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1. Bevezetés 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §  (6)  bekezdése alapján az 
önkormányzatoknak gazdasági programot kell készíteni, amely helyi szinten a költségvetési 
kereteket figyelembe véve meghatározza a fejlesztési elképzeléseket, a kötelezően és 
önként vállalt feladatok biztosítását, a munkahely teremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési- és adópolitika célkitűzéseit, a közszolgáltatások ellátásának 
biztosítására vonatkozó megoldásokat, a befektetés-politika, valamint a városüzemeltetési 
politika célkitűzéseit. 
 
A gazdasági program elkészítésének alapvető céljai az alábbiak: 

1. elősegítse a város gazdasági növekedésének, a lakosság életszínvonal és 
életminőség javulása feltételeinek megteremtését; 

2. a város történelmi hagyományaira, környezeti adottságaira, értékeire, előnyeire 
alapozva előrevetítsen egy, a különböző környezeti, gazdasági, társadalmi 
változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes jövőképet, valamint az ennek 
megvalósításához szükséges infrastrukturális, intézményi, pénzügyi feltételrendszert; 

3. feladat-centrikusan foglalja össze azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek 
hosszabb távon meghatározzák az önkormányzati döntések irányát; 

4. az egyes ágazatokra kidolgozott koncepciók megalapozásához, valamint a különböző 
európai uniós és hazai pályázatokon való részvételhez fejlesztési tervek, programok 
megléte szükséges. A gazdasági program célja, hogy a pályázati lehetőségek között 
irányt mutasson a fejlesztési elképzelések megvalósításához. 

 
A gazdasági program – mely alapvetően az adott választási ciklusra szól, ugyanakkor 
ciklusidőn túlnyúló időtávra is készülhet – olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, melyek 
összhangban a hosszú távú településfejlesztési programmal hosszabb távon szabják meg az 
önkormányzati döntések irányát.   
 
Így a jelen gazdasági program a 2011-2015. évek közötti fejlesztési elképzeléseket, 
stratégiai célkitűzéseket foglalja össze, meghatározva a különböző ágazatok jövőbeni 
irányát. 
 
A gazdaságfejlesztés egy térség fejlesztésének legfontosabb eleme, olyan folyamatos 
tevékenység, mely az önkormányzati, a non-profit és profitorientált szektor együttes 
tevékenységének, egymásrautaltságának eredménye. Miután az adott térségben, 
településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is 
befolyásolja, jelen dokumentum kiemelten azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az 
önkormányzatnak hatása van a gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés és a 
környezetminőség javítása terén. 
 
A programdokumentum felépítése az alábbi: 
 

I. fejezet: Helyzetelemzés, amely tartalmazza a településre vonatkozó 
legfontosabb információkat, statisztikai adatokat, SWOT-analízist 

II. fejezet: Összefoglaló helyzetkép a település jelenlegi problémáiról, kihívásairól 
és lehetőségeiről 

III. fejezet: A Nemzeti Gazdasági Program hatása a lokális gazdasági 
környezetre, várható tendenciák, helyi döntések tervezése  

IV. fejezet: Településfejlesztési politika kidolgozása - a település jövőképe és 
stratégiai céljai 

V. fejezet: A településen az elkövetkező években végrehajtásra javasolt előzetes 
fejlesztési elképzelések bemutatása 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. Lakosságszám, korösszetétel alakulása 
 
Keszthely város lakossága 20 ezer főt maghaladó, a 16 települést magában foglaló 
Keszthelyi kistérség lakossága mindösszesen közel 30 ezer fő. Az állandó és kistérségi 
lakósokon kívül jelentős a várost, mint oktatási, közigazgatási, egészségügyi 
szolgáltatásokat igénybevevő, a környező településeken élők és az idelátogató turisták 
száma is. 
 
A városban jellemzően magasabb az elvándorlás mutatója, mint a betelepülés, illetve 
magasabb a halálozási mutató, mint a születési. Ennek megfelelően a város lakosságszáma 
(hasonlóan az országos és a megyei folyamatokhoz) csökkenő tendenciát mutat. 

 
Az állandó népességszám változás Keszthelyen 
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Forrás: Oláh Miklós: Keszthely és térsége a  
BKÜ-ben és a fejlesztéspolitikában (2009) 

 
A táblázatból kiolvasható, hogy az elmúlt öt évben Keszthelyen is folytatódott az országos 
tendencia, azaz a lakosság száma folyamatosan csökken. 
 

Lakosságszám alakulása 
 

Év (jan. 1.) Lakosságszám 

2007. 20.656 fő 

2008. 20.657 fő 

2009. 20.636 fő 

2010. 20.485 fő 

2011. 20.374 fő 



9 
 

Korösszetétel 
 

Év (dec. 
31.) 

0-18 év 19-59 év 60-79 év 80 év felett Összesen 

2007 3.452 12.390 4.045 770 20.657 

2008 3.419 12.240 4.157 820 20.636 

2009 3.322 12.074 4.246 843 20.485 

2010 3.275 11.889 4.326 884 20.374 

 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy nemcsak a lakosság száma csökken, hanem a város 
lakossága folyamatosan öregszik is. A 60 év felettiek aránya a teljes lakosságszámhoz 
viszonyítva 25,5 %, azaz több mint ¼. Ezzel ellentétben viszont a felnövő generáció és az 
aktív korú lakosok száma fokozatosan csökken. Évről-évre kevesebb gyermek születik, 
miközben az idősebb korosztály száma folyamatosan nő. Ez pár évtized múlva súlyos 
következményekkel fog járni, mert a jövedelemtermelő csoportnak nehézséget fog jelenteni 
az idősebb korosztály eltartása. 
 

2.2. Foglalkoztatottság, munkahelyteremtés  
 
Keszthelyen javarészt a kis és közepes vállalkozások működnek, melyek foglalkoztatásban 
betöltött szerepe meghatározó. A legfrissebb, 2008 évi KSH adatok szerint az 50-249 főt 
foglalkoztató vállalkozások száma mindösszesen 14 db, és csupán 1 db vállalkozás 
foglalkoztat 250 főnél több munkavállalót. Ugyanakkor a Munkaügyi Központ legfrissebb, 
2011-es kimutatásai alapján a foglalkoztatottsági helyzet az azóta eltelt időszakban tovább 
romlott, mert 250 fő felettit foglalkoztató vállalkozás már nincs, és a vállalkozások 70%-a 10 
fő foglalkoztatott alatti kategóriába tartozik.  

 
Vállalkozások méret szerint 

 
Vállalkozások méret szerint 

(alkalmazottak száma) 
társas 

vállalkozások 
száma 2008 (db) 

Regisztrált vállalkozások 
száma 2008 (db) 

0 és ismeretlen fős 618                                      1 188     

1-9 fős  800                                      3 135     

10-19 fős  59                                           62     

20-49 fős  32                                           33     

50-249 fős  14                                           14     

250-499 fős  1                                             1     

500 és több fős  -                                             -       

Összesen: 1 524                                      4 433     

Forrás: KSH, 2008 
 
A térség gazdasága nagyrészt a turizmus ágazatához kötődik, amit mutat az a tény is, hogy 
a nemzetgazdasági főágazatok szerint a térségben a gazdaságilag aktív lakosság közel 
kétharmada, 65,2 %-a szolgáltatási jellegű ágazatokban (kereskedelem, javítás, szállítás, 
gazdasági szolgáltatás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás) dolgozik. Az ipar 
megtelepedése nem várható, ugyanis a várost sem jelentős, nagy kapacitású vasúti fővonal, 
sem egyszámjegyű főközlekedési út nem érinti. 
 
Bár a keszthelyi térség munkanélküliségi szempontból nem tartozik a hátrányos helyzetű 
térségek közé, a munkanélküliség mutatói egyre rosszabbak, és minden tekintetben stabilan 
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meghaladják a regionális és megyei átlagot is. Mivel a Balaton fővárosa országos 
viszonylatban kiemelt üdülőkörzetnek számít, ezért a munkavállalás is sok helyen időszakos 
jellegű és a szezon befejeztével a turizmussal kapcsolatos munkahelyek nagy számban 
bezárnak. Mivel Keszthely még mindig a térség legfejlettebb települése, ezért a környező 
településekről előszeretettel járnak be a lakosok munkát vállalni. A város ebből a 
szempontból kedvező helyzetben van, hiszen itt a legmagasabb a helyben dolgozó lakosok 
aránya, és ide jár be a legtöbb munkavállaló a szomszédos településekről. 
 
A következő táblázat Keszthely városban 2010. évben regisztrált állást keresők számát, és a 
lakosságon belüli arányát mutatja. 
 

Regisztrált állást keresők száma 
 

Hónap Fő % 

január 1150 8,39 

február 1207 8,8 

március 1174 8,56 

április 1052 7,67 

május 910 6,64 

június 816 5,95 

július 807 5,89 

augusztus 777 5,67 

szeptember 817 5,96 

október 864 6,3 

november 966 7,05 

december 991 7,23 

Forrás: Munkaügyi Központ 
 
A táblázatból jól kitűnik Keszthely város munkaerő-piaci helyzetére jellemző szezonalitás. 
Tavasztól kezdve fokozatosan csökken a munkanélküliség, mert a turizmusban, 
vendéglátóiparban és a szállodaiparban tevékenykedő vállalkozók, magánszemélyek a nyári 
időszakra szezonális munkahelyeket teremtenek. Majd szeptember végétől-októbertől újra 
megkezdődik a munkanélküliségi mutató folyamatos emelkedése. Az utóbbi évek magas 
arányszámaihoz ugyanakkor az egész világot érintő gazdasági válság is nagyban 
hozzájárult. 
 
A munkanélküliségi ráta éves változása a keszthelyi kistérségben jelentős növekedést mutat. 
 
 

Munkanélküliségi ráta (%) 
 

 
Forrás: ÁFSZ statisztika (2010) 

 



11 
 

A munkanélküliség problémája főleg az alacsony végzettségűeket, az 50 év feletti 
korosztályt és a kismamákat sújtja leginkább. A Munkaügyi Központ által korábban a 
regisztrált álláskeresők számának csökkentése érdekében az őszi és téli hónapokban nagy 
számban szervezett képzések helyett az elmúlt években a közfoglalkoztatásra helyeződött át 
a hangsúly. Folyamatosan működnek és indulnak új programok, amik lehetőséget 
biztosítanak az elsődleges munkaerőpiacra történő felzárkózásra. 
 

2.3. Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés 
 
A 2008 év végén bekövetkezett gazdasági világválság és a magyarországi recesszió igen 
mély nyomokat hagyott a térség gazdasági szereplőiben. 
 
A térség – a turizmust és a szolgáltatási ágazatokat leszámítva – dominánsan agrárjellegű, 
jelentősebb ipari létesítmény nem található. A Balaton más területeihez hasonlóan a szőlő és 
gyümölcskultúrák igen jelentősek, emellett országos átlag feletti az erdősültség, valamint a 
gyepek aránya is. A szántóföldeken elsősorban a gabonafélék termesztése jellemző. Az 
egykor domináns szarvasmarha-tenyésztés helyett az elmúlt évben a baromfi- és 
sertésállomány aránya növekedett, fontos kiegészítő ágazat a méhészet, a Balatonon pedig 
a halászat. A gazdálkodás tőkeszegény kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkezetekből 
alakult jobb, de korántsem megfelelő tőke-ellátottságú vállalkozásokban folyik. 
 
Az élelmiszeripari kapacitások jelenleg csak részben felelnek meg a kistérség változó, illetve 
a jövő lehetőségeit szem előtt tartó minőségi és mennyiségi követelményeknek, amely 
különösen a jó jövedelmezőségű borászati-, kertészeti- és gyümölcs- ágazatokban 
jelentkezik. A nagy erdősültségből és minőségi faanyagtermesztésből eredően a faipari 
ágazat is megtalálhatja számítását a térségben. A modern mezőgazdaság fejlődésének 
kiváló alapot nyújt a Pannon Egyetem keszthelyi karán működő agrárképzés. 
 
A térség ásványi anyagainak hasznosítása a kőbányászat és a tőzegkitermelés területén 
történik. A kőbányászat a térségi gyorsforgalmi útépítések bővülésével vált jelentősebbé, ami 
ugyanakkor idegenforgalmi ágazatra is kihatással van. A tőzeg kitermelés az utóbbi években 
megnőtt, ami azonban tovább már nem bővülhet, mivel a lápterületeket a vonatkozó 
jogszabály ex-lege védetté tette. 
 
A térségre a korábbi években sem volt jellemző az ipari termelés. Az elmúlt években a még 
működő ipari üzemek többsége is megszűnt, felszámolták, s ez jelentős munkaerő 
felszabadulást jelentett. A térségnek két fő bázisa Keszthely, illetve a sármelléki reptérhez 
kötődő ipari területek lehetnek. 
 
A területi fejlődés tekintetében a turizmushoz és részben a területhasználathoz is köthető, 
hogy a kistérség jelentős része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A 
természeti értékek mellett a védelem egyik kiemelkedő szempontja a Balaton-vidéki kultúrtáj 
megőrzése és fejlesztése, amely elsősorban a turizmushoz kapcsolódóan jelent lehetőséget. 
 
Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-folyamatokhoz igazodva 
változik. Ezt némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi szezonalitás, mely 
egyszerre jelent előnyt és hátrányt is. 
 
Keszthely gazdasági élete szorosan összefügg a turizmussal. A KSH és a saját felmérések 
adatai alapján azonban az látszik, hogy a helyi társadalom állandóan itt élő része a 
szálláshely forgalmazás bevételeiből legfeljebb mintegy 13-15 %-os mértékben részesedik.  
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Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági ág szerint 
 

Regisztrált vállalkozások száma 
nemzetgazdasági ág szerint 

 

Regisztrált 
vállalkozások száma 

2008 (db) 
 

Regisztrált társas 
vállalkozások 

száma 2008 (db) 
 

A bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, 
gáz-, gőz-, vízellátás nemzetgazdasági 
ágakban (C+D+E gazdasági ág) 

                                    
117     

- 

A kereskedelem, javítás nemzetgazdasági 
ágban (G gazdasági ág) 

                                                      
655     

                                    
371     

A közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban 
(L gazdasági ág) 

                                                        
-       

                                      
-       

A mezőgazdaság, vadgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halgazdálkodás 
nemzetgazdasági ágakban (A+B gazd. ág) 

                                                      
394     

                                      
21     

A pénzügyi közvetítés nemzetgazdasági ágban 
(J gazdasági ág) 

                                                      
102     

                                      
27     

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágban (H gazdasági ág) 

                                                      
829     

                                    
148     

A szállítás, raktározás, posta, távközlés 
nemzetgazdasági ágban (I gazdasági ág) 

                                                      
108     

                                      
50     

Az egészségügyi, szociális ellátás 
nemzetgazdasági ágban (N gazdasági ág) 

                                                      
122     

                                      
60     

Az egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 
nemzetgazdasági ágban (O gazdasági ág) 

                                                      
257     

                                      
45     

az egyéb tevékenység nemzetgazdasági 
ágban (P+Q gazdasági ág) 

 -                                       
-       

Az építőipar nemzetgazdasági ágban (F 
gazdasági ág) 

                                                      
245     

                                    
111     

Az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 
nemzetgazdasági ágban (K gazdasági ág) 

                                                    
1395     

                                    
561     

Az oktatás nemzetgazdasági ágban (M 
gazdasági ág) 

                                                      
114     

                                      
13     

Regisztrált vállalkozások száma összesen 
(átalakulásra kötelezett és megszűnő 
gazdálkodási formákkal együtt) 

                                                    
4433     

                                  
1524     

Forrás: TEIR adatbázis (2010) 
 
A régióban bejegyzett és itt található állandó telephelyű kis- és középvállalkozások is csupán 
mintegy 12-13 %-a alapozza egzisztenciáját valamilyen mértékben az idegenforgalomra, 87-
88%-uk tehát az ipar, mezőgazdaság, vagy egyéb szolgáltatási szektorban dolgozik. Tehát 
ennek megfelelően a régió gazdasági szerkezete nem tekinthető tisztán turizmusra épülő 
gazdasági modellnek. 
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Forrás: saját szerkesztés 

 
 
Az alábbi grafikon alapján látható, hogy az 1000 állandó lakosra jutó gazdasági szervezetek 
száma Keszthelyen 2008-ban 226,9 db/ 1000 fő, míg ugyanez az érték országos szinten 
162,5 db/1000 fő. 
 

1000 állandó lakosra jutó gazdasági szervezetek száma
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Forrás: Oláh Miklós: Keszthely és térsége a  

BKÜ-ben és a fejlesztéspolitikában (2009) 
 

Összefoglalva elmondható, hogy Keszthely város gazdaságszerkezete viszonylag egyoldalú, 
mivel a turizmuson és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű megélhetési 
források, ágazatok kismértékben találhatóak, noha a kereskedelem egyre aktívabb. 
Hiányoznak azonban a gazdaság több lábon állásához szükséges korszerű és innovatív 
termelést biztosító üzemek, innovációs parkok. 
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2.4. Közlekedési infrastruktúra, kommunális feladatok és 

közszolgáltatások  
 
Keszthely földrajzi fekvésénél fogva centrális szerepet tölt be a környékbeli települések 
között, így - köszönhetően egyrészt a Balaton, Hévíz, Kehidakustány közelségének – 
gazdaságilag és idegenforgalmilag a közepesen fejlett városok köréből egyértelműen 
kiemelkedik. Egy város közlekedési helyzetét, amely egyrészt az országos úthálózattal való 
kapcsolatát, másrészt a közlekedésszervezést jelenti, nagymértékben befolyásolja a 
gazdasági teljesítőképesség.  
 

2.4.1. Közlekedés 

2.4.1.1.  Közúti közlekedés, forgalomszervezés, közutak fenntartása 

 
A kistérségeken belüli közlekedés a part menti települések esetén, főleg a vasút 
jelenlétének, illetve a távolsági buszjáratok sűrűségének köszönhetően alapvetően jó. A 
térségben ugyanakkor pont azokon a részeken nem megfelelő a megközelíthetőség, 
amelynek feltárása idegenforgalmi szempontból és foglalkoztatási szempontból is tartósan 
nehéz – a háttértelepülések esetén.  
 
Keszthely közúti közlekedés szempontjából szerencsés fekvésű, mert a várost érinti a 71-es, 
75-ös és 76-os számú főút, valamint a 84-es számú főút is csak 25 km-re van. 2007-től az 
M7-es autópálya is 15 km-en belül elérhető.  
 
A város belső úthálózata jónak mondható, a 86 km-ből 85 km aszfalt vagy beton burkolatú. 
Az országos jelentőségű közutak fenntartását, karbantartását a Magyar Közút Kht. Zala 
Megyei Területi Igazgatósága végzi, míg a helyi jelentőségű utakat Keszthely Város 
Önkormányzata kezeli. Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a helyi közutak, 
közterületek fenntartása, – jelzőrendszerek karbantartása, éves terv lapaján a kátyúzási 
munkák elvégzése, hó- és síkosság mentesítés.  
 
A város közlekedési infrastruktúráját pozitívan érinti a 71-es számú főút Keszthelyt elkerülő 
szakaszának építése. Az összesen 5,75 kilométer hosszúra tervezett elkerülő út új 
nyomvonalon épül meg kétszer egy sávon. A tervek szerint az új útszakaszon összesen 
három körforgalmú és három járműosztályozós csomópontot alakítanak ki. A beruházás 
célja, hogy Keszthely város átkelési szakasza mentesüljön a tranzitforgalom alól, az átmenő 
személy- és teherforgalom a településeken kívül haladjon el az M7 autópálya, illetve 
Zalaegerszeg felé. Az új szakaszt a tervek szerint 2012. első félévében adják át. 
 
Keszthely másik, közúti forgalmat is érintő beruházása a „Keszthely történeti 
városközpontjának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével I. és II. ütem” című 
projektek, melyek alapján a belvárosban csökken majd a jelenleg indokolatlanul nagy 
gépjárműforgalom, a tér nagy része gyalogosövezetté válik minimális autós áthajtási 
lehetőséggel. 
 
A városban a járműforgalom egyre nagyobb növekedése átszervezést igényel, aminek 
vezérelve a történelmi belváros tehermentesítése külső körgyűrűk kialakításával. Ennek a 
koncepciónak szerves részeként valósult meg a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
keretében a Kossuth-Deák-Szent Miklós csomópont átépítése, körforgalom kialakítása a 
területen, mely a közlekedési koncepcióval összhangban a városközpont tehermentesítését 
szolgálja. A Fő tér és a belváros forgalomcsillapítása, a jelenlegi sétálóövezet kiterjesztése 
fontos része a városrehabilitációs terveknek, a közlekedési változtatások bevezetéséhez 
pedig elengedhetetlenül szükséges a kereszteződés átalakítása.  
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Mindemellett a városrehabilitáció fontos eleme a kerékpárutak kiszélesítése, a kerékpáros 
infrastruktúra bővítése, valamint ezzel egyidejűleg a kerékpáros turizmus fejlesztése. A 
korábbi években közel 14 km kerékpárút épült Keszthelyen (Keszthely-kertvárosi kerékpárút, 
Új Temetőtől a Georgikon útig). A kerékpárutak mellett megfelelő számú pihenőhely, 
kerékpártároló és kapcsolódó szolgáltatás került kialakításra. 
 
2010-ben már nagyrészt kiépítésre kerültek az egységes buszvárók a városban (a tájba illő, 
turisztikailag látványos buszvárók uniós támogatásból készültek el a Keszthelyi 
kistérségben). Az intermodális közlekedés (autóbusz közlekedés, vasúti közlekedés, 
parkolás és kerékpáros közlekedés) fejlesztését tartalmazó kistérségi pályázat 
megvalósításával mind a távolsági, mind a helyi autóbuszok fogadására alkalmas 
pályaudvar épülhet Keszthelyen, illetve felújításra kerülnek a város területén található 
autóbusz megállóhelyek is.  
 
Mivel azonban a tömegközlekedést a kötelező mértékben biztosító, de piaci alapon 
működő Zala Volántól nem várható el ellenszolgáltatás nélkül a tömegközlekedés 
sűrítése, és mivel ezt az ellenszolgáltatást az eleve forráshiányos települések nem tudják 
megadni, ezért ma a térségben hiány van a közlekedés minősége terén. A kereslet mértéke 
mind a járatok számát, mind azok minőségét befolyásolja. 
 
A nyári idegenforgalmi szezon alatt több turisztikai jelentőségű közlekedési eszközzel 
találkozhatunk a városban: sűrűn jár a DOTTÓ (városi kisvasút a látnivalók és a parkolók 
között), 2011-ben kerékpáros riksa bérlésére és a Festetics kastély területén hintózásra is 
lehetőség nyílt. 
 
Lényeges a Bécs-Sopron felől a 84-es főút, melynek fejlesztései továbbiakban is fontosak 
lehetnek, így a térség számára hasznos volt a sárvári elkerülő megépülése, és továbbra is 
fontos minden, a meglévő szakasz áteresztő képességét megnövelő fejlesztés 
megvalósítása. 
 
Graz-Zalaegerszeg és így a Nyugat-Dunántúl déli része irányából a 76-os főút 11,5 tonnás 
megerősítésének munkálatai már elkezdődtek. Igen hasznos lenne a továbbiakban egy 
Sármellék-M7 gyorsforgalmi lekötő útszakasz kialakítása is, hiszen egyik legnagyobb 
kapuzata a térségnek a Fly-Balaton reptér. 
 

2.4.1.2. Vasúti közlekedés 

 
A vasúti közlekedés funkciói közül Keszthelyen a személyszállítás kap fő hangsúlyt, ugyanis 
a 26/a vonal közvetlen elérésével lehetőség nyílik budapesti, bécsi, nyíregyházi, valamint 
pécsi utazásra. 
 
Elmúlt években visszaesés tapasztalható a vasúti közlekedés feltételeit, a szolgáltatás 
minőségét illetően. Negatív tendenciaként jelentkezik a járatok ritkítása és az általános 
színvonalesés. Kevés turista veszi igénybe a vasúti közlekedés nyújtotta lehetőségeket, a 
helyi lakosok is inkább célközlekedésre használják. Évek óta nincs komolyabb fejlesztés, 
csak állagmegóvás, így elhasználódott a géppark, és az épületek állapota leromlott. 
 
Az önkormányzat évek óta együttműködik a MÁV-val a közmunkaprogramban a sínek 
melletti területek tisztántartásában. 
 

2.4.1.3.  Vízi közlekedés 

 
A Balatonnak köszönhetően, főleg a nyári szezonban nagy hangsúlyt kap a vízi forgalom a 
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város turisztikai életében, mely inkább idegenforgalmi célú utazásokra ad lehetőséget, 
ezáltal színesítve a város kínálta szolgáltatásokat és utazási alternatívákat. 
 
Keszthely jelenleg egy közforgalmú kikötővel rendelkezik, mely üzemeltetése és 
karbantartása a BAHART feladatát képezi. 
 
Emellett a sétahajózás szolgáltatásra is egyre nagyobb a kereslet, így a piacon BAHART Zrt. 
mellett erre specializálódott több kisebb vállalkozás is megjelent az elmúlt években. 
 
Jelenleg még a BAHART Zrt. tulajdonában van a Libás térségben található Phoenix 
vitorláskikötő, melyet a társaság 2004-ben építtetett. A first class stégrendszerrel felszerelt, 
felújított és átalakított vitorláskikötő kihasználtsága nem az adottságoknak megfelelő, az 
üzemeltetés, a kikötőhelyek értékesítése az elmúlt években – a többi kikötő-beruházás 
előtérbe helyezése és hibás marketingstratégia miatt – sikertelen volt.  
 
Keszthely idegenforgalmának fenntarthatóságában és fejlődésében meghatározó szerepet 
betöltő vitorlássport élénkítése érdekében azonban a városvezetés a kikötő megvásárlása 
mellett keresi a lehetőségeket, a közreműködő partnert a kikötő szakszerű üzemeltetéséhez. 
 

2.4.1.4. Légi közlekedés 

 
Keszthelytől 9 km-re fekvő sármelléki FlyBalaton nemzetközi repülőtér az ország 
legfontosabb regionális státuszú repülőtere. Az utóbbi években a gazdasági világválság itt is 
éreztette hatását. Többszöri vezetőváltás után 2011-ben az üzemeltető FB Airport Kft. új 
irányítással kezdte meg a munkát. A sármelléki légikikötő 2011. április közepétől hetente 
három-négy charterjáratot fogadott. Frankfurtból és Düsseldorfból hetente, Hamburgból és 
Berlinből kéthetente érkeznek a Lufthansa Regional gépei a Balatonhoz, a Hamburg Airways 
pedig havi rendszerességgel jár Erfurtból, illetve Lipcse és Drezda reptereiről a nyári 
szezonban. 2011 novemberében azonban felszámolási eljárás indult a sármelléki repteret 
másfél éve üzemeltető FlyBalaton Kft-vel szemben. A cég egymilliárd forinttal tartozik a 
Magyar Fejlesztési Banknak. 
 
Fontos feladat a közeli 200 ha-os területen a légikikötő működésének fenntartása, mert a 
FlyBalaton repülőtér a nyugat-dunántúli térségben katalizátor lehet a régió turizmusának és 
gazdaságának fejlődésében, bekapcsolódhat az európai regionális repülőtér-hálózatba. 
 
A reptér közelségéből a térségben jelenleg leginkább csupán Hévíz képes profitálni. 
Keszthely a szálláshelyek számának és színvonalának növekedését követően juthat olyan 
versenyhelyzetbe, hogy a légi közlekedés lehetőségéből fakadó előnyöket képes legyen 
kihasználni. 
 

2.4.2. Közművek  

 
Keszthely városban az elmúlt 15 évben főleg a Kertváros térségében szinte folyamatos volt a 
hiányzó közművek kiépítése, melyhez a pénzügyi források pályázati támogatások, valamint 
önkormányzati- és lakossági hozzájárulások felhasználásával voltak biztosítottak.  
 
Megállapítható, hogy a város közműves infrastruktúrája ivóvíz, szennyvíz, földgáz, 
távbeszélő hálózat, elektromos energia vonatkozásában megfelel az EU-s előírásoknak. A 
települési közműrendszerek többsége regionális vezeték, melyek a közvetlen régió egy 
részét is kiszolgálják. Fejleszteni kellene azonban a csapadékvíz elvezetés és kezelés 
rendszerét, valamint megvizsgálandó a Kertváros központi TV csatornával történő ellátása. 
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2.4.2.1. Ivóvízellátás 

 
A vezetékes vízellátásért Keszthelyen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Észak-balatoni 
Üzemeltetési Üzemvezetőség a felelős. A szolgáltatott vízmennyiség 4300-4500 m3/nap, a 
víz 90 %-a Nyirádról érkezik (karsztvíz), a fennmaradó 10 %-ot a kisebb fúrt kutak adják. 
 
A helyi ivóvízhálózat hossza 96 km, 1 db közkifolyó található a városban. A lakosság 99,5 %-
a vezetékes ivóvízzel ellátott, a fennmaradó 0,5 % a közkifolyóból nyer ivóvizet. Fejlesztés e 
téren jelenleg nem szükséges, azonban fontos a szolgáltatás szinten tartása, a folyamatos 
karbantartás. Keszthely városában ugyanis megoldott az ivóvízellátás, de komoly gondot 
okoz a hálózat egyes részeinek az elöregedése, illetve az ebből eredő csőtörések. Sürgős 
lenne az elavult hálózat ütemezett cseréje, felújítása, melynek érdekében folyamatos a 
kapcsolattartás az Önkormányzat és a DRV Zrt. között, és a város által útburkolat felújításra 
tervezett utcákban a felújítások előtt a vízműszolgáltató elvégzi a vezetékek rekonstrukcióját. 
 

2.4.2.2.  Szennyvízkezelés  

 
A szennyvízcsatornával való ellátottság 95 %-os, a kiépített szennyvízcsatorna hossza 87 
km. A kiépült rendszerre folyamatos az ingatlanok rákötése. A szennyvíz gravitációs 
rendszeren – átemelők és nyomóvezetékek közbeiktatásával – jut el a 21.500 m3/nap 
kapacitással rendelkező szennyvíztelepre. A szennyvíz kezelése 3 fokozatban történik, a 
foszfortalanítás is megoldott. Cél a 100 %-os arány elérése. A szippantott szennyvíz 
elhelyezése nem Keszthely közigazgatási területén történik, hanem Alsópáhokon. A Balaton 
törvény előírásai szerint a beépítetlen területek szennyvízcsatornával történő ellátása 
folyamatos a beépítésekkel együtt. Hiányként jelentkezik még Fenékpuszta 
csatornázatlansága. 
 
A DRV Zrt. a közelmúltban KEOP pályázat keretében 2,3 mrd Ft összegű támogatást nyert a 
keszthelyi szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére, kapacitásbővítésére és a kapcsolódó 
iszapkezelési létesítmény építésére.  
 
A közeljövőben megkezdődő beruházás következtében – mely az alábbi elemekből áll: 
eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású párhuzamosan működő tisztítási 
sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és foszforeltávolítással, kiegészítő vegyszeres 
foszforkicsapatással, és a keletkező fölös iszap rothasztásával és komposztálásával – a 
tervezett tisztítási technológia során elfolyó szennyvíz minősége a téli és nyári időszakban 
egyaránt megfelelne a kibocsátási határértékeknek. 
 

2.4.2.3.  Csapadékvíz-elvezetés 

 
A városban csapadékvíz-elvezető rendszer működik, melynek fontosabb paraméterei a 
következők: 

 Nyílt csatorna (fedett vagy fedetlen) hossza 76.800 m 

 Zárt csatorna (csővezeték) hossza 38.000 m 

 Záportározók száma: 4 db 
 
A vízelvezető rendszer tartalma és a záportározók által befogadott csapadék víztisztítás után 
a Balatonba kerül. A tisztítás 3 lépésben történik: ülepítés, rácsos szűrés, nádszűrő. 
 
A hálózat állapota megfelelőnek mondható, de a fenntartás nem minden esetben megoldott, 
több helyen esetleges a csatornák tisztítása, karbantartása. Ennek magyarázata, hogy az 
utcai árkok karbantartására az Önkormányzatnak nincs fedezete. Az ellátottság területi 
eloszlása sem egyenletes, a Kertvárosban minimális a kiépített vízelvezetés. Ezért a város 
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fejlesztési programjában szerepel egy 20.000 m hosszú vízelvezető rendszer megépítése 
EU-s pályázati pénzből a 2007-2013. közötti években. 
 
E koncepcióhoz kapcsolódva Keszthely Város Önkormányzata 2010 februárjában 
támogatást nyert a NYDOP keretében „Büdösárok záportározó fejlesztése - Keszthely város 
belterületét védő csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című pályázaton. A beruházás 
eredményeként 2010 áprilisában megépült a keszthelyi Zámor térség csapadékvíz-
elvezetését biztosító Büdösárok záportározó, amely csaknem öthektáros területen oldja meg 
a csapadékvíz biztonságos elvezetését, tárolását és tisztítását, hozzájárulva ezzel a Balaton 
vízminőségének és ökológiai állapotának javításához. 
 

2.4.2.4. Villamosenergia-ellátás, közvilágítás 

 
Keszthely Város energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és 
a földgáz áll rendelkezésre. A villamos energia jellemzően a világítás és technológiai 
energiaigények kielégítését szolgálja.  
 
A villamos energiaellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan 
terület nincs, a kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A közvilágítás 
kiépítettsége lakott területek vonatkozásában teljes körű, 2007. évben a közvilágítási 
hálózaton energiatakarékos korszerűsítés lett végrehajtva. Üzemeltető az E.ON DÉDÁSZ 
Zrt. 
 
Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók 
alkalmazásának szükséges elterjedését. A szokványosan alkalmazott energiahordozók 
előállításával és hasznosításával jelentkező környezetterhelést csökkenteni csak a megújuló 
energiahordozók alkalmazásával lehet. A környezeti állapot javítása nem csak helyi, 
országos, hanem világérdek, amelyre ma már nemzetközi szerződések is köteleznek. 

 

2.4.2.5. Földgázszolgáltatás 

 
Keszthely város területén 1984. évtől épült ki az igényeknek megfelelően a vezetékes 
földgázellátás. Jelenleg a kiépítettség mértéke 95 %-os, a hálózat üzemeltetője az E.ON 
KÖGÁZ Zrt. A nem vezetékes energiahordozók használata a vezetékes földgáz 
megjelenésével fokozatosan szorul ki, azonban mégis szerepet tölt be. A gázfűtéses lakások 
száma 70%-ot tesz ki. 
 
A földgáz komplex hasznosításával a termikus energiaigények (fűtés, használati meleg-víz 
termelés és főzés) teljes körű kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben 
szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét. 
 

2.4.2.6. Távhőszolgáltatás 

 
A város távhő ellátási rendszere mintegy 1180 lakásra kiterjedően végez hőszolgáltatást, 
ezzel közel 5000 lakost érint, a város területének ¼-én. Üzemeltető az Önkormányzat 
tulajdonában lévő VÜZ Nonprofit Kft. A városban található távfűtő hálózatra kötött lakások az 
összes lakás százalékában mintegy 13 %-ot tesznek ki. 
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2.4.2.7. Távbeszélő hálózat, központi televízió és antennarendszer  

 
A Magyar Telekom Nyrt. hálózata a város területén elsősorban légkábeles oszlopsoros 
hálózatot alakított ki. A távbeszélő hálózat olyan mértékben került kivitelezésre, hogy 
gyakorlatilag minden beépített ingatlan ellátható.  
 
A vezeték nélküli távközlés terén Zala megye területén az országos mikrohullámú rendszer 
részeként a Magyar Telekom Nyrt-nek, az Antenna Hungária Zrt-nek, a Magyar 
Honvédségnek és a mobil távközlési szolgáltatóknak üzemelnek bázisállomásai. 
A mobil telefonok elérhetősége a település nagy területén megfelelő, a vételi lehetőség a 
keszthelyi bázisállomásról biztosított. 

 
Műsorszórás területén az Antenna Hungária Zrt. digitális és analóg rendszerű mikrohullámú 
hálózata végzi a rádió és a TV adórendszerek modulációval történő ellátását. Zala 
megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadó, továbbá a Nagykanizsai TV átjátszó adó játszik 
szerepet a földfelszíni műsorszórásban. Újabb bázis állomás telepítése nem várható a 
megyében. 
 
A városban üzemelő HIR-SAT 2000 Kft. 1995-től biztosítja Keszthelyen a kábeltelevíziós 
szolgáltatást. A központi televízió antenna rendszer a Kertváros kivételével teljesen 
behálózza a várost. 2004. évtől alkalmassá tették a hálózatot szélessávú nagy sebességű 
Internet elérésre. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően elmondható, hogy ma már egy 
komplex kommunikációs csomaggal áll rendelkezésre. Keszthelyen jelenleg 35 analóg és 68 
digitális csatorna vételének lehetősége biztosított. 2008 januárjától elindították kábeltelefon 
szolgáltatásukat is. 
 

2.4.3. Közszolgáltatások 

2.4.3.1. Hulladékszállítás és ártalmatlanítás 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata 
alapján az idei évben a hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre, 
mely 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító 
Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2011. július 1-től nem veszélyes hulladékok szállítással történő 
begyűjtését végzi, mint közszolgáltató (A VÜZ Nonprofit Kft. június 30-ig látta el ezt a 
feladatot, a HUSZ Kft. csak munkáltatói jogutódja a VÜZ Nonprofit Kft-nek).  
 
Emellett a részben önkormányzati tulajdonban lévő KETÉH Kft. – mely regionális 
hulladékgazdálkodási feladatokat lát el – fő tevékenysége a hulladékok hasznosításra való 
előkészítése hulladékválogató műben és a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása 
komposztálással. A telephelyre beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 60 %-ot. 
A KETÉH Kft. üzemelteti Keszthely városának lakossági hulladékudvarát és a kommunális 
hulladékok kezelésére szolgáló átrakó állomást. 
 
A szelektív hulladékgyűjtés a 2005. novemberben elindított ún. „sárga zsákos” rendszerben 
és gyűjtőszigeteken keresztül történik. A KETÉH Kft. a ZALAISPA projekt keretében 
megépült válogatóműben válogatja és bálázza a telephelyre beérkezett haszonanyagokat. 
 

2.4.3.2. Helyi tömegközlekedés 

 
A helyi tömegközlekedés biztosítása jelenleg kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, 
melyet a város a menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra vonatkozóan a 
Zala Volán Közlekedési Zrt-vel 2004-ben kötött szerződés szerint lát el.  
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Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének árhatósági jogkörében dönt az 
autóbusz helyi járatok érvényes viteldíjáról, a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási 
feltételeinek megállapításáról. A helyi járati közlekedés ugyanakkor évek óta nem 
gazdaságos, így annak működtetésére az önkormányzat – figyelemmel a feladat kötelező 
jellegére – a Zala Volán Zrt. részére évente saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást biztosít. 
 

2.4.3.3. Köztemetők fenntartása 

 
A köztemetők az Önkormányzat tulajdonát képezik, ahol a fenntartási tevékenységről 
gazdálkodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. A 
városi köztemetők üzemeltetését a VÜZ Nonprofit Kft végzi az önkormányzattal kötött 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. 
 
Keszthely város közigazgatási területén az alábbi temetők találhatók: 

a./ Köztemetők 
- Szent Miklós temető (Kossuth L. u. 131.) 
- Új köztemető (Vadaskerti út) 
b./ Felekezeti temetők 
- Izraelita temető (Goldmark K. u. ) 
c./ Temetkezési emlékhelyek 
- Karmelita templom sírboltja (Tapolcai u. 1.) 
- Fő téri templom sírboltja (Fő tér 5. ) 

 

2.4.3.4. Köztisztaság fenntartása, zöldterület-gondozás 

 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, közhasználatú zöldterületek, valamint a rajtuk lévő 
növényzet, berendezések és felszerelési tárgyak fenntartásáról, védelméről, valamint 
rendeltetésszerű használatáról az Önkormányzat az idei évben hozott döntés alapján a 
Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) bevonásával gondoskodik.  
 
Közhasználatú zöldterületnek minősül minden kertészeti rendelkezés alá vont közterületen 
lévő, gyeppel, virággal, virágtartóval, fával borított terület, közpark, sétány, játszótér, utcai 
fasor, pihenésre, szórakozásra, sportolásra is szolgáló véderdő, közutat, járdát szegélyező, 
illetőleg közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, növényzettel borított terület, valamint 
ezeken a területeken elhelyezett padok, berendezések és felszerelési tárgyak. 
 
Keszthely városában közparknak minősülnek az alábbiak: 

 Ifjúsági park, 

 Helikon park, 

 Balaton-parti őspark, 

 Várkert (Fő tér), 

 Szent Miklós Temető. 
 
A közterületi rend és tisztaság védelméről a települési önkormányzat hatósági jogkörben 
eljárva a közterület-felügyelet útján gondoskodik.  
 
A felügyelet feladata: 

 a közterületek jogszerű használatának, közterületen folytatott engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése  

 a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
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megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve 
szankcionálása  

 közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében  

 közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében   

 közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében  

 közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 
ellenőrzésében   

 közreműködés állategészségügyi - és eb-rendészeti feladatok ellátásában 
 

2.4.3.5. Parkolás 

 
A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet szerint 
a parkolás biztosításáról az önkormányzat a VÜZ Nonprofit Kft. közreműködésével 
gondoskodik. 
 
A Fő tér I. és II. ütemének munkálatait megelőzően átfogó közlekedési rend változás és a 
parkolási rendszer átalakítása történt meg, melynek keretében a város négy pontján nagy 
befogadóképességű tömbparkoló került kialakításra, különböző díjövezetekben. A Fő tér 
forgalomcsillapításával párhuzamosan 2011-ben megnyílt a parkolóudvar a Sörház utcában, 
a volt Kertmozi területén, valamint az önkormányzati tulajdonba került Rákóczi utcai 
parkolóház.  
 

2.4.4. Épített és természeti környezet védelme 

2.4.4.1. Műemlékvédelem 

 
A műemlékvédelem feladata a környezeti konfliktusok, problémák megállapítása 
(településszerkezet), illetve megoldási javaslatok, intézkedések kidolgozása, a helytörténeti 
és kultúrtörténeti értékek védelme és folyamatos gondozása. 
 
Problémát jelent Keszthelyen, hogy a védett épületek egy része elhanyagolt, gondozatlan, 
tatarozásra szorul. A településképre nézve kedvezőtlen folyamat, hogy a szőlőhegyen 
eladott területeken egyre több az oda nem illő mérető és küllemű lakóház. 
 
Az építésügyről szóló törvény értelmében a "műemlékeket, tartozékaikat, s a velük 
kapcsolatos képző- és iparművészeti alkotásokat - mint hazánk történelmi múltjának 
jellegzetes, pótolhatatlan emlékeit - a törvényben szabályozott védelemben kell részesíteni". 
 
E törvényi előírásokra figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyi 
rendeletben jelölte ki az országos védelem alá nem helyezett, de a város történeti múltját és 
építészeti kultúráját magában hordozó és a városban élők önbecsülését elősegítő 
településrészeket, épületcsoportokat, épületeket, építményeket és szabályozza azok 
megőrzését. 
 

2.4.4.2. Környezetvédelem 

 
2011 első félévében elfogadásra került Keszthely Város Környezetvédelmi Programja, mely 
szakmai anyag részletesen elemzi elsősorban a térség és azon belül kiemelten Keszthely 
természeti erőforrásait, környezeti állapotát, környezetvédelmi szempontból rögzíti azokat a 
kockázatokat, melyekhez az elkövetkező években az önkormányzatnak a környezet 
megóvása és a jövő nemzedékek védelme érdekében szükséges döntéseket hozni és 
meghatározza az indokolt fejlesztések irányát.  
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A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-gazdasági 
élet meghatározó részévé vált. Ennek alapvető oka, egyrészt a hosszú távon nem 
fenntartható módon folytatott gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre 
gyorsabb ütemű felhasználása, kimerülése; másrészt a gazdasági tevékenységek 
hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok növekvő mennyisége. A 
megfelelő környezeti feltételek nélkülözhetetlenek a jelen és a jövő nemzedékek jólétének, 
egészséges életének biztosításához, így a társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával 
párhuzamosan, azokkal együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani. 
 
A város egyik legfontosabb környezetvédelmi jellegzetessége a belterületi parkok nagysága, 
állapota, elhelyezkedése a városban, illetve kapcsolata a városközponttal. A parkok 
felújítása az elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, a rendszeres locsolást és 
nyírást, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását jelenti. Ide tartozik továbbá a Balaton-
part közelében elhelyezkedő mintegy 7 hektáros Helikon park, amely a 90-es évek végén 
elvégzett rekonstrukciónak köszönhetően a város egyik legfontosabb pihenő övezetét 
képezi.  A főleg közterületen elhelyezkedő zöldterületek magukba foglalják többek között a 
füves területeket (660 ezer m2), virágosított felületeket (2700 m2), utcai fasorokat, közterek-
parkok kavicsos felületű sétányait (33 ezer m2), valamint köztéri játszótereket (22 db) 
egyaránt.  
 
Az allergén növények visszaszorítását az Önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti. Az elmúlt 
évek során ennek érdekében sikeres együttműködés jött létre a különböző hatóságokkal 
(ÁNTSZ helyi szervezete, Növény- és Talajvédelmi Szakigazgatási Szerv, Földhivatal) és 
civil szervezetekkel, akik így a lakossággal együtt aktívan szerepet vállalnak e növények 
irtásában. 
 
A már elfogadott környezetvédelmi programmal összhangban szükséges egy környezeti 
jövőkép kialakítása a település számára. A jövőkép megalkotásához elengedhetetlen a 
lakossággal, civil szervezetekkel, ipari vállalkozásokkal és a hatóságokkal a 
környezetvédelem terén még szorosabb együttműködés megvalósítása. A végső cél, hogy a 
település lakóinak életminősége, komfortérzete jelentősen javuljon és a település turisztikai 
szempontból az idelátogatók számára is vonzóvá váljon. Fokozatosan el kell érni, hogy az 
emberek belső igényévé váljon a tiszta, egészséges környezet és mindez párosuljon egy 
környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával. 
 

2.5. Településfejlesztés, városarculat 
 
Keszthely város történeti városközpontja helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének újjáalakításával megteremtődött a lehetőség a városközpont magjának 
fejlesztésére. Erre a beruházásra Keszthely Város Önkormányzata két ütemben nyújtotta be 
a pályázatát a Nyugat Dunántúli Operatív Program „Városközpontok funkcióbővítő 
megújítása a nem megyei jogú városokban” című pályázat keretében, és a sikeres 
pályázatok pályázati forrással támogatva az elkövetkezendő években megújulhat a belváros. 
A két ütem munkálatai egymásra épülnek, így egyes második ütembeli elemek elvégzése 
már a kezdetekkor beindult. 
 
A beruházás során Keszthely belvárosa teljesen megújul. Nyugalmasabb, tisztább, nagyobb 
zöldfelülettel rendelkező gyalogosövezetté válik, melynek arculata és hangulata jól 
illeszkedik a teret övező régi műemlék épületekhez. Ezen kívül a köztér kiváló helyszínéül 
szolgál majd különböző rendezvények és programok lebonyolításához.  
 
A projekt keretében a következő fejlesztések valósulnak meg a második ütem végéig: 

 A Várkert megújul (növénytelepítés, zöldterület rendezés, kis tó kialakítása, 
építészeti, műemléki értékek felújítása, játszótér létrehozása) 
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 A Fő tér díszburkolat kap 

 A Fő tér térfalainak, épített környezetének rekonstrukciója 

 Kerékpárútvonal kijelölése 

 Informatikai térfigyelő rendszerhálózat kiépítése 

 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése 

 Helyi termék és élelmiszerpiac kialakítása a Fő téren 

 Rendház alagsorában vendéglátóegység és terasz, illetve a Mexikói étterem előtti 
térrész kialakítása és berendezése 

 Felszíni parkolóhelyek létesítése (Városház u., Fejér Gy. u., Sörház u., Kossuth L. u.) 

 Pelso Kávéház téliesítése megtörtént, a terasz bővítése még hátra van 

 Piaci sétány meghosszabbítása az Arany János utcáig forgalomtechnikai 
fejlesztésekkel 

 Széchenyi utca megújítása 

 A sétáló utca északi részének megújítása a homlokzat-felújítással 

 Rákóczi tér, Vásártér alközpont komplex megújítása 

 A rehabilitáció kiterjesztése a Helikon utca és a Sörház utca irányába, kiegészítő 
látványelemekkel 

 Premontrei Rendház homlokzatának megújítása 
   
A városrehabilitáció megvalósulása után Keszthely egy turisztikailag vonzó, élhető városi 
környezettel rendelkező, táji értékekre és a fenntartható gazdasági fejlődésre alapozó 
településsé válik. A város gépjármű forgalmának csökkentésével és a gyalogos övezet 
kiterjesztésével a helyi identitást erősítő korszerű központi közösségi és rendezvénytérré 
alakul át, így Keszthely továbbra is büszkén viselheti majd a „Balaton Fővárosa” címet.  
 
Mivel Keszthely város gazdasági húzóágazata az idegenforgalom, ezért a város egyik fő 
célkitűzése, hogy a nyári szezonális időszakot fokozatosan, minél jobban kitolja. Ezt pedig 
csak úgy érheti el, ha az ideérkező turistákat és a lakosságot egész évben színes 
programokkal és rendezvényekkel várja. Ennek megvalósításához műszakilag és 
minőségileg is megfelelő helyszínekre, illetve színpadra van szükség. A beltéri rendezvény-
helyszínek megoldottak a városban, a Goldmark Károly Művelődési Központ sikeresen látja 
el ezeket a feladatokat a hozzá tartozó Balaton Kongresszusi Központtal és Színházzal. 
Probléma inkább a kültéri programok megrendezésekor adódik. Eddig a sétáló utca, illetve 
az azon felállított kisebb színpad adta a helyszínt a belvárosban a kulturális 
rendezvényeknek, de a Fő tér rehabilitációja után egy valóban hangulatos, tágas, pezsgő 
rendezvénytér alakul ki Keszthely központjában, ahol nagyobb koncertek, fesztiválok is 
lebonyolíthatók lesznek.  
 
Keszthely gazdasági, társadalmi életében a másik nagy szerepet a Balaton-part játssza. Ez 
az akcióterület a városról alkotott közvéleményt közvetlenül meghatározza és formálja. A 
terület megjelenésének és használhatóságának javítása, valamint gazdasági- és közösségi 
funkcióinak dinamizálása és modernizálása a város fejlődési folyamatának egyik 
kulcskérdése.  
 
A Balaton-part fogadóképessége fejlesztésének legfőbb korlátját a csak a vízre alapuló és 
nem megfelelő szintű kínálat jelenti. A meglévő adottságok és vonzerők eladhatóvá tétele, 
turisztikai termékké fejlesztése még nem teljes körűen megoldott. Éppen ezért stratégiai 
fontosságú célkitűzés a kihasználatlan kapacitások bevonása a turisztikai kínálatba, valamint 
új, egész éves turisztikai attrakciók és vonzerők létrehozása.  
 
A jelenlegi part melletti terület a helyi lakosság és az idelátogató nagyszámú turistaközönség 
számára a gazdag kulturális és közösségi élethez szükséges feltételeket csupán 
korlátozottan képes biztosítani. A területről hiányoznak a helyi lakosság igényeit is kielégítő 
közösségi terek, ezért minél előbb szükséges az aktívabb kihasználtság megteremtése. 
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Ezen okokból kifolyólag Keszthely Város Önkormányzata 2010-ben a Nyugat-dunántúli 
Operatív Program keretében újabb sikeres pályázatot nyújtott be „Sétányfejlesztés és a 
közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton” címmel.  
 
A nyertes projekt elsősorban turisztikai célú beruházást valósít majd meg: folytatódik és 
díszkivilágítást kap a part menti sétány egészen a József Attila Vitorlás Sportegyesület 
(JAVSE) kikötőjéig. A beruházás keretében megújul a Móló bejáratánál található tér, tovább 
fejlesztik a gyalogos övezetet, szökőkutat hoznak létre. A vasúti sínek után két helyen 
„fogadópont” kerül kialakításra, melyektől felújított, kivilágított sétány vezet le közvetlenül a 
partra. A meglévő virágágyások mellett új növényszigetekkel és szobrokkal bővül a Balaton-
part, megszépül a Hullám és Balaton szálló műemlék épületének környezete is, valamint 
minőségi utcabútorok és információs táblák egészítik ki a beruházást.  
 
A Balaton-part rendezvényhelyszíni szerepét erősíti a Zenepavilonnál kialakításra kerülő 
színpad, valamint, hogy a térburkolat megvalósításával több száz embert befogadó 
szabadtéri programok szervezése is problémamentessé válik. A Zenepavilon alatt öltözők és 
raktárhelyiség kerül kialakításra és új nyilvános illemhely is épül. A borfesztiválnak helyet 
adó terület új díszburkolatot kap, valamint kialakításra kerül egy szenior játszótér is. A 
beruházás család- és gyermekbarát, akadálymentesen tudja mindenki használni, valamint a 
kerékpárosok igényeit is szem előtt tartották a tervezésnél: több kerékpártároló várja a 
kétkeréken érkezőket. 
 

2.6. Lakáshelyzet, bérlakásépítések, panelprogram, lakótelepek környezete 
 
A lakáshelyzetre vonatkozóan jelenleg nem áll rendelkezésünkre naprakész statisztikai adat, 
mivel a 2001-es népszámlálás adatait a jelenleg még nem összesített 2011-es 
népszámlálási adatok írják majd felül. 
 
Keszthely-Hévízi kistérségben 2001. évben 21575 db lakás volt található és 424 lakás épült. 
Az épített lakások 25,5 %-a 4 és annál több szobás lakás. A háztartások 70,2 %-a vezetékes 
gázhálózatra csatlakoztatott épületben lakik. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeihez képest 
a Keszthely-Hévízi kistérségben a legjobb az 1000 főre jutó lakásállomány (222 lakás/1000 
fő). A lakóingatlanok infrastrukturális felszereltsége az átlagnál jobbnak mondható, 94,7 %-
uk összkomfortos minősítésű. 
 
A lakások életkora változatos képet mutat. A téglaépületek többsége az 1945-1970 közötti 
időszakban épült. Az 1960-as években jelentek meg ún. közép- vagy nagyblokkos ill. 
alacsonyabb (max. 4 emeletes) beton lakóházak, melyeket az 1970-es évektől a tízemeletes 
panelépületek virágkora követett. A ’80-as, de különösen a ’90-es évektől megszaporodott a 
kertes családi házas építkezések száma. Ma már a lakásállományba kerülő lakások 
nagyobbik hányada nagy alapterületű, négy vagy többszobás lakás ill. ház, szemben az 
országos értékekkel, amely szerint átlagosan ennél lényegesen kisebb részt képviselnek a 
nagyobb alapterületű, újonnan épített lakások. 
 
Keszthelyen a mintegy 7.000 lakásból 310 az önkormányzati bérlakások száma (4,4%), 
amely még a Magyarországi átlaghoz képest (8 %) is alacsony. A bérlakásokban élő 
emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a lakás tulajdonosoké, gyakori a 
köztartozások felhalmozása, annak ellenére, hogy évente mintegy 17 millió forintot biztosít 
lakásfenntartásra a szociális igazgatás. A lakásbérleményeken álló közüzemi díj és 
bérhátralék együttesen 34,3 millió Ft, melyből a lakbérhátralék 6,76 millió Ft. Az egy lakásra 
jutó lakbérhátralék átlaga 24.000,- Ft. A lakhatás biztosítására várók becsült száma 300 fő. A 
2007. évben átadott 12 bérlakás, és a tervezett további 12 db nagyobb alapterületű szociális 
bérlakás enyhít a lakásra várókon, de megnyugtató helyzetet nem biztosít. 
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2.7. Családok támogatása, szociálpolitika 
 
A Szociális törvény alapján az a települési önkormányzat, ahol 10.000-nél több állandó lakos 
él, a személyes gondoskodás keretében köteles saját területén megszervezni az alap-, 
nappali és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat.  
 
Az önkormányzat gazdaságossági számítások alapján néhány évvel ezelőtt mikrotársulást 
hozott létre (Zalaapáti, Esztergályhorváti, Gétye, Bókaháza és Keszthely) a családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátására, amely mikrotársulás később kibővült Zalavár és 
Szentgyörgyvár településekkel. 
 

Szolgáltatás 
megnevezése 

Feladatot 
ellátó 

intézmény 

Feladat 
ellátásának 

módja 

Működési 
engedély 
határideje 

Megva-
lósítás 

határideje 

Feladat 
ellátás 

Utcai szociális 
munka - 
alapellátás 

Családsegítő 
és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat  

- - Folyamatos Nem 
kötelező 

Éjjeli 
menedékhely - 
Szakosított 
ellátás 

- - - - Nem 
kötelező 

Idősek otthona - 
Szakosított 
ellátás 

Egyesített 
Szociális 
Intézmény 

Keszthely 
Város 

2012. 11.03.  
(határozott) 

- Nem 
kötelező. 

 
Az Egyesített Szociális Intézmény jelenlegi intézménystruktúrája Keszthely város 
vonatkozásában megfelelően biztosítja a szociális és gyermekvédelmi alap-, és szakosított 
ellátást, de az intézmény tárgyi feltételeinek javításában jelentős előrelépésre lenne szükség, 
azonban pályázati lehetőségek hiányában erre a célra önkormányzati forrás nem áll 
rendelkezésre. 
 
A szociális intézményhálózat keretén belül a Keszthely, Georgikon u. 3. sz. alatti Idősek 
Klubja és Gondozóház tárgyi feltételei miatt az intézmény ideiglenes működési engedéllyel 
rendelkezik 2012. december 31-ig. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Egyesített Szociális Intézmény önálló szakmai 
egységeként működik. 
 
A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány évek óta a szociálisan rászorulók részére ingyen 
konyhai ellátást biztosít. 2000 évben Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
feladat ellátási szerződést kötött a fenti szervezettel a hajléktalanok nappali ellátása 
vonatkozásában. Az intézmény 50 fő részére biztosíthat jogerős működési engedély 
birtokában nappali ellátást, 75 fő pedig igénybe veheti a napi egyszeri meleg étkeztetést. 
 

2.7.1. Szociális ellátások iránti igény 

 
Szociális ellátottak száma szakfeladatonként 
 

 2008. 2009. 2010. 2011. 

Egyesített Szociális Intézmény 

Szociális étkezés 63 56 97 128 

Idősek Klubja 48 42 21 25 



26 
 

Idősek Gondozóháza 15 15 16 15 

Idősek Otthona 50 51 54 54 

Bölcsőde 52 51 50 49 

Kistérségi feladatellátás 

Házi segítségnyújtás 143 197 274 285 

Jelzőrendszeres házi 
gondozás 

197 197 197 202 

Támogató szolgálat 275 301 369 245 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátottak 
 

Év Összes gyermek 
száma 

Védelembe vettek 
száma 

Szakellátásban 
résztvevők száma 

2007. 160 43 25 

2008. 170 37 12 

2009. 135 36 19 

2010. 165 16 23 

2011.(10.31.) 128 23 22 

Forrás: Gyermekjóléti Szolgálat statisztikája 
 
A Családsegítő Szolgálat által ellátottak 
 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.(10.31.) 

Szolgáltatást 
igénybevevők 
száma: 

355 463 462 449 441 

Forrás: Családsegítő Szolgálat statisztikája 
 
Felnőtt-védelmi alapellátás  
 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Egyesített Szociális Intézmény 

Szociális étkezés 67 fő 63 fő 56 fő 97 fő 128 fő 

Házi segítségnyújtás 65 fő - - - - 

Jelzőrendszeres házigondozás 44 fő - - - - 

Kistérségi feladatellátás 

Házi segítségnyújtás - 116 170 274 285 

Jelzőrendszeres házigondozás - 197 197 197 202 

      

 

2.7.2. Szociálisan rászoruló csoportok 

 
Az egészségügyi és szociális szolgáltatások területén megállapítható, hogy a város területi 
ellátási kötelezettségét földrajzilag is széles körben, 45 településen látja el. A területi 
ellátásban érintett lakosok száma 62 ezer fő, azonban szezonálisan az ellátásban 
potenciálisan érintettek száma elérheti a 120-135 ezer főt is (Keszthely Városi Kórház 
adatai).  
 
A jelenlegi gazdasági-társadalmi-pénzügyi helyzetben egyre nehezebb a lakosságnak a saját 
egzisztenciájukat megteremteni. Különösen igaz ez a fiatalokra, akik éppen a jobb 
megélhetés reményében külföldön próbálnak „szerencsét”.  
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Egyre több az egyszülős családmodell, így a születő kevés számú gyermek gyakran már 
szociális hátránnyal kezdi meg életét. Az aktív középkorú lakosság jelentős hányadát 
érintette hátrányosan a gazdasági válság, sokan vesztették el állásukat. De a munkahellyel 
rendelkezők között is sok az alacsony keresettel rendelkezők aránya. A munkanélküliség 
továbbra is a roma lakosság körében a legmagasabb. 
 
A TEIR információs rendszer területi elemzésének adatai szerint az egy főre jutó jövedelem 
Keszthely városában meghaladja a kistérségi, megyei és országos átlagot is, azonban 
kismértékben a regionális átlagjövedelem alatt marad. 
 

 
Forrás: APEH (2009) 

Összefoglalva a lakosság nagyobb része a következő okok miatt szociálisan rászorulónak 
minősül: 

 családi és/vagy jövedelmi okokból veszélyeztetett kiskorúak 

 egyedülálló szülők 

 munkanélküliek vagy alacsony keresetűek vagy megromlott egészségügyi állapotúak 

 alacsony nyugellátással rendelkező és/vagy rossz egészségügyi állapotú időskorú 
lakosok 

 speciális helyzetű csoportok (hajléktalanok, fogyatékossággal élők stb.) 
 

2.7.3. Családtámogatás 

2.7.3.1. Bölcsődei ellátás 

 
A Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye által működtetett 
Szivárvány Bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus 
testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.  
 
A 72 férőhelyes bölcsőde 1973-ban épült. Az épület felújítása (külső tatarozás, hőszigetelés, 
nyílászárócsere) pályázati forrásból 2009 őszén megtörtént. 
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2.7.3.2. Védőnői Szolgálat 

 
Keszthelyen a Védőnői Szolgálat a Városi Önkormányzat Alapellátási Intézetének szakmai 
egységeként működik. A Védőnői Szolgálat a 49/2004.(V. 21.) ESZCSM rendelet, ill. a 
26/1997.(IX. 3.) NM rendelete alapján végzi tevékenységét. 
 
A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja -az egészségügyi 
alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a 
megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A körzeti védőnő gondozási 
tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyasa anya, ill. 0-6 
éves korú gyermek él. 
 
Védőnői Szolgálat által szervezett közösségi programok Keszthelyen: 

 Baba-mama Klub 

 Szülőszoba látogatás 

 Anyatejes Világnap megünneplése 
 
A Védőnői Szolgálat segíti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
alapján igénybe vehető támogatási formák igénylését, melyek a következők lehetnek: 
 
Családtámogatási formák  

 családi pótlék  

 gyermekgondozási támogatások:  
o gyermekgondozási segély (GYES)  
o gyermeknevelési támogatás (GYET)  
o anyasági támogatás 

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások  

 terhességi-gyermekágyi segély  

 gyermekgondozási díj  

 gyermekápolási táppénz  

 gyermek után járó szabadság  

 gyermek után járó pótszabadság  

 gyermeke születésekor az apának járó munkaidő-kedvezmény  

 családi adókedvezmény 
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek után megállapítható ellátások  

 ápolási díj  

 közgyógyellátás  

 közlekedési támogatás  

 személygépkocsi-szerzési támogatás  

 parkolási igazolvány  

 magasabb összegű családi pótlék 
 

2.7.4. Megváltozott munkaképességűek támogatása 

 
Keszthelyen körülbelül 600, a keszthelyi és a hévízi kistérség területén körülbelül 1100 
ember van, akiről mint megváltozott munkaképességűről tud a Mozgássérültek 
Egyesületének Keszthelyi csoportja. 
 
A 4M - a „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak” 
program már évek óta működik Keszthelyen. Megváltozott munkaképességű embereknek 
közvetítenek munkát, főként hipermarketek, kempingek, édesipari cég és varroda 
foglalkoztat több embert is e területről. Több mint 600 ember fordult meg náluk működésük 
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nyolc éve alatt, akik közül 30-40%-nak tudtak munkát közvetíteni. Mint ahogy az általános 
foglalkoztatásra is jellemző a térségben, a munkáltatók a megváltozott munkaképességűek 
számára is döntően szezonális munkákat kínálnak. 
 
A foglalkoztatási helyzetet várhatóan javítja a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatásának ösztönzése érdekében hozott jogszabály, mely kimondja, hogy a 20 főnél 
több embert foglalkoztató cégek rehabilitációs hozzájárulást kötelesek fizetni, ha nem 
foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket. 
 

2.7.5. Fogyatékkal élők ellátása 

 
A Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Hévíz Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulás közigazgatási területén 2.247 fogyatékos ember 
lakik, amelyből 2.026 fő családban él. Ezen belül, a 343 fő értelmi sérült közül 138 fő él 
családi közösségben. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi 
Otthona 35 fogyatékkal élő embernek nyújt napközbeni ellátást, felújított, az ellátottak 
számára megfelelő intézményben.  
 

2.7.6. Idősek Otthona 

 
Idősek klubja szakellátás keretében ellátottak száma 
 

Év Ellátottak: 

2007. 45 fő 

2008. 48 fő 

2009. 42 fő 

2010. 21 fő 

2011. (10.31.) 25 fő 

 
Idősek Gondozóháza keretében ellátottak száma 
 

 
 
 

Engedélyezett 
férőhelyek száma 
(tárgyév dec. 31-én) 

Ellátásban 
részesülők 
száma (tárgyév 
dec. 31-én) 

Ellátást 
kérők 
száma 

Ellátásba 
vettek 
száma 

Várakozók 
száma 
(tárgyév 
dec. 31-én) 

2007. 15 15 27 14 13 

2008. 15 15 14 10 14 

2009. 15 15 11 6 17 

2010. 15 15 30 22 14 

2011. 15 15 18 10 15 

 
Idősek Otthona szakellátás keretében ellátottak száma 
 

 
 
 

Engedélyeze
tt férőhelyek 

száma 
(tárgyév dec. 

31-én) 

Ellátásban 
részesülők 

száma 
(tárgyév dec. 

31-én) 

Ellátást 
kérők száma 

Ellátásba 
vettek száma 

Várakozók 
száma 

(tárgyév 
dec. 31-én) 

2007. 50 50 41 20 19 

2008. 50 50 28 15 12 
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2009. 50 51 28 13 21 

2010. 55 54 26 19 20 

2011 . 55 55 20 15 18 

 

2.8.  Egészségügyi ellátás  

2.8.1.  Egészségügyi alapellátás 

 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Város Önkormányzata által kötelezően 
ellátandó feladata. Ennek a város az Alapellátási Intézeten (védőnői ellátás, ügyeleti 
szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás), valamint feladatátvállalási szerződés útján 
egészségügyi vállalkozások bevonásával (háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, 
foglalkozás-egészségügyi alapellátás) tesz eleget. Az Alapellátási Intézetet 1992. május 13-
án, a 75/1992. (V.13.) sz. határozatával hozta létre Keszthely Város Önkormányzata; azóta 
önállóan működő intézetként biztosítja az egészségügyi alapellátást Keszthely város lakói, 
valamint az itt tartózkodók számára. Egészségügyi alapellátások közé tartozik a felnőtt 
háziorvosi, házi-gyermekorvosi szolgálat, iskola-egészségügyi ellátás, foglalkozás-
egészségügyi alapellátás, ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás. 
 
Keszthely Városában 11 felnőtt háziorvos, és 5 házi-gyermekorvos látja el területi ellátási 
kötelezettséggel feladatát vállalkozói jogviszonyban. Területi ellátási kötelezettségre 
szerződést kötöttek az önkormányzattal, és önállóan szerződtek az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral. 
 
A lakosság fogorvosi alapellátását 7 fogszakorvos végzi az egészségbiztosítóval és az 
Önkormányzattal kötött szerződés alapján. 
 
Az ellátás helyszínében az elmúlt évek során nem történt változás, ugyanakkor továbbra is 
megoldásra váró elhelyezési problémát vet fel az állami tulajdonban lévő Sopron utcai 
ingatlanból történő kiköltözés lehetősége. Az épület földszintjén elhelyezkedő rendelők (2 
felnőtt háziorvosi és egy fogorvosi rendelő, ügyelet) megközelítése a mozgáskorlátozottak 
számára megoldott, ezzel szemben az emeleti rendelők nincsenek akadálymentesítve, és az 
intézet területén megfelelő illemhelyiség sem áll rendelkezésre a mozgáskorlátozottak 
számára.  
 
Szakmailag előrelépést jelentett a központi ügyelet létrehozása, ami által sikerült elérni a 
sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozását, a párhuzamos hívások számának 
csökkenését, valamint az azonnali elérhetőség biztosítását. Ezt az egységes riasztási 
rendszert az Országos Mentőszolgálat, a Központi ügyelet, és a Városi Kórház Keszthely 
Sürgősségi Osztálya működteti, amely biztosítja, hogy a beteg a legrövidebb idő alatt az 
egészségügyi állapota által indokolt szinten kerüljön ellátásra. 
 

2.8.2. Járó- és fekvőbeteg szakellátás  

 
Az egészségügyi szakellátás, járó- és fekvőbeteg-ellátás a Városi Kórház Keszthely 
intézményi keretein belül történik. Az egészségügyi szolgáltatások területén megállapítható, 
hogy Keszthely városa területi ellátási kötelezettségét földrajzilag is széles körben, 45 
településen látja el. A területi ellátásban érintett lakosok száma 62 ezer fő, azonban 
szezonálisan az ellátásban potenciálisan érintettek száma elérheti a 120-135 ezer főt is. 
 
A Városi Kórház fekvőbeteg ellátásra 250 ággyal rendelkezik, ebből szakmai megoszlás 
szerint 108 az aktív és 142 a krónikus, rehabilitációs és ápolási ágyak száma. Az elmúlt 
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években a kórház folyamatos felújítás alatt állt. 2008 januárjában megújult a Rehabilitációs 
Részleg, áprilisban átadásra került az új „D” épület, mely a szakrendeléseknek ad helyet, 
2009 márciusától pedig az új Sürgősségi Osztály kezdte meg működését. 2010. szeptember 
közepétől megoldódott a régóta problémát jelentő Tüdőgondozó áthelyezése a központi 
épületbe. A kórház több sikeres pályázatot adott be és nyert el az elmúlt évek során, így 
például sikerült a Belgyógyászati Osztály endoscopos gép-műszer parkját lecserélni, vagy 
műtő laparoszkópos, arthroszkópos műszereket beszerezni.  
 
A városi kórház fejlesztése mellett sajnos továbbra is gondot okoz a humánerőforrás-hiány. 
Az intézmény szakember-ellátottsága egyes területeken továbbra is problematikus, mint 
például az ultrahang, diagnosztika, vagy a kórszövettan területén. További veszélyforrást 
jelenthet a forráshiány, illetve elvonás, valamint a szolgáltatások, programok nem hosszú 
távú biztosítása. 
 

2.9. Oktatás-nevelés 
 
Keszthely Város Önkormányzata 2004-ben és 2007-ben átszervezte nevelési-oktatási 
struktúráját a csökkenő gyermeklétszám miatt. Amíg 2000-ben 811 fő óvodás korú és 1936 
fő iskoláskorú kezdte meg a 2000/2001-es nevelési-/tanévet, addig ez a szám 2010/2011-es 
nevelési-/tanévre 624 fő óvodás korúra és 1038 fő iskoláskorúra esett vissza. A 2007-es 
struktúraváltoztatás jelentősen csökkentette a közalkalmazottak, ezen belül is a 
pedagógusok létszámát. Az iskolai hálózatban még nem jelentkeznek azok a megszorító 
intézkedések - amelyet a központi, állami csoportfinanszírozás jelent -, így itt várhatóak a 
jövőben csoportösszevonások. Ez azonban már átgondolt humánerőforrás-gazdálkodással 
megoldható lenne. A feladatra nehéz felkészülni, mert a térség oktatási szerkezete 
jelentősen változik, amelynek irányai ma még nehezen láthatóak. Várható ugyanakkor, hogy 
néhány településről Keszthely irányába mozdulnak el az óvoda- és tanköteles gyerekek, 
még akkor is, ha ezen önkormányzatok nem Keszthely várossal kötnek közoktatás feladat-
ellátási megállapodást. 
 
Kevés kisváros mondhatja el magáról, hogy az óvodától az egyetemig, minden oktatási-
nevelési szintnek megfelelő intézménnyel rendelkezik. Ezért Keszthely városa büszkén viseli 
iskolavárosi rangját. A feladatok megosztásában más önkormányzatok, egyházak és 
alapítványok is szerepet vállalnak, mivel a városban található intézmények több mint a fele 
nem a város által fenntartott. Keszthely három középiskolájának – Vajda János Gimnázium, 
Közgazdasági Szakközépiskola, Asbóth Sándor Térségi Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium – fenntartója a Zala Megyei Önkormányzat, mivel a város költségvetési helyzete a 
helyi önkormányzatot 1999-ben erre a döntésre kényszeríttette. Azóta minden évben az 
önkormányzat különböző összegekkel hozzájárul az átadott intézmények működéséhez.  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §. (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
a kettőnél több oktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatoknak „feladat-ellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet”, röviden intézkedési tervet kell 
készíteniük. Ennek alapján Keszthely Város Önkormányzata is elkészítette a 2008-2014-ig 
terjedő időszakra Intézkedési Tervét. Az intézkedési terv elkészítésének legfontosabb indoka 
a fenntartói tevékenységek előretekintő tervezése, továbbá a tervnek tartalmaznia kell az 
intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével 
összefüggő elképzeléseket. 
 
A város számára a legfontosabb szempont, hogy a helyi közoktatási rendszer hatékonyan és 
eredményesen működjön. Ennek érdekében Keszthely Város Önkormányzata 2009-ben 
létrehozta a Közoktatási Minőségirányítási Programját, mely a 2014-ig tartó időszakra jelöli ki 
a településen a közoktatás feladatellátás helyi politikáját, stratégiáját, döntés előkészítő 
eljárásait – a fenntartói felelősségből adódó intézkedéseit, valamint a városi 
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intézményrendszer és az egyes nevelési-oktatási intézmények középtávú szakmai feladatát 
és célkitűzéseit.  
 
Keszthely Város Önkormányzatának oktatáspolitikai célkitűzései: 

 a működés színvonalának növelését szolgáló helyi és intézményi szintű innovációk 
támogatása 

 kötelezettséget vállal az általa jóváhagyott intézményi pedagógiai programokban 
rögzített feltételek biztosításáért 

 az intézményhálózat struktúrájának módosításakor figyelembe veszi a demográfiai, 
társadalmi-gazdasági folyamatokat, továbbá az intézményhasználói igényeket. 

 együttműködve a Zala Megyei Önkormányzattal lehetőségeinek függvényében 
továbbra is segíti és támogatja a területén működő, megyei fenntartású középiskolák 
további működését 

 a továbbiakban is támogatja a fenntartói kör bővítését célzó kezdeményezéseket, a 
már működő, nem önkormányzati intézményekkel történő együttműködést 

 
Az Európai Unióhoz való csatlakozással kötelezővé vált, hogy az oktatási intézmények 
akadálymentesek legyenek. Az elmúlt években Keszthely város eleget tett ennek a 
feltételnek, így sikeres pályázatok útján akadálymentessé vált a VSZK, a Csány-Szendrey 
ÁMK Székhelyintézménye, Zöldmező Utcai Általános Iskola és a Közgazdasági 
Szakközépiskola. 
 
Továbbra is feladatként jelenik meg a nevelési és oktatási intézmények korszerű 
eszközökkel és bútorokkal való ellátása, melyre az önkormányzat dolgozói folyamatosan 
keresik a pályázati forrásokat. 
 

2.9.1. Óvodai ellátás 

 
Óvodai nevelés intézményei: 

 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda 

 Sopron Utcai Napközi Otthonos Tagóvoda 

 Gagarin Utcai Napközi Otthonos Tagóvoda 

 Vörösmarty Utcai Napközi Otthonos Tagóvoda 

 Kísérleti Utcai Napközi Otthonos Tagóvoda 

 Tapolcai Úti Napközi Otthonos Tagóvoda 
 
A folyamatos gyermeklétszám miatt az óvodai nevelésben is fokozatos integrációra volt 
szükség az elmúlt évtizedben. Először a 2003/2004-es nevelési évben csökkent az óvodai 
csoportok száma, az addigi 37 csoport helyett 31 csoportban részesültek a gyerekek óvodai 
ellátásban. Ezt követően a 2006/2007-es nevelési évben az óvodai férőhelyek 
átcsoportosítására került sor, ennek következtében jött létre négy központi óvoda és három 
tagóvoda. 2007. augusztus 1-től a gazdaságosabb és hatékonyabb működés érdekében a 
képviselő-testület az óvodák integrálásáról döntött, mely szerint a négy központi óvodát egy 
intézménybe utalta azért, hogy az óvodai rendszer egy egységet alkosson. Ily módon 
kialakult a mai rendszerre jellemző egy székhely óvoda és öt tagóvoda. A 31 óvodai csoport 
27-re csökkent, ami sajnos magával hozta azt a tényt, hogy 17 álláshely szűnt meg. 
Örvendetes viszont, hogy egy olyan egység jött létre Keszthelyen, amelyben a gyermekek, a 
szülők és a pedagógusok megnyugtatóan közös nevezőre jutottak mind az ellátás, mind a 
szakmai munkát tekintve. A közös gazdálkodás tervszerűbbé tette a beszerzéseket és az 
anyagi keretek sem aprózódnak így el. 
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2.9.2. Alapfokú nevelés 

 
Általános iskolai nevelés intézményei Keszthelyen: 

 Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ Székhelyiskola, Csány-Szendrey 
ÁMK Belvárosi Tagintézmény 

 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Festetics György Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola 

 Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

 Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 

 Család Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
 
A csökkenő gyermeklétszám miatt itt is az intézményi struktúrák átszervezésére volt 
szükség, mely 2003-ban meg is történt. Azóta az addig működő négy általános iskolából 
hármat működtet tovább az Önkormányzat. 2007. szeptemberétől a létszám arányos állami 
finanszírozást csoportfinanszírozás váltotta fel, amely a fenntartókat minél nagyobb 
osztálylétszám kialakítására ösztönzi. 
 
Az elmúlt években megvalósított fejlesztések csak egy kis hányadát tudták megoldani 
azoknak a problémáknak, melyek napjainkban az önkormányzati fenntartású iskolákban 
jelentkeznek. Az elavult épületállomány korszerűsítése, az oktatási eszközök, berendezések 
további fejlesztése, új oktatás-módszertani alapok megteremtése nélkülözhetetlenek 
Keszthely iskolavárosi szerepének megőrzéséhez. Ezért az önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy további pályázatok benyújtására ösztönözze az intézményeket. 
 

2.9.3. Közoktatás 

 
Középfokú nevelés intézményei: 

 Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma  

 Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium és Nagyváthy János 
Szakközépiskola tagintézmény 

 Közgazdasági Szakközépiskola 

 Vajda János Gimnázium 

 Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 

 Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola 
 
A középfokú oktatási intézmények közül a Keszthelyi Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi és 
Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium (VSZK) működik az önkormányzat 
fenntartásában. Az intézmény által folytatott képzések iránt nagy az érdeklődés nemcsak a 
városon belül, hanem a megye határán kívül is, köszönhető ez főleg az érettségit adó, ill. az 
érettségi utáni szakképzési formáknak, valamint az akkreditált iskolarendszerű felsőfokú 
szakképzésnek. A jelenlegi tanulólétszám 836 fő. A Pannon Egyetem Georgikon 
Mezőgazdasági Karával kötött együttműködés alapján az intézmény 2004 szeptemberétől 
bekapcsolódott a vendéglátó és szálloda szakos főiskolai szintű képzésbe.  
 

2.9.4. Nevelési Tanácsadó 

 
A Nevelési Tanácsadót 1981-ben alapították meg Keszthelyen, hogy segítse a tanulási 
nehézségekkel, magatartászavarral küzdő gyermekeket és azok szüleit, nevelőit. Az 
intézmény 30 éves működése alatt bebizonyosodott, hogy évről-évre nagyobb szükség van a 
Nevelési Tanácsadó munkájára, hiszen ma már közel 1200 gyermekkel foglalkoznak. 
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2.9.5. Felsőoktatás  

 
A Georgikon, a Festetics György gróf által alapított gazdasági tanintézet Európa legrégebbi 
rendszeres gazdasági felsőoktatási intézménye, mely 1797. július 1-jén kezdte meg 
működését Keszthelyen. Egyes épületeiben ma a Georgikon Majormúzeum működik, míg 
oktatási intézményként jogutódja a Pannon Egyetem Georgikon Kar. A kar jelenleg a Pannon 
Egyetemhez tartozik, mely Veszprém és a Közép-Dunántúl vezető felsőoktatási intézménye, 
több mint 11 ezer hallgatóval. 
 
Jelenleg az alábbi képzések érhetők el az intézményben: 

 állattenyésztő mérnöki 

 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

 informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 

 kertészmérnöki 

 környezetgazdálkodási agrármérnöki 

 mezőgazdasági mérnöki 

 növénytermesztő mérnöki 

 természetvédelmi mérnöki 

 turizmus-vendéglátás 
 
Felsőfokú szakképzések az intézményben: 

 agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 

 energetikai mérnökasszisztens 

 gazdasági idegen nyelvű menedzser 

 gyógynövény- és fűszernövény termesztő - feldolgozó 

 hulladékgazdálkodási technológus 

 informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

 ménesgazda 

 növénytermesztő és növényvédő technológus 

 ökológiai gazdálkodó 

 szőlész, borász szaktechnikus 
 

2.10. Kultúra, művészetek, közgyűjtemények 
 
Keszthely Város Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása Keszthely Város Önkormányzata saját bevétele, továbbá a 
központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított 
előirányzatokból származó összeg és az egyéb pályázati úton elnyerhető támogatás. A 
feladatfinanszírozáshoz hozzájárul Keszthely Város Önkormányzatának mindenkori éves 
költségvetésében közművelődési célra elkülönített céltartalék. Ennek felhasználását egyrészt 
a polgármester, másrészt az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe utalta a 
Képviselő-testület. A pályázati úton történő felosztás révén kulturális és oktatási 
intézmények, valamint civil szervezetek részesülnek támogatásban minden évben. Ezáltal 
járul hozzá az önkormányzat a különböző rendezvények, előadások, kiállítások 
megrendezéséhez, kiadványok megjelentetéséhez, vagy éppen egy szervezet működési 
feltételeihez. Kulturális célú támogatáshoz a Turisztikai, Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság révén is hozzá lehet jutni, amely így számos intézmény, civil 
szervezet testvér- vagy partnervárosi kapcsolatainak kialakítását vagy elmélyítését segíti elő.  
 
Keszthely Város Önkormányzata egyedi döntések alapján a közművelődéssel érintett 
intézményekkel és szervezetekkel közművelődési megállapodást köt, illetve alkalmanként 
támogatást nyújt, mint például kulturális fesztiválokra, nyári színház működésére stb. 
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biztosított helyi önkormányzati támogatás. Keszthely 2002-ben a „Kapcsolatok kultúrája, a 
kultúrák kapcsolata” című nemzetközi fesztivál megszervezéséért az Európai Bizottságtól 
Golden Star-díjat kapott, valamint 2006-ban elnyerte a „Kultúra Magyar Városa” kitüntető 
címet. 
 
Keszthely városának közművelődési alapintézménye a Goldmark Károly Művelődési 
Központ, a könyvtári szolgáltatást pedig a Fejér György Városi Könyvtár fenntartásával látja 
el az Önkormányzat. 
 

2.10.1. Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények 

2.10.1.1. Goldmark Károly Művelődési Központ 

 
A művelődési központ – a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
foglaltak szerint – művelődési, kulturális és egyéb szórakoztató feladatok ellátására létesített, 
a képviselő-testület által meghatározott feladatot ellátó intézmény. Önálló jogi személy. Az 
intézmény élén a fenntartó által megbízott igazgató áll. Tevékenysége a közművelődési 
rendeletben foglaltak településszintű ellátására terjed ki. Létesítményei: Goldmark Károly 
Művelődési Központ, Balaton Kongresszusi Központ és Színház. 
 
A GKMK Kossuth utcai főépülete ma is fontos közművelődési színtér. Nagytermében 
intézményi keretek között évtizedes hagyományokon alapuló jazz-balettoktatás, társastánc 
tanfolyam és rendszeres táncházi tevékenység zajlik, de családi rendezvények, játszóházak, 
kézműves foglalkozások, szakkörök és klubok is használják a ház 2009-ben felújított termeit. 
 
A 2002-ben felújított Balaton Színház átadásával egy olyan többfunkciós közösségi tér jött 
létre, melynek maximális kihasználásával a tágabb környék meghatározó kulturális és 
művelődési intézményévé vált. A legmodernebb technikával felszerelt színházteremben 
bérletes és bérleten kívüli színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertsorozatok 
zajlanak, de városi ünnepségeknek, térségi művészeti találkozóknak vagy akár báloknak is 
rendszeres helyszíne az 500 fő befogadására alkalmas nagyterem. A Színház kisebb termei 
ismeretterjesztő előadásoknak, kiállításoknak, családi programoknak ad otthont, de 
rendszeres oktatási színtérként is funkcionál a 2010-ben elindított felnőttképzési 
tevékenység révén. Ezek mellett tematikus nagyrendezvények, professzionális és amatőr 
fesztiválok várják az érdeklődőket. 
 

2.10.1.2. Fejér György Városi Könyvtár 

 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott könyvtári feladatok 
ellátására létesített intézmény, önálló jogi személy. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 
Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. Az intézmény élén a képviselőtestület által megbízott 
igazgató áll.  
 
A könyvtár 2006-ban megkapta „Az év Könyvtára” címet, míg Keszthely városa 
könyvtárpártoló tevékenységéért 2 alkalommal nyerte el a kitüntető elismerést. 
Városi könyvtár programjainak jellege: Író-olvasó találkozók, kiállítások, vers- és 
prózamondó versenyek, festészeti, informatikai előadások, könyvtári szakmai napok stb. 
 
A gyermekkönyvtár külön épületben, a Kossuth u. 2. emeletén helyezkedik el. 
Gyermekkönyvtári programok jellege: olvasás- és könyvtár-népszerűsítő rendezvények, 
óvodás foglalkozások, könyvtárismereti órák, szavalóversenyek, kézműves foglalkozások. 
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2.10.2. Egyéb nem önkormányzati fenntartású közgyűjtemények 

2.10.2.1. Helikon Kastélymúzeum 

 
A Festetics Kastély műemlék fenntartásáért és működtetéséért felelős. Tevékenységi körébe 
tartoznak a konferenciák, állandó és időszaki kiállítások, koncertek, kurzusok, és más 
művészeti rendezvények szervezése. A Kastélymúzeum mellett Hintómúzeum, valamint 
Vadászati-, és Modellvasút kiállítás várja az érdeklődőket. 
 

2.10.2.2. Balatoni Múzeum 

 
A Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó Balatoni Múzeum hosszú ideje 
meghatározó szerepet játszik Keszthely város kulturális és művészeti életében. A területi 
múzeum feladata a „Magyar tenger” kulturális (történeti, művészeti, néprajzi, régészeti) és 
természeti értékeinek kutatása, gyűjtése, megőrzése és bemutatása. A múzeum állandó 
kiállítása több ütemben 2009-2011 között nyitotta meg kapuit „Aranyhíd; Fejezetek a Balaton 
történetéből” címmel. 
 
Pályázati forrásoknak és a megyei önkormányzat segítségének köszönhetően 2011-ben 
valósul meg a kiállítótermek akadálymentesítése, az épület és környezetének látogatóbarát 
fejlesztése (játszótér, kávézó, múzeumi bolt, ruhatár, Balaton alakú medence, interaktív 
digitális játékok). 
 

2.10.2.3. Georgikon Majormúzeum 

 
A Majormúzeum a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában álló Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum vidéki filiáléja. A múzeumban a mezőgazdasághoz kapcsolódó állandó kiállítások 
(kovács- és bognárműhely, növénytermesztés eszközei és gépei), különböző rendezvények 
(géptalálkozó) és gyermek kézműves foglalkozások látogathatók. 
 

2.10.2.4. Magántulajdonban lévő gyűjtemények 

 
Csiga Parlament, Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Rádió és Televízió Múzeum, 
Marcipán Múzeum, Nosztalgia és Giccsmúzeum, Zenegépek és gramofonok Múzeuma. 
 

2.11. Sport és ifjúságvédelem 
 
Keszthelyen több mint 20 sportegyesület működik, mely többségének fő tevékenysége 
versenyzők képzése és támogatása. A város számos sportágban rendelkezik országos 
bajnokkal, illetve válogatott sportolókkal, akik főleg az utánpótlás korosztályokból kerülnek ki. 
Sajnálatos módon a város felnőtt sportja sem mennyiségi, sem minőségi tekintetben nem 
olyan, mint az utánpótlásé. Ez részben a sportegyesületek viszonylag kis költségvetésével, 
valamint a sportlétesítmények állapotával magyarázható. Akár minőségi, akár anyagi 
elismerés tekintetében értelmezett, professzionális szintű felnőtt sport a megfelelő személyi 
és anyagi feltételek nélkül nem képzelhető el.  
 

2.11.1. Óvodai, iskolai testnevelés, diáksport 

 
Keszthely városában egy székhely óvoda és öt tagóvoda működik, melyek közül egy 
tornateremmel, kettő tornaszobával, többsége pedig szabadtéri játékokkal felszerelt udvarral 



37 
 

rendelkezik. Az intézmények eszközellátottsága mind mennyiségi, mind minőségi jellemzők 
tekintetében javuló tendenciát mutat. Az óvodai mozgásfejlesztés szempontjából a tárgyi 
feltételek mellett fontos az óvónők szakmai képzettsége is, ezért az önkormányzatnak 
érdeke a fenntartásában álló óvodákban dolgozó pedagógusok továbbképzésének 
támogatása. 
 
Az iskolai testnevelésnek a tanulókban kialakított rendszeres, kulturált testmozgás és sport 
iránti igény megteremtésében van szerepük. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el 
azt a mértéket, amellyel biztosítani lehet a tanulók fizikai képességeinek és 
mozgásműveltségének fejlesztését, ezért az iskolákban nagy hangsúlyt kapnak az 
önszerveződésre épülő sportkörök.  
 

2.11.2. Utánpótlás nevelés 

 
Az utánpótlás nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata a tehetséges 
utánpótláskorú sportolók felkészítése és versenyeztetése. Az utánpótlás nevelés az alapja 
az eredményes felnőtt versenysport megteremtésének. Fő feladata továbbá a fiatalok 
egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítása, illetve a sporttevékenység 
során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítása. Az önkormányzat számára ezért fontos a 
sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatása. Azonban a legtöbb 
sportegyesületben az e célra jutatott önkormányzati támogatás és az egyesület saját 
erőforrásai együttesen sem tudják biztosítani a szakterület fejlődését, legfeljebb „csak” a 
szinten tartását.  
 

2.11.3. Szabadidősport 

 
Keszthely földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidő sportok 
űzésére, amelyek idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. Ezen kívül 
gazdasági haszonnal is járnak, mert egyrészt hozzájárulnak a társadalom 
munkaképességének megőrzéséhez és újratermeléséhez, másrészt a szabadidősportok 
fejlődése újabb vállalkozások beindítását idézi elő. 
 
A lakosság számára elsősorban rekreációs centrumok (fitness és kondícionáló termek), 
szabadidősporttal is foglalkozó egyesületek, klubok, valamint heti rendszerességgel, adott 
helyszíneken megtartott sportfoglalkozások állnak rendelkezésre. Elmondható, hogy a 
városban működő sportolási lehetőségek köre tág, amihez nagyban hozzájárul a Balaton 
közelsége is.  
 
Ezzel szemben azonban a lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota 
nem megfelelő, melynek alapvető oka a mozgásszegény életmód. Ezért a városnak 
ösztönöznie kell a különböző szabadidősportok és a magántőkére épülő sportszolgáltatások 
elterjedését, valamint lehetőség szerint támogatnia és népszerűsítenie kell a nagy tömegeket 
mozgósító rendezvényeket. Jó példa erre a Keszthelyi Kilométerek maratoni és félmaratoni 
futóverseny, mely az elmúlt években országos méretűvé nőtte ki magát, 2011-ben negyedik 
alkalommal került megrendezésre több mint 800 fő indulóval. Ezen kívül a 2004-ben útjára 
indított „Mozdulj Balaton” programsorozat lehetővé teszi a strandok sportlétesítményeinek 
fejlesztését, újabb sportolásra alkalmas helyek kialakítását, a pályák felszereltségének 
korszerűsítését és a sportprogramok kínálatának bővítését. 
 

2.11.4. Sportlétesítmények 

 
A városban lévő sportlétesítmények legnagyobb része az önkormányzat tulajdonában van, 
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amelyek tulajdonjogát a város nem szándékozik átadni a sportszervezeteknek, illetve 
gazdasági társaságoknak.  
 
Önkormányzat fő feladata az oktatási és nevelési intézmények sportlétesítményeinek 
korszerűsítése. Az elmúlt években egyes nevelési és oktatási intézmények új 
létesítményekkel bővültek. Először az Asbóth Sándor Térségi Középiskola műfüves pályája 
épült meg 2009 decemberében, majd a Petőfi mozi épületén végrehajtott beruházásoknak 
köszönhetően 2010 márciusában megépült a Mozgás Háza, amely elsősorban a Vajda 
János Gimnázium tornaterem problémáját oldotta meg, de iskolaidőn kívül a lakosság 
rendelkezésére is áll. Végül 2010 októberében a Csík Ferenc Tanuszoda átadásával újabb 
sportolási lehetőséggel bővült a város kínálata, így a helyi ifjúság számára az iskolai 
tanórákon keresztül biztosítottá vált a megfelelő technikai színvonalon történő úszásoktatás. 
Ezen kívül a 10 fős szaunával is rendelkező uszoda megfelelő kikapcsolódást és aktív 
pihenést nyújt a kistérség lakói és sportolói számára egyaránt. 
 
Az önkormányzati tulajdonú és az üzemeltetésre átadott sportlétesítmények: 

 Városi Sporttelep 

 Lovassy úti labdarúgó-pálya 

 Városi Edzőterem 

 Tenisztelepek (SUN Tenisz Club; Helikon Tenisz Club) 

 Ligeti kézilabdapálya 

 Önkormányzati vízitelep  

 Vízisport-telepek (Keszthelyi Túravitorlás Club; Keszthelyi Yacht Club; Keszthelyi 
József Attila Vitorlás Sportegyesület) 

 Vívóterem 
 

2.11.5. Mentor Iroda 

 
2009 májusában az önkormányzat által elnyert TÁMOP pályázat keretén belül kezdte el 
működését Keszthelyen a Mártírok útja 1. szám alatt, majd jelenleg a korábbi HEMO 
épületében a Mentor Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ. Az iroda célközönsége 
a 14-29 éves korosztály, akiket számos szabadidő-eltöltési lehetőség, ingyenes internet 
használat és egyéb szakmai tanácsadás várja az irodában. A központ működésének 
középpontjában az ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának 
támogatása, iskolai előmenetelük és pályaválasztásuk segítése, jogi-ifjúságjogi és 
életvezetési segítségnyújtás, valamint munkaerő-piaci tanácsadás áll.  
 
Az elmúlt két évben az iroda tevékenységét minden téren siker jellemezte. 3500 fiatal 
kereste fel az irodát, akiknek húsz százaléka rendszeres és aktív résztvevője a különböző 
foglalkozásoknak: kortárssegítő, önismereti és személyiségfejlesztő, munkavállalói 
képességeket fejlesztő foglalkozások, előítéletklub, egyéniprobléma-megbeszélő csoport és 
vállalkozóvá válást segítő csoporttréningek.  
 

2.12. Közrend és közbiztonság  
 
Keszthely és térsége – lévén városunk kistérségi központ is – elsődleges bevételi forrása az 
idegenforgalom, ezért alapvető érdeke a városnak és a környező településeknek, hogy az 
ide látogató turisták veszélyeztetettsége ne rontsa a városunkról kialakult képet.  
 
A város közterületeit, nyilvános helyeinek rendjét évek óta erőszakmentes állapot jellemzi. A 
rendőri statisztikai adatok folyamatos bűncselekmény szám csökkenést mutatnak. Évente 
májustól szeptember végéig azonban a városban tartózkodók száma jelentősen megnő az 
ideérkező belföldi és külföldi turista tömegek miatt. Ilyenkor mind a személyi mind a 



39 
 

vagyonbiztonság tekintetében a keszthelyi polgárok félelemérzete erősebb. 
 
Tekintettel arra, hogy a bűnmegelőzés területén legnagyobb tartalékaink a városban élő és 
dolgozó polgárok, civil szervezetek, rendvédelmi erők és az önkormányzat 
együttműködésében rejlik, városunk képviselőtestülete 2003 decemberében – a Társadalmi 
Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája szellemének megfelelően – Bűnmegelőzési–
Közbiztonsági Koncepciót fogadott el, valamint megalakult a Keszthelyért Polgárőr Egyesület 
is. 
 

2.12.1. Bűnmegelőzési Iroda 

 
Közös célunk, hogy a turistákat az egész Balaton-part egyik legbiztonságosabb települése 
várja, ezért Keszthely a bűnmegelőzés és biztonság területén egy komplex, több 
tevékenységre kiterjedő programot valósít meg, melynek egyik fő területe a 2004 óta 
működő nyári Bűnmegelőzési Iroda. 
  
Az Iroda céljai a következők: 

 a városban, valamint a környező településeken csökkenjen a betöréses lopások, 
besurranások, strandlopások és a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények 
száma 

 segítségnyújtás a közterületek rendjének fenntartásához 

 tudatosítani az állampolgárokban, turistákban, hogy értékeik védelmére saját 
maguknak is fokozott figyelmet kell fordítani – ebben úgynevezett biztonsági partneri 
viszony kialakítására törekszünk 

 a helyi lakosság illetve a környező településeken üdülő turisták biztonságérzetének 
növelése 

 jelenlét a Balaton parti kiemelt nyári rendezvényeken. 
 
Az iroda munkájában résztvevő középiskolás diákok vagyonvédelmi járőrözéssel, illetve 
prevencióval járulnak hozzá a nyaraló vendégek nyugodt pihenéséhez. Munkájukat 
főiskolás, illetve egyetemista diáktolmácsok segítik, az Iroda vezetését pedig egy hivatásos 
rendőr látja el. A folyamatos működés feltételeit az önkormányzat biztosítja.  
 

2.12.2. Polgárőrségek 

 
A ’90-es évektől civil kezdeményezésként létrejöttek a térség polgárőr szervezetei, melyek 
leggyakrabban egyesületi keretek között működnek. Sikeres és aktív bűnmegelőzési 
tevékenységet folytatnak néhány településen. 
 
Tevékenységüket társadalmi munkában végzik.  
 

2.12.3. Rendőrség 

 
A Keszthelyi Rendőr-kapitányság illetékességi területéhez Keszthely várossal együtt 51 
település tartozik összesen 66431 lakossal. A települések változatos képet mutatnak, kezdve 
az idegenforgalmi célpontnak számító Keszthelytől, egészen az alig néhány tucat lelket 
számláló, főleg mezőgazdaságból élő kistelepülésekig. A rendőri feladatok ennek 
megfelelően is eltérőek a különböző területeken.  
 
Általánosságban elmondható, hogy főleg a vagyon elleni bűncselekmények – betöréses 
lopás, alkalmi lopás - dominálnak a térségben, a személy elleni, erőszakos 
bűncselekmények száma azonban alacsony. Köszönhető ez többek között a jól felkészült, 
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sokszor erőn felül teljesítő, a jogszabályoknak és szakmai szabályoknak maximálisan 
megfelelve intézkedő közterületi és bűnügyi állománynak. Keszthelyen, Hévízen és a többi, 
külföldi és belföldi vendégek által egyaránt látogatott üdülőhelyen jelentős terhet ró a 
Rendőrkapitányságra a különböző kulturális rendezvények biztosítása. 
 
További problémát jelentenek a közlekedési balesetek; azonban elmondható, hogy a 
közlekedésbiztonsági helyzet az elmúlt években nem romlott. 
 
A feladatok ellátása során a Keszthelyi Rendőrkapitányság együttműködik az 
önkormányzatokkal, illetőleg a településeken működő polgárőr szervezetekkel.  
 
A rendőri munkát több településen is térfigyelő kamerák segítik, amelyek jelentősen 
megkönnyítik a gyors reagálást a közterületi bűncselekményekre, eseményekre, illetőleg a 
bűnüldözésben is fontos szerepet játszanak. 
 
A Keszthelyi Rendőrkapitányság célkitűzése a terület közbiztonsági helyzetében 
tapasztalható kedvező változások szinten tartása. A kiemelt bűncselekményi kategóriákon 
belül vissza kívánják szorítani a lopások, betöréses lopások és a gépjárműfeltörések 
elkövetését, valamint ezen bűncselekmény kategórián belül növelni szeretnék a felderítési 
eredményességet. Kiemelten kívánják kezelni továbbra is a nyári idegenforgalmi elő-, fő- és 
utószezon rendőri feladatait a gyalogos és kerékpáros szolgálatellátás növelésével. 
 

2.12.4. Tűzoltóság 

 
1995 óta, Keszthely Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága néven önálló 
költségvetési szervként működik a parancsnokság. 
 
Elsődleges működési körzet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a 
Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok 
vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 
alapján az a terület ahol a készenléti szolgálat a mentési és tűzoltási feladatait végrehajtja: 

Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, 
Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, 
Ligetfalva, Nemesbük, Pacsa, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr, Tilaj, 
Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, 
Zalaapáti, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaköveskút, Zalaszabar, Zalaszántó, 
Zalaszentmárton, Zalavár. 

 
Működési körzet, azok a területek, ahol tűzoltóságunk tűz és kárelhárítási feladatokat lát el, 
de a tűzmegelőzési és tűzvizsgálati feladatokat (a közigazgatási határok miatt) más 
tűzoltóság látja el: 

Balatonberény (Marcali), Balatonszentgyörgy (Marcali), Ligetfalva (Zalaszentgrót), 
Pacsa (Zalaegerszeg), Szentpéterúr (Zalaegerszeg), Tilaj (Zalaszentgrót), 
Vindornyaszőlős (Zalaszentgrót), Vörs (Marcali), Zalacsány (Zalaszentgrót), 
Zalaszabar (Nagykanizsa)  

 
Segítségnyújtási működési körzet: 

Ajka, Badacsonytomaj, Körmend, Lenti, Marcali, Nagykanizsa, Sárvár, Zalaegerszeg 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok elsődleges működési körzete, valamint: 
Balatonboglár, Böhönye, Csurgó, Sümeg, Tapolca, Vasvár, Zalaszentgrót önkéntes 
tűzoltóságok működési területe. 

 
2012. január 1-jével a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását 
szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági 
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feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam 
tulajdonába kerül. Az új szabályozás szerint az eddigi önkéntes tűzoltóságok, új nevükön 
önkormányzati tűzoltóságok önálló működési területtel nem rendelkeznének, így az ország 
teljes területét lefedő hivatásos tűzoltóság az állami irányításból adódóan egységes elvek 
mentén tudja majd biztosítani a tűzvédelmet. 
 

2.12.5. Katasztrófavédelem 

 
A katasztrófavédelem helyi szervezetei a következők: 

 Keszthely Város Helyi Védelmi Bizottsága  

 Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Polgári Védelmi 
Kirendeltsége 

 
Feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által 
okozott súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető 
hatások elleni védekezésen és beavatkozáson át egészen a helyreállítási feladatokban 
vállalt feladatokig terjednek.  
 

2.13. Turizmus, idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok 
 
A szezonalitás leküzdése minden Balaton-parti város számára komoly probléma. Számos 
olyan program és rendezvény található a városban, amely a nyár előtt és után is 
kikapcsolódási lehetőségeket biztosít a városlakók és a városba érkező vendégek számára. 
Ezt évről évre a Goldmark Károly Művelődési Központ koordinálja a keszthelyi egyesületeket 
is bevonva.  
 
A 2010-es önkormányzati választásokat követően a Turizmus és Külkapcsolatok Bizottsága 
megszűnt, helyette Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Turisztikai, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság létrehozásával pótolja a turizmusban 
elvégzendő feladatokat. Évről évre ez a bizottság tárgyalja az elmúlt időszak turisztikai 
szezonjának értékelését és az adott évre vonatkozó intézkedési tervet a feladatok minél 
magasabb szintű elvégzése érdekében. 
 
Keszthely testvérvárosai: 

 németországi Boppard 

 hollandiai Hof van Twente önkormányzata (Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, 
Hengevelde és Markelo) 

 a törökországi Alanya 

 erdélyi Székelyudvarhely 

 lengyelországi Stary Sącz 
 

Keszthely az alábbi városokkal kötött Baráti Szerződéseket: 

 Jędrzejów 

 Piwniczna Zdrój 

 Turnov 
 
A keszthelyi szálláshelyek száma az elmúlt években valamelyest átalakult, változott. A 
szállodai szobák száma kis mértékben csökkent, ám minőségileg a jelenkori elvárásoknak 
megfelelően javultak a szolgáltatások.  
 
A vendégéjszakák számában az 5 évvel ezelőttihez képest szinte semmilyen változás nem 
látható, ellenben ha összehasonlítjuk az utolsó évi adatokkal, akkor növekedés 

http://www.boppard.de/
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tapasztalható. Az alábbi táblázat az elmúlt 5 évben az idegenforgalmi adófizetés mértékét 
mutatja Keszthely város vonatkozásában. 
 
A legfontosabb küldő országok közül - bár nagyságrendileg csökkent a vendégek száma - 
még mindig első helyen áll Németország és Ausztria. A Hollandiából érkezők száma változó, 
de örvendetes, hogy megjelentek a francia, spanyol, olasz turisták is. A volt szocialista 
országok közül ismét nagy számban keresik fel városunkat az Oroszországból, 
Csehországból és Lengyelországból érkező turisták. A vendégkör háromnegyedét kitevő 
hazai vendégek száma 2010-ben az előző évhez képest 3-, a külföldieké 6,2%-kal csökkent. 
 
A nemzetközi trendeket tekintve, a turisztikai világszervezet számai alapján nemzetközi 
szinten 4-5%-os növekedés volt tapasztalható. Az európai forgalom ezzel szemben 2-4%-os 
növekedést realizált az első nyolc-kilenc hónap adatai alapján. Ezen belül is voltak olyan 
országok, ahol -1% volt a növekedés, máshol 3. A kelet-európai régió az Európai Unió 
átlagánál is nagyobb mértékű, 7-8%-os növekedést ért el. Az európai utazási szokások 
nagyon nagy mértékben változóban vannak. Európa szerepe viszont folyamatosan csökken, 
tíz év alatt Európa turizmusa 76%-ra csökkent. Folyamatosan látszik a pozícióvesztés, a 
világ turizmusában betöltött szerep csökkenése.1 
 
Magyarországon jellemző tendencia, hogy amíg egy négy-öt csillagos szállodában 8-10-
12%-kal növekedik a forgalom, addig 30%-ot zuhan a panziók forgalma. Az elmúlt években a 
növekvő áraknak, bérszínvonalnak az eredményeként a turisztikai szakmának, a turisztikai 
szolgáltatóknak a jövedelmezőképessége nagyon drasztikus mértékben csökkent. 
 
 

                                                           
1
 Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi marketing terve alapján 



 

Idegenforgalmi adóbefizetés Keszthelyen (eFt) 
 

 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Szálloda 37 261 42 431 42 003 39 070 41 332 37 083 34 425 42 456 25 578 36 929 36 357 

Panzió 5 071 4 178 7 525 5 422 5 736 6 437 4 148 4 205 3 945 4 123 3 268 

Turistaszálló 0 0 0 0 0 0 911 307 n/a n/a n/a 

Kemping 10 720 10 480 10 193 8 206 7 966 6 804 7 192 8 386 8 900 8 907 8 981 

Közösségi szállás 0 0 0 0 0 0 554 0 n/a 714 4 072 

Egyéb (üdülőház) 3 400 0 0 0 0 0 3 747 3 401 17 950 4 213 543 

Kereskedelmi 
szálláshely 
összesen: 

56452 57089 59721 52698 55034 50 385 50977 58757 56373 54886 53221 

Utazási irodák 499 703 450 1 0 0 903 0 0 0 - 

Egyéni befizetők 7 285 3 528 3 786 4 086 3 221 6 273 1 567 2 429 1 787 1 759 - 

Szobakiadók 
Egyesülete 

4 417 4 733 4 730 2 941 3 547 3 433 3 140 3 329 3 640 3 658 - 

Magánszállás 
összesen: 

12201 8964 8966 7028 6768 9706 5610 5759 5427 5328 5902 

Mindösszesen: 68 653 66 053 68 687 59 726 61 802 60 091 56587 64516 61800 60214 59123 

 



2.14. Civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek 

2.14.1. Civil kapcsolatok 

 
Keszthely városában több mint 100 civil szervezet tevékenykedik a kultúra, az oktatás, az 
egészségügy és a sport területén, továbbá jelentős számban vannak jelen a különböző 
öntevékeny baráti körök, illetve hobbi és szabadidős csoportok is. Céljaikban, 
összetételükben, funkciójukban és szervezettségi fokukban igen eltérőek lehetnek. A civil 
szervezetek fontosabb jellemzői: non-profit tevékenység, függetlenség, önkéntesség, 
értékteremtés, közösségépítés.  
 
Az elmúlt években, évtizedekben egyre nagyobb szerephez jutott a gazdaságban a civil 
szféra, mert bár az egyes szervezetek tevékenységeikkel általában egy adott csoport 
hétköznapi igényeit szolgálják ki, összességükben mégis jelentős társadalmi-gazdasági 
funkciót töltenek be. Ezt igazolják a civil szervezetek főbb szerepei is, vagyis a közszféra és 
a magánszféra közötti közvetítés, társadalmi kontroll biztosítása, érdekképviselet, és a közjó 
szolgálata. Ezek mellett fontos megemlíteni a jövedelem-újraelosztásban betöltött 
szerepüket is, mert a civil szervezetek támogatók és támogatottak is egyben. Az állami, 
uniós és magántámogatások kedvezményezettjei, és a rászoruló magánszemélyek, esetleg 
intézmények támogatói. Nélkülük fontos társadalmi funkciók maradnának betöltetlenül, 

amelyek pedig a társadalom demokratikus működését, valamint a lakosság 
önszerveződési igényeinek kielégítését biztosítják. Emellett a szektor munkahelyteremtő 
szerepe, illetve egyre növekvő gazdasági súlya sem elhanyagolható. 
 
A civil szervezetek számos olyan feladatot ellátnak, amelyek az önkormányzat számára 
is fontosak, de források hiányában azok megvalósítására az önkormányzatnak nincs 
lehetősége. (pl.: segélyosztás) A másik nagy előnye ezeknek a szervezeteknek, hogy 
közvetlenül szólítják meg az embereket, könnyebben építik ki a kapcsolatot a város 
lakosságával, és ezáltal tömegeket tudnak megmozgatni egy közös cél elérése 
érdekében. A szervezetek önkéntesei, tagjai szabadidejük és pénzük feláldozásával, 
ingyen munkával sokszor sokkal nagyobb értékű, volumenű, színvonalú rendezvényt, 
előadást, kiállítást, programot stb. tudnak létrehozni, mint azt gondolták volna. Éppen 
ezért a civil szervezetek érték- és hagyományteremtő, illetve közösségépítő szerepe 
felbecsülhetetlen. Egyes szervezetek gondoskodnak tagjaik szabadidejének eltöltéséről, 
mások érdekvédelmi munkát végeznek, a tagok szakmai fejlődését segítik, vagy éppen 
érdeklődési körét bővítik, ismereteket adnak át. Vannak olyan civil szervezetek, akik 
aktívan részt vesznek a város rendezvényein, vagy éppen fő szervezői annak.  
A civil szervezeteken túl a településen aktívan tevékenykedik a Keszthely- Hévíz Kistérségi 
Civil Egyeztető Fórum is, mely 2003 óta működik a kistérségi Területfejlesztési Tanács 
mellett, és nem csak területfejlesztési ügyekkel foglalkozik, hanem ernyőszervezetként is 
működik a térség civil szervezetei számára. 
 
A helyi szervezetek döntő többsége a művelődési intézményekben kap helyet, társas 
életükhöz, rendezvényeik lebonyolításához a szervezési és technikai hátteret is ők 
biztosítják. Nagyon hiányzik Keszthelyen egy Civil Ház, ahol csekély térítés ellenében a 
civil társadalom helyi szervezetei saját helyiséggel rendelkeznének, és amelyekben 
okleveleiket, relikviáikat, vagy közös eszközeiket elhelyezhetnék.  
 
Keszthely Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekkel való jó 
kapcsolattartásra, azok anyagi támogatására, vagy egyéb más módon való segítésére. 
Nyomon követi a civil szervezeteknek szóló új pályázati kiírásokat, arról tájékoztatja a civil 
szervezeteket, ha az önkormányzatnak van szabad kapacitása, segít a pályázatok 
megírásában. 
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2.14.2. Kisebbségek 

 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője szerint Keszthely városában 130 roma család 
él, mindösszesen 510 fő. A Központi Statisztikai Hivatal ezzel ellentétben jóval alacsonyabb 
számban, 103 főben állapította meg a kisebbséghez tartozó lakosok számát a 2001-ben 
végzett népszámláláskor. A valódi adat valahol a két szélsőérték között lehet. A jelenlegi 
statisztikai adatok szerint országos szinten 400 ezer körül van a romák népességszáma, de 
a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2050-re akár egymillióra is növekedhet a számuk, ami 
azt jelenti, hogy a lakosság 10 %-át fogják képviselni. 
 
A kisebbségi választási törvényben előírtaknak megfelelően 2010 július 15-ig 146 
választópolgár kérte felvételét a kisebbségi névjegyzékbe. Ebből 106 fő jelent meg a 
választáson, mely arány 77,6%-os választási arányt jelent. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökének Horváth Ferencet, míg alelnökének Koller Zoltán Károlyt 
választották. 
 
A Városi Önkormányzat költségvetési rendeletébe a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján 
elkülönítetten épül be. A Városi Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési 
beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell 
készítenie. 
 

2.14.3. Egyházak 

 
Keszthely városában összesen 7 egyházi hivatal található, melyek a következők: 

 Magyarok Nagyasszonya Plébániahivatal (Fő tér 9.) 

 Evangélikus Lelkészi Hivatal (Deák F. utca 18.) 

 Református Lelkészi Hivatal (Hanczók utca 20.)  

 Kis-Szent Teréz Plébánia, Kármelita Rendház (Tapolcai út 1.) 

 Izraelita Hitközség (Bem József utca 14.) 

 Hit Gyülekezete (Bercsényi u. 70.) 

 Jehova Tanúi Keszthelyi Gyülekezete (Madách u. 10.) 
 

2.15. Önkormányzati gazdálkodás 
 
Költségvetési koncepció készítésére minden év november 15-ig, a helyi önkormányzat 
képviselő-testület tagjai általános választási évében november 30-ig kerül sor. A jegyző által 
elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester minden év február 15-ig nyújtja be 
a képviselő-testületnek. Keszthely Város költségvetési gazdálkodását az elmúlt években a 
megszorítások jellemezték, és ez várhatóan a következő ciklusban sem változik. 
 

2.15.1. Költségvetés  

 
Keszthely Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 7.037.826 eFt költségvetési 
bevétellel és 7.685.950 eFt költségvetési kiadással került elfogadásra. A 2011. évben 
várható 648.124 eFt hiányt az önkormányzat 17 895 eFt működési célú pénzmaradvány 
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igénybevételével és 53.286 eFt működési hitel felvételével, valamint 249.904 eFt 
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével és 327.039 eFt fejlesztési hitel 
felvételével finanszírozza.  

2.15.1.1. Önkormányzati bevétel 

 
Az önkormányzat legnagyobb bevétele az 1.497.744 eFt állami támogatás, az 1.512.896 eFt 
OEP finanszírozás, valamint a 686.964 eFt átengedett központi adó. Az önkormányzat 
gazdálkodását alapvetően befolyásolja az állami finanszírozás rendszere. 
 
Saját bevételként 798.000 eFt helyi adóbevétel, 542.834 eFt intézményi működési bevétel, 
125.000 eFt vagyonkezelésből származó bevétel és 519.726 eFt felhalmozási és tőkejellegű 
bevétel került betervezésre. 
 

2.15.1.2. Önkormányzati kiadás 

 
Az Önkormányzat jelentős szerepet tölt be Keszthely város és vonzáskörzete munkaképes 
lakosságának foglalkoztatásában. Az Önkormányzat költségvetésében legnagyobb kiadást a 
munkavállalók részére fizetendő személyi juttatások, valamint a kapcsolódó, munkaadót 
terhelő járulékok teszik ki. 
 
Dologi kiadásokra 1.975.262 eFt fordítható a 2011. évben. A működési kiadásokon túl 
2.255.984 eFt felhalmozási kiadással és 14.645 eFt felújítással számol a 2011. évre 
elfogadott költségvetés.  
 

2.15.2. Adópolitika, hatósági árak 

 
Az önkormányzat gazdálkodásában fontos szerepet játszik a helyi adóztatás rendszere. A 
helyi adóztatás, a helyi adópolitika kialakítása az önkormányzat gazdasági önállóságának 
egyik eszköze, melynek célja, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, 
stabilan előre tervezhető bevételi forrásait megteremtse. A helyi adóbevételek szerepe – 
különös tekintettel az iparűzési adóra – az elmúlt időszakban fokozatosan felértékelődött, az 
önkormányzati saját bevételek egyre tekintélyesebb hányadát biztosítja. 
 
Az önkormányzat területén a helyi adók közül az iparűzési adó, az építményadó, valamint az 
idegenforgalmi adó került bevezetésre. Átengedett központi adóként az önkormányzat 
forrásait bővítik a gépjárműadó bevételek, melyek esetében helyi adóigazgatási szinten 
történik az adó megállapítása, kivetése, nyilvántartása és beszedése. 
 
Az önkormányzat helyi adópolitikájának az alábbiakat kell szolgálnia: 

 iparűzési adó tekintetében biztosítani kell a mikro- és kisvállalkozások számára a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §-a alapján adható adómentesség 
lehetőségét, mely a 2,5 millió Ft alatti adóalappal rendelkező vállalkozásokat 
mentesíti az iparűzési adó megfizetése alól; 

 fontos célként kell megjelennie annak, hogy az adófelderítés tovább erősödjék, 
hatékonysága javuljon, növekedjen az átfogó és célirányos adóellenőrzések száma; 

 kiemelendő cél az adózói alanyi kör bővítése. Ennek eszköze az adómentességet 
indokolatlanul élvezők körének csökkentése, az adóellenőrzések hatékonyságának 
fokozása; 

 fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy mind a gazdasági társaságok, mind a 
magánszemélyek tekintetében javuljon az adófizetési morál, melynek feltétele az 
adóhátralékok és adókintlévőség behajtás eredményesebbé tétele; 

 meg kell vizsgálni a jelenleg az önkormányzat által alkalmazott adómértékek és a 
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KSH által közzétett adatok (fogyasztói árszínvonal-változás) alapján valorizált 
adómértékek közelítésének lehetőségeit, különös tekintettel az idegenforgalmi adóra; 

 az önkormányzat területén már megvalósított fejlesztések, befektetések tekintetében 
fontos szempontként kell érvényesülnie a megtelepedett vállalkozások 
megtartásának, valamint elő kell segíteni további tőkeerős hazai és külföldi 
vállalkozások letelepedését. 

 

2.15.2.1. Adónemek jellemzői Keszthelyen 

 
Helyi iparűzési adó 
 
Mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %. Mentes az 
adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek vállalkozási szintű alapja nem éri el a 
250 000 Ft-ot. Az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem 
rendelkező vállalkozók esetében, az ott ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység után 
fizetendő adó mértéke 2000 Ft/nap.  
 
Építményadó 
 
Az építményadó fizetési kötelezettség kiterjed minden, az Önkormányzat illetékességi 
területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre, kivéve azokra az 
építményekre, amelyek után magánszemélyek kommunális adóját fizetnek. 2011. évben az 
építményadó mértéke 400 Ft/m2, melyből 40 % kedvezmény illeti meg a magánszemélyeket 
a nem üzleti célt szolgáló építményei után.  
 
Magánszemélyek kommunális adója 
 
Adófizetésre kötelezett az a magánszemély, akinek lakás céljára szolgáló épület, beépítetlen 
belterületi földrészlet van a tulajdonában, vagy nem magánszemély tulajdonában lévő lakás 
bérleti jogával rendelkezik.  
 
Mértéke: 125 m2-ig  5400 Ft/év 
  125-150 m2  7500 Ft/év 
  150-200 m2  9000 Ft/év 
  200 m2 felett  12000 Ft/év 
 
Telek esetében az adó mértéke telkenként 5000 Ft/év, melyből 50 % kedvezmény illeti meg 
az 1000 m2-t meg nem haladó beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonosát. 
 
Mentes a kommunális adó alól az a lakás, amelynek hasznos alapterülete nem haladja meg 
a 80 m2-t., illetve 125 m2-ig 50 %, 150 m2-ig 33 % adókedvezmény jár. 
 
Gépjármű adó 
 
Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett 
teljesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó mértéke 2011. évben: 
Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/ kW 
Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/ kW 
Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/ kW 
Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/ kW 
Gyártási évet követő16. naptári évben és azt követően 140 Ft/ kW 
 
Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 
autóbusz esetén az adó mértéke minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft. Egyéb 
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tehergépjármű és pótkocsi esetén minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft. 
 
 
Idegenforgalmi adó 
 
Mérteke a 2011. évben 385 Ft/fő/éj, amelyet azoknak kell fizetniük, akik Keszthely Város 
közigazgatási területén nem állandó lakosként tartózkodnak. Az adó alapja a megkezdett 
vendégéjszakák száma. Mentesség illeti meg a 18. életévét be nem töltött 
magánszemélyeket, a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulókat, a 
gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülőket, valamint a 3 vagy több kiskorú 
gyermeket nevelőt az együttes itt tartózkodás esetén. 
 
Adóköteles vendégéjszakák, idegenforgalmi adóbevétel: 
 

 
Talajterhelési díj 
 
Azoknak a természetes és jogi személyeknek kell ezt az adót fizetni, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Mértéke 360 Ft/m3 (a területérzékenységi 
szorzóval számolva). A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vízmennyiség. 
 
 

Keszthely 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
/tervezett/ 

Idegenforgalmi adó mértéke 
Ft/fő/éj 

330 345 360 360 385 385 

Adóköteles vendégéjszaka 171.455 199.628 173.958 154.446 153.566  

Idegenforgalmi adóbevétel 
/eFt/ 

56.285 67.165 64.934 60.213 57.373 60.000 



2.15.2.2. A 2010. évben az adókivetések és az adóbevételek alakulása  

 
Adónem Adózók száma /fő/ Helyesbített folyó évi 

előírás /eFt/ 
Adóbevétel /eFt/ Elő-

irányzat  
/eFt/ 

Teljesítés /%/ 
(befizetés/elő írás) 

Adó-bevétel 
változás /%/ 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010/2009 

Építményadó 4 588    4 610    136 061    135 140    128 648    124 402    130 000    94,55 92,05 96,70 

Magán-személyek 
kommunális adója 

3 481    3 472    15 810    15 870    16 299    16 164    15 000    103,09 101,85 99,17 

Idegen-forgalmi 
adó tartózkodás 
után 

203    262    59 116    58 169    60 213    57 373    62 000    101,86 98,63 95,28 

Helyi iparűzési adó 2 679    2 745    587 926    614 610    604 441    577 082    600 000    102,81 93,89 95,47 

Gépjármű-adó 7 221    7 341    157 006    174 506    148 589    170 519    155 000    94,64 97,72 114,76 

Bírság 193    417    254    2 565    388    934    1 000    152,76 36,41 240,72 

Pótlék 4 340    5 387    19 808    16 827    7 555    9 017    6 000    38,14 53,59 119,35 

Egyéb bevételek 182    423    2 593    5 181    1 752    2 211    1 000    67,57 42,68 126,20 

Földbérbe-adásból 
származó 
jövedelem 

1    1    2    2    2    2    0    100,00 100,00 100,00 

Talaj-terhelési díj 89    59    1 134    1 477    890    1 224    500    78,48 82,87 137,53 

Összesen: 22 977    24 717    979 710    1 024 347    968 777    958 928    970 500    98,88 93,61 98,98 



Az önkormányzat adóigazgatási illetékességi területén a gazdaság adótermelő képessége 
az utóbbi két évben (2009-2010) tendenciáját tekintve stagnált.  
 
Az összesített adatokból megállapítható, hogy 2010. évben az adókivetések összege 44.637 
eFt-tal nőtt az előző évhez viszonyítva, míg a teljesítés aránya (befizetés/kivetés) 5,27 % 
ponttal csökkent. Az előírások növekedése ellenére az adóbevételek összege elmaradt a 
2009. évitől. Keszthely Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének adóbevételekre 
vonatkozó előirányzata is csak 98,81 %-ban teljesült. 
 
Az építményadóban 2010. évben befolyt adóösszeg elmaradást mutat a 2009. évi 
bevételhez viszonyítva. A beszedett adó mellett az előírás és a teljesítés aránya is csökkent 
az előző évhez képest. A bevétel elmaradást több, viszonylag magas építményadó 
kivetéssel rendelkező vállalkozás pénzügyi nehézsége, felszámolási eljárás alá kerülése 
eredményezte, ami jelentősen megnövelte ebben az adónemben a hátralék, valamint a 
bejelentett hitelezői igény összegét. Az elmaradt teljesítés a 2010. évi költségvetési 
előirányzat 95,69 %-os teljesülését eredményezte.  
 
Magánszemélyek kommunális adója mind az előírás, mind a bevétel tekintetében stagnálást 
mutat a 2010. adóévben 2009-hez viszonyítva. Ennek az adónemnek a költségvetési 
előirányzata 107,76%-osan teljesült.  
 
Az idegenforgalmi adó csökkenését az adóköteles vendégéjszakák számának csökkenése 
eredményezte. Az adómérték 385 Ft/fő/vendégéjszakára történő emelkedése ellenére is 
csökkenést mutat a 2010. évi idegenforgalmi adóbevétel a 2009. évihez képest. Egyik, 
kereskedelmi-szálláshelyet üzemeltető adózó végelszámolás alá került, ami jelentős 
idegenforgalmi adó hátralékot eredményezett. A be nem fizetett, de beszedett 
idegenforgalmi adó hátraléka hitelezői igényként a végelszámoló felé bejelentésre került. 
Fentiek tükrében elmondható, hogy a költségvetési előirányzathoz képest is elmaradás 
mutatkozik, az csak 92,54%-ban teljesült. 
 
Helyi iparűzési adó tekintetében az előírás 26.684 eFt-os növekedése mellett, az adóbevétel 
2010. évben elmaradt a 2009. évben beszedettől. Az adómérték és a kedvezmények 
tekintetében változás nem volt 2009-2010. év viszonylatában. A költségvetési előirányzat 
96,18 %-osan teljesült, a befizetések teljesítésének aránya lényeges elmaradást mutat az 
előző évhez képest.  
 
A gépjárműadó előírása és bevétele is jelentősen emelkedett 2010. évben 2009-hez 
viszonyítva. Ez az emelkedés a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
módosításának következménye, amely módosítás kiterjedt az adó mértékére, átlagosan 15 
%-kal emelkedett 2010. január 1-jétől a gépjárműadó mértéke. Az adózók száma 
minimálisan emelkedett, míg az adótárgyak száma csökkent. 2009. évben 9986 gépjármű 
után került kivetésre gépjárműadó, míg 2010. évben ez a szám 9906-ra csökkent. Mindezek 
tükrében a költségvetési előirányzat 110 %-ban teljesült. 
 
Az adózók adófizetése, adóbevallási morálja az előző évhez képest jelentősen romlott. Az 
adóhátralék összege 20.549 eFt-tal emelkedett, ami 12,76 % növekedést jelent 2009. évhez 
képest. Az adóhátralék emelkedésének jelentős részét képezi, hogy 2010. évben tovább nőtt 
a felszámolás alatt lévő vállalkozások száma.  
 

2.15.3. Vagyongazdálkodás 

 
Az önkormányzati vagyon magába foglalja az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, 
ingókat, vagyoni értékű jogokat, társasági részesedéseket, tagságot megtestesítő 
értékpapírokat, egyéb értékpapírokat és pénzeszközöket. Az önkormányzatokról szóló 1990. 
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évi LXV. törvény és a jelenleg hatályos, az önkormányzati vagyon hasznosításáról szóló 
31/2003. (XI. 3.) számú helyi rendelet besorolása szerint az önkormányzati vagyon, amely 
közvetlenül az önkormányzat feladatainak és hatáskörének ellátását szolgálja a 
forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozik, míg, amely 
nem kötődik közvetlenül az önkormányzati feladatok ellátásához, forgalomképes vagyonnak 
minősül. 
 
A forgalomképtelennek minősülő helyi közutak, terek, parkok üzleti hasznosítására 
korlátozottan, legfeljebb ideiglenes jelleggel üzletek, vendéglátó előkertek kitelepülése, 
különböző rendezvények tartása erejéig van mód. 
 
A korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó nevelési, oktatási, kulturális és 
egészségügyi intézmények használatában lévő vagyonnak az alapfeladatuk ellátásán túli 
hasznosítására már nagyobbak a lehetőségek. Már megkezdődött az intézménystruktúra 
felülvizsgálata, amelynek során feltárhatók a szabad kapacitások. Ezek kihasználása az 
intézmény adottságaitól függően történhet az intézmény keretein belül, vagy azon kívül. Az 
intézmény keretein belül a feladatellátás színvonalának emelésével, a szabad szellemi 
kapacitással párosulva fizető szolgáltatások nyújtásával, vagy az eszköz bérbeadásával 
valósulhat meg. Más esetben az eszközöknek a tényleges igény szintjére csökkentése és a 
felszabaduló eszköznek a bérbeadása vagy értékesítése lehet a hasznosítás további módja. 
 
Forgalomképes ingatlanok az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek, illetve az ilyeneket tartalmazó tisztán önkormányzati tulajdonú épületek, 
a beépíthető belterületi és külterületi ingatlanok, továbbá a külterületi mezőgazdasági 
területek. A lakások és a nem lakás célú helyiségek nagyrészt a VÜZ Keszthelyi 
Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. kezelésében vannak. A lakásállomány 
összetételének javítása érdekében élni kell a lakásépítés esetleges állami támogatási 
lehetőségeivel, az új lakások bérbeadásánál elsőbbséget kell élvezzen a lakás kiváltás, 
elősegítendő a leromlott állapotú ingatlanok rehabilitációját. A nem lakáscélú helyiségek 
tekintetében a jelenleg üresen álló helyiségek bérbeadásának elősegítése fontos feladat, 
erre vonatkozóan a bérbeadást szabályozó rendelet különböző kedvezményeket biztosít.  
 
További jelentős probléma egyes ingatlanok erősen leromlott műszaki állapota, az ingatlanok 
felújítására a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani, akár a vállalkozói tőke érdekeltté 
tételével is. A jelenleg beépítetlen, de a szabályozási tervek szerint fejleszthető ingatlanok 
(Balaton-part, MOL kút utáni területek, stb.) mielőbbi, ugyancsak a vállalkozói tőke 
bevonásával történő fejlesztése eredményezhet az önkormányzat számára nemcsak 
egyszeri értékesítési, hanem folyamatos adóbevételeket is.  
 
Az önkormányzat ingatlanvagyona összesen mintegy 1300 db ingatlan. Ebből ingatlanjelleg 
szerint a jelentősebb számú ingatlanok: 

• út, tér, híd      637 db 
• lakásbérlemény (VÜZ Kft. kezelésében)  320 db 
• helyiségbérlemény (VÜZ Kft. kezelésében)  119 db 
• intézmény épület     38 db 

 
Az önkormányzati ingatlanok hasznosítására (üresen álló, kiadásra, illetve eladásra váró 
ingatlanok) kedvezőtlen hatást gyakorolt a nemzetközi gazdasági válság, mely az 
ingatlanárak drasztikus csökkenését okozta. A befektetési célú ingatlanok iránt egyáltalán 
nincs kereslet a bizonytalan gazdasági helyzetben, és általánosságban 50%-os túlkínálatról 
szólnak a statisztikák (forrás: GKI Gazdaságkutató Zrt. jelentése). 
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2.16. Gazdasági SWOT-analízis 
 

 
Erősségek 

 

 
Gyengeségek 

 

- Sármelléki repülőtér közelsége 
- M7 autópálya közelsége 
- V.B. Transz-Európai közlekedési folyosó 
- Balatoni hajókikötő 
- Természetföldrajzi szempontból gazdag 

terület 
- Idegenforgalmi látványosságok (Balaton, 

Keszthelyi hegység, Kis-Balaton) 
- Kulturális kínálat, történelmi város, 

évszázados hagyományok 
- Festetics-kastély 
- Gyógyturisztikai központ közelsége 

(Hévíz) 
- Országos átlagnál kedvezőbb 

munkanélküliségi mutatók 
- Jól szervezett civil szektor 
- Széleskörű nemzeti és nemzetközi 

ismertség 
- Idegenforgalmi marketing szervezetek 
- A térségi szereplők megszerzett 

tapasztalata a vendégfogadás terén 
- Több nyertes, nemzetközi 

együttműködésben megvalósított 
pályázat 

- Testvérvárosi kapcsolatok 
- Magas színvonalú idegenforgalmi és 

vendéglátó-ipari szakképzés fejlesztési 
elképzelésekkel 

- Felsőoktatási intézmény 
- Magasan képzett munkaerő 
- Teljes körű szociális ellátórendszer, 

térségi központként működő városi 
intézményekkel 

- Fejlett szolgáltatási ágazat 
- Pannon Egyetem Georgikon Kar oktatási 

és kutatási bázis 
- Helyi termékek széles köre 
- Alacsony környezeti terhelés, nehézipar 

hiánya 
- Megújuló energiák alkalmazásához 

széles alapanyagbázis (biomassza, 
geotermikus-, szél- és napenergia, 
biogáz és bioetanol) 

- Technológiai kutatások (PEGK) 
- Biológiai sokféleség, védett természeti és 

tájképi értékek 
- természetközeli gazdálkodás 
- magas az erdők aránya (Keszthelyi 

hegység) 

- Makro-regionális kapcsolatok 
tekintetében viszonylag periférikus 
fekvés – régiók határán  

- Közúti, vasúti megközelíthetőség nem 
optimális (Az osztrák határrész 
megközelíthetősége rossz) 

- Sármelléki reptér financiális problémái, 
az ipari park működési nehézségei 

- Szűk keresztmetszetű úthálózat  
- A helyi és helyközi közúthálózat 

fejlesztésre szorul  
- Városi elkerülő út kiépítése késik 
- A vállalkozási szektorban alacsony a 

jövedelmezőség 
- Viszonylag egyoldalú 

gazdaságszerkezet 
- Kulturális központok kedvezőtlen anyagi, 

technikai működési feltételei, hiányzik a 
konferenciaturizmushoz szükséges 
infrastruktúra 

- Város finanszírozási problémákkal küzd 
(magas hitelfelvétel, intézmények 
fenntartása) 

- Szezonális munkanélküliség 
- alacsony jövedelem színvonal az EU 

átlaghoz képest 
- szociális hátrányok, elszigetelt szociális 

szórványterületek a városban 
- Alacsony befektetői érdeklődés a 

keszthelyi befektetési területek iránt 
- Gyenge a kapcsolat a gazdasági 

szereplők és az egyetemi 
kutatóintézetek között 

- Keszthelyi kórház fenntartása jelentős 
önkormányzati többletforrást igényel 

- Nagyon alacsony innovációs képesség a 
gazdasági szektorban 

- Vállalkozói szférában alacsony az 
érdeklődés a képzési programok iránt 

- Elöregedő és csökkenő népesség 
- Képzett, fiatal munkavállalók 

elvándorlása 
- Fenntartható mezőgazdasági termelés, 

erdőgazdálkodás hiányzik, a jelenlegi 
gazdálkodási modell nincs összhangban 
a tudományos eredményekkel 

- Fejlesztési programok nem valósulnak 
meg 

- gyenge a programok monitoringja 
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- Balaton és Kis-Balaton élővilága 
- Környezetvédelmi képzések és kutatások 

a PEGK-n 
- Kistérségi központi szerep 
- elérhető IKT  
- oktatásban alkalmazott modern IKT 

eszközök, alkalmazási tudás 
- Jó kapcsolat a regionális, megyei 

közigazgatási és fejlesztési 
szervezetekkel 
 

 
Lehetőségek 

 

 
Veszélyek 

 

- Együttműködés a Balatoni Nemzeti Park 
Igazgatósággal, az ökoturizmus 
lehetőségeinek kiaknázása terén 

- A Balaton kiemelt üdülőkörzet 
fejlesztéseinek részese 

- Hévízzel történő kooperáció segítségével 
egymást kiegészítő turisztikai 
szolgáltatás csomag 

- A testvérvárosi kapcsolatok intenzívebb 
kihasználása a gazdasági és 
idegenforgalmi kapcsolatok erősítésére  

- Több régió határán több irányból érkező 
lehetőségek 

- A Hévízi gyógy tó UNESCO-világörökségi 
listára való felkerülésének terve (ez ma 
már Festetics örökségként szerepel a 
tervekben) 

- A Budapest - Nagykanizsa - Adria 
gazdasági-kommunikációs tengely 
„előnyös” peremén fekszik a város 

- Ökoturizmusban rejlő fejlesztési 
lehetőségek 

- Helyi termék és bio-piacok létesítése 
(Gyenesdiás, Keszthely, Hévíz) 

- Komplex turisztikai termékcsomagok 
kialakítása, a térség adottságainak 
bevonásával 

- Egészségturizmusban rejlő lehetőségek 
kihasználása,  

o Megvalósuló fejlesztések pozitív 
gazdasági hatása: 

- Belváros és Balaton-part rekonstrukciója 
- Közlekedési koncepció segítségével 

megvalósuló rendszerezett közlekedési 
rendszer 

- Kerékpárút fejlesztése 
- Élményfürdő és kapcsolódó 

létesítményfejlesztés 
- Balaton Fővárosa címre épülő 

marketingtevékenység 

- A térség háttérbe sorolódik az országos 
idegenforgalmi prioritások sorában 

- Jelenleg túlterhelt belváros 
- Nem hatékony turisztikai marketing 

tevékenység 
- Vendégek elmaradása 
- A turisztikai vonzerők nem válnak 

turisztikai termékké 
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3. Összefoglaló fejlesztéspolitikai helyzetkép 
 
A fejlődést gátló problémák kezelését, és az ehhez kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket az 
alábbi összefoglaló táblázat2 tartalmazza. 
 

Fejlődést gátló 
problémák/ 

gyengeségek 

Kapcsolódó 
fejlesztési 

irányok 

Tervezett 
városfejlesztési és 

egyéb 
intézkedések 

A fejlesztés 
indokoltsága 

Várt hatások 

Stagnáló 
gazdaság, nem 
megfelelő 
gazdasági 
környezet 

Befektetési és 
üzleti környezet 
fejlesztése a 
belvárosban és 
a gazdasági, 
ipari területeken 

- Technológiai 
Inkubátorház 
létesítése az 
Egyetem közelében 

- Befektetési 
lehetőségek 
kiajánlása 

- Belváros 
megújítása, 
turisztikai célú 
fejlesztések 

- Vásárcsarnok 
építése a 
belvárosban 

- A turisztikai 
főszezonon kívül 
relatíve magas 
munkanélküliségi 
ráta 

- Alacsony innovációs 
hajlandóság 

- Az utóbbi években 
jelentősebb vállalati 
beruházás nem 
valósult meg 
Keszthelyen 

- A turisztikai és 
kulturális 
lehetőségek 
kihasználtsága 
fokozható 

- Korszerűtlen és 
fedetlen 
piacrendszer 
üzemeltetése a 
belvárosban 

- A foglalkoztatottság 
növekedése, 
országos átlagnál 
kedvezőbb adatok 

- Technológia intenzív, 
innovatív helyi 
vállalkozások 
fejlődése 

- Új beruházások 
megjelenése 
középtávon 

- Turisztikai 
vállalkozások 
jövedelmeinek 
növekedése 

- Kulturális programok 
számának és 
színvonalának 
növekedése 

- Új, és magasabb 
színvonalú 
szolgáltatásokat 
lehetővé tevő 
vásárcsarnok építése 

Nem kellően 
kihasznált 
turisztikai 
potenciál, hiányos 
infrastruktúra 

Turisztikai 
potenciál 
kihasználásának 
ösztönzése 

- A belváros 
megújítása, a Fő tér 
és a sétáló utca 
felújítása, 
átalakítása 

- Helyi vállalkozások 
bevonása a 
városfejlesztési 
tevékenységek 
gazdaságfejlesztési 
részébe 

- Balaton part és 
Fenékpuszta 
turisztikai 
funkciójának 
erősítése 

- Szerényen növekvő 
látogatottsági 
adatok 
(vendégéjszakák 
száma) 

- A turisztikai 
érdekeltségű 
vállalkozások ¾-e a 
belvárosban 
működik 

- Vonzóbb turisztikai 
környezet kialakítása 
a belvárosban és a 
Balaton parton 

- A vendégéjszakák 
számának 
növekedése 

- A turisztikai 
vállalkozások 
lehetőségeinek 
bővülése 

Leromlóban lévő 
közterek és 
műemlék 
ingatlanok, 
kihasznált 

A közterületek 
fejlesztése, 
közösségi 
funkciók 
bővítése, 

- A város Fő terének 
átalakítása, 
közösségi és 
turisztikai funkciók 
megjelenítése 

- Rendezvénytér és 
valós közösségi tér 
hiánya 

- Turisztikailag nem 
kihasználható 

- Megfelelő színvonalú 
és kihasználható 
méretű rendezvénytér 
(terület) kialakítása 

- Lakossági és 

                                                           
2
 Összefoglalás az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján 
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közösségi helyek 
hiánya 

műemlék 
ingatlanok 
kihasználása, 
állagmegóvása, 
felújítása 

- Rendezvény 
helyszínek 
kialakítása 

- Jelentősebb 
műemlék épületek 
felújítása (templom) 
és funkcióval való 
megtöltése 
(sétálóutcai 
üzlethelyiségek) 

térszerkezet 
- Rendkívül 

nagyszámú, romló 
állapotú műemlék 
ingatlanok 

turisztikai igények 
párhuzamos 
kielégítése 

- A műemlék 
ingatlanok állagának 
megóvása, 
fejlesztése 

- Új funkciók 
megjelenése a 
belvárosban 

 

Túlterhelt 
úthálózat, egyes 
városrészekben 
hiányos közmű 
infrastruktúra, 
XXI.sz-i 
kommunikációs 
eszközök 
korlátozott 
használhatósága 
a közösségi 
területeken 

Közmű és 
úthálózat, 
valamint 
kommunikációs 
infrastruktúra 
fejlesztése 

- Hiányzó felszíni 
csapadékvíz 
elvezetés 
megoldása, 

- kerékpárutak 
fejlesztése 

- belváros 
tehermentesítése, 
forgalomcsillapítás, 
forgalmi rend 
változás 

- parkolási rendszer 
fejlesztése a 
városban 

- tömegközlekedés 
létesítményeinek 
fejlesztése 

- Wifi-rendszer 
kiépítése a Fő téren 

- A szélsőséges 
időjárási viszonyok 
miatt keletkező 
csapadékvíz anyagi 
károkat okozhat 

- A megnövekedett 
belvárosi forgalom 
rontja a levegő 
minőségét 

- A kulturális 
(színház) és üzleti 
fejlesztéseket 
korlátozza a 
parkolóhelyek 
szűkössége a 
belvárosban 

- Elavult és a 
megnövekedett 
forgalomhoz 
kevéssé igazodó 
tömegközlekedési 
hálózat 

- A hagyományos 
telekommunikációs 
eszközökön túl, 
vezeték nélküli 
rendszer (Internet) 
nem használható a 
városban 

- Alapinfrastruktúra 
fejlődése 

- A belváros forgalmi 
túlterheltségének 
mérséklődése 

- Új fizető 
parkolóhelyek 
kialakítása 

- Kulturális és üzleti 
beruházások 
megjelenése már 
rövidtávon is 

- Info-kommunikációs 
lehetőségek 
kiszélesítése a 
lakosság és a turisták 
számára 

 

A kulturális, 
közösségi és 
közfunkciót ellátó 
épületek állaga 
romló tendenciát 
mutat, fenntartási 
költségei egyre 
nagyobb terhet 
rónak az 
önkormányzatra 

Kulturális és 
közösségi 
szolgáltató 
létesítmények, 
középületek 
felújítása, 
kihasználtságuk 
növelése, 
fenntarthatóság
uk javítása 

- Kulturális 
létesítmények 
fejlesztése, 
funkcióbővítése 

- Ifjúsági és 
sportlétesítmények 
fejlesztése 

- Rendezvények és 
sportesemények 
szervezése 

- Oktatási 
intézmények 
felújítása 

- A város méretéhez 
képest jelentős 
méretű és sokszínű 
kulturális 
intézménnyel 
rendelkezik, melyek 
folyamatos 
karbantartása, 
fejlesztése a város 
turisztikai 
vonzerejének egyik 
alappillére 

- Az ifjúsági, sport-, 
és kulturális 
rendezvények 
közösségépítő 
hatását eddig nem 
megfelelően 
használta ki a város 
 

- A kulturális jelleg 
erősítése a turisztikai 
vonzerők között 
megfelelő intézményi 
háttérrel biztosítva 

- Fokozódó kulturális 
sport- és ifjúsági élet, 
színvonalas 
rendezvényekkel 
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Tartósan 
leszakadó 
városrészek, a 
környezet fizikai 
leromlottságának 
konzerválódása, 
szociálisan 
hátrányos 
csoportok 
kirekesztődése 

A hátrányos 
helyzetű rétegek 
helyzetének 
tartós javítása 
az oktatásba 
való 
bekapcsolódáss
al, helyi és 
országos 
munkaprogramo
k indítása. 
A szociális 
védőháló 
szélesítése. 
A 
szemléletformál
ás kialakítása a 
társadalmi 
integráció 
erősítése 
érdekében. 

- Időskorúak 
védelme, házi 
jelzőrendszer 
bővítése 

- Képzési programok 
szervezése az 
érintettek számára 

- Romalakosság 
munkaerő-piaci 
helyzetének az aktív 
támogatása 

- A fejlesztések 
megvalósításakor a 
helyi HH lakosság 
bevonásának a 
szubvencionálása 

- A szociális ellátások 
és szolgáltatások 
fejlesztése 

- A helyi identitás és 
közösségformálás 
erősítése a 
hátrányos helyzetű 
rétegek körében is 

- Az elöregedő 
lakosság mellett az 
időskorúak részéről 
egyre nagyobb 
számban jelentkezik 
a külső segítség 
igénylése 

- A roma lakosság 
között még mindig 
magas az 
iskolázatlanok, vagy 
alacsony 
képzettségűek 
aránya 

- A célcsoport 
nehezen 
motiválható a 
képzési programok 
igénybevételére 

- A célcsoport 
körtében alacsony a 
foglalkoztatottság, 
célirányos 
szubvenciók 
szükségesek 

- Nem megfelelő 
lakhatási és 
környezeti 
körülmények 
jellemzők 

- A leszakadó 
rétegeket különösen 
fontos bekapcsolni 
a társadalmi és 
közösségi 
fejlesztési 
programokba 

 

- Növekszik az 
időskorúak ellátási 
biztonsága 

- A roma lakosság 
részére vonzó 
képzési programok 
valósulnak meg 

- Már rövid távon is 
növekszik a 
foglalkoztatottság a 
HH lakosok körében 

- Javulnak a lakhatási 
körülmények 

- Sikerül tartósan 
integrálni ezeket a kis 
közösségeket a 
szélesebb keszthelyi 
közösségbe 

- Növekszik a helyi 
identitástudat 

Közintézmények 
energiaigénye és 
alacsony szintű 
energia 
hatékonysága 
egyre növekvő 
terhet ró az 
önkormányzatra; 
jelentősebb 
környezetvédelmi 
beruházások 
hiánya 

Energiahatékon
yság növelése, 
környezetvédel
mi beruházások 
ösztönzése 

- Közintézmények és 
önkormányzati 
fenntartású 
intézmények 
energetikai 
korszerűsítése 

- Szelektív 
hulladékgyűjtő 
sziget kialakítása a 
Fő tér peremén 

- Az energiahordozók 
jelentős drágulása, 
valamint a 
korszerűtlen 
technológiák egyre 
nagyobb mértékben 
terhelik a város 
költségvetését 

- A környezettudatos 
lakossági és 
vállalati magatartás 
még nem alakult ki 
a városban 

 

- Megtakarítás 
képződik a 
középületek 
gazdaságosabb 
fenntartásával 
kapcsolatban 

- A szelektív 
hulladékgyűjtés az 
egész városban 
eredményesen 
működtethető lesz 
középtávon 

Konzerválódott és 
hagyományos 
oktatáspolitika, 
innovációs 
kapacitás 
alacsony 
kihasználtsága 

Proaktív 
innovációs és 
modern oktatási 
politika 
kidolgozása 

- Az oktatási rendszer 
kialakítása a 
munkaerő piaci 
igényekhez 
igazodva 

- Az alapszintű 
oktatási 
intézmények 

- Az oktatási rendszer 
helyi egységei a 
hagyományos, 
rugalmatlan 
struktúra mellett 
működnek 

- Az oktatási 
intézmények állaga 

- Az oktatási rendszer 
középtávon pozitív 
válaszokat képes 
adni a piaci 
kihívásokra, 
igényekre 

- A felújított 
intézmények 
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fejlesztése 
- Technológiai 

inkubátorház 
létesítése az 
egyetem közelében, 
innovációs 
kapacitások 
kihasználása 

- K+F és kooperációs 
kapcsolatok 
erősítése a 
vállalkozások között 
 

leromlott, 
fenntartásuk 
költséges 

- Az egyetem 
jelenléte ellenére, 
kihasználatlan a 
város és a térség 
innovációs és K+F 
potenciálja 

gazdaságosabban 
lesznek fenntarthatók 

- A helyi tudásbázisra 
alapozva egyre több 
innovációs és K+F 
projekt valósul meg 

Az egészségügyi 
intézmények a 
szektor 
egészéhez 
hasonlóan 
korszerűtlenek és 
nem igazodnak a 
térségben élő 
lakosság 
igényeihez 

Magas szintű, 
modern, aktív 
egészségügyi 
ellátás 
biztosítása 

- A közintézmények 
akadálymentesítése 

- A szociális és 
egészségügyi 
intézmények, 
valamint az ellátás 
színvonalának 
fejlesztése 

- Emelt szintű járó-
beteg szakellátás 
kialakítása 

- A közintézmények 
egy részénél még 
nem biztosított az 
akadálymentesítése 

- Az ellátás 
színvonala változó, 
nincs egy 
koncentrált és a 
térségben jól 
megközelíthető 
szakellátó központ 
 

- Az esélyegyenlőségi 
alapfeltételek 
javulnak 

- Az egészségügyi 
ellátás elérhetősége 
és színvonala 
egyaránt érezhető 
módon javul 

A mikro-térségben 
elhelyezkedő 
versenytársakkal 
(Hévíz) szemben 
csökken 
Keszthely 
központi szerepe 

A térségi 
központi funkció 
megtartása és 
erősítése 

- A történelmi városi, 
illetve kultúr-
turisztikai jellegek 
erősítése 

- A Festetics-kastély 
felújítása, a 
kulturális örökség 
aktív ápolása 

- A történelmi 
jelentőségű védett 
épületek felújítása, 
hasznosítása 

- A történelmi 
belváros 
újjáélesztése 

- A kistérségi 
feladatok fokozott 
ellátása 

- Turisztikai és 
gazdasági 
helyzetelőnyök 
kihasználása 

- Az elmúlt években 
városi rangra emelt 
környező 
települések – 
speciális turisztikai 
lehetőségeiknél 
fogva – 
Keszthelynél 
dinamikusabban 
fejlődtek 

- Keszthely a kultúr-
turisztikai értékeire 
alapozva 
szerepelhet 
hatékonyan a 
turisztikai és térségi 
vezető szerepért 
folytatott 
versenyben 

- A kistérségi 
központi státusz 
indokolja a térségi 
funkciók 
idetelepítését 

- A térségi központi 
státusz erősödése 

- A kulturális örökség 
fejlesztése és aktív 
kihasználása 

- A valós városi 
funkciók fejlesztése, 
egészséges léptékű 
városiasodás 
folytatódása 

 



58 
 

4. A Nemzeti Gazdasági Program hatása a lokális gazdasági 

környezetre, várható tendenciák, helyi döntések tervezése  

4.1. Nemzetközi kitekintés – a világ problémája mindenütt az 

államadósság 
 
A 2008–2009-es gazdasági világválság az 1929-33 közötti nagy gazdasági világválság óta a 
legjelentősebbnek tartott gazdasági recesszió, mely az őt megelőző globális pénz

ból alakult ki. Előzménye a másodlagos jelzáloghitel-válság az Amerikai Egyesült 
Államok ingatlan- és bankszektorából 2006 végén kiindult, változó intenzitású pénzügyi 
krízis, amely más országokban is éreztetette és érezteti jelenleg is a hatását. A válság 
érzékenyen érinti a nyugat-európai bankokat is, és hatása az amerikai gazdaság 
visszaesésén keresztül az egész világgazdaságban megmutatkozik.  
 
2007 folyamán közel 1,3 millió amerikai ingatlan volt ingatlanárverés tárgya, ez a 2006-os 
adatokhoz képest 79% emelkedést jelentett. A főbb bankok, gazdasági intézmények, 
pénzintézetek a világon hozzávetőlegesen 435 milliárd amerikai dolláros veszteséget 
szenvedtek el 2008. júliusáig. Amikor világossá vált, hogy az amerikaiakat pénzügyi válság 
érte, az elemzők ottani, helyi problémaként emlegették, mely az amerikai ingatlanpiacot 
sújtja. Azonban a dekonjunktúra hamar kiterjedt az egész világra. Az eurózóna 2008-ban 
recesszióba került: 2008 második és harmadik negyedévében 0,2%-kal csökkent az 
euróövezet gazdasági teljesítménye, melyre még sohasem volt példa.  
 
Az Egyesült Államokból kiinduló pénzügyi válság az egész világon jelenleg is komoly 
gondokat okoz Európától Ázsiáig. Az USA és az Európai Unió valamennyi tagországa nagy 
kihívásokkal néz szembe, és jelentős intézkedéseket léptetnek életbe a pénzügyi stabilitás 
biztosítása érdekében. Számos országban kellett a kormányoknak közvetlenül megmenteni, 
feltőkésíteni vagy államosítani pénzintézeteket, bankokat, biztosítókat. A pénzügyi 
válságkezelési programok részben összehangolt, részben nemzeti hatáskörben végrehajtott 
intézkedései a legtöbb helyen hasonlóak. Egyre több ország veszi igénybe a nemzetközi 
pénzügyi szervezetek segítségét gazdálkodásának, pénzügyi rendszerének stabilizálása 
érdekében. A pénzügyi krízis egyre inkább áthat a reálgazdaságra is, gyárak zárnak be, 
csökkentik termelésüket, munkahelyek szűnnek meg világszerte.  
 

4.2. A magyar gazdaság helyzete és kilátásai – kormányzati programok, 

reformtörekvések 
 
A globális gazdasági válság következtében magas államháztartási hiánnyal és 
államadósággal küzdő Magyarország a régiós versenytársaknál is mélyebb recesszióba 
süllyedt, amely mélypontját 2009-ben érte el. A magyar gazdaságot már a válságot 
megelőző időszakban is tartósan alacsony növekedés jellemezte, ennek oka a magas 
államadósság és romló versenyképesség volt. A strukturális problémák és az államadósság 
megfékezését célzó, nem növekedésbarát fiskális szigorítások következtében Magyarország 
tartósan elmaradt a régiós versenytársak növekedési ütemétől. 
 
2010-re az államadósság, a vállalkozások és a háztartások adóssága együttesen a GDP-hez 
viszonyítva 130%-ra nőtt. Hazánknak tehát nem csupán a magas államadóssággal kell 
megküzdenie a közeljövőben. Az államadósságunk kétségtelenül a legmagasabbak közé 
tartozik a versenytárs államokhoz hasonlítva, a teljes, vagyis a háztartásokat és a 
vállalatokat is figyelembe vevő külső adósság szintje azonban szintén kimagasló 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzint%C3%A9zet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_doll%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/2008
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_17
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Korm%C3%A1ny_%28%C3%A1llami_szerv%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamos%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzint%C3%A9zet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bank
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Biztos%C3%ADt%C3%B3&action=edit&redlink=1
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Magyarországon. Ebben szerepe van az utóbbi szűk évtizedben felfutó deviza alapú 
hitelezésnek és az államadósság külső forrásból történő finanszírozásának is. Ebből az 
adósságcsapdából kell kitörnünk a következő években. 
 
A 2010-ben alakult új kormány ezt a gazdasági csapdahelyzetet örökölte. A 2002-ben 
elkezdődött felelőtlen gazdaságpolitika hatására az államadósság a GDP 53 százalékáról 80 
százalék fölé emelkedett. A kezdeti költségvetési expanzió, majd az azt követő 
megszorítások olyan szerkezetben valósultak meg, amelyek a gazdaság potenciális 
növekedését rontották. Ennek eredményeképpen az elmúlt évtizedben Magyarországon a 
felzárkózás megtorpant. 
 
A növekvő fiskális kockázatok miatt az ország külső adósságának devizaszerkezete is igen 
kedvezőtlenül változott. A háztartásokat a magas hazai kamatok a svájci frank alapú hitelek 
felé terelték, ami rendkívül kiszolgáltatottá tette őket a 2008-ban kitört globális pénzügyi 
válsággal szemben. Ezen hitelállomány megnövekedett kockázata továbbra is a belső 
kereslet fellendülésének legfőbb akadálya. 
 
2010 májusában megalakult új kormány tehát számtalan előre nem látható nehézséggel 
szembesült és az államháztartási folyamatok kontrollálásához komoly lépéseket kellett 
tennie. A kormányzat későbbi intézkedései és a vártnál jobb gazdasági növekedés nélkül a 
hiány így a GDP 7 százaléka körül alakult volna, ugyanakkor a kormányzat elkezdte 
megvalósítani a kínálat oldali növekedési stratégiáját, ami a hosszú távú 
adósságcsökkentési programjának fontos elemét képezi.  
A gazdasági döntéseket leginkább torzító, így a gazdasági növekedést leginkább visszafogó 
adók (személyi jövedelemadó és vállalati nyereségadó) csökkentése azonnali bevételkiesést 
eredményezett a költségvetésben. Ugyanakkor ezek a lépések elengedhetetlenek voltak a 
munkavállalás ösztönzése és foglalkoztatás bővítése, a hosszú távú gazdasági növekedés 
megteremtése érdekében.  
 
Az egyensúly átmeneti megteremtése időt adott az államháztartást hosszabb távon rendbe 
tevő strukturális reformok megtervezésére. Azonban további – döntő mértékben kiadás oldali 
– reformok nélkül a csökkenő hiánypálya nem lett volna biztosítható. Ez az államadósság 
csökkentését akadályozta volna, veszélyeztette volna a beruházásokat és új munkahelyek 
létrehozását. A Kormány úgy döntött, hogy nem kockáztatja meg a válság további 
elmélyülését, ezért egy, az államadósság gyors csökkenését és a gazdaság növekedési 
problémáit egyszerre kezelni tudó strukturális reformprogramot dolgozott ki. 
 
Ennek megfelelően 2011. március elején bemutatta Magyarország strukturális 
reformprogramját (Széll Kálmán Terv), amelyben három fő irányvonalat, célkitűzést jelölt 
meg: fenntartható, magas gazdasági növekedés megvalósítása a foglalkoztatás bővítésével, 
a költségvetési hiány mérséklése, valamint az államadósság jelentős mértékű és tartós 
csökkentése.  
 
A Széll Kálmán Terv alapján 2011 áprilisában pedig a Kabinet elfogadta az ország 2011- 
2015 évekre szóló konvergencia programját, amely részletesen bemutatja a középtávú 
makrogazdasági valamint költségvetési és adósságpályát, és tartalmazza ezek 
vonatkozásában az azokat megalapozó intézkedéseket.  
 
A kormányzat véleménye szerint ugyanis az adósságcsapdából való szabadulás három 
eszköz együttes alkalmazásával vihető véghez: csökkenteni kell az adósságot, a lehető 
legnagyobb gazdasági növekedést kell elérni, és meg kell akadályozni az államadósság 
újratermelődését.  
 
A Széll Kálmán Terv egyszerre veszi célba az államadósság csökkentését, a gazdasági és 
társadalmi élet rosszul szervezett és ezért az államadósság újratermelődését okozó 
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területeinek átszervezését, valamint egyidejűleg segíti a gyors ütemű gazdasági növekedés 
beindulását is. Az államadósság újratermelődéséért felelős költségvetési hiányt olyan – 
elsősorban kiadás oldali intézkedésekkel – kívánja letörni, amelyek egyben a gazdaság 
legfontosabb strukturális problémáit is orvosolják. 
 
A Széll Kálmán Terv hat kritikus területet azonosít, ahol az állami kiadások érdemben 
nagyobbak az ország gazdasági fejlettsége, társadalmi berendezkedése és fenntartott 
intézményrendszere mellett indokolhatónál. 
 
A Széll Kálmán Terv ennek érdekében a következő területekre összpontosít: munkaerőpiac, 
nyugdíjrendszer, közösségi közlekedés, felsőoktatás, gyógyszerár-támogatási rendszer, 
önkormányzatok, és a vállalatokat terhelő adminisztrációs költségek.  
 
Ezen területek közül az önkormányzatot leginkább érintő, várható reformintézkedések közül 
azok főbb irányai, és feltételezhető kihatásai összefoglalva az alábbiak.  
 

4.2.1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac  

 
A kormányzati intézkedések célja az inaktív csoportok minél nagyobb arányú visszavezetése 
a munkaerőpiacra, amelynek köztes állomása az új típusú közmunka programokban való 
részvétel lehet. A Kormány reményei szerint az általa kidolgozott, többek között a 
foglalkoztatottságot, a nyugdíjrendszert, illetve az oktatást érintő reformintézkedések jelentős 
pozitív hatással lehetnek a munkaerő-piaci folyamatokra.  
 
A megújuló, átalakuló közfoglalkoztatási-program, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program 
célja, hogy egyrészt tegyék hatékonyabbá a korlátozottan rendelkezésre álló állami források 
felhasználását, másrészt növeljék az álláskeresési aktivitást, segítsék elő a versenyszférába 
történő átmenetet, és értékteremtő foglalkoztatás révén járuljanak hozzá a hátrányos 
helyzetű munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez, nagyobb esélyt adva 
ezzel az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatéréshez. Az intézkedések 
eredményeként a közfoglalkoztatás új rendszerében a korábbinál több munkára képes és 
kész aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára lehet munkalehetőséget biztosítani. 
 
Ehhez kapcsolódóan 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott közcélú 
munka, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvényben szabályozott közhasznú munkavégzés. Helyükbe az egységes 
közfoglalkoztatás lépett.  
 
Az új szabályozás a közfoglalkoztatásnak több támogatási lehetőségét vezette be. Az 
önkormányzati (helyi, kisebbségi), egyházi, illetve civil szervezet által történő rövid 
időtartamú közfoglalkoztatásba az alacsony iskolai végzettségű, szociálisan rászoruló, 
bérpótló juttatásban részesülők kerülnek bevonásra. Ezáltal biztosítható a tartós 
munkanélkülieknek a munka világába történő visszavezetése.  
 
Emellett az országos közfoglalkoztatási programok pedig a gazdaságban bekövetkezett 
változásokhoz, a mindenkori munkaerő-piaci helyzethez és az esetleges „vis major” 
helyzetek kezeléséhez jelenthetnek hathatós megoldást. Az országos közmunkaprogramok 
keretében valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal járó, egész ágazatokat 
átfogó programok. Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek 
mellett újabb területként a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz 
kapcsolódó közfoglalkoztatás is megvalósulhat. 
 
A fiatal pályakezdők elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében a munkaerő-piaci 
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igényeket jobban követő felsőoktatási rendszer és létszámkeret kialakítása a cél, mely 
lehetővé tenné, hogy a friss-diplomás munkavállalók saját szakterületüknek, 
végzettségüknek megfelelő helyen tudjanak elhelyezkedni. Ezáltal betanítási-képzési idejük 
és költségeik csökkenhetnek, ami vonzóbbá teheti alkalmazásukat a vállalatok számára.  
 
A Széll Kálmán Tervben meghirdetett intézkedések a szociális ellátásokkal, illetve a 
nyugdíjakkal történő visszaéléseket is igyekeznek meggátolni, valamint ezen ellátások 
munkakínálatra gyakorolt ellenösztönző hatását tompítani. Ezt a célt szolgálja a táppénz 
átalakítása, a több jogcímen igénybe vehető szociális transzferek összességének 
maximálása, a családtámogatási ellátások nominális rögzítése, a passzív munkaerő-piaci 
ellátások csökkentése, valamint a nyugdíjrendszer tervezett reformja.  
 
Ezekkel az intézkedésekkel a Kormány ösztönzi a hatékonyabb és intenzívebb 
álláskeresést, továbbá el szeretné érni, hogy a munkanélküliség időtartama, és így a hosszú 
távú munkanélküliek száma csökkenjen. Az említett intézkedések pozitívan hatnak a 
munkaerő-piaci aktivitásra és a gazdaság fehérítésére, ugyanakkor rövidtávon akár a 
munkanélküliek számának bővülésével is számolni lehet. Hosszabb távon azonban arra 
lehet számítani, hogy a bejelentett intézkedések a foglalkoztatottság bővülésében, s így a 
gazdasági növekedésben is éreztetik hatásukat. 
 

4.2.2. Nyugdíjrendszer, szociális ellátások rendszere  

 
A hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos kiadások alakulását a nyugdíj, az 
egészségügyi, az időskori ápolási és az oktatási rendszer, valamint a munkanélküli 
segélyezés rendszere, illetve a hosszú távú demográfiai folyamatok határozzák meg. A 
demográfiai folyamatok következtében – a nyugdíj- és egészségügyi rendszer átalakítása 
nélkül – a kiadásoknak a népesség idősödésével párhuzamosan bekövetkező 
emelkedésével mindenképpen számolni kell, ami az államadósság hosszú távú növekedése 
irányába hat.  
 
A Kormány értékelése szerint az 1998-ban bevezetett második nyugdíjpillér nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket, ezért 2010-ben megnyitotta a lehetőségét, hogy a magánnyugdíj-
pénztári tagok visszaléphessenek a tisztán állami nyugdíjrendszerbe. A tagok 97%-a élt 
ezzel a lehetőséggel. Ez az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát több csatornán 
keresztül befolyásolta: egyrészt azonnal és jelentős mértékben csökkent az explicit 
államadósság, és a visszalépők járulékbefizetési tartósan javítják a felosztó-kirovó rendszer 
egyensúlyát, másrészt a felosztó-kirovó rendszerből történő jövőbeni kifizetések a hosszú 
távú állami nyugdíjkiadások növelése irányában hatnak. 
 
A kormányzat tervei szerint a nyugdíjreformhoz kapcsolódó új jogszabályok 2011. december 
31-ig kidolgozásra kerülnek. A koncepció alapján cél egy új finanszírozási rendszer, átlátható 
nyugdíjrendszer biztosítása. A nyugdíjkasszát egyensúlyba szükséges hozni, nem 
finanszírozhatók olyan ellátások, amelyek nem a nyugdíj alaprendeltetése szerinti időskori 
biztonságot szolgálják. A korhatár alatti nyugdíjak és a különböző kedvezmények kikerülnek 
a nyugdíjrendszerből. A cél a korhatár alatti ellátásban részesülők lehetőség szerinti minél 
nagyobb hányadának visszavezetése a munkaerőpiacra. 
 
A finanszírozási rendszer átalakításának eredményeként minden meglévő, korhatár alatti 
ellátás szociális ellátássá minősül át (ellátások konvertálása). A korhatár alatti ellátások 
átvilágítása lehetőséget ad, hogy minden egyes elem újradefiniálásra kerüljön és egy tiszta 
rendszer kerüljön kialakításra.  
 
Az intézkedések célja a nyugdíjba vonulás effektív korcentrumának emelése, a 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságának erősítése. A nyugdíjreform keretében középtávon egy 
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transzparens, a szociális elemektől megtisztított, biztosítási elven nyugvó öregségi 
nyugdíjrendszer jön létre, amely biztosítja a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának 
megőrzését.  
 
A nyugdíj és a szociális ellátások területén tervezett intézkedések:  

- új rokkanttá nyilvánítási rendszert megalapozó jogszabályok és a korábbi rokkanttá 
minősítések felülvizsgálata, 

- az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjak rendszerének megváltoztatása,  
- új közszolgálati életpálya modellek kidolgozása,  
- új nyugdíjrendszer működéséhez szükséges jogszabályok megalkotása és életbe 

léptetése, 
- a szociális támogatások átalakítása, nominális értékének fenntartása,  
- változások a családtámogatási rendszerben,  
- az egészségkárosodási járadékok rendszerének átalakítása.  

 

4.2.3. Közösségi közlekedés  

 
A Kormány a Széll Kálmán Terv keretében meghirdette azokat az alapelveket, amelyek 
mentén végrehajtja a közösségi közlekedés átszervezését. A Tervben nevesített 
intézkedések a következők:  

- a MÁV adósságrendezésének és átszervezésének terve: A MÁV működésének 
jelenlegi formája megváltoztatásra szorul annak érdekében, hogy egy versenyképes, 
hatékony és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó vasúti társasággá alakulhasson.  

- a MÁV és a Volánok integrációjával létre jön a Nemzeti Közlekedési Holding, és 
megkezdődik a közösségi közlekedés szervezeti konszolidációja. A tevékenységek 
összehangolásával és a feladatellátás ésszerűsítésével hatékonyabb feladatellátás 
valósul meg, és megszűnik a közösségi közlekedési szolgáltatását végző vasúti és 
autóbusz társaságok menetrendi párhuzamossága.  

- Közösségi közlekedés új kedvezményi és díjrendszere. Az intézkedések 
eredményeként a központi költségvetés kiadási oldalán megtakarítást lehet majd 
elérni.  

- életbe lép a használatarányos elektronikus útdíj-rendszer. A jelenleg hatályos 
használati díjas (e-matricás) tarifarendszer nem teszi lehetővé, hogy az úthasználók 
a ténylegesen okozott fenntartási, karbantartási költségek után fizessenek. A megtett 
úttal arányos tarifarendszer bevezetésének eredményeként a gyorsforgalmi 
úthálózati rendszer használatának költségei arányossá válnak a terheléssel. A 
használatarányos elektronikus útdíj-rendszer bevezetésével csökkenthető a közúti 
közlekedés vasúti közlekedéssel szembeni előnye és a központi költségvetés 
jelentős többletbevételre tehet majd szert.  

 
Az intézkedések célja a közösségi közlekedésben a párhuzamosságok kiküszöbölése, a 
szervezeti hatékonyság növelése, az utazási kedvezmények szűkítése.  
 

4.2.4. Felsőoktatás  

 
A felsőoktatás strukturális átalakítását egy új felsőoktatási törvény alapozza meg. Az 
átalakítás fő céljai: az ágazat versenyképességének javítása, a gazdaság és a 
munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a természettudományos és műszaki képzések 
preferálása, a képzési szerkezet javítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek 
megtérülésének biztosítása.  
 
A Széll Kálmán Terv a célok eléréséhez az átgondolt és tervszerű döntések szükségességét 
és az állam szerepének újragondolását, adott kérdésekben erősítését fogalmazza meg. A 
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Kormány kiemelt figyelmet fordít az államilag finanszírozott helyek számának és 
összetételének a gazdaság igényeinek függvényében történő megállapítására, ami a 
következő időszakban az összlétszám szűkítését jelenti. Ezt a lépést közoktatási és 
demográfiai folyamatok is indokolják (a tanulólétszám folyamatos csökkenése). Sor kerül a 
képzési szerkezet belső összetételének – a természettudományos és műszaki képzések 
nagyobb arányát biztosító – átalakítására is. 
 
Jelentős változás várható a finanszírozás módja, kedvezményezettjei, jogcímei és egyéb 
paraméterei (pl. normatív támogatás) tekintetében, mely révén az állami támogatások az 
állami feladatellátás biztonságát szolgálják. Finanszírozási eszközök is szolgálják az állami 
szerepvállalás mértékének korlátok közé szorítását. Ehhez kapcsolódik a felsőoktatás 
szervezeti és intézményi struktúrájának átgondolása, racionalizálása, a feladatellátás 
hatékonyságának e tekintetben történő javítása. 
 

4.2.5. Állami és önkormányzati finanszírozás, strukturális kiadáscsökkentő 

intézkedések  

 
Az intézkedések célja az állam működésének hatékonyabbá tétele, a bürokrácia 
csökkentése, a transzparencia erősítése.  
 
Az ehhez kapcsolódó főbb intézkedések: 

- Központi közigazgatás racionalizálása, kiszerződések tilalma 
- Önkormányzati feladatok méretgazdaságos átszervezése, hitelfelvétel korlátozása 
- Adóhatóság megerősítése, adóeljárások egyszerűsítése 
- Új közbeszerzési törvény  
- Pártok támogatásának befagyasztása a 2011-es szinten 
- Új alkotmány hatályba lépésével: adósságfék intézményének bevezetése  

 

4.2.5.1. Központi közigazgatás  

 
A közigazgatás megújítását célzó kormányzati program, az ún. Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program általános célja a „hatékony nemzeti közszolgálat” 
megteremtése. A Magyary Program négy fő pillére: a feladat, a szervezet, az eljárás és a 
humánpolitika. 
 
A közigazgatás újjászervezéséhez mindenekelőtt rögzítésre kerül, hogy az államnak milyen 
feladatokat kell ellátnia mind nemzeti szinten, mind a nemzetközi vállalások tekintetében. A 
feladatok számbavételének eredménye egy mindenre kiterjedő állami feladat-nyilvántartás 
lesz. Ezt követően történik meg annak vizsgálata, hogy az egyes állami feladatok a 
közigazgatás mely szintjén (a központi vagy a helyi közigazgatásban, a minisztériumokban 
vagy a háttérintézményekben) oldhatók meg a leghatékonyabban. Ennek nyomán alakítható 
ki a megfelelő szervezetrendszer, amelyet az állami szervezeti kataszter fog rögzíteni. 
 
Központi szinten a miniszterekhez telepített hatósági ügyek felülvizsgálata és lehetőség 
szerinti felszámolása zajlik jelenleg, míg helyi szinten alapvető törekvés, hogy a helyi 
önkormányzatoktól elkerüljenek az őket feleslegesen terhelő és sok erőforrást lekötő 
államigazgatási feladatok, s azokat részben kormányhivatalok, részben a 2013-tól felálló 
térségközpontok (járási szint) kapnák meg. 
 
A szervezetrendszer átalakítása két irányba történik. Egyrészt a szervezeti rendszer 
átalakításával, másrészt a közigazgatási szervezetek belső működésének megújításával.  
2011. január 1-jével megvalósult a korábban széttagoltan működő középszintű területi 
államigazgatási szervek integrációja. Az integráció által a jövőben összefogottabb, 
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ellenőrzöttebb és költségtakarékosabb lesz a területi államigazgatási feladatok ellátása. A 
megyei és fővárosi kormányhivatalok keretei között olyan integrált ügyfélszolgálati irodák 
működnek, ahol lehetőség van egy helyen különböző hatósági eljárások intézésére. 
 
A kormány tervei szerint az alsó-közép szintű területi államigazgatásban a jelenleg 
kistérségiként működő egységek 2013-tól a járási szint megújításával alakulnak át. 
Integráltabb, összefogottabb igazgatás jöhet így létre, melyhez egy komplett, egységes 
ügyfélszolgálati felület kapcsolódik. 
 
A teljes közigazgatásban bevezetésre kerül az egységes módszertan szerint kialakított 
korszerű tervezési rendszer, amely hozzájárul a kormányzati célok eredményesebb 
megvalósításához. A minisztériumok rendelkezni fognak aktuális, egységes módszertan 
szerint megfogalmazott szakpolitikai stratégiával, valamint a stratégiák végrehajtásának 
módját rögzítő akciótervekkel.  
 
Az állam és az ügyfelek kapcsolatában olyan többcsatornás (személyes-, elektronikus- és 
telefonos) kormányzati ügyfélszolgálati rendszer létrehozása a cél, amely lehetőséget teremt 
az ügyek egyablakos elintézésére.  
 
A személyzeti megújulás jegyében kidolgozásra kerül az új közigazgatási életpályarendszer, 
amely kiszámítható, biztonságos és tervezhető jövőképet fog biztosítani a tisztviselőknek. Az 
életpályarendszer alapját egy világos munkaköri rendszer fogja képezni, melynek keretében 
munkakörönként meghatározásra kerülnek a célok, a fő felelősségek, a teljesítménymutatók, 
és a szükséges tudás, tapasztalat, kompetenciák. Az életpálya keretében a valóban 
szükséges ismereteket oktató és mérő vizsgarendszer és továbbképzési rendszer jön létre, 
lehetőséget nyújtva a közigazgatáson belüli mobilitásra.  
 

4.2.5.2. Helyi önkormányzatok  

 
A helyi önkormányzati alrendszerben cél a feladatellátás strukturális átalakítása a minőségi, 
szakmailag eredményes és gazdaságilag is optimalizált közszolgáltatások biztosítása 
érdekében. A helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb szervezetfejlesztésének 
eredményeképpen a méretgazdaságosság erősödik, a kiadások csökkenek. A közfeladat-
ellátásban az állami és a helyi önkormányzati szerepvállalás újraszabályozásra kerül.  
 
A megyei közgyűlések a jövőben területfejlesztési feladatokat látnak el, intézményeik külön 
„átadási” törvény alapján átkerülnek – az adóságokkal együtt – a kormányhivatalokhoz.  
 
A kormány álláspontja szerint az államigazgatási feladatokat egyértelműen szét kell 
választani önkormányzati és központi igazgatási feladatokra, ezért a jegyző hatáskörébe 
utalt feladatok döntő részét (például okmányirodai, építéshatósági, segélyezési, gyámhivatali 
ügyeket) a megalakuló járási kormányhivatalokhoz indokolt koncentrálni.  
 
Az oktatási kabinet a közoktatásban az államnak jelentősebb szerepet szán, ami véleménye 
szerint az intézmények ésszerűbb megszervezését eredményezi. Cél az állami kontroll 
erősítése az oktatás egységes tartalmi szabályozásában, országos szakmai minőségi 
ellenőrzésének kialakításában, mivel kormányzati álláspont szerint az oktatás színvonala így 
válhat függetlenné az önkormányzatok anyagi helyzetétől. Emellett az iskolarendszerű 
szakképzésben a képzési idő és a szakmai tartalom változtatására kerül sor.  
 
A tervezett intézkedésekre figyelemmel a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz 
– a feladatfinanszírozás erősítésével és az ezzel összhangban lévő helyi bevételi szerkezet 
biztosításával – a folyó működésben nem lehet forráshiány, így a működési hitelfelvétel 
megtiltható. A fejlesztéseket illetően az önkormányzatok így két típusú korláttal 
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szembesülnek majd. Egyrészt a fejlesztések csak a közszolgáltatások országosan 
egyenletes biztosítására irányulhatnak, másrészt a jövőben – a Kormány által kontrolláltan – 
csak fejlesztési hitelfelvételre lesz lehetőség, de csak akkor, ha feltételezhető a végrehajtott 
fejlesztés megtérülése. 
 

4.2.5.3. Az eladósodás korlátozása és közpénzügyi korlátozások az Alaptörvényben  

 
Az új Alkotmány elvi szinten rögzíti, hogy kötelező a kiegyensúlyozott, átlátható és 
fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíteni. Mind a nemzeti köztulajdonra, 
mind a közpénzekre kiterjedően rögzíti a nyilvánosság általi megismerhetőséget azzal, hogy 
az ezekre vonatkozó adatokat közérdekű adatnak minősíti.  
 
Önálló közpénzügyi fejezettel rendelkezik, amelynek keretében azért, hogy az aktuális 
szükségletek vagy érdekek túlzott előtérbe helyezése ne róhasson elviselhetetlen terhet a 
jövendő generációkra, valamint annak érdekében, hogy az államadósság-csökkentő program 
megvalósítása nyomán elért eredmények hosszú távon, politikai ciklusokon átívelve 
fenntarthatóak legyenek, szigorú követelményt állít a költségvetési gazdálkodás elé. Az 
államadósság tartós és tendenciaszerű csökkentését tartja kívánatosnak, ennek megfelelően 
az államadósság azon szintjét, amely felelős gazdálkodás mellett tolerálható a bruttó hazai 
termék felében - az európai uniós követelményekből fakadó értéknél még kisebb összegben 
- határozza meg. Ennek célja, hogy a jelenlegi kiemelkedően magas államadósság szint 
elérését a jövőben alkotmányos eszközökkel is megelőzze. A jogforrás ugyanakkor 
megfelelő rugalmasságot tesz lehetővé rendkívüli események és nagymértékű gazdasági 
visszaesés esetén.  
 
Az Alaptörvény mindemellett foglalkozik az önkormányzatok eladósodásának korlátozásával 
is: rendelkezései szerint a helyi önkormányzat — törvényben meghatározott — 
kölcsönfelvételéhez vagy más kötelezettségvállalásához a kormány (vagy kormányzati 
szerv) hozzájárulása írható elő. 
 
A fentieken túl az Alaptörvény tartalmazza a közpénzek védelméről és a nemzeti 
közvagyonról szóló alapvetéseket: a köztulajdon elidegenítését tartalmi feltételekhez is köti 
azzal, hogy csak törvényben meghatározott célokból teszi azt lehetővé, valamint — törvényi 
kivételekkel — előírja az átruházás értékarányosságát. A nemzeti közvagyon átruházása, 
hasznosítása körében pedig csak olyan szervezettel lehetne szerződni, amelynek a 
tulajdonosi háttere, illetve tevékenysége átlátható. 

 

4.2.6. Állami bevételek változása: adópolitika  

 
A Kormány egy új gazdasági rendszer kiépítése érdekében már 2010 közepén elkészítette 
első gazdasági akciótervét. Ennek keretében – a társasági adó csökkentésén túl – számos 
egyszerűsítést vezetett be: tíz kisebb adó megszűnt, többek között az épület utáni 
idegenforgalmi adó, a vállalkozók kommunális adója, a nagyteljesítményű 
személygépkocsik, vízi, illetve légi járművek adója, a tv-készülék üzemben tartási díja, a 
vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulás, a bérfőzési szeszadó, valamint egyenes 
ági öröklés esetében az öröklési és az ajándékozási illeték. Ezek az intézkedések nemcsak 
a vállalkozások adóterheit, hanem az egyéb adminisztrációs terheket is csökkentették.  
 
A Kormány javaslata alapján további változások voltak 2010 folyamán, melyek 
következtében a jogrendszerben megjelent az adózáson kívüli jövedelem fogalma (a házi 
vagy ház körüli feladatokkal kapcsolatosan), illetve egyszerűsödtek az alkalmi munkavállalás 
feltételei.  
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A személyi jövedelemadó rendszerében 2011-től strukturális változások történtek. Eszerint a 
korábbi sávos adórendszert egy 16%-os kulccsal működtetett, egykulcsos rendszer váltotta 
fel, miközben a szuperbruttósítás intézménye (amely szerint az adóalapba a munkáltató által 
fizetett társadalombiztosítási járulék is beleszámít) 2013-ig fokozatosan megszűnik. Egyúttal 
módosult az adójóváírás. 
  
Elsősorban az alacsony mértékű egykulcsos adórendszer bevezetése és a különböző 
jövedelmek közötti semleges adóztatásra irányuló törekvés indokolta a béren kívüli 
juttatásoknál alkalmazott adómértékek átalakítását. Megváltozott az elkülönülten adózó 
jövedelmek (egyéni vállalkozók és mezőgazdasági kistermelők átalányadója, osztalék, 
életjáradék, árfolyamnyereség, ingatlan és ingó tárgy átruházásából, illetve az ingatlan 
bérbeadásából származó jövedelem, valamint az egyéb forrásadóval terhelt jövedelmek) 
adókulcsa is, szintén 16%-ra.  
 
A személyi jövedelemadó új rendszere kiemelt figyelmet fordít a gyermekneveléssel 
összefüggő terhek érdemi mérséklésére. Ennek keretében átalakult és kibővült a családi 
kedvezmény konstrukciója, valamint további változás, hogy az adóból levonható korábbi 
kedvezmény helyett az érintettek 2011-től az adóalapjukat csökkenthetik a gyermeknevelés 
elismert költségével.  
 
A személyi jövedelemadó 2012-től bekövetkező változását tekintve kiemelendő, hogy az 
Országgyűlés 2010 őszén törvénybe iktatta a szuperbruttósítás fokozatos kivezetését, 
melynek eredményeként az adórendszer ezen eleme 2013-ra megszűnik. Az említett 
módosítást kíséri az adójóváírás 2011-től megkezdett és a későbbi években is folytatódó 
csökkentése, mely az állam számára jelentős megtakarítást jelent. 
 
2010 augusztusától kezdődően módosult a társasági adó rendszere is, amelynek lényege a 
kedvezményes adókulcshoz rendelt adóalap értékhatárának 50 millió forintról 500 millió 
forintra történő felemelése volt. Az Országgyűlés 2010 őszén törvénybe iktatta, hogy 2013-
tól, általános jelleggel 10% lesz a társasági adó általános kulcsa. 
 
Ugyanakkor az államadósság csökkentését megalapozó Széll Kálmán Terv elfogadásával 
döntés született arról, hogy az egységes, 10%-os társaságadó-kulcs a 2013-2014-es 
időszakban még nem valósul meg.  
 
Az államháztartás egyensúlyának javítása érdekében, az általános adófizetési 
kötelezettséget meghaladó közteherviselésre képes adózók a 2010-2012-es időszak három 
évében különadót kötelesek fizetni. A különadókat a pénzügyi ágazatba tartozó 
vállalkozásoknak, az energetikai cégeknek, a telekommunikációval foglalkozó, illetőleg a 
kiskereskedelmi tevékenységet végző társaságoknak kell fizetniük.  
 
A fogyasztási típusú adók területén bekövetkezett változások közül kiemelendő, hogy az 
általános forgalmi adónál 2011-től bővült a fordított adózás alkalmazási köre. A jövedéki 
szabályozást érintően, a jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan, 2011-től emelkedtek a 
dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók: a cigaretta esetében valamivel több mint 4%-
kal emelkedett a jövedékiadó-teher, míg a fogyasztási dohánynál az adóminimum 8%-kal 
nőtt. A K+F tevékenység támogatása érdekében 2011-től a kísérleti motorfejlesztés 
adókedvezménye lehetővé teszi, hogy az üzemanyagoknak a környezetet jobban kímélő 
motorok fejlesztésével foglalkozó kísérleti projektek területén való felhasználása után vissza 
lehessen igényelni a jövedéki adót. A jövedéki adó esetében 2011 júliusában, valamint a 
következő években - a 2018. január 1-jéig teljesítendő EU-s jogharmonizációs intézkedések 
keretében - egyenletes emelésre kerül sor. 
 
A társadalombiztosítás terén fontos változás, hogy a 2011. évtől megszűnt a főállású 
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vállalkozókra irányadó, a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabálya, 
helyette a főállású egyéni és társas vállalkozóknál a 2011-től érvényes új minimális 
járulékalap a minimálbér, illetve a középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő 
főtevékenység esetén a garantált bérminimum összege.  
 
Az adóigazgatásnál reformértékű változás, hogy a költségvetési bevételek egységes 
nyilvántartása, beszedése és ellenőrzése érdekében, valamint a hatékonyság növelése és 
az adózással összefüggő eljárások érdemi egyszerűsítése céljából 2011. január 1-én elindult 
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség integrációja, és létrejött 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 
 
Az adórendszer átalakításával kapcsolatos további, a Széll Kálmán Tervben rögzített cél, 
hogy az önkormányzatok finanszírozásának átfogó reformja keretében új szabályozás lép 
életbe a helyi adók esetében. 
 

4.3. Kormányzati reformintézkedések hatása a lokális gazdasági 

környezetre, helyi döntések tervezése 
 
A strukturális reformok terén a legtöbb tervezett változtatás a közvélemény, így az 
önkormányzat előtt is csak program szintjén ismert. A konkrét normatív szövegek többsége 
kidolgozás fázisában vagy parlamenti elfogadás alatt állnak. Így az azon alapuló konkrét 
helyi döntések jelenleg sajnos nem vagy rendkívül nehezen tervezhetők. 
 
Teljes bizonyossággal nem ismert, hogy az önkormányzat mely intézményeinek állami 
irányítás alá kerülésére számíthat, illetve milyen feltételek mellett. Nem ismert pontosan az 
sem, hogy a központi döntések kihatásaira figyelemmel mely területeken kényszerül „helyi 
reformokra”, finanszírozási okokból történő esetleges struktúraátalakításokra, eddig önként 
vállalt tevékenységek megszüntetésére, más módon történő ellátására, stb. 
 
A települést igazgatási szempontból leginkább érintő közigazgatási reformintézkedéseket 
tartalmazó törvénytervezet, az új önkormányzati törvény javaslata már az országgyűlés elé 
benyújtásra került, azonban az elfogadásáig még a megszokott módon több módosítás is 
várható.  
 
Addig pedig csupán az önkormányzati érdekszövetségek részére megtartott 
tájékoztatásokon a kodifikátorok részéről elhangzottakra hagyatkozhatunk, mely szerint a 
2012. évi költségvetésben az önkormányzatok vonatkozásában nagy változásokra nem kell 
számítani, mert 2013-tól lesz az átfogó önkormányzati költségvetési reform. Ennek a 
reformnak több iránya várható: egyrészt az elvonásra kerülő feladatok és hatáskörök együtt 
járnak a költségvetési támogatások lényeges csökkentésével. A másik változási irány: a 
megmaradó feladatokra és hatáskörökre az ún. feladatfinanszírozás rendszere kerül 
kidolgozásra.  
 
A tájékoztatás szerint várhatóan csökkennek a kötelező feladatok, azonban ami kötelező 
lesz, az finanszírozva lesz a központi költségvetésből. Az önként vállalt feladatokat az 
önkormányzat saját bevételből maga kell, hogy finanszírozza. A reform lényeges eleme az új 
„adósságengedélyezési eljárás” lesz. Ennek lényege, hogy két miniszter engedélye is kell 
ahhoz, hogy újabb hitelt vegyen fel vagy kötvényt bocsásson ki az önkormányzat, kivéve az 
éven belüli visszafizetésű, működési hitel. A 2013-tól érvényes helyi és (új) települési adókról 
csak annyit lehetett megtudni. hogy az adókivetésnek várhatóan nem lesz felső határa.  
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5.  Keszthely jövőképe és stratégiai céljai3 
 
A város hosszú távú stratégiai célja a stabil, kiszámítható gazdasági növekedés 
megvalósítása, a fenntarthatóság biztosítása és a foglalkoztatás színvonalának egyidejű 
javítása mellett, 2015-re egy vonzó, élhető városi környezet kialakítása az itt lakóknak, 
letelepedni vágyóknak, és a turistáknak. Emellett kiemelt feladat a kistérségi központként 
való szerepvállalás erősítése, továbbá cél, országos szinten a Balaton fővárosaként, 
hangsúlyos régióközponti szerep betöltése. 
 

 

 

 
A stratégia megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztési prioritások a következők: 
 

 Keszthely elöregedésének megállítása, a demográfiai válság megakadályozása 

 egyedülálló történelmi, táji, építészeti örökség, „dunántúli kisváros” megőrzése, 
fenntartható hasznosítása, a középvárosi funkciók megőrző átalakításával (kórház, 
egyetem, középiskolai hálózat fejlesztése) 

 „Keszthely a család és a kultúra magyar városa” cím megőrzése. 
 
A fejlesztési prioritásokat a következő irányba ható beavatkozások által lehet már 
középtávon részben realizálni: 
 
I. Modernizálni kell a város közlekedési rendszerét a helyi lakosok magasabb 

színvonalú kiszolgálása, valamint a minőségi turizmus fejlesztése érdekében, a kis- 
és középvállalkozások lehetőségeinek kiszélesítésével. 
 

II. Vonzóbbá kell tenni a Festetics kastélyon kívüli látnivalókat, a városközpont kulturális 

                                                           
3
 Összefoglalás az Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján 

VÍZIÓ 

KESZTHELY A BALATON KULTURÁLIS FŐVÁROSA – EGYETEMI 

KISVÁROS – A GYÓGY-IDEGENFORGALOM ÉS A TÓPARTI 

TURIZMUS EGYEDÜLÁLLÓ KISTÉRSÉGÉNEK KÖZPONTJA 

1. Balaton-part kiépítése  

(sétányok, vendéglátóhelyek, 

műemlék jellegű épületek 

felújításával, idegenforgalmi 

adóbevételek növelése 

céljából) 

2. városközpont 

rehabilitációja kistérségi 

központ-jelleg megerősítése 

céljából, turisztikai vonzerő 

növelésére a Kastély – 

városközpont – Balaton-parti 

tengely kiépítése 

3. Egyetemi kisváros 

jellegének erősítése, 

ehhez kapcsolódó 

fejlesztések 

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK 
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örökségéhez és építészeti értékeihez tartozó – jellemzően műemléki besorolású - 
épületeket és frekventáltabb területeket. Rendezni kell a városképet, növelni kell a 
városi rendezvények számát, azok vonzerejét is a turizmus és ezen keresztül a 
kisvállalkozások tevékenységének fellendítésére.  
 

III. Növelni kell a helyi lakosságnak és alkalmasint a turistáknak nyújtott termékek és 
szolgáltatások színvonalát, esélyt biztosítva a kis-és középvállalkozói szektornak a 
megerősödésre.  
 

IV. Fejleszteni kell a belső és külső városmarketinget, teljes körű tájékoztatási és 
kommunikációs rendszert kell működtetni a város által a turistáknak nyújtott 
lehetőségek köréről, azok mind teljesebb körű igénybevétele céljából. 

 
A legfontosabb fejlesztési irányok a következők: 
 

1. A gazdasági szféra számára vonzó befektetési és működési környezet 
megteremtése: a vállalkozások letelepedéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése, 
hatékony beruházásösztönző program kidolgozása (nem fejlesztési jellegű 
tevékenységekkel). 

2. A meglévő turisztikai potenciál kihasználásának ösztönzése: a meglévő turisztikai 
kínálat fejlesztése, új turisztikai termékek, attrakciók és szolgáltatások bevezetése, 
hatékony turisztikai marketing és városmarketing akciók, szálláshely kapacitás 
fejlesztése. 

3. Közterek fejlesztése, vonzó lakókörnyezet kialakítása: önkormányzati bérlakás 
program, meglévő lakóterületek fejlesztése, parkosítás, játszóterek fejlesztése, a 
Fürdőváros jelleg erősítése. 

4. Közmű és úthálózat, valamint kommunikációs infrastruktúrafejlesztés: hiányzó felszíni 
csapadékvíz elvezetés és az infokommunikációs szolgáltatások hálózatának 
bővítése, elkerülő út, kerékpárutak fejlesztése, a biztonságos gyalogos közlekedés 
feltételeinek megteremtése. Hatékony, megfizethető városi közlekedés kialakítása: a 
belváros tehermentesítésére és csökkentett forgalmi övezetek növelése, a parkolási 
rendszer fejlesztése, a tömegközlekedés létesítményeinek fejlesztése. 

5. Kulturális-közösségi szolgáltató létesítmények, középületek fejlesztése: 
sportlétesítmények, szabadidőközpontok, művelődési és közösségi házak 
hálózatának megteremtése, ifjúsági- sport- kulturális rendezvények, fesztiválok 
szervezése. 

6. Az energiahatékonyság növelése, környezetvédelmi beruházások ösztönzése: 
közintézmények energetikai korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése 

7. Proaktív innovációs és oktatási politika: a munkaerőpiac igényeihez igazodó, 
rugalmas oktatási rendszer kialakítása, az oktatási intézményhálózat fejlesztése, az 
innovációs kapacitás kihasználása, vállalkozói együttműködések ösztönzése, a K+F 
tevékenységek fejlesztése 

8. Magas szintű, modern, aktív egészségügyi ellátás biztosítása, a szociális 
felelősségvállalás erősítése: közintézmények akadálymentesítése, szociális és 
egészségügyi intézmények és az ellátás színvonalának fejlesztése, az ellátórendszer 
hatékonyabbá tétele, prevenciós programok lebonyolítása. 

9. A térségi központi funkció erősítése: országos és nemzetközi szerepvállalás 
erősítése, testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése, a kistérségi feladatellátás 
hatékonyságának biztosítása, e-közigazgatás fejlesztése. A leromlott állagú, 
történelmi jelentőségű, védett épületek fenntartható hasznosításával egyedülálló 
történelmi belváros újjáélesztése. 
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6. Javasolt fejlesztések 
 
A város gazdálkodását nagymértékben befolyásolja a kötelező feladatellátáshoz nyújtott 
állami támogatás drasztikus csökkenése.  
 
A korábbi fejezetben bemutatott fejlesztési célok megvalósításához adott a jó 
környezetminőség, Keszthely meglévő intézményi állománya és a közszolgáltatások széles 
kínálata, a megközelíthetőségen azonban javítani kell: Keszthely és térsége jövője 
szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy az elkerülő út fejlesztése folytatódjon, a 
Sármelléki repülőtér folytassa működését, és a vasúti/közúti tömegközlekedés is fejlődjön.  
 
A népesség megtartása, növelése érdekében szükséges új munkahelyek teremtése a 
fejlesztési programok és a helyi vállalkozások támogatása révén, valamint a 
közszolgáltatások színvonalának megőrzése, egyes területeken fejlesztése. 
 
Ennek érdekében a Gazdasági programban az alábbi fejlesztési akciókat fogalmazzuk meg: 

1. innovációs gazdaságfejlesztés 
2. turizmusfejlesztés 
3. közlekedésfejlesztés 
4. a város köztereinek és környezetminőségének fejlesztése 

 
Eltökélt célunk, hogy a megkezdett beruházásokat folytatni fogjuk, és az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában nevesített, a város további fejlődését szolgáló elképzeléseket – 
a költségvetési lehetőségek függvényében – megvalósítjuk. 
 
A szűk gazdasági mozgástérből való kitörési lehetőségnek az európai uniós források 
fejlesztésekbe történő bevonását látjuk, melyhez minden eddiginél intenzívebb pályázat-
előkészítő és pályázatíró tevékenységre van szükség a Polgármesteri Hivatal és az érintett 
önkormányzati cégek (elsősorban a VÜZ Kft. Városfejlesztési Divíziója) és önkormányzati 
intézmények összehangolt munkája révén. 
 

6.1. A fejlesztési lehetőségek, források rövid áttekintése 

6.1.1.  A 2011-2013-as programidőszak forrásainak rendszere 

 
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi 
stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk 
versenyképességének javítása áll.  
 
A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó 
programokat, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését. 2011 és 2013 között 
az Új Széchenyi Terv 2000 milliárd forint európai uniós támogatás és hazai forrás 
felhasználásával számol.  
 
Ehhez jönnek a különböző Közösségi programokon keresztül lehívható összegek is, melyek 
közül Keszthely elsősorban az Európai Területi Együttműködésen belül a Határmenti 
együttműködési programok4 által részesülhet jelentősebb pénzügyi támogatásban 

                                                           
4
 A Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatóságának kezelésébe tartoznak az ETE, IPA, ENPI 

Programok, a Svájci Hozzájárulás, az EGT Norvég FM, a Twinning (ikerintézményi) Program, valamint a már 
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(részletesen az 1. sz. melléklet tartalmazza a támogatási területeket). 
 
A stratégiai fontosságú fejlesztési, beruházási elképzelésekről a kormány nem pályázatok 
útján, hanem az adott fejlesztés fontosságát, az Új Széchenyi Terv céljaihoz való 
illeszkedését mérlegelve egyedileg dönt, illetve javaslatot tesz az Európai Bizottságnak. Az 
ilyen kiemelt projektek nevesítése az akciótervek készítésekor történik. A régióban 
támogatott projekteket a 2. sz. melléklet tartalmazza. Keszthelyen a Festetics kastély részére 
van kiemelt projekt megvalósítására alkalmas keretösszeg elkülönítve (a korábban benyújtott 
javaslat nem felelt meg a minőségbiztosítási követelményeknek, ezért továbbfejlesztendő 
minősítést kapott). 
 
Az Új Széchenyi Terv 7 programja a következő:  
 
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program  
 
A program egyrészt hazánk termálvízkészletének, geotermikus adottságainak hatékonyabb 
kihasználását célozza meg, másrészt az egészség megőrzését és helyreállítását, az 
egészségtudatos életmódot szolgáló termelő és szolgáltató iparágakat kapcsolja harmonikus 
rendszerbe. Az egészségipar fejlesztése egy olyan „nemzeti ipar” kifejlesztését tűzi ki célul, 
amely a hazai természeti adottságokra és humán erőforrásokra épít és ezáltal stratégiai 
előnyt biztosíthat számunkra.  
 
A program sikere révén minden olyan ágazat fejlődik, amely a pozitív, vonzó magyar 
országkép kialakítását segíti, ezáltal érdekelt annak jól azonosítható, hiteles és hatékony 
képviseletében. A program megvalósulása során az alábbi területeken érhetünk el 
eredményeket: munkahelyteremtés, a kis- és középvállalkozások megerősödése, verseny-
képességének javulása, tartós gazdasági növekedés biztosítása, a területi és társadalmi 
különbségek csökkenése, a lakosság egészségi állapotának javulása, Magyarország külső 
energiafüggőségének csökkenése, a fenntartható fejlődés biztosítása mind környezeti, mind 
makrogazdasági, mind társadalmi szempontból.  
 
Mivel a terület jól képzett szakembereket igényel, az oktatás és képzés területén is élénkülés 
várható. Erősségeinkből, természeti adottságainkból, speciális tudásunkból stratégiai előnyt 
kovácsolhatunk. 
 
2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program  
 
Magyarország fejlődése jelentős mértékben függ attól, hogy a hagyományos (fosszilis) 
energiahordozókra épített gazdasági modellt hogyan tudja egy alternatív, alapvetően a zöld 
vagy tiszta technológiák és energiaforrások hasznosítására épülő gazdasági modellel 
felváltani és működtetni. A kormány e feladatokat nem elsősorban kötelezettségnek, hanem 
a gazdasági fejlődéshez vezető út egyik kiemelkedő lehetőségének tekinti. A zöldgazdaság 
fejlesztése akkor lehet sikeres, ha összhangban van más nemzetgazdasági ágazatok, 
különösen a mezőgazdaság és az ipar fejlesztésével.  
 
A zöldipar a jövő egyik fontos, új iparágát jelenti a mezőgazdaság, a vidék és tágabb 
értelemben a nemzetgazdaság számára. A megújuló energiaforrásokon belül az erdészetből 
és mezőgazdaságból származó biomassza okszerű felhasználása, a biogáz széles körű 
alkalmazása, a földhő és a napenergia hasznosítása, a szélerőművek és a kis vízierőművek 
ésszerű elterjesztése, valamint a bio- és alternatív üzemanyagok jelentik a megújuló 
energiaforrásokra épülő zöldipar, a termelő, a technológia-szállító és gyártóüzemek 
alappilléreit. A kitűzött cél, hogy a zöldipar termékei – tüzelőberendezések, napenergia-

                                                                                                                                                                                     
lezárul programok vonatkozásában az Átmeneti Támogatás, az Előcsatlakozási Alapok, a Schengen Alap, 
valamint az INTERREG Közösségi Kezdeményezés. 
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rendszerek, szélturbina-részegységek stb. – a hazai igények ellátása mellett az 
exportpiacokon is megjelenjenek. 
 
A zöldgazdaság fokozatos szerkezeti átalakításának köszönhetően lehetővé válik a megújuló 
energiafajták alkalmazásának elterjesztése, a klímaváltozás okozta globális kihívások 
sikeres leküzdése, illetve az energiaimport-függőségünk csökkentése, Magyarország 
energiaellátásnak biztonsága. Az épületenergetikai fejlesztések hatására új munkahelyek 
létesülnek, élénkül az építési termékek, épületgépészeti anyagok gyártása. Az 
épületenergetikai fejlesztések ösztönzése az építőipari kis- és középvállalkozások 
megrendeléseinek növekedésével jár. Új lendületet kaphatnak a zöldipari területén 
tevékenykedő KKV-k, új zöld vállalkozások indulhatnak, a program által támogatott 
beruházások és fejlesztések új piacot jelenthetnek a magyar gazdaság valamennyi 
ágazatában. A zöldfoglalkoztatásnak köszönhetően lehetővé válik a hátrányos helyzetű 
térségekből elvándorló fiatal munkaerő megtartása, értékteremtő új munkahelyek jönnek 
létre. A megújuló energiatermelés, a biomassza- és hulladékhasznosítás felső- és középfokú 
szakemberképzése révén létrejön a zöldgazdaság új szemléletű szakembergárdája, amely 
nélkülözhetetlen az ehhez kapcsolódó iparágak dinamikus fejlődéséhez. 
 
3. Otthonteremtési Program  
 
Az Otthonteremtési Program alapértékei és kiemelt céljai: az öngondoskodás ösztönzése, a 
gyermekvállalás, a tisztességes munka és a közterhekhez való hozzájárulás elősegítése, a 
legális építések ösztönzése, az épített környezet minőségének javítása, az elvárható 
társadalmi szolidaritás, az energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontok érvényre 
juttatása, az állami szerepvállalás kereteinek meghatározása, a gazdasági növekedéshez 
való hozzájárulás a lakásmobilitás növelésével, a foglalkoztatás bővítésével, a hazai 
iparfejlesztés, iparmegtartás támogatásával. 
 
A lakásépítés tervezett felfutását komplex eszközrendszer, egymásra épülő, lépcsőzetesen 
bevezetett intézkedések biztosítják. Első intézkedésként az előtakarékoskodás fokozottabb 
ösztönzése, illetve a hozzá kapcsolódó rugalmasabb szabályozás kerül bevezetésre.  
 
A lakás-takarékpénztári jogszabályok változása élénkíteni fogja a lakáspiacot, mind az új 
lakások építése, mind a lakásfelújítások területén. Az épület-felújítást célzó pályázati 
források felhasználásával javul a meglévő lakásállomány minősége, csökkennek a lakhatási 
költségek, ezen kívül a programok hozzájárulnak a minőségi épített környezet 
kialakulásához, növekedéséhez.  
 
A lakásépítésben és épület-felújításban testet öltő építőipari megrendelések a gazdasági 
fejlődés motorjává válhatnak, több százmilliárd forint értékű munkát hoznak az építő- és 
építőanyag-iparnak, így akár százezernél több új munkahely jöhet létre országosan. 
 
A szociális (közösségi) bérlakásépítés hozzájárul ahhoz, hogy minőségi, olcsón 
üzemeltethető, jó életfeltételeket biztosító lakások elérhető áron, megfelelő helyen és 
számban álljanak rendelkezésre, nőjön a munkaerő mobilitása. Az önkormányzatoknak 
szóló, vissza nem térítendő bérlakás-létesítési támogatások azt szolgálják, hogy nagyobb 
számú, a jelenlegi önkormányzati bérlakás-állománynál hatékonyabban fenntartható 
szociális lakásállomány jöjjön létre. 
 
4. Vállalkozásfejlesztési Program  
 
A vállalkozásfejlesztési program támogatja a jövőben beruházni kívánó hazai 
vállalkozásokat, segíti a vállalkozók és a kormányzat, a vállalkozások és a települési 
önkormányzatok, az egyetemek és a civil szervezetek közötti kreatív, értékteremtő 
együttműködést. Az uniós és a hazai fejlesztési forrásokat a legszélesebb vállalkozói kör 
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számára nyitja meg, minimálisra csökkenti a pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációt, ezért 
gyorsabbá és egyszerűbbé válik a források lehívása és felhasználása. Gátat vet a bürokrácia 
túlburjánzásának, megszűnteti a nem megfelelő megalapozottságú fejlesztési 
konstrukciókat, segíti és támogatja a képzett és tapasztalt fiataljaink vállalkozóvá válását. 
 
Versenyképes vállalkozások csak versenyképes településeken működhetnek, ezért a 
kormány csökkenti a településeken keletkezett források állami elvonását, amely hozzájárul a 
települési önkormányzatok működési feltételeinek javításához. 
 
A program legfontosabb célkitűzései: 

 jövőkép és stratégia; 

 stabilitás és kiszámíthatóság; 

 bürokráciacsökkentés; 

 adócsökkentés; 

 vállalkozásbarát önkormányzatok; 

 az uniós források hasznos, gyors és egyszerű felhasználása; 

 stabil forgótőke finanszírozás és tőke a fejlesztésekhez; 

 Széchenyi Kártya alprogram; 

 növekvő hazai piac; 

 tisztességes viszonyok kialakítása a kereskedelemben; 

 fogyasztóvédelem; 

 segítség a szövetkezéshez és a hálózatépítéshez; 

 egyablakos vállalkozásfejlesztési ügynökség; 

 naprakész információk; 

 érdemi szerep a gazdasági kamarának; 

 közbeszerzési fordulat végrehajtása; 

 zöld közbeszerzés. 
 
5. Tudomány – Innováció Program  
 
A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció. 
Társadalmi funkciója szerint az életminőség javulásának a biztosítéka, a vállalkozóknak 
pedig meghatározó versenyelőnyt jelent. A program célja az ország versenyképességének 
növelése, a magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása, 
bővítése, a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés biztosítása, a lakosság 
életminőségének javítása. A húzóágazatok innovációs tevékenységének támogatása mellett 
a magyar gazdaság tudásalapú növekedésének másik jelentős hajtóerejét a kis- és 
középvállalkozások réspiaci pozíciójú originális innovációi jelentik, ezeknek a globális piacra 
jutását kell az államnak segítenie. 
 
Az évtized közepére az adottságainkra épülő hatékony tudomány-, technológia- és 
innováció-politika végrehajtása, új értékeket létrehozó, a hagyományosan magyar, illetve 
„alkalmazkodott” termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai és regionális piac megerősítése 
és a tudatos szellemi export további mintegy 1,5–2 százalékos nemzetgazdasági növekedést 
generálhat. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és 
dinamikusan növekedő, tudásalapú gazdasággá, ami egyben a fenntartható fejlődés forrása 
és biztosítéka is. 
 
A program célja, hogy az innováció útján dinamizálja a gazdaságot, és 4 év elteltével a 
gazdasági növekedés az egyéb intézkedések és az innováció hajtóereje révén érje el 
Magyarországon az EU-országok közötti legmagasabb értéket.  
 
A gazdasági cél eszközeként az is célkitűzés, hogy az ország K+F ráfordítása az évtized 
közepére érje el a GDP 1,5 százalékát, és az összesített innovációs mutató alapján mért 
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innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő ciklusban pedig az EU-országok 
felső harmadába kerüljön.  
 
6. Foglalkoztatási Program  
 
A program elsődleges célja, hogy a potenciális munkavállalók felkészítésével, az 
elhelyezkedésüket segítő és ösztönző támogatásokkal elősegítse, hogy az Új Széchenyi 
Terv más programjai keretében minél több új, adózó és fenntartható munkahely jöjjön létre. 
A gazdaságpolitika középpontjában tehát a foglalkoztatás bővítése áll. Az államnak a 
vállalkozásokat kell olyan helyzetbe hoznia, hogy egyre több embernek tudjanak munkát 
adni.  
 
Ez a célkitűzés döntően a gazdaságpolitika eszközeivel, a szabályozási környezet és az 
adórendszer átalakításával, valamint a támogatási rendszereken keresztül érhető el. A 
program megvalósulását követően várható legfontosabb eredmények: a vállalkozások 
rendelkezésre áll a megfelelően képzett, foglalkoztatható munkaerő, javul a munkában 
maradás és a munkába való visszatérés esélye, javul a megváltozott munkaképességű 
személyek elhelyezkedési esélye, nő a vállalkozások által foglalkoztatottak létszáma.  
 
Új munkalehetőségek nyílnak meg az alacsony iskolai végzettségűek számára, a 
felzárkóztató és szakmai képzések révén munkaerőpiaci esélyeik javulnak. A családbarát 
munkahelyi formák és gyakorlatok segítik a kisgyermekes nők visszatérését a 
munkaerőpiacra, a bölcsődei ellátás kapacitásainak bővítése megkönnyíti a család és a 
munka összeegyeztetését. Javul a képzési rendszer rugalmassága, erősödik a gazdasági 
szereplők befolyása a képzések tartalmára és szerkezetére, a vállalkozások nagyobb 
szerepet kapnak a gyakorlati képzések megvalósításában. 
 
7. Közlekedésfejlesztési Program  
 
A közlekedés a gazdaság és a társadalom szerves kiszolgáló hátterét alkotja. Előnyei közé 
tartozik általában az elérhetőség biztosítása, a területi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása, a 
személyek, áruk és szolgáltatások mobilitásának lehetővé tétele, gazdaság- és 
térségfejlesztő multiplikátor hatása, valamint a GDP-hez való közvetlen hozzájárulása is 
jelentős (7-9 %). Fontos körülmény, hogy a közlekedés jövedelemteremtő képességén belül 
a gazdasági ágazatok közül az egyik legjobb a GDP/GNI arány, mert a közlekedés 
értékteremtő folyamatában résztvevő vállalatok nagyobb része áll magyar tulajdonban, mint 
több más gazdasági ágazat átlagában. 
 
A magyar közlekedési rendszer céljait nagyban befolyásolják a térségben jellemzővé váló 
társadalmi és gazdasági folyamatok, elsősorban a globalizáció és az integrációs folyamatok. 
Jelentős a hatásuk az erősödő migrációs folyamatok következtében megnövekedő mobilitási 
igényeknek, a települési térségek koncentrációjának, a fosszilis üzemanyagok korlátozott 
elérhetőségének, a környezeti értékek kiemelt szerepének, valamint a lakosság átlagéletkora 
emelkedésének. 
 
Vezérelv, hogy a hazai közlekedési rendszer szervesen illeszkedjen az európai hálózatokba, 
teljesítve a korábban meghatározott nemzetközi elvárásokat. Ezzel együtt, illetve ezen belül 
fokozottan érvényesíteni szükséges a nemzeti érdekeket, azaz versenyhelyzetbe kell hozni a 
hazai szolgáltatókat és törekedni kell a magyar vonatkozású nemzetközi fejlesztések magas 
prioritásának elérésére, mivel az ország fejlődése szempontjából alapvető fontosságú a 
közlekedési infrastruktúra fejlettsége. 
 
A közlekedésfejlesztés, mint az Új Széchenyi Terv egyik kitörési pontjának hatásai, 
eredményei egyszerre jelentik a program elemei fejezetben azonosított fejlesztési 
célkitűzések középtávon (2020) való megvalósulását és az egyedi alprogramok, intézkedési 
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javaslatok azonnali beindítását és azok eredményeinek 2-5 éven belüli jelentkezését. A 
közúti közlekedés továbbra is megőrzi vezető szerepét (a szállítási teljesítmények a 
gazdaság növekedési üteméhez viszonyítva lassabban, de emelkednek) a közúti szállítás 
rugalmassága és a felgyorsult világban jelentőssé váló időtényező miatt. 
 
A vasúti közlekedés versenyképessége a szerkezetváltás utáni időszakban növekszik, ami 
elsősorban a nagysebességű, korszerű, törzshálózati fővonalak kiépítése után következik 
be. A színvonal emelése mellett is egyre élesedő versenyben kell helytállni a fuvarozási 
feladatok megszerzéséért. A belvizi közlekedés igazi alternatívát a jövőben sem fog jelenteni 
az összes szállítási igény kielégítésében. A vízi útvonalak hajózhatóságra alkalmassá tétele 
után várható, hogy részesedése az összközlekedési munkamegosztásban 2020-ra 
megközelíti a 7-9 %-ot. A légi személyszállítás nemzetközi viszonylatban a kapcsolatok 
szélesedése miatt növekszik. A nemzetközi repülőterek forgalma megközelíti az évi 8 millió 
utast, az áruforgalom – egy nemzetközi áruforgalmi központ kialakítása miatt – emelkedhet. 
 
A személyszállításban a városi és az elővárosi forgalomban intenzíven részt vesz a vasúti 
közlekedés, a közút- vasút találkozási pontokat kulturált kiépítés jellemzi. A városi 
(települési) közlekedésben a településfejlesztés, és a közlekedésszervezés és -tervezés 
szempontjainak összehangolása után a közösségi közlekedés minőségi színvonalának 
emelésével elérhető, hogy az egyéni közlekedés részaránya lassabban növekedjen. A 
kulturált és a közösségi közlekedési fővonalakhoz kapcsolt parkolás lehetővé teszi az 
említett arány kedvező, a közutak zsúfoltságát csökkentő, a környezetet kevésbé 
szennyező/terhelő, gyors eljárási idővel járó alakulását. A jól szervezett forgalom a 
torlódásokat, várakozási időket csökkenti. 
 

6.1.2. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatai 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az alábbi konstrukciók meghirdetése várható a 2011-2014 
közötti időszakban: 

 a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 
támogatása (TEUT) – Támogatás: 0-20 millió Ft. Támogatási intenzitás: 50 %, 
önrész: 50 %; 

 önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) 
Támogatás: 0-20 millió Ft. Támogatási intenzitás: 65 %, önrész: 35 %. 

 
Lehetséges projektek: belterületi útépítések, további szabadidős, rekreációs stb. 
beruházások, játszóterek fejlesztése, parkok, közterületek fejlesztése. 

6.1.3. Egyéb fontosabb hazai támogatási formák 

 
A 2012. évre tervezett hazai fejlesztési források az alábbi fő fejlesztéspolitikai stratégiai célok 
megvalósítását szolgálják: 

 Új beruházások megvalósításának támogatása, a tőkebevonás ösztönzése 
munkahelyteremtés céljából 

 Kiemelt turisztikai jelentőségű rendezvények támogatása, a Magyar Turizmus Zrt. 
támogatása a hazai turisztikai kínálat piacra vitele, a Magyarországon realizálódó 
belföldi és nemzetközi turizmusból származó bevételek növelése érdekében 

 Az európai uniós források hazai lebonyolítási intézményrendszere hatékonyságának 
növelése; 

 A költségvetés fejlesztési forrásainak koordináltabb, rendszerszerűbb és erőteljesebb 
stratégia fókuszok mentén való felhasználása; 

 Egységes információs és monitoring rendszer és egységes fejlesztési menedzsment 
rendszer kialakítása; 

 Hazai területfejlesztési intézményrendszer szintjeinek és feladatainak megújítása, az 
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intézményrendszer hatékony működtetése. 
Az egyéb hazai fejlesztési programok kerete (m Ft) 2012-ben5: 

 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 420,0  

 Turisztikai célelőirányzat 10 085,0  

 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 336,0  

 Területfejlesztési célelőirányzat 1 204,2  
 
A hazai fejlesztési források alakulásáról a további évek vonatkozásában nincs adatunk, de 
várható a források folyamatos leépítése (az előző évek tendenciái alapján). 
 
A hazai fejlesztési programok közül Keszthely számíthat támogatásra a Turisztikai 
Célelőirányzat (TC) forrásaiból. A TC célja a nemzetközi turisztikai marketing- és promóciós 
tevékenység erősítése, az idegenforgalom fellendítése, és a belföldön megvalósuló országos 
és nemzetközi szempontból jelentős turisztikai vonzerővel bíró kulturális, bor- és 
gasztronómiai, aktív turizmuságakhoz kapcsolódó tematikájú (lovas, vízi, kerékpáros, golf, 
természetjárás, öko, sport) legalább kétnapos rendezvények támogatása. A pályázat 
keretében 1-5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető projektenként. 
 

6.1.4. Uniós források 2014 után 

 
A 2014. utáni Uniós támogatások tekintetében jelenleg csak körvonalakat ismerhetünk meg. 
2011. október 6-án az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a 2014-2020 közötti 
költségvetési periódusra vonatkozó rendelettervezeteit. A tervezetek részletesen bemutatják 
az európai uniós kohéziós politika várható fókuszait, kereteit és szabályait.  
 
A kohéziós és strukturális források összege 2014-2020. közötti időszakra 336 milliárd euro 
(összehasonlítva 2007 és 2013 között ez az összeg 308 milliárd euro), melyből a hátrányos 
helyzetű régiókra allokálják a források jelentős részét. 
 
A megszokott „konvergencia régió” és „versenyképességi régió” megnevezések 
megszűnnek, és helyettük három új kategóriába sorolják be az európai régiókat: 

 a kevésbé fejlett régiók GDP-je nem éri el az EU27 átlagának 75%-át, 

 az átmeneti régiók GDP-je az EU27 átlagának 75%-a és 90%-a között van, 

 a fejlettebb régiók GDP-je meghaladja az EU27 átlagának 90%-át. 
 
Magyarország nagy része az első kategóriába esik, csak Közép-Magyarország tartozik a 
fejlettebb régiók közé. 
 
A tervezetben a korábbiakhoz képest lényegesen nagyobb hangsúllyal jelenik meg a 
városfejlesztés témaköre (és némileg módosult a szóhasználat is: már nem „integrált”, 
hanem „fenntartható” városfejlesztésről beszélhetünk). 
 
Mind a városfejlesztés, mind a helyi fejlesztés esetében fontos változás, hogy lehetőség van 
a beavatkozások valóban integrált megvalósítására, méghozzá ún. integrált területi 
beruházások (ITB) keretében. Ennek lényege, hogy nem kell részekre szabdalni egy 
egyébként összefüggő fejlesztést, hanem össze lehet állítani egy vagy több OP különböző 
prioritásaiból. 

                                                           
5
 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapján 
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6.2. Korábbi fejlesztések, és a folyamatban lévő nagyprojektek folytatása 
 
A 2011-2016 közötti időszak legfőbb fejlesztési feladata az elnyert, és már szerződéssel 
rendelkező nagyprojektek megvalósítása, a megkezdett fejlesztések folytatása (pl. Balaton-
part II. ütem), és az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiára építve a rendelkezésre 
álló uniós források további kihasználása. 
 
A 2006-2010-es időszakban jelentős volumenű beruházások kezdődtek a városban. 
Keszthely városa az elmúlt évben közel 150 pályázatot nyújtott be, ez az országos 
pályázatbenyújtási átlag tízszerese. Az önkormányzati projektek eredményeként a 
közeljövőben mintegy 3 milliárd forintnyi fejlesztést valósíthat meg a város (az állami 
nagyberuházások nélkül).  
 
A legfontosabb folyamatban lévő, illetve már megvalósított beruházások a következők: 
 
Nagyberuházások 

 Keszthely történelmi belvárosának megújítása a gyalogos térrendszer kiterjesztésével 
- I. ütem 

 Keszthely történelmi belvárosának megújítása a gyalogos térrendszer kiterjesztésével 
- II. ütem 

 Sétányfejlesztés és közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton 

 Büdösárok záportározó fejlesztése - Keszthely város belterületét védő csapadékvíz 
elvezetése 

 Fejlesztések a Városi Kórházban 
 
Intézmény-felújítások, épületkorszerűsítések 

 Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma infrastrukturális fejlesztése 

 A Keszthelyi Csány-Szendrey ÁMK komplex akadálymentesítése 

 A Keszthelyi Szivárvány Bölcsöde építési beruházása és eszközbeszerzése 
 
Útfelújítások, közlekedési beruházások 

  A Kossuth - Deák - Szent Miklós csomópont átépítése Keszthely belvárosának 
tehermentesítése érdekében 

  Útfelújítások (hazai pályázati támogatások segítségével) 
 
Oktatási és ifjúsági projektek 

  "MENTOR" Ifjúsági Szolgáltató Iroda és Közösségi Központ kialakítása Keszthelyen 

  Teljeskörűen Keszthelyen a kompetenciaalapú oktatásért 

  Egyéni tanulási képességek fejlesztését célzó korszerű oktatási eszközök 
beszerzése 

  Korszerű informatikai eszközcsomagok beszerzése Keszthely közoktatási 
intézményei számára 

 
Egyéb projektek 

 Strandfejlesztések 

 A keszthelyi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 

 "Mutasd a szemeted, megmondom, ki vagy!" - környezetvédelmi kampány és 
rendezvények 

 
Kistérségi/Megyei fejlesztések: 

 Műfüves focipálya az Asbóth Sándor Térségi Középiskola udvarán 

 Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése 

http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-tortenelmi-belvarosanak-megujitasa---a-gyalogos-terrendszer-kiterjesztesevel---i-utem
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-tortenelmi-belvarosanak-megujitasa---a-gyalogos-terrendszer-kiterjesztesevel---i-utem
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-tortenelmi-belvarosanak-megujitasa---a-gyalogos-terrendszer-kiterjesztesevel---ii-utem
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-tortenelmi-belvarosanak-megujitasa---a-gyalogos-terrendszer-kiterjesztesevel---ii-utem
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/setanyfejlesztes-es-kozteruletek-megujitasa-a-keszthelyi-balaton-parton
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/budosarok-zaportarozo-fejlesztese---keszthely-varos-belteruletet-vedo-csapadekviz-elvezetese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/budosarok-zaportarozo-fejlesztese---keszthely-varos-belteruletet-vedo-csapadekviz-elvezetese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/fejlesztesek-a-varosi-korhazban
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-varos-vendeglato-idegenforgalmi-kereskedelmi-szakkepzo-iskolaja-es-kollegiuma-infrastrukturalis-fejlesztese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/keszthely-varos-vendeglato-idegenforgalmi-kereskedelmi-szakkepzo-iskolaja-es-kollegiuma-infrastrukturalis-fejlesztese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/a-keszthelyi-csany-szendrey-amk-komplex-akadalymentesitese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/a-keszthelyi-szivarvany-bolcsode-epitesi-beruhazasa-es-eszkozbeszerzese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/a-kossuth---deak---szent-miklos-csomopont-atepitese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/a-kossuth---deak---szent-miklos-csomopont-atepitese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/utfelujitasok---hazai-palyazati-tamogatasok-segitsegevel
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/mentor-ifjusagi-szolgaltato-iroda-es-kozossegi-kozpont-kialakitasa-keszthelyen
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/teljeskoruen-keszthelyen-a-kompetenciaalapu-oktatasert
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/egyeni-tanulasi-kepessegek-fejleszteset-celzo-korszeru-oktatasi-eszkozok-beszerzese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/egyeni-tanulasi-kepessegek-fejleszteset-celzo-korszeru-oktatasi-eszkozok-beszerzese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/korszeru-informatikai-eszkozcsomagok-beszerzese---keszthely-kozoktatasi-intezmenyei-szamara
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/korszeru-informatikai-eszkozcsomagok-beszerzese---keszthely-kozoktatasi-intezmenyei-szamara
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/strandfejlesztesek
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/a-keszthelyi-polgarmesteri-hivatal-szervezetfejlesztese
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/mutasd-a-szemeted-megmondom-ki-vagy
http://keszthely-epul.hu/onkormanyzati/mutasd-a-szemeted-megmondom-ki-vagy
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 Zöldmező utcai iskola akadálymentesítése 

 Csik Ferenc tanuszoda 

 Mozgás Háza - sport- és ifjúsági közösségi ház 

 Buszváró fejlesztések a Keszthely és Környéke Kistérségben 
 
Goldmark Károly Művelődési Központ 

 "Zöld napok" a Goldmarkban 

 Pelso Akadémia 2008-2010 - Balaton az évszakok tükrében 

 "Keszthelyi Tudás-Tér" kialakítása 
 
Oktatási intézmények pályázatai 

 Út a jövőbe (Egry József Általános Iskola) 

 Új modernizációnak megfelelő oktatásra való felkészülés (Csány-Szendrey ÁMK) 

 Nyelv- és beszédfejlesztés az oktatásban (Életfa Általános Iskola) 

 Pedagógusképzések (Asbóth Sándor Térségi Középiskola) 

 Pedagógiai kultúránk fejlesztése a jövő iskolájáért (Keszthelyi VSZK) 

 Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése 

 Zöldmező utcai iskola akadálymentesítése 
 
Más keszthelyi intézmények pályázatai: 

 Új szolgáltatások Zala megye könyvtáraiban - élethosszig tartó tanulás támogatása 
könyvtári környezetben 

 Zalai tudástár létrehozása (Fejér György Városi Könyvtár) 

 Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális pont kialakítása a Balatoni Múzeumban 

 Balaton Rajongók Múzeuma (Balatoni Múzeum) 
 
Civil pályázatok: 

 Környezetvédelmi rendezvénysorozat a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 
szervezésében 

 SEGÍTŐKÉ(S)Z - Gondviselés Háza, Keszthely 

 Keszthelyi, gyenesdiási, balatongyöröki és vonyarcvashegyi TDM-szervezetek 
fejlesztése (2009) 

 Nyár, Egészség, Természet - Térségi TDM fejlesztés a Nyugat-Balaton térségében 
(2011) 

 
A Pannon Egyetem Georgikon Karán megvalósuló fejlesztések: 

 Kutatási infrastruktúrafejlesztés a Georgikon karon 

 HEFOP 3.3.1 fejlesztési eredmények disszeminációja a Bolognai-folyamat, az új 
felsőoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek ismertetése 

 Pannon Egyetem Georgikon Kar"D" épület és Pethe Ferenc Kollégium energetikai 
hatékonyságának fokozása 

 Nyelvi és informatikai képzés a Pannon Egyetemen 

 Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció 
menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására 
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6.3. A javasolt további gazdaságfejlesztési intézkedések 

6.3.1. Innovációs gazdaságfejlesztés 

 
Keszthely egyedülálló földrajzi és geopolitikai helyzetének köszönhetően, az eddig 
kihasználatlan gazdasági erőforrások aktivizálásával, jó eséllyel pályázhat 
vállalkozásösztönző programok megvalósítására, cégek, telephelyek, gazdasági társaságok 
helyben történő megalakításának ösztönzésére illetve letelepítésére.  
 
Az Önkormányzat viszonyrendszerének igazodása a társadalmi-gazdasági struktúrákhoz 
felértékeli a versenyszférával, befektetőkkel, gazdálkodó szervekkel, vállalkozókkal való 
partnerségi kapcsolatokat, ösztönözve a pályázatok során megvalósuló együttműködési 
lehetőségeket.  
 
Gazdaságfejlesztési cél a kedvezőtlen gazdasági folyamatok lassítása, a meglevő 
adottságokra alapozott, helyi és külső erőforrások bevonásával támogatott komplex 
gazdaságfejlesztés elindítása.  
 
A keszthelyi térség gazdasági fejlődésének négy feltétele van: 

- a térség munkaerő-kínálatának megfelelő minősége és motiváltsága (humántőke); 
- az innováció-releváns szolgáltatások fejlettsége, mint pl. képzés, tanácsadás, 

finanszírozó intézmények; 
- az információs piacok gyors elérésének lehetősége (technika, értékesítési és 

beszerzési piacok, konkurensek stb.) és 
- a mindezeken alapuló innovatív, dinamikus vállalkozások megléte. 

 
A város adottságai alapján az egyik fő fejlesztési prioritás a vállalkozások 
versenyképességének javítása, a vállalkozások termékstruktúrájának szélesítése, olyan 
vállalkozásösztönző programok megvalósításával melyek hatására a jelenleg csökkenő 
tendenciájú lakónépesség száma stabilizálhatóvá válik, így az új munkahelyek teremtése a 
fiatal családok helyben maradását is elősegíti. 
 
A város a multinacionális vállalatok letelepítése mellett nagy hangsúlyt fektet a helyi kis és 
középvállalkozások fejlesztésére, fő gazdasági ágazatként a logisztikai és agrár-, biológiai 
innovációs szolgáltatásokat, valamint a helyi turisztikai szolgáltatásokat, ezek közül a 
Balaton-part fejlesztését és a kiskereskedelmi és szolgáltató ágazatokat megjelölve. 
 
A közeljövőben is érdemes kihasználni a pályázati lehetőségeket: a Nyugat-dunántúli 
Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés pályázati kiírásai támogatást 
nyújtanak az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, 
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe 
vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már működő klaszterek, együttműködések. Az 
innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia transzfer irodák kerülnek 
támogatásra. 
 

6.3.1.1. Ipari Park Cím elnyerése 

 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megjelölt „Északi és Keleti gazdasági terület” a 
település északi és keleti részén elhelyezkedő részben beépített területrészeket és nagyobb 
beépítetlen területeket magába foglaló városrész. A beépített területeken különböző 
gazdasági tevékenységet folytató társaságok telephelyei találhatók (Csapás u.), azokon az 
adott tevékenységet szolgáló változatos formájú és méretű épülettel, épületegyüttessel.  
 
A beépített területeket kiszolgáló úthálózat nagyobb része szilárdburkolatú a közművesítés 
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teljes körű. A terület egészére jellemző a kereskedelmi és építőipari cégek túlsúlya, és ezzel 
együtt megfigyelhető a telephelyek egymást erősítő gazdasági hatása, illetve folyamatos az 
új cégek betelepülése a területre. Mindezek miatt kijelenthetjük, hogy e terület Keszthely 
gazdaságilag legvonzóbb negyede. 
 
A beépítetlen területeken sem az úthálózat nincs kiépítve, sem elő-közművesítés nem 
történt. A városrész keleti területén nagy kiterjedésű felhagyott bánya található, melyben a 
kitermelés befejeződött, rekultivációja viszont még nem történt meg. 
 
A Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. ajánlása szerint az Ipari Park cím elnyerésére jogosult 
a Keszthely Rezi u.- Csapás u. – Külső-Zsidi u. – és a leendő elkerülő út által határolt 
terület, mely összesen mintegy 40 ha-t foglal magába. A csatlakozási szándéknyilatkozatok 
alapján ezen a területen belül kerülhet kialakításra a tényleges, Ipari parki törzs- és 
fejlesztési terület. 
 
Az Ipari Park cím elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást, de csak a címmel 
rendelkező önkormányzat, vagy az ipari parkot működtető gazdasági társaság pályázhat 
később az ipari park fejlesztésére. 
 
Fekvését tekintve a kijelölt terület számos előnnyel rendelkezik: 

 közvetlenül a keszthelyi elkerülő út mentén található 

 jelenleg a 71-es főútról közelíthető meg 

 teljesen kiépített közmű infrastruktúrával rendelkezik 

 jelenleg is működő vállalkozásoknak ad helyet, mint iparterület 

 a szabályozási terv és az IVS egyértelműen gazdasági fejlesztési területként 
azonosítja 

 mint munkahely, tömegközlekedéssel és gépkocsival is könnyen elérhető 
 
A terület teljesíti az "Ipari Park" cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételeit, melyek a 
következők: 
 
a) az ipari park céljára kialakított és helyrajzi számokkal pontosan meghatározható terület 
(telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből és fejlesztési területből állhat, 

- a törzsterület legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv 
szerint kijelölt iparterület, továbbá művelés alól kivett terület, és a használat szerint 
lehet 

- betelepített: ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) 
nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához,  

- betelepíthető: ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 
éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, vagy a terület 
tulajdonosa nyilatkozattal csatlakozik az ipari parkhoz, és vállalja annak ipari parki 
hasznosítását; valamint a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja 
annak per- és igénymentességét; 

- a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy 
lehetséges, ha a megvalósítás során jelentkező igények szerint a területbővítés jogi 
feltételei adottak a további fejlesztéshez. Ez olyan mező-, vagy erdőgazdasági 
művelési ágban lévő földterület  

- amelyet az érvényes Településrendezési Terv szerint kijelölt iparterület, vagy az 
önkormányzati testület határozata alapján iparterületté nyilvánítása folyamatban van, 

- amelyre mezőgazdasági terület esetén az illetékes Földhivatal a mezőgazdasági 
művelési ágból, illetve erdő esetén az illetékes Állami Erdészeti Szolgálat 
erdőművelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedélyével (nyilatkozatával) 
rendelkezik, 

- amelynél a Pályázó a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett 
tulajdonosokkal kötött hasznosítási szerződéssel vagy a tulajdonosok nyilatkozatával 
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igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét; 
 
b) amennyiben az ipari park valamely beépítetlen, betelepíthető területe korábban 
iparterületként volt hasznosítva, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának 
tényfeltárását tartalmazó - elsőfokú Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség által elfogadott - dokumentációval; (a mező-, és erdőgazdasági művelési ágból 
kivont területek kármentessége vélelmezhető, amennyiben nem folyt rajta korábban ipari 
tevékenység); 
 
c) ha a b) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból 
szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség által jóváhagyott műszaki beavatkozás megvalósíthatóságának 
tervével. 
 
Az "Ipari Park" cím elnyerésének egyéb feltételei: 

- a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági 
tanulmánnyal; 

- a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és 
a vállalkozások által teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám legalább 100 fő; 

- a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként az "Ipari Park" cím 
elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, 
illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak száma legalább 500 fő lesz; 

- kistérségi társulás esetében működtető szervezetet hoz(ott) létre, amely az ipari park 
beruházás szervezését és működtetését látja el, 

- a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató 
nyilatkozatával (vagy a pályázatot helyi önkormányzat adja be); 

- a Pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei 
területfejlesztési tanács, valamint a kistérségi fejlesztési tanács vagy a 
területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulás ipari park 
létrehozását támogató nyilatkozatával. 

 
Az Ipari Park cím elnyerése után a területen további fejlesztések valósíthatók meg. Ilyen 
lehet például egy inkubátorház létesítése a területen belül. 
 

6.3.1.2. Inkubátorház létesítése 

 
A helyi gazdaságfejlesztés legfőbb célja a versenyképes és növekedésre képes 
vállalkozások (elsősorban KKV-k) indításának, letelepedésének, piaci bevezetésének 
elősegítése a keszthelyi kistérségben. Ez a cél olyan innovatív kis- és középvállalkozások 
indításának és megerősödésének felgyorsításával érhető el, amelyek képesek az újonnan 
felmerülő társadalmi-gazdasági igények nyomán létrejövő kihívásoknak megfelelni, illetve a 
kínálkozó lehetőségeket kihasználni. A cél megvalósításának – a nemzetközi gyakorlatban is 
elfogadott – eszköze vállalkozói inkubátorházak létrehozása, amelyekben a kezdő 
kisvállalkozások a piacinál kedvezőbb árakon juthatnak telephely bérleti lehetőséghez, 
valamint a modern kor kihívásaihoz igazodó szolgáltatásokhoz. 
 
A Keszthelyen induló vállalkozások speciális helyzetben vannak, mivel az ingatlanárak 
vételnél és bérleménynél is magasabbak mint más hasonló városokban. Így aki telephelyet 
szeretne kialakítani annak több pénzre, nagyobb tőkére van szüksége, mint más 
városokban. Ez a tény nehezíti az indulást és csökkenti a vállalkozói kedvet. Ezen nehézség 
leküzdésében nyújt segítséget a létesítendő inkubátorház, ahol a piaci árnál olcsóbban 
tudnak a kezdő vállalkozások bérleményhez jutni.  
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Vállalkozói inkubátorház az innovációt tűzi ki célul, ezért a hagyományosnak mondható "csak 
irodabérlet" szintű szolgáltatást olyan szolgáltatási elemekkel kell kiegészíteni, amelyek 
valós segítséget nyújtanak, mind a már működő, mind pedig az újonnan induló vállalkozások 
számára. Olyan vállalkozói inkubátor házat kell létesíteni, amelyet technológiai, technikai 
szolgáltatást nyújtó, piacszervező, forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő 
intézményként tartanak számon a kistérség vállalkozói.  
 
Tervezett szolgáltatások a következők lehetnek: irodabérlet, műhelybérlet, tanácsadás a 
vállalkozók számára - a menedzsment, marketing, kutatás-fejlesztés, a technológiai transzfer 
segítése, valamint oktatások, tréningek szervezése. A bérbe adható helyiségek 
kialakításánál a helyi igényfelmérés alapján irodai, szolgáltatási, műhely típusú egységek 
hozhatók létre a betelepülő vállalkozások igényeinek megfelelően. 
 
Az inkubátorház céljainak, feladatainak főbb jellemzői (elvárások): 

 megkönnyíti a vállalkozások létrehozását és fejlődését, 

 miután védett környezetet biztosít a kis és középvállalkozások számára, segíti 
beilleszkedésüket a helyi és regionális gazdaságba, 

 technikai és szakmai hátterével felkaroló szerepet tölt be, 

 javítja a kkv-k foglalkoztatási kapacitását, 

 információ átadó-közvetítő szerepet tölt be, 

 részt vesz a társadalmi-műszaki fejlődés elősegítésében, 

 kulcsszerepet játszik az innováció és kisvállalkozások kapcsolatában, 

 hídképző szerepet tölt be, 

 hozzájárul helyi és regionális gazdaságfejlesztéshez, 

 integráltan valósítja meg a vállalkozásfejlesztés, az innováció, a regionális fejlesztés, 
az európai uniós integráció és a munkaügy céljait, 

 magasabb minőségében: technológiai, technikai szolgáltatást nyújtó, piacszervező, 
forrásközvetítő, ötletgondozó, üzleti együttműködő, innováció ösztönző intézmény. 

 
Az inkubátorház elsősorban a következő vállalkozásoknak lehet vonzó: 

- jelenleg pl. garázsban / telken belül melléképületben működő vállalkozások 
- rendezetlen bérletben működő mikro vállalkozások  
- irracionálisan drága bérletben működő cégek (Keszthelyen a bérleti díjak a turisztikai 

szerepkör miatt kifejezetten magasak) 
- új mikro vállalkozások  
- betelepülő (főleg szolgáltató) mikro vállalkozások 

 
Az inkubátorházat a megalakulást követő években célszerű, ha az Önkormányzat külön 
szervezeti egysége működteti, mert nincs szükség külön apparátusra az adózás, könyvelés, 
bérszámfejtés, stb. területén. Az inkubátorházat működtető egység elkülönített 
gazdálkodású, a bevételek és kiadások vonatkozásában, különös tekintettel a támogatások 
lehívására. Az inkubátorház menedzsmentje a kezdeti időszakban egy fő szakmai 
inkubátorház vezetőből és egy fő asszisztensből áll. A későbbiekben az inkubátorház 
kihasználtságának növekedésével ez további egy fővel bővíthető. 
 
A kezdeti időszakot követően középtávon indokolt külön gazdasági társaság létrehozása az 
önkormányzat tulajdonlásával. Mindez azért lesz hatékony a későbbiekben, mert a 
megerősödött inkubátorház már jelentős bevételekkel és költségekkel fog rendelkezni, 
melyek elszámolása így transzparens lehet. 
 

6.3.1.3. Új befektetési koncepció 

 
A befektetés-ösztönzési koncepció célja: a jövőbeni befektetések, fejlesztések 
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fogadókészségének és képességének javítása annak érdekében, hogy minél vonzóbbá 
váljon a térség a külső és a már itt tevékenykedő vállalkozások további beruházásai 
számára. Ennek érdekében olyan világos és egyértelmű befektetői kedvezményrendszer 
kialakítása szükséges, amely megkülönböztethetővé, vonzóvá teszi a térségi beruházásokat, 
épít az országos, regionális és helyi támogatások összhangjára. 
 
Szükséges továbbá a befektetői kör meghatározása („szegmentáció”). A szegmentáció 
során figyelembe kell venni valamennyi szektort (azok mennyire illeszkednek a térség 
gazdasági struktúrájához és hagyományaihoz, jelenlegi erőforrásaihoz és képességeihez), 
valamint a kistérség fejlesztési elképzeléseit. 
 
A keszthelyi kistérségben elsősorban az alábbi termelő és szolgáltató ágazatokban működő 
vállalkozások letelepítése reális jelenleg, illetve a következő öt évben: 

- logisztika (a Sármelléki reptér – Hévíz - Keszthely fejlesztési tengely kialakításához 
kapcsolódóan); 

- csomagolástechnológia, élelmiszeripar (a mezőgazdasági termelési és élelmiszer-
feldolgozási tapasztalatok, kapacitások alapján); 

- építőipar, építőanyag kereskedelem (meglévő cégekkel összhangban) 
- alternatív energia (pl. biomassza, állattartó telepekre alapozott biogáz – megfelelő 

adottságok); biotechnológia (kapcsolódva a Pannon Egyetem Georgikon Kar K+F+I 
tevékenységéhez); 

- turizmus (jó elérhetőség, sok térségi vonzerő, Hévíz közelsége – szállodai 
kiszolgálóipar). 

 
A keszthelyi kistérség és Keszthely városa gazdaságfejlődése szempontjából hosszú távon 
meghatározó lehet egy új befektetési koncepció és befektetői kézikönyv kidolgozása (a 
korábbi befektetői ajánló anyagok felhasználásával, annak tapasztalataira építve). Ahhoz, 
hogy az elkészülő anyag eljusson a célzott szegmenshez, szükséges befektetői 
találkozókon, kiállításokon részt venni, és a közvetítő cégekkel szorosabb kapcsolatot 
kialakítani. 

 

6.3.1.4. Együttműködések fejlesztése 

 
A települési önkormányzat – többnyire csak közvetett módon – részese az adott térségben 
működő gazdaságfejlesztési intézményrendszernek, a kormányzat, a regionális 
intézmények, a megyei önkormányzat, a vállalkozások, a gazdasági érdekképviseletek 
mellett. Ez a részvétel szerves kapcsolódást, koordinált eszközök alkalmazását kívánja, mely 
összhangban van a kormányzati gazdaságpolitikai és szabályozórendszer elemeivel, a 
regionális, a megyei fejlesztési koncepciókkal és a vállalkozói üzleti, befektetői prioritásokkal. 
 
A gazdaságfejlesztés elengedhetetlen eszköze a térségben található szervezetekkel való 
szoros együttműködés kialakítása. Ennek eszköze lehet például egy negyedévente 
megrendezésre kerülő Gazdaságfejlesztési Kerekasztal megszervezése. 
 
A legfontosabb gazdaságfejlesztésben részt vevő stakeholder szervezetek, melyekkel 
együttműködés erősítése szükséges: 
 
Önkormányzati és állami szervek: 

- Magyar Állam, Magyar Vagyonkezelő Zrt. 
- Keszthely Város Önkormányzata, intézményrendszere és gazdasági társaságai 
- Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft 
- Pannon Egyetem Georgikon Kar 
- Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 
- Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 
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- Zala Megyei Önkormányzat 
- Kistérségi és szomszédos önkormányzatok, Kistérségi Társulás 

 
Közlekedésfejlesztés: 

- FLY Balaton repülőtér 
- Magyar Közútkezelő Kht 
- Magyar Autópálya Zrt.  

 
Szociális és érdekvédelmi szervek: 

- Esélyek Háza Keszthely 
- Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége 

 
Gazdasági szervezetek 

- Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
- Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
- Keszthelyi Vállalkozók Klubja Egyesület 
- Regionális Klaszterek 

 
Az együttműködés egyik kulcsterülete lehetne a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. 
prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés pályázatain való részvétel elősegítése, és a 
Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011-13-as akcióterve, és a GOP pályázati 
lehetőségek fokozott kihasználásának népszerűsítése is. 
 

6.3.2. Turizmusfejlesztés 

 
A város egyik fő fejlesztési prioritása a turizmus versenyképességének javítása, a komplex 
termékstruktúra kialakítása, az önálló arculat és imázs létrehozása – ezen keresztül a 
foglalkoztatottság és a város turisztikai adóbevételeinek növelése. A turizmus hatásainak 
optimalizálásához nem csak a turisták számának növelését, hanem az általuk elköltött idő és 
pénz növelését is célul tűzzük ki. Ez elsősorban a stabilan magas minőségi színvonalú 
szolgáltatások nyújtásával érhető el. 
 
A város turizmusának fejlesztéséhez, a versenyképesség biztosításához az alábbi célokat 
kell követni: 

 Minőségi termékfejlesztés a fenntarthatóság figyelembevételével. 

 A meglévő termékkínálat összehangolása. Egységes régiós marketing 
megvalósítása. 

 Széles programkínálat, összehangolt térségi programok biztosítása. 

 A külföldi turisták számának és vendégéjszakáinak növelése. 

 A belföldi turizmus erősítése. 

 A szezonalítás hatásainak mérséklése. 
 
Elsősorban a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2. prioritás: Turizmusfejlesztés kiírásai 
szabják meg azokat a kereteket, amire a város pályázni tud.  
Ezen belül a 2011-2013 időszakban nyíló konstrukciók: 

1. A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a 
természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése. Turisztikai 
vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakítása és fejlesztése 

2. Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése 
 
Emellett a határon átnyúló együttműködési programok, illetve a hazai pályázati források 
tartalmaznak turizmusfejlesztéshez kapcsolódó prioritásokat. 
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6.3.2.1. Festetics kastély épületegyüttese és környező ingatlanok (Amazon Szálló, Mosóház) 

fejlesztése 

 
Keszthely történetében, fejlődésében évszázadokon át kiemelkedő szerepe volt a Festetics 
családnak. Szellemiségük (műveltség, tárgykultúra, gazdálkodás, innovációk, mecenatúra, 
tevékenykedés a közjóért, európai látókör, társadalmi kapcsolatrendszer) olyan kulturális 
tőke, amely a 21. század emberének is kamatozik.  A nyugat-balatoni térség és kiemelten 
Keszthely polgárainak lokális és regionális identitása stabilizálódik azáltal, hogy a 
Festeticsek Örökségét megismeri és ápolja. Ez hozzájárul egy korszerű, a kulturális 
értékeken alapuló hazafiság kialakulásához. A kulturális értékek előtérbe helyezésével a 
turistákban erősíthető a fenntartható, felelős és méltányos turizmus (élmény és etika) iránti 
elkötelezettség. 
 
A Helikon Kastélymúzeumnak jó alapjai (országos ismertsége, látogatottsága) mellett 
ugyanakkor komoly hiányosságokkal is szembe kell néznie, ha korszerű kulturális színhely 
és kedvelt turisztikai attrakció kíván maradni. A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú 
Nonprofit Kft. fejlesztési tervei között szerepel többek között a kastélypark rekonstrukciója, 
az Amazon Szálló hasznosítása, a Bormúzeum és a Pálmaház és Orangerie fejlesztése is. 
 

6.3.2.2. Festetics Mauzóleum fejlesztése 

 
A Festetics Mauzóleum a Szent Miklós temető déli részén, parkban, szabadon álló 
ravatalozó, kriptával. A klasszikus templomarchitektúrát imitáló, lépcsős alépítményen álló, 
vasbeton szerkezetű, timpanonos, nyeregtetős ravatalozó hosszanti oldalfalait három-három, 
dór pilaszterekkel elválasztott, félköríves árkád nyitja meg. Az épület első és hátsó 
homlokzata azonos kialakítású: az oldalfalak végződései között két dór oszlop tartja a 
gerendázatot, melyen dór fríz fut végig. A ravatalozótér síkmennyezetét kazetták díszítik. A 
kriptába az északi hosszoldal előtti lejáraton lehet bejutni. A ravatalozó padozatában nyíló 
felülvilágító ablakok által megvilágított kripta falaiban sírfülkék nyílnak.  
 
Gróf Festetics Tasziló herceg 1925-ben építtette felesége, Mary Hamilton hercegnő és 
családja számára. Az eredetileg a temetőtől elkülönülő parkban álló mauzóleummal együtt, 
azzal azonos stílusban épült a jelenleg halottasházként használt, átépített kertészház, 
timpanonos főhomlokzatán 1925-ös építési évszámmal. A mauzóleum közelében a Festetics 
család alkalmazottai nyugszanak. 
 
Az épület állapota jelenleg rendkívül rossz, a felvezető lépcső kimondottan rossz állapotú, 
néhány díszítőelem hiányzik, a kripta felülvilágító ablakainak nagy része be van törve. 
Környezete aránylag rendezett. A felújítás közel 80 m Ft-ot követel, melyet pályázat híján az 
önkormányzatnak vagy (állami tulajdonba kerülés esetén) a későbbi kezelőnek kell több év 
alatt biztosítani. 
 

6.3.2.3. Balaton Kongresszusi Központ és Színház beruházás II. és III. ütem 

 
Keszthely Város Önkormányzata nagyon fontos szerepet tölt be a város kulturális éltében, 
színvonalas programok, rendezvények létrejöttének támogatásával. Ezen tevékenységének 
talán legfontosabb része a Balaton Kongresszusi Központ és Színház fenntartása, 
lehetőségek szerinti fejlesztése. A 2002-ben felújított színház és rendezvényközpont 
sokszínű szerepet tölt be a város életében, mivel egyszerre kulturális, oktatási és művelődési 
intézmény, és rendezvényközpont is.  
 
A Balaton Kongresszusi Központ és Színház beruházás II. és III. ütemének megvalósítása 
újabb mérföldkő lehetne, amely egy új, több mint 200 m2-es kiállítótérrel és a későbbiekben 
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kialakításra és felszerelésre kerülő, a rendezvényre érkező vendégek számára catering 
szolgáltatások nyújtására alkalmas területtel bővíti a rendezvényközpont szolgáltatásait.  
 
A projekt megvalósítását az indokolja, hogy a Központ 2002-es felújításakor a teljes (három 
ütemű) beruházásnak az I. üteme valósult meg és így az intézmény csak 60-70%-ban tudja 
betölteni a rendezvényközponti funkcióit. Az igények kielégítéséhez szükség lenne egy 
önálló kiállítótérre és a vendégek kulturált étkeztetési lehetőségének biztosítására (jelenleg 
csak a folyosókon van lehetőség a rendezvényekkel párhuzamos kiállítások megtartására, 
illetve a vendégek étkeztetésére). A hiányzó funkciókra hivatkozva már több tucat 
nagyszabású konferenciát és rendezvényt vittek más helyszínre a rendezvényszervező 
cégek, ami miatt Keszthely városának több ezer vendégéjszakáról és több tízmillió forint 
idegenforgalmi adóról kellett lemondania az elmúlt években. 
 
A II és III. ütem megvalósítására Keszthely Város Önkormányzata kidolgozott pályázati 
anyaggal rendelkezik, így aktuális kiírás megjelenése esetén bármikor benyújtható. 
 

6.3.2.4. Goldmark – Pethő ház műemlék épület együttes felújítása 

 
A Goldmark-Pethő Ház Keszthely városának egyik legrégebbi épülete. Az épület középkori 
eredetű a XVIII. században Barokk stílusban teljesen átépítették, ekkor alakult ki a jelenlegi 
formája. A Goldmark – Pethő házban született 1830. 05. 18-án Goldmark Károly világhírű 
zeneszerző. Az épületegyüttes felújítása hozzájárul az Európai örökség megőrzéséhez, 
annak eredeti funkció szerinti hasznosítása lehetővé teszi, a nagyközönség számára a 
Barokk épület megtekintését és Goldmark Károly zeneszerző életútjának, múzeumban 
történő megismerését.  
 
Keszthely városfejlesztési koncepciójában kiemelten foglalkozik a város építészeti 
örökségének megőrzésével, ezen belül pedig kiemelten kezeli a város tulajdonában álló 
egyik legrégebbi műemlék épületének sorsát. Az 1970-es években az épületegyüttest az 
akkori viszonyok és elvárásoknak megfelelően felújították, azonban a felújítás során az 
épület hasznosítása Önkormányzati bérlakások kialakításával történt.  
 
Az elmúlt közel 40 évben az épület állaga leromlott és a kialakításra került funkciók (szociális 
bérlakás) miatt az épület műemlékként történő látogatása nem volt lehetséges.  
 
A Goldamark – Pethő ház eredeti funkciójához igazodva, kereskedelmi, szolgáltató egység 
kialakítása lenne célszerű. Az utcai épületrész földszinti és udvari épületrész földszinti 
részében kereskedelemi egységek (pl. míves ajándéktárgyak, helyi termék bolt, stb), az 
emeleten un. inkubátor házat hoznánk létre, kezdő vállalkozások támogatására, továbbá itt 
kerülnének elhelyezésre, a térségi közfeladatokat irányító szervezetek is. Az épületben 
kialakításra kerülne Goldmark Károly emlékszobor, amely a világhírű zeneszerző életútját 
mutatná be. Az épületegyüttes udvarán lévő magtár galériaként és vendéglátóhelyként 
üzemelne.  
 
A közel 300 m2-es udvar a műemléképület együttes jellegét figyelembe véve, üveggel 
lefedésre kerülne, amely során lehetőséget biztosít az esős és hidegebb évszakokban is az 
udvar kulturális célú hasznosítására. Az épületegyüttes működtetését annak fenntartását, a 
bérleti díjból lehet fedezni. Ezáltal az épület állag megőrzése, a múzeum és galéria 
működtetése hosszú távon megoldható.  
 

6.3.2.5. Déli szabad strand és környéke sport-és wellness központtá fejlesztése 

 
A település déli részén, az M7 autópálya és a sármelléki FLY Balaton nemzetközi repülőtér 



87 
 

felől bevezető főközlekedési út mentén, annak keleti oldalán, a közúttól a Balaton partig 
húzódó terület, Keszthely jövőbeli déli „városkapuja” két részből áll. Egyik része a közút és a 
Keszthely-Balatonszentgyörgy vasútvonal között elterülő beépítetlen cca. 10 ha-os terület, a 
másik része pedig a vasútvonal és a vízpart között elhelyezkedő cca. 4,5 ha-os szintén 
beépítetlen Balaton parti terület. 
 
Mindkét belterületi területrész rendelkezik helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel, 
ez alapján a közút melletti területrész részben településközponti vegyes terület-felhasználási 
övezetbe tartozik 50%-os beépíthetőségi lehetőséggel, 9,5, m-es ill. 12,5 m-es megengedett 
építménymagassággal, részben pedig kisvárosias terület-felhasználási övezetbe, 45%-os 
beépíthetőséggel és 7,5 m-es építménymagassággal. 
 
Ezekben az övezetekben kereskedelmi és szolgáltató üzletek, üzletközpontok, sport és 
szabadidős létesítmények, egészségügyi intézmények, szállodák, valamint lakások és 
apartmanházak építhetők. 
 
A Balaton parti területrész ennél jóval kevesebb beépítésre ad lehetőséget az állami 
szabályozásból adódó korlátozottabb építménymagassággal, ugyanakkor a másik 
területrészhez kapcsolva azt kiegészítve megteremti az intenzívebb beépíthetőségű, ill. 
területhasználatú területrész vízparti kapcsolatát. Ez a területrész részben zöldterületi 
terület-felhasználású 4%-os beépíthetőséggel 6,5 m-es építménymagassággal, részben 
pedig különleges terület-felhasználású övezetbe tartozik 20%-os beépíthetőséggel és 4,5 m-
es megengedett építménymagassággal. A zöldterületen sport és vendéglátó létesítmények, 
a különleges területeken ugyancsak szabadidős és sportlétesítmények, valamint 
vendéglátóhelyeknek és szálláshelyeknek otthont adó létesítmények helyezhetők el.  
 
Az akcióterület adatai: 
Kialakítható partközeli ingatlanterület: cca. 67000 m2 
Beépíthető alapterület: cca. 30000 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 75000 m2 
Elhelyezhető funkció: lakások, kereskedelmi és vendéglátó üzletek 
Kialakítható lakásszám: cca. 100 db 
 
Kialakítható parti ingatlanterület: cca. 29000 m2 
Beépíthető alapterület: cca. 3500 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 7000 m2 
Elhelyezhető funkció: szálláshelyek, kereskedelmi és vendéglátó üzletek, sport- és 
szabadidős létesítmények 
 

6.3.2.6. Fenékpuszta archeológiai park kialakítása és Festetics kiskastély és majorság 

revitalizációja 

 
Az akcióterület a Balaton part és Fenékpuszta városrészben, annak déli nyúlványán 
helyezkedik el, a várostól elszeparáltan (önálló közigazgatási egységként). A terület jelentős 
része állami tulajdonban van, kezelője a Helikon Kastélymúzeum Kht. 
 
Az akcióterület nemzetközi jelentőségű műemléki épületállománnyal, örökséggel rendelkezik 
– melynek a hasznosítása egyáltalán nem történt meg. Kisebb rendezvények, találkozó 
lebonyolításán kívül csak elvétve látogatják turisták. A terület hátrányos helyzetű családok 
által lakott, jobbára az ő tevékenységük eredményeként rendezetlen, hulladékkal 
szennyezett. 
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6.3.2.7. Honvédségi területek rehabilitációja 

 
A Keszthely volt honvédségi (rakéta)bázis és környéke több állami tulajdonú és 
magánkézben lévő ingatlant magába foglaló cca. 85 ha-os külterület, a város északnyugati 
részén található kisebb részben mezőgazdasági művelésű, nagyobb részben nem művelt 
területrészekből álló sík, beépítetlen terület. A területrész északról, nyugatról és délről 
főközlekedési utakkal határolt, így gépjárművel jól megközelíthető. A területre vonatkozó 
helyi építési szabályzat – mely alapján a külterületi területrész belterületbe vonható -, és 
szabályozási terv alapján annak északi és déli részén településközponti vegyes és kisvárosi 
terület-felhasználásra szánt, míg középső és nyugati részén különleges, ezen belül is 
települési léptékű konferencia-, vásár-, szálloda-, szórakoztató-, ill. egészségügyi- és 
sportközpont elhelyezésére alkalmas területek és ingatlanok alakíthatók ki.  
 
A településközponti vegyes terület-felhasználású területrész beépíthetősége 50-75% a 
megengedett építménymagasság 9,5 m, a kisvárosi övezetben 30%-os beépíthetőség 
mellett 5 m-es építménymagasságú épületek építhetők, míg a különleges övezetben a 
beépíthetőség 20-40%, az építmény-magasság pedig 7,5-12,5 m között változik. A nevezett 
területrésznek a városhoz viszonyított elhelyezkedése, a Hévízi gyógyfürdő közelsége, a 
területrész beépíthetőségi paraméterei, az elhelyezhető funkciók sokfélesége és 
sokszínűsége együtt és külön-külön is a terület kiváló hasznosíthatóságát, egy új jelentős 
turisztikai vonzerővel bíró városrész létesítését támasztják alá.   
 
                     Kialakítható ingatlanterület: cca. 84,5 Ha 

Beépíthető alapterület: cca. 27000 m2 
Beépíthető szintterület: cca. 86000 m2 
Elhelyezhető funkciók: fedett sport és élményfürdő 
                                     aquapark 
                                     fittness- wellness központ 
                                     luxus szállodák 
                                     magas színvonalú üzletek, vendéglátóhelyek 
                                     Lakások, üdülő- és apartmanházak 
                                     Konferenciaközpont 
                                     Sportcsarnok 
                                     Golfcentrum, stb 

 

6.3.2.8. A Balaton-part, mint második városközpont (alközpont) fejlesztési programja 

 
A Balaton-parti alközpont a településről alkotott közvélemény fontos meghatározója, 
frekventált használatú és kiemelten magas látogatottságú településrész, melynek 
legmeghatározóbb vonzerejét a Balaton, valamint a nagy kiterjedésű zöldterületek jelentik. A 
partig lenyúló Helikon park, valamint a park folytatásában kiépített Szigetfürdő, móló és 
hajókikötő, a környezetükben létrejött szállodákkal és strandokkal együtt a várost méltán 
szimbolizáló helyszínek. 
 
A terület fogadóképessége fejlesztésének legfőbb korlátját a jelenlegi, kizárólag a vízre 
alapuló és nem megfelelő szintű kínálat jelenti. A meglévő adottságok és vonzerők 
eladhatóvá tétele, turisztikai termékké fejlesztése még nem teljes körűen megoldott. A 
Balaton-parti terület fejlesztése vonatkozásában ezért stratégiai fontosságú célkitűzés a 
kihasználatlan kapacitások bevonása a turisztikai kínálatba, valamint új, egész éves 
turisztikai attrakciók és vonzerők létrehozása. A ritkán lakott, főként idegenforgalmi 
infrastruktúrával bíró területen elsődleges szempont az ideérkező turisták és a helyi lakosok 
a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltése iránti igényének magas szintű kielégítése. 
 
A terület jellemző gyengesége, hogy egyes részein a turisztikai hasznosítás felhagyása 
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figyelhető meg, sok a kiadó, eladó üzlethelység, és még vannak elhanyagolt vízparti 
területek, vasúti töltések. Több kihasználatlan turisztikai kapacitás figyelhető meg: pl. a 
Helikon strand a befogadóképességéhez képest alacsony látogatottságú, illetve olyan 
kempingek, gyermeküdülők, horgásztanyák vannak, melyek hasznosítása nem teljes körű, 
és jelenlegi formájukban nem fenntartható.  
 
Emellett jellemző a védett vízparti területeken a nádas folyamatos térhódítása, szembetűnő a 
kerékpárutakat lassan benövő növényzet, és a gondozatlan mezőgazdasági területek sora 
is. Jelenleg a Balaton parton nincs egybefüggő parti sétány, így gyalogosan csak a 
kerékpárutat használva lehet közlekedni a part mentén. Több helyen hiányzik továbbá a 
vízparti üdülést kiegészítő egyéb sportlehetőség (alacsony műszaki színvonalú és 
kihasználtságú labdarugó pálya, és a szállodákhoz kapcsolódóan korlátozott számban 
teniszpályák állnak rendelkezésre), illetve a nyári strandolási időszakon kívül nincs egész 
évben látogatható attrakció, ami a turistákat ide vonzaná. 
 
Mindezeket a problémákat csak részben orvosolja a város „Sétányfejlesztés és a 
közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton” című, közel 300 millió Ft támogatást 
nyert pályázata. Ennek a projektnek a megvalósítását követően, de már szinte azzal 
párhuzamosan újabb fejlesztési projekt kidolgozása szükséges (mely a Fő tér projekthez 
hasonlóan II. ütemként nyújtható be). 
 
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Balaton-part fejlesztési koncepciója a területet 
érintően az alábbi fejlesztéseket tartja lehetségesnek: 

 Balaton parti fesztiválközpont kialakítása (Vizi színpad) 

 Élményfürdő és szállodafejlesztés beruházás 

 Skate-park kialakítása 

 Hullám és Balaton szállók turisztikai hasznosítása 

 a Helikon park (mint védett közpark) bővítése 

 a parti sétányok összeköttetésének megteremtése 

 horgászturisztikai fejlesztések, új csónakkikötők, vitorláskikötők kialakítása 

 a Halászcsárda újjáélesztése 

 Szállodafejlesztések támogatása (Libás térség, Fenéki út, kemping területén) 

 Korcsolyapálya kialakítása. 
 

6.3.2.9. TDM szervezet fejlesztése 

 
Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a „Nyár, 
Egészség, Természet - Térségi TDM fejlesztés a Nyugat-Balaton térségében” című 
pályázata keretében 88 625 200.- Ft támogatást nyert. A projekt megvalósítás a 2012. évben 
várható.  
 
A projekt céljai: - a Nyugat-Balatoni térség, mint desztináció belföldi piacon történő erősítése 
- a térségben működő helyi TDM szervezetek tevékenységének összehangolása - új térségi 
szolgáltatások kialakítása. A projekt eredményeképpen javulnak a kerékpáros turisztikai 
feltételek, új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek elősegítik a turisztikai szezon 
nyújtását, az ide érkező turisták számára a kínálat növelését, komfortérzetük, ezáltal 
elégedettségük javulását. 
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6.3.3. Közlekedésfejlesztés 

 

6.3.3.1. Keszthelyi elkerülő út építése 

 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által elnyert uniós pályázat eredményeként két lépésben 
épül meg a 71. számú főút Keszthelyt elkerülő szakasza. A beruházás célja, hogy Keszthely 
város átkelési szakasza mentesüljön a tranzitforgalom alól, az átmenő személy- és 
teherforgalom a településeken kívül haladjon el az M7 autópálya, illetve Zalaegerszeg felé.  
 
Az összesen 5,75 kilométer hosszúra tervezett elkerülő út új nyomvonalon épül meg kétszer 
egy sávon. A tervek szerint az új útszakaszon összesen három körforgalmú és három 
járműosztályozós csomópontot alakítanak ki.  
 
A projekt az Európai Unió támogatásával a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) 
részeként valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával. 
A támogatás összege csaknem bruttó 4,9 milliárd forint, ebből 15 százalék az operatív 
programon belüli hazai forrás, 85 százalék pedig európai uniós támogatás.  
 

6.3.3.2. A vasútállomás és az autóbusz pályaudvar fejlesztése 

 
A zalakarosi és keszthelyi kistérség közös projektje (a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 számú 
projekt) keretében több mint 600 millió forintos beruházással, az önkormányzatok és a 
tömegközlekedési társaságok, állami vállalatok részvételével teljesen modernizálják a 
közösségi közlekedés rendszerét Nagykanizsa és Keszthely között.  
 
 A beruházás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, a Zala Volán Zrt., a MÁV-Start Zrt., 
a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumaként valósul meg.  
 
A projekt keretében fejlesztik a keszthelyi vasútállomást és autóbusz-pályaudvart, kölcsönös 
dinamikus utastájékoztatási rendszert építenek ki, modernizálják a forgalomirányítási 
rendszert, jegykiadó automatákat és információs pultokat állítanak fel. A Balaton-parti 
városban 14 buszmegállót újítanak fel és rendezik a környezetét. 
 
Ennek a projektnek méltó folytatása lenne a későbbiekben a vasútállomás épületének 
felújítása, illetve a Zala Volán Zrt. telephelyének átköltöztetésével az értékes Balaton-parti 
terület turisztikai hasznosítása. 

 

6.3.3.3. Kerékpárút fejlesztés 

 
Keszthely városa jelentős hangsúlyt fektet a kerékpárutak kiépítésére, a hosszú távú célja a 
környező települések és városrészek összekapcsolása, hálózatelvű kerékpárútrendszer 
kiépítése a Balatoni Bringa körúthoz és a Gyógyfürdők-Zala völgye kerékpárúthoz 
(Keszthely-Hévíz szakasz) kapcsolódóan.  
 
A belváros hivatásforgalmi kerékpárút-hálózatának kiépítése a városban közlekedő 
kerékpárosok számára rendkívüli fontossággal bír, hiszen nem csak a mindennapos 
közlekedés részérét képezi, hanem a városi kerékpárút-hálózat gerinceként a legfontosabb 
közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpárút is egyben.  
 
Szükséges lenne a városon teljes hosszában áthaladó, minden sűrűn lakott városrészt a 
központi Fő térhez kapcsoló biztonságos kerékpárútvonal kialakítása. Kerékpárút építést és 
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kijelölést a következő nyomvonalon szeretnénk megvalósítani az észak-nyugat dunántúli 
kerékpárút (országos törzshálózat) részeként: Mély út, Hévízi út, Hévízi kerékpárút 71-es úti 
átvezetése, Bécsi kapu, Csák, Balassi, Pál, Bástya, Sopron, Kastély Georgikon, Vak 
Bottyán, Vaszary, Széchenyi, Kossuth, Hunyadi, Park utcák és a Helikon Park. A kerékpárút 
csatlakozik a Keszthely-hévízi és a Balatoni kerékpárúthoz is. Kerékpárút hossza összesen: 
6.055 fm, a projekt teljes költsége várhatóan 250 m Ft. 
 
Kerékpárút építés lenne szükséges továbbá a 71-es főút mentén a kertvárosi Vadaskert 
Csárdától a Csapás út vonalvezetése mentén Gyenesdiás összeköttetéssel. A tervezett 
útvonal csatlakozik a meglévő Keszthely-Hévíz, Gesztenyefasor-allé kerékpárutakhoz, és 
illeszkedik a tervezett belvárosi kerékpárúthoz, ami összeköttetést biztosít a Balatoni 
Bringakörúttal. Az építési költség kb. 200-210 m Ft, egyéb járulékos költségek kb. 25-30 m Ft 
(területvásárlás, táblák, pihenők). Mindösszesen 240-250 m Ft-os projektösszeg várható.  

6.3.3.4. Parkolási rendszer fejlesztése 

 
A Fő tér I. és II. ütemének munkálatait megelőzően átfogó közlekedési rend változás és a 
parkolási rendszer átalakítása történt meg. Ennek keretében a város négy pontján nagy 
befogadóképességű tömbparkoló került kialakításra, különböző díjövezetekben. 
 

A P1 jelű belvárosi parkoló a piac területén 
található, és elsősorban a centrumban 
megszűnő parkolóhelyeket hivatott pótolni a Fő 
tér rehabilitációs pályázatban vállaltak szerint. A 
várakozás első órája díjmentes lesz itt, azt 
követően pedig a lila övezetben érvényes 
(szezonon kívül 300, szezonban 320 forintos) 
óradíjat kell fizetni a személygépkocsikra. Mivel 
ebben a parkolóban sorompós, 
rendszámfelismerős automata rendszert épít ki 
a város, a díjfizetés kihajtás előtt történik. A 
kassza-automaták forintot és eurót is 
elfogadnak, és lehetőség lesz bankkártyás 
fizetésre is. 
A belvárosi várakozási lehetőségek 
kiegészülnek továbbá a szabadtéri színpad 
helyén létesítendő, 44 gépkocsi befogadására 
alkalmas parkolóval. 
A P2 (Kastély) és a P3 (Vásártér) jelű 

tömbparkolók kedvező díjért kínálnak akár egész napos várakozást: óradíjuk szezonban 
mindössze 80 Ft, szezonon kívül 50 forint, de a díj ötszöröséért (szezonon kívül 250, 
szezonban 400 forintért) egész nap elhelyezhető ott az autó. 
A P4 jelű parkoló a vasútállomásnál található, és ingyenesen vehető igénybe. 
 
A közlekedési koncepcióval összhangban a parkolási rendszer további fejlesztése, új parkoló 
kapacitások kialakítása a továbbiakban is szükséges lesz (pl. Lovassy u.-i tömbparkoló). 
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6.3.4. A város köztereinek és környezetminőségének fejlesztése 

6.3.4.1. Festetics-kastély – Fő tér – Balaton-part tengely további fejlesztése 

 
2011-2012-ben várhatóan megvalósul a Fő tér I. és II. ütem beruházása. 2013-ban pedig a 
tervek szerint a Balaton-part fejlesztésének II. üteme is lezárul. Párhuzamosan jelentős 
fejlesztések várhatók a Festetics-kastély területén is. Ez a nagyszabású, összehangolt 
városfejlesztési program megköveteli a három kulcsfontosságú terület összeköttetésének 
megteremtését, az attrakciók közti átjárhatóság biztosítását. 
 
Ehhez kapcsolódóan a gazdasági program részeként a településfejlesztés, 
városüzemeltetés és ingatlanhasznosítás területein való teendők, elvégzendő feladatok a 
tervezési időszakban a következők: 
 
1./ A fő tér gyalogos övezetté alakítása után a tér „belakása” azzal, hogy egyrészt a 
térfalakban lévő szolgáltató kereskedelmi és vendéglátó funkciók ellátására alkalmas üzletek 
hasznosítását akár olyan áron is biztosítani kell, hogy jelentősebb bérleti díj bevétel helyett, 
egész éves, magas minőségi színvonalú szolgáltatást és vendéglátást nyújtó bérlők 
üzemeltessék azokat; 
 
Másrészt folyamatos program-és rendezvénykínálattal kell hasznosítani az új tér adottságait 
vonzóvá téve azt a helyiek és az idelátogatók számára, egyben segítve a már említett 
szolgáltatások és vendéglátás üzletmenetét; 
 
Harmadrészt olyan közterület használati szabályokat és rendelkezéseket kell bevezetni, és 
akár szigorú szankciókkal is betartatni, amelyek garantálják a tér állapotmegóvását és 
hosszú időn át tartó használhatóságát; 
 
Végül de nem utolsósorban negyedrészt az előbbiekben említett állagmegóvást és tartós 
használhatóságot nem csak jogi szabályozással, hanem a tér rendszeres és alapos 
tisztántartásával,a jelentős nagyságú zöldfelület szakszerű karbantartásával, egyszóval a 
gondos térüzemeltetéssel is biztosítani kell. 
   
2./ A gyalogos övezet beüzemelésével párhuzamosan lehetőség szerint elő kell készíteni a 
gyalogos övezet kiterjesztése III. ütemének megvalósítását. Ennek részeként a Kastély u. 
sétáló utcává alakításával a Festetics Kastély északi és keleti környezetfejlesztésével, új 
nagy P+R parkoló kiépítésével, az Erzsébet királyné utca korzóvá alakításával alakulhat ki 
egy igazán attraktív és egyedülálló, a történeti épület és park együttest a Balaton parttal 
összekötő gyalogos tengely. 
 
A gyalogos tengellyel szó szerint párhuzamosan a parkolási rendszer átalakításával 
felszabaduló közterületek felhasználásával ki kell alakítani a Keszthely-Hévíz kerékpárutat 
és a Balatoni bringakörutat összekötő belvárosi kerékpárutat, kerékpáros tengelyt is. 
 
A III ütem részeként megvalósítandó feladat még a Fő téri várkert északi és déli 
kapcsolatának - Premontrei Rendház és Vajda János Gimnázium ingatlanrendezése, 
Kacsóh Pongrác utcai ingatlanszerzés, sétány és parképítés, zöldfelület rekonstrukció -  
kiépítése, a Premontrei rendház használaton kívüli részeinek rekonstrukciója és 
revitalizációja, valamint a történeti városközpont kis utcáinak, - Városház u. Pethő u. Fejér 
Gy.u. Kisfaludy u. Nádor u. és Bakacs u. – közterület rekonstrukciója. 
 
3./ A Város másik fő közterület együttesének, a Balaton parti területsávnak a jövőbeni 
fejlesztését egy több ütemre bontott komplex területrendezési, és ingatlanhasznosítási 
fejlesztési terv elkészítése után a terv alapján lehet és kell megkezdeni az önkormányzati 
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tulajdonú ingatlanok megtartásával és az állami tulajdonú földrészletekből minél több 
ingatlan megszerzésével. A fejlesztési terv elkészítésének alapfeltétele az un. „Balaton 
törvény” mielőbbi módosításának kijárása és a Partszabályozási tanulmányterv haladéktalan 
felülvizsgálatának elérése. 
 

6.3.4.2. Helikon Park fejlesztése 

 
2008 decemberében elkészült „A keszthelyi Helikon Park és a Balaton-part központja 
akcióterület fejlesztési koncepciója” című tanulmány majd ez alapján 2009. szeptember és 
2010. január között a Forma Zrt. vázlatokkal tarkítva tanulmánytervet készített Keszthely 
Város Önkormányzata számára „Keszthely Balaton-parti Fesztiváltér kialakítása - Keszthely, 
Balaton-part, Helikon park koncepció terve” címmel. Ebben szerepel a Helikon Park teljes 
megújításának terve is.  
 
Nemrég nyílt lehetőség a park fejlesztését célzó pályázat benyújtására: a Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program „Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért” (NYDOP-
4.1.1/D-11 kódszám) című kiírására az önkormányzat önállóan nem, csak civil szervezetek 
által vezetett konzorciumban pályázhat.  
 
A 2012-ben megvalósuló pályázatban prioritást élvez a Helikon park fejlesztése, míg további 
feladatként a Schwarz Dávid u.-i lakótelepen park kialakítása, fasorok pótlása, a Csány-
Szendrey ÁMK területén zöld homlokzat létrehozása, valamint az ezekhez kapcsolódó 
szemléletformáló rendezvények megvalósítása vállalható. 
 
Későbbiekben, amennyiben a pályázati források lehetővé teszik, a Helikon Parkban további 
fejlesztések végrehajtását is tervezzük. 
 

6.3.4.3. Szennyvíztelep korszerűsítése 

 
A keszthelyi agglomeráció csatornázottsága már most is eléri a 95%-ot, további terhelés a 
jelenleg 74%-os rákötési arányok növekedése miatt várható a szennyvíztelepen. Mivel az 
érintett települések mindegyike a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik, és az 
agglomeráció a 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint érzékeny vizek vízgyűjtőjén 
fekszik, ezért a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítani kell a beérkező szennyvizek 
határértékeknek megfelelő tisztítását.  
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által nyert KEOP projekt fő célkitűzése a telep 
korszerűsítése és kapacitásának bővítése a Balaton, mint a tisztított szennyvíz végső 
befogadó védelme érdekében. A szennyvíztisztító-telep korszerűsítése, kapacitásbővítése 
és a kapcsolódó iszapkezelési létesítmény építése jelent megoldást a megfogalmazott célok 
elérésére. Ez a következőkből áll: eleveniszapos szennyvíztisztítás kaszkádos kialakítású 
párhuzamosan működő tisztítási sorokkal, előülepítéssel, biológiai nitrogén- és 
foszforeltávolítással, kiegészítő vegyszeres foszforkicsapatással, és a keletkező fölös iszap 
rothasztásával és komposztálásával. A tervezett tisztítási technológia során elfolyó 
szennyvíz minősége téli és nyári időszakban egyaránt megfelelne a kibocsátási 
határértékeknek. 
 
Ez első fordulón a DRV Zrt. több, mint 78 m Ft támogatást nyert, így ehetővé vált a fejlesztés 
részleteinek kidolgozása, a szükséges tervezői munka elvégzése. A projekt 
megvalósításának költségei várhatóan elérik majd a kétmilliárd forintot.  
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7. Záró gondolatok 
 
A jelenlegi külgazdasági pénzügyi folyamatok, belpolitikai helyzet, illetve előre nem látható 
kormányzati intézkedések nem teszik egyértelműen tervezhetővé a gazdasági döntéseket. 
 
A reformintézkedések reménybeli hatásai – így a recesszió megszűnése, az államadóság 
csökkenése és pénzpiacok kedvező alakulása, a befektetési kedv javulása és gazdaság 
fellendülése – optimista várakozások mellett is csupán 2014-et követő évekre 
prognosztizálhatók.  
 
Mindaddig azonban az önkormányzat nem várhat és „nem ülhet tétlenül”, hanem a város 
vonzóbbá tétele és a lakosság ellátási színvonala javítása érdekében törekednie kell a jelen 
programban megfogalmazott célkitűzések minél hatékonyabb megvalósítására.  
 
Erre figyelemmel a képviselő-testület a helyi gazdaság élénkítése céljából 2011-2015 
időszakban - a programban részletesen felvázolt javaslatok alapján – az alábbi 5 fő prioritás 
mentén kell, hogy meghozza konkrét döntéseit.  
 

1. A korábbi fejlesztések, megkezdett beruházások, folyamatban lévő ún. 
„nagyprojektek” folytatása. A megvalósítást követően a beruházások nyújtotta 
előnyöknek a város érdekében történő minél hatékonyabb kihasználása.  

 
2. Innovációs gazdaságfejlesztés keretében az iparilag fejlettebb térségekkel szembeni 

leszakadásunk megszüntetése. Felzárkózás, kitörés lehetőségei: új befektetési 
koncepció kidolgozása; Ipari Park, inkubátorház létesítése; befektetők, vállalkozások 
bevonzása.     

 
3. Turizmusfejlesztés területén – az önkormányzat és az érintett turisztikai szereplők 

együttes összefogásával – a versenyképesség javítása és a komplex 
termékstruktúra, egyedi arculat kialakítása az elsődleges célkitűzés. Ehhez alábbi 
területeken végbemenő fejlesztések nyújthatnak előrelépést: a Festetics kastély és 
kapcsolódó ingatlanaik fejlesztése (kastélypark, Amazon, Mosóház, Fenékpuszta, 
volt honvédségi területek), a Balaton Kongresszusi Központ és Színház beruházás 
folytatása, a Déli szabad strand környéki ingatlanok fejlesztése, a Balaton-part 
alközpont fejlesztése. 

 
4. Közlekedési infrastruktúra javításához elengedhetetlenek elsősorban az állami 

szerepvállaláson alapuló fejlesztések (elkerülő út, vasútállomás és autóbusz 
pályaudvar fejlesztése) valamint az önkormányzati beruházások folytatása 
(kerékpárút-hálózat bővítése, parkolási rendszer fejlesztése). 

 
5. Mindemellett a település környezetminőségének javítása, fejlesztése ugyancsak 

fontos szerephez kell, hogy jusson.      
 
Ezen tervek megvalósításához ugyanakkor az önkormányzat saját erőforrásai jelenleg nem 
nyújtanak fedezetet. Így továbbra is szükséges a rendelkezésre álló pályázati erőforrások 
minél nagyobb mértékű kiaknázása és lehetőség szerint értékteremtő magántőke bevonása.  
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8. Források 
 
A Gazdasági Program készítésekor felhasználtuk a Keszthely Város Önkormányzata által 
korábban készített és elfogadott koncepciókat, valamint a rendelkezésre álló országos 
fejlesztési dokumentumokat. 
 
Ezek a következők voltak: 
 

- A keszthelyi Balaton-part fejlesztési koncepciója  
- Egészségturisztikai koncepció 
- Esélyegyenlőségi Program 
- Gazdasági program 
- Helyi Hulladékgazdálkodási Terv - Beszámoló II. 
- Keszthely Város Drogstratégiája 
- Keszthely Város Egészségképe és Egészségterve 
- Keszthely Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
- Keszthely Város Közlekedési Koncepciója 
- Keszthely Város Önkormányzata Kulturális Koncepciója 2011-2015. 
- Környezetvédelmi Program 
- Oktatással kapcsolatos koncepciók, intézkedési tervek 
- Sportkoncepció 
- Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
- Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról 
- Településfejlesztési koncepció 
- Turisztikai Marketing Koncepció 
- Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program 
- Széll Kálmán terv 
- Nemzeti Konvergencia Program 

 


