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K I V O N A T 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2020. január 30-ai soros 

nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

7/2020. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Felkészülés a 2020. évi Turisztikai szezonra 
(Intézkedési Terv)” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi turisztikai szezonra 
vonatkozóan összeállított Intézkedési Tervet a Melléklet szerint elfogadja. 
 

2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállítása során, - mint önként vállalt feladatra 
- a 2020. évi turisztikai szezonra vonatkozó Intézkedési Terv megvalósításához az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal 
és az önkormányzat érintett intézményei, valamint a Keszthelyi Turisztikai Egyesület 
támogatását tervezze be. 

 
Határidő:  -költségvetés tervezése: 2020. február 13. 

-intézkedési terv végrehajtására: folyamatos, illetve 2020. december 31. 
Felelős:  Nagy Bálint polgármester 
       Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
 (Őry Rozália, polgármesteri kabinetvezető,  

Dr. Skoda Lilla önkormányzati és igazgatási osztályvezető 
       Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető 
       Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető) 

       az Intézkedési Tervben felelősként megnevezett vezetők 
 

 
Dr. Gábor Hajnalka sk.   Nagy Bálint sk. 

               jegyző     polgármester  
 
A kivonat hiteles: 
 
Tóth Ibolya 
testületi referens 

mailto:titkarsag@keszthely.hu
http://www.keszthely.hu/
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Intézkedési Terv 

Vezetői összefoglaló 

 
Elsőrendű feladat a szezonalitás hatásainak mérséklése: 

- késő tavaszi és a kora őszi időszak vendégforgalmának növelése, új szezonok 
kialakítása 

- város/térséglátogató szezon kialakítása 
- kerékpáros szezon 
- tavaszi – őszi rendezvények szezonja 
- sportszezon 

Minőségi termékfejlesztés: 
- Festetics örökség program további fejlesztése 
- Országos vonzerővel bíró kulturális rendezvények kiemelése és támogatása 
- Keszthely nemzetközi kerékpáros központtá tétele 
- Tavasszal tömegsport, ősszel gasztronómiai termékek 
- Vizi sport feltételeinek javítás 
- Strandok további fejlesztése 

A városmarketinget is erősítő rendezvények (szervezés, ill. támogatás) 
- Helikoni ünnepségek 
- Keszthelyi Nyári Színház 
- Keszthelyi Kilométerek 
- KeszthelyFest 
- IX. Festetics Trófeaszemle és a Vadászati Kultúra Ünnepe 
Szezonhosszabbító rendezvényekből több szükséges. Jelenleg ezeket tekintjük annak:  

- KKM Keszthelyi Kilométerek 
- 575 Keszthelyi Triathlon 
- Pünkösdi Regatta 
- Verkli Fesztivál 
- Senior Teniszverseny 

Szezonhosszabbítás szempontjából lehetőséget rejlő rendezvények: 
- Szezonzáró hétvége – Street Food és Food Truck 
- Kulturális Örökség Napjai , Múzeumok Őszi Fesztiválja 
- Magyar Borok Mustrája 
- Garantált programok (pl: Helikoni városi séták, sétahajózás) 
- Fejlesztendő: komolyzenei koncertek, őszi gasztro-rendezvények, őszi 

sportrendezvények 
Egyéb szakmai feladatok 

- kapcsolatépítés a hivatalos turisztikai szervezetekkel, részvétel pályázatokban 
- NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) bevezetése 
- keszthelyi vendégbejelentő fejlesztése 
- Hivatalos együttműködés szállásfoglaló portálokkal 
- West Balaton Card jövőbeni szerepének pontosítása 
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Keszthely turizmusfejlesztésének szakmai munkaterve 2020-ra 

 

Helyzetelemzés 

Az elmúlt néhány évben bizonyossá vált, hogy - a Balaton népszerűségének növekedése 

folytán is - az érdeklődés különösen nőtt Keszthely iránt. Ezt a nagyobb szállásfoglaló 

portálok mérései is egyértelműen alátámasztják. Keszthely több helyet lépett előre a 

népszerűségi listán, elsősorban a városias mivoltának köszönhetően, de a természet 

közeliség is jó pontot szerzett a városnak. Azonban jelenleg a szükségesnél kevesebb 

szálláshellyel rendelkezik. 

A nyári szezonban nagyon erős a túlkereslet, tavaszi – őszi szezonban a túlkínálat, így 

egyértelmű, hogy a marketingmunka mellett a termékfejlesztésre kell koncentrálni, mint 

hagyományos termékek modernizálása, új termékek létrehozása, és termékkapcsolások 

kidolgozása, valamint termékcsomagok összeállítása. 

Keszthely csak úgy őrizheti meg szerepét, ha kiemelt figyelmet fordít a szezonalitás 

hatásainak mérséklésére, a fenntarthatóság jegyében végzett minőségi termékfejlesztésre, a 

turisták számának minőségi bővülésére és a vendégéjszakáinak növelésére, illetve az ár-érték 

arány harmonizálásának elősegítésére koncentrál. 

A város keresleti és kínálati struktúrája alapján a nyári üdülőturizmus mellett a késő tavaszi 

és a kora őszi időszak vendégforgalmának növelése tűzhető ki reális célként. Mivel a 

Balaton vízének hőfoka nagyban meghatározza a lehetőségeket, ezért a 6 hónapos szezont új 

termékekkel lehet csak kialakítani. E két időszak turizmusának fejlesztéséhez pedig 

elsősorban a kulturális turizmus, a kerékpáros turizmus, illetve a kulturális és sport 

rendezvények területén vannak jó adottságaink, lehetőségeink. Érdemes lenne megvizsgálni 

egy élményfürdő kialakításának lehetőségét. 

A kulturális turizmus minőségi termékfejlesztése kapcsán középpontba emelhető a Festetics-

örökség, mely által kialakítható Keszthely és környékének egyedi arculata; olyan komplex 

termékcsomag jöhet létre, mely a város minden területére, illetve a térségre is kiterjeszthető; 

mely a szezontól és időjárástól független, illetve vélhetően széles körben tarthat számot 

érdeklődésre; más turisztikai termékekkel összekapcsolható; lehetőséget jelenthet a 

hagyományok őrzésére és továbbiak felkutatására erősítve a helyi identitástudatot.  

A kulturális turizmus másik fontos építőköve a Festetics örökséggel is összefüggő, de attól 

önállóan is propagálható múzeumok sora. Keszthely a múzeumok és kiállítóterek 

sokaságával és sokszínűségével egyedül áll a magyar városok között, a 

múzeumlátogatások lehetősége nem csak a nyári nyaralás alternatívája lehet a jövőben, 

hanem önálló hétvégi program is, elsősorban a főszezoni időszakon kívül.  

 

A Festetics-termék kialakításával a hálózatba foglalt attrakciók, az attrakciókhoz kapcsolt 

kényelmi és információs szolgáltatások, s nem utolsó sorban a közös értékesítésnek 

köszönhető kiszámítható költségek a sikeres értékesítés záloga. A csomagba foglalt 
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élményígéretek elegendő alapot és motivációt biztosíthatnak ahhoz, hogy tavasszal és 

ősszel egy komolyabb volumenű városlátogató típusú turisztikai szegmenst vonzanak 

Keszthelyre, és a Nyugat-Balatonra... 

Kerékpáros turizmus területén Keszthelynek a közeljövőben Nyugat-Magyarország egyik 

legfontosabb kerékpáros központjává kell válnia, melyhez szinte minden adottsággal 

rendelkezik. 

A város nagy „turisztikai tartaléka” a sportrendezvények sora, melyben Keszthely élen jár a 

régióban, de a nem főszezoni szálláskapacitás javításának érdekében fejleszteni és bővíteni 

szükséges a tömegsport rendezvényeket is, amelyeknek a szerepe a jövőben sokkal nagyobb lehet. 

(Pl. Pünkösdi Regatta, Keszthelyi Kilométerek, Keszthelyi Triatlon, Spirit of Balaton, Veterán 

tenisztalálkozó, stb.) Tekintettel Keszthely jövőbeni kerékpáros centrum jellegére, célszerű 

lenne esetleg kerékpáros rendezvények szervezésének lehetőségét is megvizsgálni a tavaszi 

és az őszi szezonra. 

A 2020-as sportesemények között külön megemlítendő a Giro d’Italia, mely Európa egyik 

legrangosabb sportrendezvénye, szerepe elsősorban a nemzetközi marketingben lehet 

jelentős. Igaz, hogy maga a verseny alig néhány percig halad el a drukkolók előtt, de a 

helikopteres és autós közvetítések, valamint a helyszíni riportok által a város és a térség 

szinte soha nem látott bemutatkozási lehetőséghez jut a nemzetközi sportmarketingben.  

A városmarketinget eddig is erősítő rendezvényeken túl – mint a KeszthelyFest, a 

Keszthelyi Nyári Játékok és a Verkli Fesztivál – új, nívós rendezvényeket szükséges 

megtervezni, forrásukat biztosítani.  Célszerű lenne szorosabb együttműködést kialakítani a 

Nyári Színházzal egy Keszthely nevével összefonódó kulturális nagyrendezvény kialakítása 

érdekében. Támogatandó a Street Fesztivál, mely ugyan nem tekinthető invitáló 

rendezvénysorozatnak, de hiánypótló szerepet tölt be a szezonban, és nagyban hozzájárul 

Keszthely „kultúrvárosi” képének kialakításához.  

A város turizmusát érintő, egyéb szakmai feladatok között kiemelten fontos megemlíteni a 

2019-ben bevezetett és 2020-től minden szálláshely számára kötelező turisztikai 

adatszolgáltatási rendszer, az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) 

bevezetését. Az új rendszer miatt a jelenleg érvényben levő keszthelyi vendégbejelentő 

viszonyát az új rendszerrel össze kell vetni és a szükséges módosításokat végrehajtani. 

 

Adószabályozások: átalányadó bevezetésének vizsgálata 

 

Az új vendég-bejelentési rendszer tovább gyengíti a West Balaton Card jelentőségét, így 

annak szerepét is újra kell gondolni az elmúlt időszak tapasztalatai alapján. 
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Giro d’Italia – május 11. 

3. szakasz: Székesfehérvár – Nagykanizsa a Balaton-felvidéken keresztül, érintve Keszthelyt. 
 
Útvonal: Gyenesdiás-Keszthely körforgalom – Tapolcai út – Szalasztó u. – Kastély körönd – 
Hévízi út – Hévíz 
Így az útvonal érintené a belvárost és egy sokkal attraktívabb úton haladna. 
VIP páholy kialakítása az Amazon Házban. Vendéglátás a helyszínen biztosított. 
Újságíróknak a város, kastély bemutatása idegenvezetővel (magyar, angol, olasz) 
Hostessek biztosítása 
Fogadókapu építése a körforgalom után, a Tapolcai úton, valamint a kastély előtt. 
Ezer darab rózsaszín Giro d’Italiás lufi készítése 
 
 

Beadott szakmai programok összegzése 

 

Újdonságok 
Kastély 

- Főúri étkezések a Fehér Tükörteremben: a terem egykori funkciójára utaló berendezés 
kialakításával egy teljes ebédlő bemutatása műtárgyakkal megterített asztallal; az 
egykori ebédlőfolyosón interpretációs eszközökkel. 

- Amazon Ház: utazással kapcsolatos ritkaságok; egy korabeli kerékpár fából készült 
makettje 

- Hintókiállítás: egy értékes és ritka veteránautó 
- Vadászati kiállítás: a kiállítás terének bővítése két új épületrésszel: Ázsia dioráma 

bővítése, ősember barlang kialakítása 
- Modellvasút kiállítás: interaktív pályaszakasz kiépítése, illetve A vasút története című 

interaktív kioszk (a vasút fejlődése magyar és angol nyelven) 
- a kastélyparkot átölelő képzeletbeli tanösvény köré íródott útikönyv (magyar és 

német) 
Balatoni Múzeum 

- Balatoni Kincsestár: a Balaton népművészetével foglalkozó néprajzi látványtár és 
élményhelyszín. Célcsoportja: Balaton-kutatók, népművészek, kézművesek, 
iskolások, óvódások, turisták (megnyitó: 2020. április 8.) 

VÜZ Kft. 
- Piac: 

 e-bike töltőállomás a piacfelügyeletnél 

 WI-FI hálózat kiépítése 
- Strandok: 

 Városi: Balaton alakú medence felújítása, Kajak-kenu Pont népszerűsítése, 
jegyelővétel webshopon, jegyértékesítő automaták telepítése, főpénztár 
épületének átépítése, párakapu a főpénztárnál, játszótéri eszközök telepítése, 
családbarát szolgáltatások bővítése, sportpályák fejlesztése lelátóval 

 Libás: sportolási lehetőségek bővítése, játszótéri eszközök pótlása, Kajak-kenu 
Pont kialakítása, új kabinok építése, fásítás 

 Helikon: minőségi infrastruktúra-fejlesztés szükséges; volt csúszda érkeztető 
medencéjéből homokozó, Kajak-kenu Pont kialakítása, szabadtéri közösségi 
tér kialakítása, főépület megújítása, új vendéglátóhely kialakítása 
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Rendezvények 
 
Városi Karnevál – február 22. 

Felvonulás a Kastély főbejáratától a Fő térig 
 
HELIKONI ÜNNEPSÉGEK – április 23-25. 

20 művészeti kategóriában, szakértői zsűri előtt bemutatott nyilvános kulturális 
esemény: komolyzenei koncertek, kórusfellépések, amatőr színházi előadások, 
moderntánc bemutatók, néptánc, népzenei előadások, stb. A versenyprogramon 
kívül: komoly és könnyűzenei koncertek, színházi előadás, táncház. Helyszínek: 
Kastély, zeneiskola, Balatoni Múzeum, Fő tér, Balaton Színház 

 
Balatoni Évadnyitó – május 1-3. 

Balaton ünnepi megkoszorúzásra a vízről, koncertek, gyerekműsorok a Balaton-
parton 
 
Emlékhelyek napja – május 9. 

Kastély tematika: a Georgikon egykori diákjainak parkbéli táncos ünnepségére utaló 
zene, és a gróf és a huszárság kapcsolatára utaló huszárfelvonulás, lovasbemutatók 

 
GIRO D’ITALIA – GRANDE PARTENZA – május 9-11. 
3. szakasz: Székesfehérvár – Nagykanizsa a Balaton-felvidéken keresztül. 
 
Kastélyok és Várak koncertsorozat – Kastélypark – május 29-31. 

Dés László Legyen úgy! – május 29.  
Neoton Família sztárjainak 2 órás élő koncertje – május 30. 
Budapest Bár 120 perces koncertje – május 31. 

 
KKM Keszthelyi Kilométerek – május 30-31. 
 
Pünkösdi Regatta – május 30. – június 1. 
 
Keszthely Város Napja – június 5-7. 

Szabadtéri programok a Balaton-parton 2 színpadon 
 
575 – Keszthelyi Triatlon – június 13-14. 
 
Szent Iván Napok – június 20-21.  

Amatőr művészeti csoportok szombaton a Fő téren, vasárnap a Balaton-parton. 
Külföldi néptánccsoportok, gyermek népzenei együttesek, néptánccsoportok. 
 

Múzeumok Éjszakája – június 27. 
Kastély: Tárlatvezetés az enteriőr kiállításon korhű ruhába öltözött tárlatvezetőkkel; 
koncert 
Balatoni Múzeum: az aktuális időszaki kiállítás témájához igazodva 

 
KeszthelyFest & Bor összehoz Keszthelyen – július 3-5. 

Új: fizetős helyszín kialakítása a kastélyparkban 
Helyszínek: Kastélypark, Amazon Ház, belváros (Fő tér, Sétáló utca, új: Kastély u.) 
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Street Fesztivál – július – augusztus 
 
Spirit of Balaton – július 4. 
 
Klassz A Parton – július  

Ingyenes komolyzenei koncertsorozat; helyszínek: Kastély, Fő téri templom, Balaton-
part 
 
Keszthelyi Sörfesztivál – július 15-19. 

Balaton-part 
 
Keszthelyi Folkfest – július 24-26. 

Kizárólag a folklórra, a magyarországi nemzetiségi népzenei és néptáncos 
hagyományokra épülő program táncprodukciókkal, világzenei koncertekkel, 
táncházakkal. 

 
Keszthelyi Nyári Játékok – július  
 
Flóra Napok – július  

Az egykori hercegi kertben kb. 200-féle virágot és gyűjtői növényritkaságokat 
bemutató trópusi virágkiállítás. 

 
Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep – július 29. – augusztus 2. 

Zalai és környékbeli borászok szemléje a Balaton-parton. 
 
Gasztro-Sokkk – augusztus 14-16. 

Helyi és környékbeli gasztronómiai szolgáltatók a Fő téren; könnyűzenei koncertek, 
tematikus gasztro kiegészítő programok 

 
Szent István Ünnepe – augusztus 20-23. – Balaton-part  
 
Festetics Vágta – Keszthely, Gyenesdiás – augusztus  

Helyszínek: szombaton a kastély park; vasárnap a Faludi-sík  
 
Verkli Fesztivál – szeptember 5-6. 
 
Keszthelyi Táncpanoráma – szeptember 10-12. 
 
IX. Festetics Trófeaszemle és a Vadászati Kultúra Ünnepe – szeptember 11-12. 
 
Kulturális Örökség Napjai – szeptember 19-20.  

Kastély: épületbejáró séta 
Balatoni Múzeum: még nincs programterv 

 
Szezonzáró hétvége – Street Food és Food Truck – szeptember 19-20. 
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Múzeumok Őszi Fesztiválja – szeptember 21. – november 8. 
Kastély: központi tematika nem ismert, így még nincs programterv 
Balatoni Múzeum: családi nap, irodalmi találkozó, városismereti séta, ismeretterjesztő 
előadás 

 
Magyar Borok Mustrája – november 14. 
Tisztelgés dr. Bakonyi Károly emléke előtt. Őshonos magyar szőlőfajták és magyar 
nemesítésű szőlőkből készült borok, köztük igazi különlegességek, melyek gyakran 
kereskedelmi forgalomban nem elérhetők. Szőlészeti-borászati előadások. 
Helyszín: Balaton Színház. Belépődíjas rendezvény. 
 
Advent és Karácsony Keszthelyen – november 30. – január 4. – Fő tér 
 
Városi Szilveszter – december 31. – Fő tér 
 
Időszaki kiállítások 

- Kastély: könyvtári szakcsoportok bemutatása, egy-egy könyv bővebb ismertetésével – 
Sárga szalon 

- Amazon Ház: veterán jármű kiállítás 
- Balatoni Múzeum:  

Fiatal balatoni alkotók – Tóth Xénia kiállítása – február 22. – április 11. 
Mészi 60’ – Mészáros T. László zalai fotós kiállítás – március 28. – május 30. 
Volt egyszer egy iskola – A keszthelyi Nagyváthy Szakközépiskola története – április 
18. – augusztus 31. 
Az avar kor – Madártávlatból – A szolnoki Damjanich János Múzeum 
vándorkiállítása – június 6. – augusztus 31. 
Fürdőélet a Nagy Háborúban – 2020. szeptember 12. – december 31. 
X. MŰSZAK Kulturális Piknik kiállítása – szeptember 19. – december 31. 
Gombajó világ – A kaposvári Rippl Rónai Múzeum vándorkiállítása – október 3. – 
december 31. 
Kiállítás a Magyar Festészet Napja alkalmából – október 17. – december 31. 

 
Ünnepnapokhoz kötődő programok, családi napok:  
Kastély, Balatoni Múzeum: március 15.; húsvéti (ápr. 4.); karácsonyi készülődés (dec. 12.) 
+ Kastély: pünkösdi családi hétvége 
 
Garantált programok 
Helikoni városi séták 

- A Festeticsek és Keszthely fényben és árnyékban (a keszthelyi Festetics-család nyolc 
generációjának kevésbé ismert történetei) 

- Egy csendes fürdőváros bűnös titkai – Keszthely fekete krónikája: az 1900-as évek 
eleje (az 1910-es évek bűnügyei) 

- Bevásárlólista – A keszthelyi korzó a századfordulón (a belvárosban élt kereskedők 
élete a 19-20. század fordulóján) 
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Kocsikázási lehetőség egy tradicionális elemeket magában hordozó 21. századi postakocsin 
- egész napos program 
- 4 tematikus túraútvonalon 
- indulás a kastélyparkból 
- heti rendszerességgel 

 
Klasszikus hintózás a kastélyparkban – elsősorban a nyári szezonban 
 
Omnibuszozás rövid városnézéssel egybekötve 
 
Helikoni Éjszakák – nyáron szerda esténként 
Tárlatvezetés az enteriőr kiállításon korhű ruhába öltözött tárlatvezetőkkel; fényjáték a 
kastélyparkban 
 
Balatoni hajózás – április 10. – október 25. 

- 1 órás sétahajózás 
- 1 órás sétahajózás naplementében 
- Csillaglesen Helkával 
- Romantikus badacsonyi kirándulás 
- Varázshajó 
- Bulihajó 
- Menetrendszerinti hajózás – május 30. – augusztus 30. 



Melléklet

H
el

yi
 

K
is

té
rs

é
gi

R
ég

ió
s

O
rs

zá
go

s

N
e

m
ze

tk
ö

zi

február 22. Városi Karnevál x x

családok, óvodai és iskolai csoportok, 

munkahelyi közösségek, baráti társaságok

február 22. – április 11.

Fiatal balatoni alkotók – Tóth Xénia kiállítása - 

Balatoni Múzeum x x

egyéni, 18-25, 60+; képzőművészet iránt 

érdeklődők

március 28. – május 30.

Mészi 60’ – Mészáros T. László zalai fotós kiállítás 

–  Balatoni Múzeum x egyéni, 50+; fotózás iránt érdeklődők

április 18. – augusztus 31.

Volt egyszer egy iskola – A keszthelyi Nagyváthy 

Szakközépiskola története – Balatoni Múzeum x egyéni, 40+; az egykori iskolához kötődő diákok

április 23-25. HELIKONI ÜNNEPSÁGEK x x x x középiskolai csoportok, helyi/kistérségi érdeklődők

május 1-3.

Balatoni Évadnyitó x x

jövedelem alapján főleg alsó közép- és 

középréteghez tartozó családok, helyi, térségi és 

régiós érdeklődők, kis mértékben belföldi turisták 

tág korcsoportban (kisgyermekektől az idősekig)

május 9.
Emlékhelyek napja x

egyéni vendégek, családok; magyar történelem és 

kultúra iránt érdeklődők

május 11. GIRO D’ITALIA – GRANDE PARTENZA  (máj. 9-

11.) x x nemzetközi sportesemények iránt érdeklődők; 

május 29. Dés László Legyen úgy! x x egyéni, 40+; nosztalgia popzene iránt érdeklődők

május 30.
Neoton Família sztárjainak 2 órás élő koncertje x x egyéni, 50+, nosztalgia popzene iránt érdelődők

május 31. Budapest Bár 120 perces koncertje x x

egyéni vendégek; mívesen hangszerelt cigányzene 

iránt érdelődők; 30+

Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Célcsoportja

1. oldal
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Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Célcsoportja

május 30-31.
KKM KESZTHELYI KILOMÉTEREK x x x egyéni és csoportos indulók, amatőr sportolók; 3+

május 30. – június 1.
Pünkösdi Regatta x x

vitorlázók, vitorlázás iránt érdeklődő helyi és 

környékbeli érdeklődők

június 5-7. Keszthely Város Napja x x helyi és kitérségi érdelődők

június 6. – augusztus 31.
Az avar kor – Madártávlatból – A szolnoki 

Damjanich János Múzeum vándorkiállítása x x

egyéni és iskolai csoportok, 14+; történelem, 

őstörténet iránt érdeklődők

június 13-14.
575 – Keszthelyi Triatlon x x

amatőr triatlon versenyzők; sportesemények iránt 

érdeklődők

június 20-21. 

Szent Iván Napok x x

helyi és környékbeli érdeklődők, belföldi turisták (a 

Múzeumok Éjszakája rendezvény közönsége) tág 

korcsoportban

június 27.
Múzeumok Éjszakája x x x

egyéni és családos vendégek; kultúra iránt 

érdelődők

július 3-5. KESZTHELYFEST & BOR ÖSSZEHOZ KESZTHELYEN x x x x

jövedelem alapján közép-, felső középréteghez és 

a jómódúakhoz tartozó helyi, környékbeli, régiós 

és országos érdeklődők, családok, valamint 

belföldi és külföldi turisták tág korcsoportban 

(kisgyermekektől az idősekig)

július – augusztus 
Street Fesztivál x x egyéni; utcazene iránt érdeklődők

július 4.

Spirit of Balaton x hobbi és amatőr kerékpározás iránt érdeklődők

2. oldal
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Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Célcsoportja

július Klassz A Parton x x x

komolyzene iránt fogékony, főleg középkorú, vagy 

idős helyi és környékbeli érdeklődők, belföldi és 

külföldi turisták 

július 15-19. Keszthelyi Sörfesztivál x x

jövedelem alapján főleg alsó közép- és 

középréteghez tartozó főleg felnőtt, helyi, térségi 

és régiós érdeklődők, belföldi és külföldi turisták 

július 24-26. Keszthelyi Folkfest x x

helyi és környékbeli érdeklődők, belföldi és 

külföldi turisták tág korcsoportban

július-augusztus KESZTHELYI NYÁRI JÁTÉKOK x x x x

egyéni; kultúra, színház iránt érdeklődők tág 

korcsoportban

július vége Flóra Napok x

virágok, kertészet iránt érdeklődő egyéni 

érdeklődők

július 29. – augusztus 2. Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep x x

jövedelem alapján főleg alsó közép-, közép- és 

felső középréteghez tartozó, főleg felnőtt, helyi, 

térségi és régiós érdeklődők, belföldi és külföldi 

turisták

augusztus 14-16. Gasztro-Sokkk x x

jövedelem alapján közép, felső középréteghez és a 

jómódúakhoz tartozó helyi és környékbeli, 

valamint régiós érdeklődők, belföldi és külföldi 

turisták tág korcsoportban (kisgyermekektől az 

idősekig)

augusztus 20-23. Szent István Ünnepe x x

jövedelem alapján főleg alsó közép-, közép-, és 

felső középréteghez tartozó családok, helyi és 

környékbeli, valamint régiós érdeklődők, belföldi 

és külföldi turisták tág korcsoportban

3. oldal
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Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Célcsoportja

augusztus Festetics Vágta x x

lovaskultúra, lovassport, lovasversenyek iránt 

érdeklődők

szeptember 5-6.
Verkli Fesztivál x x x x egyéni, 40+; századforduló zenéje iránt érdeklődők

szeptember Senior teniszverseny x x x egyéni, senior amatőr tenisz versenyzők

szeptember 10-12. Keszthelyi Táncpanoráma x

óvodai és iskolai csoportok, a táncművészet iránt 

érdeklődő, jövedelem alapján főleg közép-, és 

felső középréteghez tartozó helyi, térségi és régiós 

érdeklődők tág korcsoportban

szeptember 11-12.

IX. FESTETICS TRÓFEASZEMLE ÉS A VADÁSZATI 

KULTÚRA ÜNNEPE x x egyéni, 40+; vadászati kultúra iránt érdeklődők

szeptember 12. – december 

31. Fürdőélet a Nagy Háborúban x x

egyéni, 40+; századforduló fürdőkultúrája iránt 

érdeklődők

szeptember 19. – december 

31. X. MŰSZAK Kulturális Piknik kiállítása x

egyéni, 18+; kortárs képzőművészet iránt 

érdeklődők

szeptember 19-20.

Kulturális Örökség Napjai x x x x

egyéni vendégek; épített, a régészeti és a 

természeti örökség iránt érdeklődők tág 

korcsoportban

szeptember 19-20. Szezonzáró hétvége – Street Food és Food Truck x

jövedelem alapján főleg alsó közép-, közép-, és 

felső középréteghez tartozó családok, helyi, térségi 

és régiós érdeklődők tág korcsoportban

4. oldal
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Vonzereje

Rendezvény ideje Rendezvény neve Célcsoportja

szeptember 21. – november 

8. Múzeumok Őszi Fesztiválja x x

egyéni és családos vendégek; történelem, kultúra, 

múzeumi programok iránt érdeklődők

október 3. – december 31.

Gombajó világ – A kaposvári Rippl Rónai Múzeum 

vándorkiállítása x

egyéni, és iskolai csoportok, 6+; 

természettudmányok iránt érdeklődők

október 17. – december 31.
Kiállítás a Magyar Festészet Napja alkalmából x

egyéni, 18+; kortárs képzőművészet iránt 

érdeklődők

november 14. Magyar Borok Mustrája x

jövedelem alapján főleg közép-, és felső 

középréteghez tartozó felnőtt helyi, térségi és 

régiós érdeklődők

november 30. – január 4. Advent és Karácsony Keszthelyen x x

jövedelem alapján főleg alsó közép-, közép-, és 

felső középréteghez tartozó családok, helyi, térségi 

és régiós érdeklődők tág korcsoportban

december 31. Városi Szilveszter x x

jövedelem alapján főleg alsó közép-, 

középréteghez tartozó jellemzően felnőtt, vagy 

fiatal felnőtt helyi, térségi és régiós érdeklődők

A VÁROSMARKETINGET IS ERŐSÍTŐ RENDEZVÉNYEK

Szezonhosszabbító rendezvények

Szezonhosszabbítás szempontjából lehetőséget rejtő rendezvények

Országos rendezvény része

5. oldal


