  

- Megépült az újabb kajaktároló is, melyet következő évben új megállópontként lehet 

üzemeltetni. A bérbeadáshoz, az ajánlattételi felhívás kiírásához az építési projektben részt 

vevő konzorciumi partnerek és a Kajak Kenu Szövetség jóváhagyása is szükséges. 

 

VÁROSI STRAND  
- Elkészült a Déli pénztár épülete, mely a TOP pályázat keretében került átadásra, így idén nem 

konténerből kellett kiszolgálni a vendégeket. Problémát okozott, hogy a pályázat nem teljes 

körűen kezelte az épületet, és a közvetlen környezetét, így például a mozgássérült feljáró 

korlátját társaságunknak kellett elkészíteni, a rámpa színezése és egyéb kisebb munkálatokat 

is saját erőből kellett megoldani. Ezek a strand nyitására elkészültek, az épület részlegesen ki 

tudta szolgálni a funkcióit. Elkészült a sportpálya kiszolgálására szolgáló szociális blokk is. 

- Megvalósult Homoki kabinház, az összes kabint sikerült kiadni. A felújított WC esetében a 

szezon elején a régi szennyvízcsatorna többször is problémát okozott, felújítása, kiváltása a 

szezon végeztével elkerülhetetlen. A rendszer megsüllyedt, és nagy terhelés esetén a szennyvíz 

megakad, nem képes lefolyni.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmrAiPEw3Fc
https://www.kulter.hu/2022/09/ok-lesznek-keszthely-varos-muveszei-ekf-2023/
https://www.hirbalaton.hu/megvannak-a-keszthely-varos-muvesze-2022-palyazat-nyertesei-tv-keszthely/
https://www.youtube.com/watch?v=HZJbCpCMXhk
https://www.youtube.com/watch?v=udMsNUktNZ4
https://tvkeszthely.hu/hirek/9586-megvannak-a-keszthely-varos-muvesze-2022-palyazat-nyertesei
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- A strand északi felén található zöldfelület homokkal erősen feltöltődött szegélye lenyesésre 

került, egy szintbe sikerült hozni az előtte található sétánnyal. A Lidó újrahomokozása 

megtörtént, a napvitorla tartók ülőfelületének javítása elkészült. A Szigetfürdő hídjának 

felfagyott foltjai javításra kerültek, a Főpénztár padozatának teljes cseréjét kellett elvégezni. 

Június elejétől működött a vízi csúszda, de az alacsony vízállás miatt július 31-el le kellett 

állítani, és ez sajnos a szezon végéig így is maradt. 

Kajak-Kenu pont 

- A kajak-kenu pont működését új vállalkozó végezte, mely több ötlettel próbálta növelni a 

látogatottságot. Látható, hogy a kajak-kenu pont megfelelő szervezéssel szezonhosszabbító 

lehet, de ehhez fel kell építeni egy teljesen új brand-et, és azt komolyabb szervezéssel 

fenntartani. Szükséges a kajak-kenu pont népszerűsítése, és új túraútvonalak, és programok 

kialakítása. 

HELIKON STRAND 
- A Helikon strand az alacsony vízállás miatt már a kezdetektől iszaposabb volt, mint az előző 

években, az északi lidót le kellett zárni, mivel az gyermekek részére kimondottan 

balesetveszélyessé vált a mély iszap, több pontján 50-60 cm mély híg-iszap folt alakult ki. A 

lépcsők használatával a fürdőzés biztonságosabbá vált, valamint kialakítottunk egy 30 méter 

hosszú bejárót korábban más strandokon használt lebegő mobil elemek összekapcsolásával, 

melynek végéről fürdőlétrán keresztül lehet a vízbe jutni. Szükség esetén ezt jövőre is 

alkalmazzuk.   

 

4. melléklet: A Balaton-part fejlesztések  
 
A projekt jelenleg hatályos kezdete 2020. november 15., vége 2023. december 31.  

A projekt keretében három tervezési részfeladat meghatározására került, amely alapján 2021. 

szeptemberében megkötésre kerültek a tervezői szerződések. 

Az 1. részcél: parti zóna fejlesztése. A parti zóna területeinek strukturális és infrastrukturális 

fejlesztésének tervezése során a parti gépjármű, kerékpáros és gyalogos forgalom, sétányok 

differenciált kialakítása, valamint a területet kiszolgáló elemek tervezése valósul meg a Kutyás 

strandtól a Libás strandig. I. ütem: kemping előtti partszakasz, II. ütem: nagyparkoló kialakítása a 

horgász épületektől a focipályáig, III. ütem: új korzó és a strand területét érintő kiszolgáló új épületek, 

régiek bontásával, IV. ütem: kempingtől a horgász apartmanokig, V. ütem: nagy parkolótól Helikon 

szálló bejáratig, VI. ütem: Helikon szállótól a Royal Homes fejlesztésig, VII. ütem: Royal Homes 

fejlesztéstől a közigazgatási határig, VII. ütem: kempingtől a kutyás strandig, IX. ütem: Helikon ligettől 

a ládagyári területig a parton, X. ütem: Sirius hoteltől a Javse kikötőig a parton.  

2022. év elején elkészültek a tanulmány tervek, majd a helyi rendezési terv szükséges módosításainak 

testületi elfogadását követően 2022. novemberében elindult a különböző szakági tervek engedélyezési 

eljárásai.  

- A fejlesztési terület közút és gyalogos közlekedésének teljes egésze megújul, új parkolók, 

közutak létesülnek, melyek szükségessé teszik meglévő járdák átalakítását, felújítás és új 

járdák építését is. A tervezési területen a meglévő közlekedési területek (utak és járdák, 

kerékpárutak) felújítása, valamint új közlekedési területek (tömbparkolók) tervezése a 

folyamatban lévő és tervezett kapcsolódó fejlesztések (Sport és Szabadidő központ, szállodák, 

apartmanházak stb.) figyelembe vételével történik. A komplex tervezés során a közlekedési 

felületeken kívül zöldfelületek tervezése is készül a faállományok vizsgálatával, valamint a 
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csapadékvíz elvezetés, kezelés, villamos energia ellátás, közvilágítás és egyéb közmű 

rekonstrukciós tervek készülnek.  

A tervek ütemezett megvalósítása a következő évek feladata lesz. 

A 2. részcél keretében a Sport és szabadidőközpont tervei készülnek el. A 2022. év elején elkészült 

tanulmányterv a kialakult nemzetközi energiaválság miatt áttervezésre került. Ennek során egy 

energiafelhasználás szempontjából hatékonyabb épületegyüttes tervei készültek el, melyek az 

Országos Építészeti Tervtanács 2022. nyarán előírt véleményezése 2022 év végig megszületik.  

- A tervek fő eleme a sport- és szabadidőközpont, amelyben külön megjelenik a sportfunkció, a 

wellness funkció és a rendezvény funkció is. Az épületek kihasználják a tó látványában rejlő 

potenciált és jelentősen növelik a város kulturális potenciálját is. A tervekben olyan strandi 

kiszolgáló épületek is megjelennek, amelyek összességében biztosítják a helyiek és a turisták 

számára is a balatoni hangulatot és a természetközeliséget.Amennyiben a végleges kiviteli 

tervek után a következő években elindulna az építés, akkor annak sikeres megvalósítása 

hosszú évtizedekre meghatározna Keszthely fejlődési lehetőségeit. 

A 3. részcél keretében sport alközpont tervezése valósult meg. A tanulmánytervek 2022. év elején 

elkészültek. Ezek elfogadását követően -a szükséges telekmegosztások megvalósítása után- elkészültek 

a kiviteli tervek és befejeződtek a szükséges engedélyezési eljárások is 2022. szeptemberére. 

- A részcél keretében a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében egy komplex, 

több rétegű sportolási és szabadidős időtöltési lehetőséget felvonultató szabadtéri 

sportközpont, valamint a meglévő sportcsarnok felújításának tervezése valósult meg. A terület 

a tervezett funkciók (sportpályák, játszóterek) elhelyezésére alkalmas, az egyes funkciók 

harmonikusan megvannak egymás mellett, a funkcionális sokszínűség nagyban bővíti a 

sportpark potenciális látogatói körét, így a konkrét sportfejlesztések mellett fontos az 

infrastrukturális háttér fejlesztése is, ide értve a térbútorozás, vízellátás, parkolás és 

információs rendszer körét. Az év során a projekt területén közben elkészült már a pumpapálya 

és a kézilabda pálya is. A további tervek megvalósítása a következő évek feladata lesz.  

 

5. melléklet: Helikon Kastélymúzeum fontosabb fejlesztései: 
 

I. A Festetics-kastélyt, az állandó kiállításokat és a kastélyparkot érintő attrakciófejlesztések 

I.1. A GINOP-7.1.1-15-2016-00019 „A keszthelyi Festetics-kastély turisztikai célú fejlesztése” című 

projekt keretében megvalósult / megvalósuló attrakciófejlesztések: 

A projekt célkitűzése multifunkcionális kulturális és turisztikai attrakció létrehozása a kiállításelemek 

továbbfejlesztése és bővítése révén. Ennek megfelelően már megvalósult projektelemek a 

Fegyverfolyosó és Fehér tükörterem felújítása, új kiállítási tematika (Főúri étkezések) kialakítása 

interaktív elemekkel, a Vadászati Múzeum bővítése, a Modellvasút kiállítás fejlesztése, a kerti kisvasút 

nyomvonalának bővítése, valamint a Madárház építési kivitelezése. 

2023. év folyamán megvalósuló fejlesztések: 

 Madárpark áttelepítése  

 Kiállítási tartalom fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
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I.2. A GINOP-7.1.6-16-2017-00004 „Balaton-felvidéki Kulturtáj világörökség helyszín turisztikai célú 

fejlesztése” című projekt keretében megvalósult / megvalósuló attrakciófejlesztések: 

A világörökségi várományos helyszínen található kiemelkedő értékek bemutatását, látogathatóvá 

tételét, illetve turisztikai funkcióbővítést célzó projekt keretében valósult meg a kastély déli kapujának 

felújítása, valamint a parki illemhely-csoport korszerűsítése.  

2023. év folyamán megvalósuló fejlesztések: 

 Audioguide nyelvi mutációk bővítése 

I.3. A GINOP-7.1.9-17-2018-00015 „A Festetics-örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó 

termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című projekt keretében megvalósult / megvalósuló 

attrakciófejlesztések: 

A projektelemek közül megvalósult a kastélyépület fényfestése (külső főhomlokzat, torony) valamint a 

hozzá tartozó hangosítórendszer, valamint a Helikon Kastélymúzeumot és annak környezetét 

bemutató tájékoztató táblarendszer kialakítása. 2022. év végén Festetics-örökség tematikájú 

múzeumpedagógiai játékok, eszközök beszerzése valósul meg. 

2023. év folyamán megvalósuló fejlesztések: 

 Festetics termék bemutatópont kialakítása a kastély főépületében nyomtatott és interaktív 

bemutatókkal 

I.4. A GINOP-7.1.9-17-2020-00039 azonosítószámú, „Keszthelyi Festetics-kastély integrált termék- és 

szolgáltatásfejlesztése” című projekt keretében megvalósult / megvalósuló attrakciófejlesztések: 

A projekt keretében 2022-ben megvalósult a kastély állandó kiállításának fejlesztése 

műtárgyvásárlások révén, továbbá korhű férfi és női teremőr illetve animátor öltözetek kerültek 

beszerzésre. 2022. decemberében Márványterem nosztalgia kávézó berendezése, valamint a kastély 

lakosztályainak berendezési tárgyai átadás-átvétele valósul meg.  

2023. év folyamán megvalósuló attrakciófejlesztések: 

 Kastélyépületet érintő fejlesztések: állandó kiállítás részleges felújítása; Márványterem kávézó 

kialakítása; lakosztályokban korhű enteriőr kialakítása 

 Kastélyudvar: infokonténer kialakítása shop és pénztár funkcióval 

 Fejőház „Schweizerei” épületéhez kapcsolódó attrakciófejlesztés: 3 helyiség korhű állapotban 

történő helyreállítása (enteriőr kiállítás); látványkonyha kialakítása (múzeumpedagógiai 

foglalkozások); történelmi játszóház kialakítása (babaház, bábszínház, bábkészítő műhely, 

kislányok és kisfiúk szobája) 

 Kastélyparkot érintő attrakciófejlesztések: szaniter konténerek; színpad; olvasópont;  

I.5. A Kormány „1048/2017. (II.3.) Korm. Határozata a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez 

szükséges forrás biztosításához” elnevezésű támogatás keretében megvalósult / megvalósuló 

attrakciófejlesztések: 

2022. év folyamán a projekt keretében eszközbeszerzés valósult meg. 

2023. év folyamán megvalósuló attrakciófejlesztések: 
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 Történelmi kastélypark rekonstrukciója: lovas pálya (nemzetközi szintű ugrató és műlovagló 

pályával), valamint agárfuttató pálya kiépítése; sövény színház, napóra kialakítása 

 Vízimadarak részére kialakított tó és kifutó 

 Kertészet fejlesztése (pálmaház, sziklakert helyreállítása) 

 Fenyves allé helyreállítása: A gyalogos közlekedés mellett az út járhatóvá válik hintóval, 

kerékpárral is, ezáltal elősegítve a Fenékpusztai Majorság megközelíthetőségét. 

 

I.6 A „Hozzájárulás a Hagyományos Vadászati Módok kiállítás létrehozásához a Hungexpo területén, 

majd ezen attrakciókból a Hagyományos Vadászati Módok Háza kialakítása a HKM 

vagyonkezelésében lévő „13-as számú” épületben” projekt keretében megvalósult / megvalósuló 

attrakciófejlesztések: 

2022. év folyamán megvalósult a Vadakat, vadászatot és a hagyományos vadászati módokat bemutató 

tárlat, valamint virtuális természetjárással egybekötött interaktív kiállítótér létesítése a Hagyományos 

Vadászati Módok Házában.  

II. Fenékpuszta Majorság épületegyüttesét érintő attrakciófejlesztések 

II.1. A GINOP-7.1.9-17-2018-00009 „Fenékpuszta Majorság fejlesztése I. ütem” című projekt 

keretében megvalósult / megvalósuló attrakciófejlesztések: 

2022. decemberére befejeződik a Majorság épületeinek felújítása. A projekt keretében 

eszközbeszerzések valósultak meg (pl. üzemeltetési eszközök, bútorok). 

2023. év folyamán megvalósuló attrakciófejlesztések: 

 Kiskastélyt érintő fejlesztések: Az épület földszintjén a Festetics ménest és lótartást bemutató 

kiállítás, az emeleten múzeumpedagógiai foglalkoztató kap helyet.  

 Kancaistállót érintő fejlesztések: Hagyományos lótartás bemutatása, valamint többfunkciós 

közösségi tér kialakítása rendezvények, időszaki kiállítások számára.  

 Piknik- és főúri szabadidőpark kialakítása „fényképész stúdióval”  

 Postakocsi járat létesítése: A helyszín kiemelt attrakciója lesz a Festetics-kastély parkjából 

menetrendszerűen induló korhű postakocsi járat, melynek fogadópontja a Borjúistálló 

portikuszánál kerül kialakításra. 

 

II.2 A GINOP-7.1.9-17-2020-00036 azonosítószámú, „Fenékpuszta Majorság integrált termék- és 

szolgáltatásfejlesztése II. ütem” című projekt keretében megvalósult / megvalósuló 

attrakciófejlesztések: 

2022. év folyamán eszközbeszerzések valósultak meg (járművek, üzemeltetési eszköz, jelmezek, 

bútorok). 

2023.év folyamán megvalósuló attrakciófejlesztések:  

 Lovas tematikájú kiállítóterek, interaktív élményterek 

 Újmajor területén postakocsi pihenőpont létesítése 
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 Fenyves allé revitalizáció: Festetics-kastély parkjában kerékpáros kiindulópont, illetve 

Fenékpuszta majorság területén kerékpáros végpont létesítése. Fenyves allén, Újmajor 

területén kerékpáros pihenő/fotópont létesítése. 

 

III. Szántódpuszta Majorság épületegyüttesét érintő attrakciófejlesztések 

III.1 A GINOP-7.1.9-17-2018-00010 „Szántódpuszta Majorsági épületek fejlesztése és 

látogatóközpont létrehozása I. ütem” című projekt keretében megvalósult / megvalósuló 

attrakciófejlesztések: 

2022. év folyamán a Lóistálló kivételével megvalósult a Majorsági épületek felújítása, többek között: 

 Lovas rendezvények körülményeinek fejlesztése, a pálya és a kiszolgáló környezet fejlesztése 

 Kisállat simogató infrastrukturális környezetének fejlesztése 

 Rendezvényhelyszínek fejlesztése a szükséges technikai és infrastrukturális környezet 

biztosítása a majorság több pontján 

Az épületek és építmények felújítása mellett család- és gyermekbarát projektelemként kialakításra 

került: 

 Tematikus játszótér  

 Mezítlábas park  

 Gyógynövénykert (a 19. században használt gyógynövények és fűszerek bemutatására) 

2023. év folyamán megvalósuló attrakciófejlesztések: 

 Az "Élő major" működésének interaktív bemutatása (kovácsműhely, bognárműhely) 

 Modern és interaktív kiállítások létrehozása  

 Kerékpár megálló, szerviz, bolt a kerékpáros turisták részére 

 Népi mesterségek bemutatótere kézműves termékek bemutatására 

 

Egyéb, 2022-ben megvalósult infrastrukturális és attrakciófejlesztések 

o TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02225 „XII. és XIII. Régmúlt idők lovas fesztiválja a Festetics 

örökség jegyében” 

Az évente megrendezésre kerülő „Régmúlt idők lovas fesztiválja a Festetics örökség jegyében” fesztivál 

2022-ben 13. alkalommal került lebonyolításra Keszthelyen, a Festetics-kastély parkjában. A 

rendezvény célja ez alkalommal is a térség lovas és kulturális értékekeinek népszerűsítése volt. A 

projekt keretében egy 10 fős huszár bandérium számára gyermek és felnőtt huszárruházat valamint 

lófelszerelés is beszerzésre került.  

o CSP-CSBM-21-0114 "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének 

támogatása" című pályázat  

A pályázat keretében az iskoláskorú gyermekeket nevelő munkavállalók iskolakezdési támogatásban 

részesültek, továbbá otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök és szoftvercsomagok kerültek 

beszerzésre.  
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6. melléklet: Keszthely turisztikai rendezvényei:40 

   

 

 

                                                           
40 A 2023. 01. 10-ig programgazdák által feltöltött és elküldött anyagok alapján. 
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2023.01.22
Magyar Kultúra Napja 

Keszthelyen

Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.02.18 Farsangi karnevál
Balatoni Borbarát 

Hölgyek Egyesülete
x

Családok, helyi közösségek, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.04.01
Húsvéti családi nap a Balatoni 

Múzeumban
Balatoni Múzeum x Családosok

2023.04.07-10.
Húsvéti programok a 

Festetics-kastélyban

Helikon 

Kastélymúzeum
x Családosok

2023.04.10. Majorbéli Húsvéti Piknik
Georgikon 

Majormúzeum
x Családosok kisgyerekkel

2023.04.27-29. Helikoni Ünnepségek 
Helikoni Ünnepségek 

Alapítvány
x

Dunántúli középiskolás diákok, 

kultúrakedvelők, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.04.30-05.01 Balatoni évadnyitó
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.05.- Bringára Keszthely! II.
Marketing 

munkacsoport
x Sportolni szerető családok

2023.05.10-14.

Tour de Hongrie országúti 

kerékpárverseny (egyeztetés 

alatt)

Tour de Hongrie csapata x
Amatőr és profi felnőttek, 

nemzetközi érdeklődők

2023.05.27
Méhek napja családi nap a 

Balatoni Múzeumban
Balatoni Múzeum x Családosok

2023.05.27-29. Pünkösdi Regatta TVSK x

Sportolók, versenyzők, kísérő 

családtagok, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.05.28-29.
Pünkösdi programok a 

Festetics-kastélyban

Helikon 

Kastélymúzeum
x Családosok

2023.05.28 Városi gyereknap
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x Helyi és kistérségi családok 

Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Rendezvény célcsoportjaiRendezvény szervezője
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2023.06.02-04. Keszthely Város Napja
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Térségben élők, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.06.10 Keszthely Triathlon 2023
575 Sportswear 

Webshop Kft.
x

Triatlon versenyzők; sportesemények 

iránt érdeklődők

2023.06.24 Múzeumok Éjszakája Keszthelyi múzeumok x

2023.06.24-25. Szent Iván napok a Balatonnál
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

2023. július-

augusztus

Helikoni éjszakák a Festetics-

kastélyban (szerdánként)

Helikon 

Kastélymúzeum
x

Kultúra iránt érdeklődő családok, 

párok, baráti társaságok

2023.07.07-09. KeszthelyFest 
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.07.14-16. Electric Garden
Café Castello Kft., Szita 

Balázs
x Fiatal párok, baráti társaságok

2023.07.14-16. Keszthelyi FolkFest
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.07.19-23. Keszthelyi Sörfesztivál
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.07.22. Fülesbagoly tehetségkutató
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.07.22-23.
Színházi estek a Festetics-

kastélyban (Kult-Szín-Tér)

Helikon 

Kastélymúzeum
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.07.28-30.
Koncert estek a Festetics-

kastélyban 

Helikon 

Kastélymúzeum
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.07.29. Majorbéli Géptalálkozó
Georgikon 

Majormúzeum
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023. július vége-

augusztus eleje
Klassz a pARTon

Helikon 

Kastélymúzeum
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023. 08- Aktív Starnd

Marketing 

munkacsoport /VÜZ 

Np.Kft.

x
Családok, fiatalok, aktív élményeket 

keresők

2023.08.02-06.
31. Zalai Borcégér - Keszthelyi 

Borünnep

Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.08.05-06.
Parkmozi a Festetics-

kastélyban

Helikon 

Kastélymúzeum
x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.08.10-13. FESTetics Parkfesztivál
Helikon 

Kastélymúzeum
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.08.11-13. Food Truck Show

Goldmark Károly 

Művelődési Központ 

(külső partnerrel)

x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.08.18-20. Szent István Ünnepe
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály a régióból, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.08.18-20. Régmúlt Idők Lovasfesztiválja
Helikon 

Kastélymúzeum
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály a régióból, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.08.18-20. Szent István Vitorlás Kupa
Keszthelyi Túravitorlás 

Club
x

Versenyzők, vitorlássport iránt 

érdeklődők, desztinációban 

tartózkodó turisták

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták
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7. melléklet: BAHART keresztpromóció 

A BAHART által vállalt marketingtevékenység a Kulthajó projekt keretében: 
 

Online Kulthajó kampány: 

2023.09- Kulthajók

Marketing 

munkacsoport / 

BAHART Zrt.

x

Családosok, 

kultúrafogyasztók,desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.09.02-03. Nemzetközi Verkli Fesztivál
Keszthely Turisztikai 

Egyesület
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.09.02-03. Veterán autó találkozó
Helikon 

Kastélymúzeum
x

Fiatal párok, családok, idősebb 

korosztály, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.09.07-10. Keszthelyi Táncpanoráma
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Felnőtt korosztály a régióból, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.09.16
125 éves a Balatoni Múzeum 

kiállításmegnyitó
Balatoni Múzeum x

Térségben élő kultúrakedvelők, 

desztinációban tartózkodó turisták

2023.09.16-17. Kulturális Örökség Napjai Balatoni Múzeum x

2023.09.16-17. KultUdvar III.
Közösségi Értékekért 

Egyesület

2023.09.23-24.
Keszthelyi Kilométerek 

Futóverseny 

Keszthelyi Kilométerek 

Egyesület
x

Sportolni szerető családok, amatőr és 

profi felnőttek

2023.09.30.
Magyar Népmese Napja 

családi nap a Balatoni 
Balatoni Múzeum x

2023.09.30.
Népmese Napja + Szt. Mihály 

napi vásár

Georgikon 

Majormúzeum
x

2023.10.21
Magyar Festészet Napja 

kiállításmegnyitó
Balatoni Múzeum x

Kultúrára fogékony fiatalabb és 

idősebb korosztály

2023.11.- Gasztro Sztorik
Marketing 

munkacsoport
x

Minőségi gasztronómiai élményeket 

keresők, desztinációban tartózkodó 

turisták

2023.11.06-08. Tudomány napi konferencia Balatoni Múzeum x Egyetemisták, felnőttek

2023.11.11.
Múzeumok Őszi Fesztiválja + 

Márton napi őszbúcsúztató

Georgikon 

Majormúzeum
x Családosok kisgyerekkel

2023.11.26-

2024.01.01.

Advent és Karácsony 

Keszthelyen

Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Párok, családok, desztinációban 

tartózkodó turisták

2023.12.09.
Mézeskalács Fesztivál + Luca-

napi vásár

Georgikon 

Majormúzeum
x Családosok, idősebb korosztály

2023.12.31. Városi szilveszter
Goldmark Károly 

Művelődési Központ
x

Fiatal és idősebb párok, baráti 

társaságok, desztinációban 

tartózkodó turisták

Családosok, kisgyerekkel

Kultúra iránt érdeklődő családok, 

párok, baráti társaságok, 

desztinációban tartózkodó turisták

Utazási döntést közvetlenül befolyásoló rendezvények

Utazási döntést közvetve befolyásoló rendezvények

Itt tartózkodó vendégek élményeinek fokozását szolgáló rendezvények
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1. Menetrend online kiadványban Kulthajó program promóciója 
2. BAHART oldalain Kulthajó népszerűsítése (események létrehozása, posztok megosztása) 
3. BAHART honlapon Keszthely város feltüntetése a partnerek között, Kulthajó program 

népszerűsítése a bahart.hu főoldali slider felületén 
4. Sajtóhír megosztása Kulthajó témában a honlapon 
5. Podcastekben és rádió spotokban a program népszerűsítése  

 

Outdoor/PRINT reklám: 

1. Keszthely hajóállomáson plakátok, megállító táblák formájában Kulthajó promotálása 
2. Keleti-, és Nyugati-medence kuponfüzetekben Helikon Kastélymúzeum részére ingyenes 

megjelenés biztosítása 
3. Közös PR kommunikáció sajtóközlemény, sajtóhír helyi és térségi csatornákon keresztül 
4. A nyugati medencében található BAHART kikötők pénztáraiban a Kulthajó program 

népszerűsítése 
5. Szántódrév és Tihanyrév LED fal megjelenés térítésmentes biztosítása 

 


