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BEVEZETÉS 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 116.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 

önkormányzat felelős. Az (5) bekezdés rendelkezése értelmében a gazdasági programot, 

fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha 

a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan 

megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles 

felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-2015. közötti 

időszakra vonatkozó Gazdasági Programját 330/2011. (XII. 15.) határozatával fogadta el.  A 

több évet felkaroló gazdasági program kijelölte a városvezetés számára azokat a stratégiai 

pontokat, melyek alapvetően befolyásolják a város gazdasági fejlettségét és az esetleges 

kitörési lehetőségeket. A dokumentum megjelölte a benyújtásra javasolt pályázatok listáját, 

mint az olyan fejlesztéseket, melyek illeszkednek a regionális és országos fejlesztési 

irányokhoz, és így meg tudnak jelenni a regionális operatív programokban. 

Az előző programidőszakban azonban egy átfogó paradigmaváltás történt a stratégiatervezés, 

illetve a városok, települések jövőképének, fejlesztési irányainak a meghatározását illetően.  

Eltérően a 2007-2015. évekre vonatkozó IVS-től, a 2014-2020. évekre elfogadott Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban ITS) már az úgynevezett helyi, közösségvezérelt 

fejlesztési elképzeléseket, társadalmi javaslatokat is magába építi úgy, hogy mindezt a 

környező települések fejlesztési elképzeléseivel is szinkronba hozza.  

 

A gazdasági programnak olyan középtávú stratégiának kell lennie, mely folyamatosan 

meghatározza a település jövőjét, további fejlődési lehetőségeit és mindemellett hosszabb 

távra szóló fejlesztéseit is prognosztizálja. A program kialakításánál legfontosabb szempont a 

város biztonságos működtetése, nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésekre, a költségcsökkentő 

megoldásokra, az értékmentésre és a XXI. század elvárásaira is. 

 

Átérezve a városért, a lakosság helyzetéért, jövőjéért érzett felelősséget, tudatosan és 

célirányosan szükséges meghatározni azokat a főbb feladatokat, melyek megoldására az 

elkövetkezendő években törekedni kell. Így a képviselő-testület által 190/2015. (IX. 24.) 

határozatával elfogadott 2014-2020 évekre vonatkozó ITS mellett a város másik nagyhatású, 

jövőbeli lehetőségeket leginkább meghatározó fejlesztési dokumentuma a gazdasági program 

kell, hogy legyen. Ehhez átgondolt, alapos elemző és tervező munka szükséges, hiszen a város 

gazdasági helyzetének feltárásával, a gazdaság szerepének és lehetséges jövőjének 

felvázolásával, az önkormányzati programok és projektelemek rendszerezésével szükséges 

alapot adni a jövőbeli programok megalkotásához.  
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A korábbi évekre elfogadott gazdasági program megújítását, illetve új program megalkotását 

nemcsak az Mötv. előírása indokolja, hanem a folyamatosan változó tervezési, fejlesztési és 

finanszírozási körülmények sora is. Az új gazdasági programnak figyelembe kell vennie a 

hatályos Településfejlesztési Koncepciót, továbbá minden tekintetben harmonizálnia kell a 

2014-2020. évekre vonatkozó ITS-sel, hiszen a gazdasági program alapvetően erre a stratégiai 

dokumentumra épül.  
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1 A HELYZETELEMZÉS 

 

A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a gazdasági 

programelkészítéséhez kulcsfontosságú területek legfontosabb tendenciái kerültek 

bemutatásra, szakterületenként áttekintve a város és térsége esetében a jelenlegi helyzetképet, 

kiemelve az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, a fejlesztési 

szükségleteket. 

1.1 TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Keszthely egyértelműen a keszthelyi járás foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási, 

közszolgáltatási centruma. Hévízen is elérhetőek bizonyos alapvető városi funkciók, ami a 

kisvárost a térség második központjává teszi. Ennek megfelelően a járásban Keszthely-Hévíz 

kettős központtal gazdasági magterület alakult ki, melynek települései a két város Keszthely 

és Hévíz mellett: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Balatongyörök, illetve 

Vonyarcvashegy. 

Bár Keszthely a „Balaton fővárosa” cím birtokosa, nem tekinthető a Balaton régió legnagyobb 

városának. Lakosságszámban Siófok után a második, népsűrűségben Hévíz, Balatonfűzfő és 

Balatonfüred után a negyedik, vendégforgalom tekintetében Keszthely a Balaton régióban 

csak a hetedik. Fejlesztések eredményessége (európai uniós pályázati aktivitás) tekintetében 

mind Balatonfüred, mind Siófok és Tihany megelőzi, ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy 

ebben a város földrajzi elhelyezkedése és adottságai nagymértékben szerepet játszanak. 

A keszthelyi térség a nagy agglomerációk ipari körzeteitől viszonylag távol, de közlekedési 

infrastruktúra tekintetében elégségesen közel fekszik ahhoz, hogy a gyógyításra, pihenésre, 

üdülésre, wellness- és hagyományos kulturális- szolgáltatásokra alkalmas természeti - 

társadalmi adottságaira alapozott gazdasági modellt alakítson ki. 

 

1.2 DEMOGRÁFIA, NÉPESSÉG, HUMÁN INFRASTRUKTÚRA 

Keszthely a Nyugat-dunántúli régió hetedik legnépesebb városa Győr (128 902 fő) 

Szombathely (77 566 fő), Zalaegerszeg (59 275 fő), Sopron (61 249 fő), Nagykanizsa (48 664 fő), 

illetve Mosonmagyaróvár (32 417 fő) után.1 

2014. január 1-jén 20.215 fő élt a településen, amely a megye lakosságának (287.043 fő) 7%-át 

teszi ki. A keszthelyi járásban a megye lakosságnak kisebb hányada, míg a lakosság 

egyharmada a zalaegerszegi kistérségben, további 22%-a pedig a nagykanizsai kistérségben 

él. 

Népsűrűségét tekintve (275,01 fő/km²) Keszthely a sűrűn lakott járásközpontok közé tartozik, 

de ez leginkább kis területéből adódik (területe 75,98 km2). Ugyanez mondható el Hévízről is 

(lakosok száma 2014. január 01-én 4685 fő, területe 8,31 km², népsűrűsége 526,47 fő/km). Az 

                                                           
1 2014. január 01. Forrás: KSH 
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alábbi ábráról ugyanakkor az is leolvasható, hogy a Keszthelyt övező kisebb települések is 

magas népsűrűséggel rendelkeznek és viszonylag egyenletes sűrűsödés jellemzi őket. 

 

A népsűrűség alakulása Nyugat-Dunántúlon, ill. Keszthelyen és térségében, fő/km2 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis. 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében mind 

Keszthelyre, mind a térségére jellemző. Míg 2000-ben 22.411 fő élt a városban, 2013-ban ez a 

szám 20.215-re csökkent. A lakosságszám tekintetében Keszthely messze a legnépesebb 

település a járásban, Hévíz sem éri el az ötezres lakosságszámot. A térség legkisebb települése 

a 26 lakosú Zalaköveskút. 

 

 
Keszthely lakosságszámának változása, és lakónépesség száma az év végén (2013) 
Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 
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A Keszthelyi járás néhány településén (Keszthely és Hévíz „háttértelepülésein”) az utóbbi 

években népességgyarapodás figyelhető meg, de mindezek ellenére járási szinten a 

lakosságszám folyamatos csökkenést mutat.  

 

 
A 2001-2013 közötti évi átlagos népességnövekedés a 2000. év végi lakónépesség arányában a Nyugat-

Dunántúlon, ill. Keszthelyen és térségében,, 2000 és 2013 év vége, ‰ 
Adatok forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis. 

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a stabilitás jellemezte. A nők a 

város lakosságának 54,02%-át, a férfiak pedig a 45,98%-át teszik ki. 

A lakosságszám változását két tényező befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás vagy 

fogyás, másrészről pedig a vándorlási egyenleg. A természetes szaporodás/fogyás az 

élveszületések és a halálozások számának különbségét mutatja.  

A természetes szaporodás, illetve fogyás 2013. évi adatait vizsgálva megállapítható, hogy 

Keszthely járás településein nagyon széles szórás jellemző: egy-egy alacsony lélekszámú 

kistelepülésen magas természetes szaporodási ráta figyelhető meg (Vindornyaszőlős +36,6%, 

Zalaköveskút +38,5%), máshol magas természetes fogyás jellemző (Szentgyörgyvár -25,9%, 

Esztergályhorváti -20,1%).  
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Keszthely és a járás természetes szaporodása, fogyása (2013) 
Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 

 

A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség arányában 
a Nyugat-Dunántúlon, ill. Keszthelyen és térségében, ‰, 2000 és 2013 év vége 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis. 

A természetes szaporodás, illetve fogyás tekintetében összességében a térséget az országos és 

megyei átlagot is meghaladó negatív értékek jellemzik, 2013-ban a keszthelyi járási átlag -6,3%, 

Keszthely városé -6%.  
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Az élveszületések száma Keszthelyen 2013-ban 146 fő, míg a halálozások száma 268 fő volt. 

Az elvándorlások száma (állandó és ideiglenes együtt) 1265 fő, míg az odavándorlások száma 

1201 fő. 

Az élveszületések és a halálozások számának tendenciáját elemezve megállapítható, hogy 

Keszthelyen 2001 óta a halálozások száma az országos átlagnál nagyobb mértékben 

meghaladja az élveszületések számát, amelynek eredményeképpen a városra és térségére 

hosszú távon is a természetes fogyás a jellemző. A fogyás ráadásul rendre nagyobb mértékű, 

mint a megye többi járásközponti városánál vagy Zala megyének az átlaga, emiatt a népesség 

hosszú távú folyamatos csökkenésével kell számolni. 

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az 

országos átlaghoz viszonyított vándorlási mutató Keszthely városára értelmezve 2010 és 2012 

évet kivéve rendre negatív (2001 és 2004 évben kiugró mértékű elvándorlás történt), a járás 

egészére azonban 2006-ot kivéve rendre pozitív. Megállapítható tehát, hogy a járás egészére 

nézve a bevándorlás, míg Keszthelyre az elvándorlás jellemző. 

 

Keszthely és a járás vándorlási egyenlege (2000-2013) 
Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 
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A 2001-2013 közötti évi átlagos vándorlási egyenleg a 2000. év végi lakónépesség arányában a 
Nyugat-Dunántúlon, ill. Keszthelyen és térségében, 2000 és 2013 év vége,(‰ 

Adatok forrása: KSH, Tájékoztatási adatbázis. 

A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos és 

megyei trendekhez hasonlóan Keszthely városának és térségének a lakosságát is az elöregedés 

jellemzi. Az öregedési mutató városi és járási szinten is jelentősen meghaladja a megyei és 

országos átlagot. 

 

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 
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Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 

2001. és 2011. között a lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya Keszthely városát tekintve 

14,7%-ról 12,2 %-ra csökkent. Járási szinten a csökkenés mértéke hasonlóan drámai: 15,6%-ról 

13,1%-ra csökkent az érték. A fiatalok aránya tehát mind városi, mind járási szinten országos 

és megyei átlag alatti. A számadatok jól mutatják, hogy a felnövekvő és a 15-59 éves korosztály 

száma folyamatosan csökken. Ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma emelkedik, így 

megállapítható, hogy a város lakossága fokozatosan öregszik. A gyermekkorú lakosság pedig 

egyre szűkülő alapot képez a korfán, ami a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó 

népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. 

Az Aktív Társadalom Alapítvány által készített demográfiai helyzetkép és népesség 

előreszámítás szerint a Balaton régió egészében jelenleg 40 ezer a 65 évnél idősebbek száma, 

arányuk jelenleg 15%, azonban 2041-re trendszerűen számuk 79 ezer főre változik, ami azt is 

jelenti, hogy a 65 év felettiek népességen belüli aránya régiós szinten eléri a 30 százalékot.  

Az öregedési folyamatnak nemcsak mértékei, de differenciáltsága is hatalmas lesz: az idősek 

aránya 27 és 39 százalék között szóródhat, a tanulmány szerint a leginkább elöregedő település 

a Balaton régióban Keszthely lesz. Ennek értelmében a megfelelő vándorlási többlet elérése, a 

természetes fogyás korlátozása lehet a következő időszak egyik fő demográfiai „teendője”. 

 

100 gyermekkorúra jutó időskorú az állandó népességből a Nyugat-Dunántúlon, ill. Keszthelyen és 
térségében, 2013, fő 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés. 

Összességében megállapítható, hogy Keszthely Zala megye harmadik legnépesebb városa, 

ahol az országos tendenciáknak megfelelően évről évre csökken a lakosság létszáma. Ez a 

csökkenés mind a természetes fogyásra, mind a negatív vándorlási egyenlegre 

visszavezethető. Korszerkezetére az öregedés jellemző, amely a fiatal lakosság arányának 

csökkenésével, valamint az idős népesség számának növekedésével magyarázható. Az 
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öregedési index értéke a vizsgált időszakban egyre kedvezőtlenebbül alakult és meghaladta 

az országos átlagot. Keszthely a Balaton régió leginkább elöregedő városa. 

 

1.3 GAZDASÁG 

Keszthely és szűkebb térsége egyrészt mezőgazdasági adottságú terület, ami a környező 

települések gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik; másrészt pedig turisztikai 

szolgáltató és kereskedelmi területként is funkcionál. Keszthelyen és környékén jelentős 

természeti erőforrások (gyógyvíz, erdőségek, barlangok, források, lápterületek, stb.) 

találhatók, melyek alapvetően meghatározzák a térség lehetséges fejlődési pályáját. A város, 

de főleg közvetlen térsége külföldön is széles körben ismert, megfelelő természetföldrajzi 

adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszabb távon is dinamikusan, az országos átlagot 

meghaladó mértékben fejlődő térséggé váljon. 

Keszthely tíz év alatt csaknem a felére csökkent a turisztikai érdekeltségű vállalkozások 

aránya. A városban a vendégforgalom és a vendégéjszakák száma is jelentős visszaesést 

mutatott az elmúlt évtizedben. A külföldi-belföldi vendégek aránya 10 év alatt megfordult, a 

2003-ban jellemző 2/3-1/3 helyett mára az arány 1/3-2/3 lett. 

A turizmus, vendéglátás kiszolgáló egységei elsősorban a vízparti lehetőségekhez 

kapcsolódnak, ennél fogva a térség gazdaságát erőteljes szezonalitás jellemzi. 

A szálláshelyek alapvető problémája az Keszthelyen, hogy a szállodák és panziók zöme 

alacsonyabb kategóriájú, korlátozottan képes megcélozni az igényesebb, illetve nívósabb 

szolgáltatásokat elengedhetetlen követelményként elváró közönséget. Az alacsony 

szálláshelyszám ellensúlyozásaképpen domináns a turizmust kiszolgáló egyéb létesítmények 

(éttermek, cukrászdák, boltok, szórakozóhelyek stb.) száma. 

Ipar tekintetében Keszthely meglehetősen alulreprezentált, az ipari park jelenléte ellenére. 

Nem épült meg az ipari parkba tervezett inkubátorház. Mezőgazdaság tekintetében 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 gazdálkodás tőkeszegény 

kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkezetekből alakult jobb, de korántsem megfelelő 

tőkeellátottságú vállalkozásokban folyik. 

Az elmúlt fejlesztési periódusban számos európai uniós projekt valósult meg, de a fejlesztések 

elsősorban az állami és a nonprofit gazdasági szektort erősítették, elmaradtak a térségben a 

jelentősebb munkahelyteremtést eredményező, magáncégek által megvalósított 

gazdaságfejlesztési projektek. 

A Pannon Egyetem Georgikon Karával történő jövőbeli potenciális együttműködés további 

előnyöket biztosíthat a városnak a K+F+I, illetve új nevén S3 (Smart Specialization Strategy = 

Intelligens Szakosodási Stratégia) területén. Ezáltal az agrártudományok (pl. biotechnológia) 

terén olyan városi tudásközpont alakulhat ki, amelynek nem csupán országos, hanem határon 

átnyúló hatása is lehet. Ez tovább növelheti a város vonzerejét az elsősorban magas, műszaki 

végzettségű munkavállalók esetében.  
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A város versenyképességét erősen befolyásolja, hogy az egypólusú, turizmusra épülő 

gazdaságot mennyire lesz képes ellensúlyozni más gazdasági tevékenységekkel. Ehhez jó 

alternatívát jelenthet a könnyűipar, amelyhez a kevésbé képzett munkaerő rendelkezésre áll a 

járásban. A térségben az idegenforgalom fejlődéséhez, mint kiszolgáló szektor (építőipar, 

hajógyártás, műanyag feldolgozás, fém- és lakatos ipar, nem környezetterhelő szerelő 

ágazatok, csomagolóanyag ipar, faipar, üvegipar, stb.) járulhat hozzá az ipar. 

A gazdaság élénkítése kulcsfontosságú tényező a település demográfiai problémái megoldása 

vonatkozásában is: akkor beszélhetünk Keszthelyről, mint minden korosztály számára ideális 

lakóhelyről, ha a térségben megfelelő minőségű és mennyiségű munkahely található. 

Tekintettel a járás (illetve szűkebb értelemben a valós vonzáskörzet) adottságaira, a 

foglalkozatási kérdéssel nem település, hanem térség-szinten kell foglalkozni. A helyi 

gazdaság élénkítésének az alábbi feltételei lehetnek: 

A. Több lábon álló gazdaság megteremtése: 

 az önkormányzat fokozott szerepvállalása a befektetés-ösztönzési folyamatokban, 

 a város és a térség meglévő gazdasági szövetének fejlődése, elsődlegesen a magas 

hozzáadott értéket termelő vállalkozásokat preferálva, 

 gazdaságfejlesztési folyamatok és az oktatás, egészségügy összekapcsolása, különös 

tekintettel a régió K+F+I potenciáljára valamint a magas színvonalú szakképzésre, 

 a kialakult kereskedelmi központ szerep megőrzése. 

B. Az adottságokhoz és trendekhez igazodó gazdasági szerkezet megteremtése: 

 az alkonygazdaság, mint lehetséges kitörési pont határozott megjelenítése a település 

gazdaságában, 

 a térség (vonzáskörzet) és a város(ok) fokozott együttműködése a rövid ellátási láncok 

kialakítása és működtetése vonatkozásában: a városi lakosság és az idegenforgalom 

generálta felvevőpiac összekapcsolása a közelben található termelőkkel. 

A térség gazdaságának meghatározó részét képezi az idegenforgalom – ugyan a térségben 

jelentkezik a balatoni vendégéjszakák mintegy egyharmada – az ebből származó előnyökből 

Keszthely mindeddig csak mérsékelten tudott profitálni. 

C. A turizmus szakmai és infrastrukturális alapjainak megerősítése és kibővítése, új turisztikai 

ágazatok felé nyitás megvalósítása, a szezonalitás csökkentése: 

 a város fokozott szerepvállalása az idegenforgalmi befektetés-ösztönzési 

folyamatokban (különösen a szálláshelykínálat minőségi és mennyiségi javítása, a 

szezonalitást csökkentő, a fürdővárosi arculatot erősítő beruházások vonatkozásában), 

 egyértelmű egyedi, de a térség adottságaihoz illeszkedő turisztikai arculat érvényre 

juttatása – egyedi és kreatív megoldások ösztönzése, mely a helyi identitás erősítésére 

is hatással van, 

 a Balaton-felvidéki világörökségi kezdeményezés céljainak megvalósításában való 

közreműködés, a Festetics-örökség (A Helikon Kastélymúzeum könyvtára) 

bekapcsolása az UNESCO világörökségi programjába, 
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 a turisztikai szektor munkaerőhiányának enyhítése, 

 a nyugat-balatoni térség, mint Közép-Európa rehabilitációs és rekreációs központja 

célkitűzés érvényre juttatása a település szintjén megvalósuló fejlesztésekben – térségi 

gondolkodás és összefogás mellett. 

Kiemelt turisztikai célcsoportok igényeinek érvényre juttatása nem csupán a kifejezetten 

turisztikai fejlesztésekben (így különösen a kerékpáros – gyalogos (és egyéb aktív) turista; 

gyerekekkel utazó családok; időskorúak; mozgásukban valamilyen módon akadályozottak). 

 Keszthely és térsége aktív, ökoturisztikai és családbarát turisztikai desztinációként 

történő egységes megjelenése a bel-és külföldi piacokon egyaránt. 

A Nyugat-Balaton térsége komoly potenciállal bír az ökoturizmus illetve általában véve az 

úgynevezett outdoor turizmus vonatkozásában. Mind a szolgáltatási, mind az 

infrastrukturális oldal vonatkozásában azonban szükség van kulcsfontosságú, több település 

együttműködését igénylő fejlesztésekre annak érdekében, hogy a jelenleg pontszerűen 

meglévő attrakciók és látványosságok egymást kiegészítve tényleges hálózatokat alkotva 

európai szinten is jegyzett outdoor turisztikai desztinációt alkothassanak. Külön kiemelendő 

az egyre népszerűbb vízisport tevékenységek fokozottabb beemelésének szükségessége a 

város turisztikai arculatába, kínálatába. 

D. Térségi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel: 

 A humánerőforrás fejlesztés céljainak összehangolása a térség gazdaságfejlesztési 

elképzeléseivel. 

1.4 KÖZLEKEDÉS 

A várost a transzeurópai közlekedési hálózatok (közúti és vasúti egyaránt) nem érintik. A nem 

megfelelően szervezett Zala megyei vasúthálózatban Keszthely és más megyei települések 

összeköttetése nem megoldott. Az útviszonyok, illetve a rossz vasúti ellátottság következtében 

a városkörnyéki autóbusz hálózat messze a magyarországi átlag fölött van. A helyi és helyközi 

autóbuszjáratok a vonzáskörzeti kapcsolatok kiszolgálásában jelentős szerepet töltenek be. A 

kistelepülések közlekedési kapcsolatában Hévíz és Keszthely központi szerepe jellemző, a két 

város közlekedési csomópontként szolgál. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Keszthelyi Telephelyén jelenleg egy darab alacsony padlózatú autóbusz van 

forgalomban, mely sajnos nem Keszthely és Hévíz között közlekedik, ahol erre valóban 

szükség lenne.  

Az ide évben átadott, az európai és a XXI. századi elvárásoknak is megfelelő új autóbusz 

állomás nagy előrelépést jelent a helyi közösségi közlekedés színvonalát illetően.  

1.4.1 Közúti közlekedés 

A város autóval a 71-es számú főúton a Balaton északi partján vagy Balatonszentgyörgyön át 

a déli partja felől is megközelíthető. A város határában ér véget a Rédics–Lenti felől érkező 75-

ös számú, illetve a Körmend–Zalaegerszegről jövő 76-os számú főút, mely az elmúlt években 

elvégzett nyomvonal szélesítés és új nyomvonal kiépítése révén jelentősen gyorsabb 

közlekedést tesz lehetővé. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. Keszthely az M7 

autópályáról rövid idő alatt elérhető.  
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1.4.2 Vasúti közlekedés 

A vasúti közlekedés funkció közül Keszthelyen a személyszállítás kap fő hangsúlyt, hiszen a 

26/a vonal közvetlen elérésével lehetőség nyílik budapesti, bécsi, nyíregyházi valamint pécsi 

utazásra.  

Továbbra is kevés turista veszi igénybe a vasúti közlekedés nyújtotta lehetőségeket, a helyi 

lakosok is inkább célközlekedésre használják a járatokat.  

Habár évek óta nem történt komolyabb fejlesztés a vasúti nyomvonalon, ugyanakkor az idei 

évben megkezdődött a pályaudvar épületének teljes felújítása, mely előreláthatólag 2016-ban 

zárul le. 

1.4.3 Vízi közlekedés 

A Balatonnak köszönhetően, főleg a nyári szezonban nagy hangsúlyt kap a vízi forgalom a 

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. A sétahajózás szolgáltatásra is egyre nagyobb a 

kereslet, így a piacon BAHART Zrt. mellett erre specializálódott több kisebb vállalkozás is 

megjelent az elmúlt években.  

 

A Libás térségben található Phoenix vitorláskikötőt a BAHART 2004-ben építtette. A 

vitorláskikötőt 2014-ben magánbefektetők vásárolták meg, majd az idei évben megkezdték a 

telep infrastruktúrájának felújítását, kibővítését is. A first class stégrendszerrel felszerelt, 

felújított és átalakított vitorláskikötő kihasználtsága az idei évben már az új tulajdonos 

várakozásának megfelelően alakult. 

Keszthely idegenforgalmának fenntarthatóságában és fejlődésében meghatározó szerepet 

betöltő vitorlássport élénkítése érdekében a Phoenix vitorláskikötő tulajdonosai a helyi 

utánpótlás nevelés fejlesztését is célul tűzték ki.  

 

1.4.4 Légi közlekedés 

A Keszthelytől 9 km-re fekvő sármelléki egykori FlyBalaton, majd Hévíz-Balaton Airport 

nemzetközi repülőtér az ország egyik legfontosabb regionális státuszú repülőtere. Jelenleg 4 

légitársaság, mindösszesen 11 városból indít járatokat Sármellékre. Az UTair légitársaság 

Moszkvából, az InterSky légitársaság Zürichből, Hamburgból, Friedrichshafen-ből, 

Düsseldorfból és Berlinből, a Freebird légitársaság a törökországi Antalyából, míg a Germania 

légitársaság Erfurtból indít szezonális jelleggel járatokat. 

 

A reptér közelségéből a térségben jelenleg leginkább Hévíz képes profitálni. Keszthely a 

szálláshelyek számának és színvonalának növekedését követően juthat olyan 

versenyhelyzetbe, hogy a légi közlekedés lehetőségéből fakadó előnyöket hatékonyabban 

legyen képes kihasználni. 
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1.5 KÖZMŰVEK 

Keszthely város környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a felszíni vizek összegyűjtése és 

károkozás nélküli elvezetése. A városban kiépültek a fő vízelvezető rendszerek, és részben 

elkészültek a vízminőség javító, kezelő rendszerek is. Ezek bővítése, karbantartása elsőrendű 

feladat. A város parti területein a magas vízállás okozhat problémát, melyet tovább 

súlyosbíthat a Balaton tervezett vízszint emelése. 

Keszthely város vízellátása megoldott, az igények kielégítése – a fejlesztési tervekben foglalt 

növekedést figyelembe véve is – teljes körűen megoldható. A legnagyobb problémát a 

regionális vezeték elöregedése, illetve környezetének közvetlen beépítése okozza. Legtöbb 

vízkimaradás a Kertvárosban és a Zámor térségben tapasztalható, ahol rendszeresen előfordul 

rövidebb vízszünet a csőhálózatban bekövetkező sérülések elhárítása alatt. Keszthely város 

területén a szennyvízcsatorna hálózat 98 %-ban kiépített. 

Az utóbbi időben számos energiahatékonysági projekt valósult meg (közvilágítás 

korszerűsítése, napelemes rendszerek kialakítása, stb.). 2015 őszén megkezdődhetett a 

Polgármesteri Hivatal és a Gagarin utcai Óvoda épületenergetikai fejlesztése, mely során a 

hivatal és az óvoda teljes külső homlokzati felújítása mellett a modern nyílászárók 

beépítésével jelentős energia megtakarítást érhetünk el. A Városüzemeltető Kft. fejlesztési 

elképzeléseinek részeként egy 1,8 MW kapacitású biomassza erőmű is megépülhetett, mely az 

idei évben történt átadását követően a távhőszolgáltatásban vesz majd részt. A Pannon 

Egyetem Georgikon Kar Agrárműszaki Tanszékén kutatások folynak a megújuló-, ill. 

alternatív energiák alkalmazása terén, a bemutatóüzemben számos fejlesztés megtekinthető. 

Ennek a tudástőkének a felhasználásával a térség az alternatív energiatermelés 

mintaterületévé válhatna. 

 

1.5.1 Ivóvízellátás 

A vezetékes vízellátásért Keszthelyen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Észak-balatoni 

Üzemeltetési Üzemvezetősége 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. 

A Nyirádon kitermelt ivóvíz az 1970-es évek elején megépült 20,4 km NA500 mm-s, valamint 

6,7 km NA600 mm-es úgynevezett regionális ivóvízvezetéken jut Keszthely város térségébe. 

A regionális vezeték teljes hosszban AC anyagú csőből készült, acélcsövek beépítésére csak a 

technológiai szerelés kívánalmainak megfelelően, béléscsöves átvezetéseknél és műtárgyak 

kialakításánál került sor. Ez a vezeték hivatott ellátni Keszthely és térsége pufferjául szolgáló 

Gyenesdiás magaspontjára épített 3000, illetve 5000 m3-s tárolókat, amelyek a város konstans 
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nyomásértékű vízellátását biztosítják. A 171,33 m túlfolyószintű medencék hivatottak a 

csúcsidőszaki vízigényeket kielégíteni. Normál időszakban a település vízellátása az említett 

gravitációs övezetről maximálisan kielégíthető. Szezonban – Balaton parti településről lévén 

szó – szükséges beüzemelni az ún. felső zónai műveket, melyek lényeges nyomásváltozást a 

gravitációshoz képest nem okoznak. A Vaszary Kolos utcai elosztóhálózaton található 

nyomásfokozó segítségével töltenek egy 200 m3-es hidroglóbuszt, és egy Cserszegtomajon 

épült 200 m3-es medencét, melyek folyamatosan szabályozzák a nyomásértékeket 

csúcsidőszakokban. Működtetésük a folyamatosság biztosítására szolgál. 

A város topográfiája miatt egy nyomás-zónán üzemel – Gyenesdiás 3000 illetve 5000 m3-s 

medence – a településrész geodéziai magasságától függően 1,9 - 6,1 bar közötti nyomásértékek 

a jellemzőek. A városi elosztóhálózat 79 %-ban AC, 20 %-ban PVC, és csupán 1 %-ban acél, 

illetve öntöttvasból készült. A városban körvezeték rendszer került kiépítésre, amelynek 

következtében nem alakulhatnak ki rossz vízminőséget okozó pangó vizek. Az egyes 

területrészek szakaszolási lehetősége nem minden esetben megoldott, így meghibásodások 

esetén előfordul, hogy a szükségesnél nagyobb területrészek kizárása történik meg a 

vízellátásból a javítás idejére. Üzemeltetési gondokat okoz, hogy régebben a vezetékeket 

kizárólag azbesztcement csövekből készítették – a városban 79%-ban ilyen üzemel – és ezek 

nagyon sérülékenyek. A megnövekedett forgalom, a járművek súlyának növekedése 

dinamikus igénybevételnek teszi ki a hálózatot, amelyeket egyes régebben épített 

vezetékszakaszok nem bírnak. A legnagyobb problémát a regionális vezeték elöregedése, 

illetve környezetének közvetlen beépítése okozza. Vízbázisok kapacitása, kitermelhető víz 

elméleti mennyisége összesen 60000 m3/nap, mely az alábbi víznyerő helyekből adódik össze: 

 Nyirád vízbázis (NyBRV felé adható) 54500 m3/nap 

 Vonyarcvashegy Erzsébet forrás 3500 m3/nap 

 Gyenesdiás János forrás 1000 m3/nap 

 Hévíz Vadaskerti kút 1000 m3/nap 

 

1.5.2 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. egy pályázat keretében közel hárommilliárd forint összegű támogatást nyert a 

keszthelyi szennyvíztisztító-telep korszerűsítésére, kapacitásbővítésére és a kapcsolódó 

iszapkezelési létesítmény építésére. A munkálatok 2013-ban kezdődtek meg és 2015 

októberében került átadásra a felújított telep. Újdonság egy új telephely kialakítása, ahol a 

szennyvíz-iszap anaerob rothasztásos eljárásával a biogáz energetikai hasznosítására is sor 

kerül. 
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1.5.3 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: 2 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 anyagi forrása. Az ellátottság területi 

eloszlása sem egyenletes, a Kertvárosban minimális a kiépített vízelvezetés. 

Az új programidőszakban a fenti problémák enyhítése érdekében tervezzük a TOP támogatási 

konstrukciók keretében új csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését, egyrészt a 

Belvárosban, másrészt a Kertvárosban és a régi Zámor városrészekben.  

 

A csapadékadatok alapján megállapítható, hogy a korábbi években a május, és az augusztus-

szeptember hónapok voltak a legcsapadékosabbak, míg mostanában inkább a február és a 

szeptember-november. Mind az aszályos hónapokra, mind a hirtelen lezúduló nagy 

mennyiségű csapadék fogadására fel kell készülnie a városnak. 

 

1.16.-1. ábra: Csapadékadatok Keszthelyen 2007-2014 

Forrás: Tájékoztató Keszthely Város Környezeti állapotáról, 2014. 
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Hiányosságok között szerepel a Kertváros teljes csapadékvíz csatornázatlansága. A belvárosi 

– Pethő, Bakacs és Nádor – utcák csapadékvíz elvezetési terveit 2014-ben felülvizsgálták, 

vízjogi engedélyezésük 2015 elején megtörtént, pénzügyi forrás függvényében az elkövetkező 

években megvalósításuk is megkezdődhet. 2014-ben elkészült az Új-zámori utcák nyílt árkos 

csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, mely létesítmény megépítése a térség 

csapadékvíz elvezetési problémáit részben megoldotta. Megoldatlan a Keszthely és 

Gyenesdiás határán lévő vízfolyás medrének felújítása, melynek ügyében a VÜZ Kft. felvette 

a kapcsolatot Gyenesdiás Község Önkormányzatával. A meglévő főgyűjtő rendszerek 

karbantartása megfelelő, de a városi elosztó hálózatnál csak sürgős esetekben tudnak 

intézkedni a költségvetési forrás szűkössége miatt, így a rendszernek a fenntartása csak 

részlegesen felel meg a mai kor követelményeinek. A belvízelvezető főgyűjtők állapotával, 

karbantartásával kapcsolatos szemlét minden ősszel a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatósággal végzik.  

2011. március 31-én átadásra került a Büdösárok záportározója. A projekt elkészültével javulás 

várható mind a Balaton vízminőségében, mind a Zámor városrész mély fekvésű területeinek 

csapadékvíz elvezetésében. A rendkívüli esőzések növekvő gyakoriságára való tekintettel 

tervezik a Büdösárok árapasztó vápák átbocsátóképességének javítását, mely a kerékpárút 

átereszeinek átépítésével érhető el. A Szent Imre árok Nyárfa utcai szakaszának a Zámor utca 

és Pázmány Péter utca közti szakasza rendezetlen, és lefedése szükséges lenne ahhoz, hogy az 

utca rendezett városképet mutasson. A 2014. évi munkák során jelentős feladat volt a 

beszakadt víznyelőrácsok cseréje és a nagy mennyiségű csapadékos idő több belvíz elvezetési 

problémát is felszínre hozott, amelyek elhárítását folyamatosan elvégezték. A víznyelőrácsok 

cseréje viszonylag magas költségigényű feladat, tekintettel azonban annak 

közlekedésbiztonsági jelentőségére, a hibák feltárására és javítására a következő években is 

kiemelt figyelmet fordít a városüzemeltető cég. 
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A város parti területein a magas vízállás okozhat problémát. A Balaton vízszintjének (a 

mindenkori nullpontra vonatkozóan: 103,42 mBf) 2012-2014. évi alakulását az alábbi táblázat 

mutatja:  

A Balaton vízszintje 2012-2014. év 

Forrás: Tájékoztató Keszthely Város Környezeti állapotáról, 2014. 

A felszíni vizek okozta terhelés a Balaton-part Helikon szálló felőli parti sétányán szembetűnő, 

ahol a Balaton magas vízszintje és a kedvezőtlen szélirány miatt gyakoriak az elöntések.  

 

 

1.5.4 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. Egy KEOP pályázat során 2014-ben 

megvalósult fejlesztés révén több mint 2600 világítótestet cseréltek ki LED-es típusúra, mely 

révén jelentős költségmegtakarítással számolhat az önkormányzat a közvilágítási 

kiadásokban. Az új lámpafejek ugyanazon fényerőt tudják biztosítani jelentősen kisebb 

teljesítményfelvétellel, ami évente mintegy 210.000 kWh energia-megtakarítást eredményez.  

Villamos energia szolgáltató az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., (Búza tér 8/a., H-7626 

Pécs). 

A jelenlegi ellátási rendszer működése a város területén környezetterhelést nem okoz. A város 

távlati fejlesztési igényeihez kapcsolódó villamos energia hálózati és egyéb kiegészítő 
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létesítmények fejlesztése a város területén további környezetterhelést nem jelent, mivel az 

energia előállítás más térségben történik. 

A szolgáltatott villamos energia mennyisége összesen Keszthelyen 53.818.000 kWh, ebből:  

o háztartási: 21.396.000 kWh, 

o gazdálkodók részére szolgáltatott: 90.000 kWh, 

o kommunális célra: 3.962.000 kWh, 

o ipari célra: 11.278.000 kWh, 

o közvilágítás: 1.060.000 kWh, 

o egyéb célra: 16.032.000 kWh. 

A fogyasztók száma összesen Keszthelyen a 2013. évi statisztikai adatok alapján 13612 db, 

ebből: 

o lakossági: 12284 db,  

o kommunális: 140 db,  

o ipari: 275 db,  

o mezőgazdasági:16 db,  

o egyéb: 897 db. 

 

A közvilágítási célú hálózatok hossza Keszthelyen összesen 93,5 km, a kisfeszültségű hálózat 

hossza 149,6 km. A legjelentősebb energiafogyasztók a VÜZ Kft, a Városi Kórház és a Horváth 

–Ép Kft. 

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. 

 

1.5.5 Földgázszolgáltatás 

Keszthely város területén 1984-től épült ki a vezetékes földgázellátás. Az országos 

nagynyomású földgázvezeték Cserszegtomaj felől közelíti meg a települést. Keszthely északi 

részének külterületén került kialakításra a 68/8 bar-os gázátadó állomás. A gázátadó 

állomáson maximálisan áthaladó gázmennyiség 27.000 m3/h. 

A gázfogadó állomás a Zsidi-Csapás utcai kereszteződés ÉNY-i oldalán került elhelyezésre. 

Az itt maximálisan átfolyó gáz mennyiség 9.000 m3/h. Keszthely jelenlegi gázigénye 

megközelítőleg 8.000 m3/h. A középnyomású földgázhálózat 3 bar üzemi nyomású rendszer, 

melynek hossza 55.000 m. A belvárosi részen 100 mbar-os emelt kisnyomású vezetékhálózat 

üzemel, melynek hossza 5500 m és nyomásszabályozója a Park utcában található. 

A gáz-ellátottság a településen 80%-os, a gázfűtéses lakások száma pedig mintegy tíz 

százalékkal alacsonyabb, vagyis 70%-ot tesz ki. A városban található távfűtő hálózatra kötött 

lakások az összes lakás százalékában mintegy 13 %-ot tesznek ki. 



26 
 

Keszthely város, ahogy a fentiekben részleteztük, a vezetékes földgáz ellátó rendszerbe be van 

kapcsolva, mind a háztartásokban, mind az intézményekben, közületekben. Így a fűtés és 

melegvíz előállítás gáztüzeléssel történik. A gáztüzelésből szén-monoxid és nitrogén-oxidok – 

melyek légszennyező anyagok – kerülnek a környezeti levegőbe. 

A földgáz: jelenlegi szolgáltató az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (Nagykanizsa 

Zrínyi u.32.), ellátási területe Somogy megye, Veszprém megye és Zala megye.  

Legjelentősebb fogyasztók a Városi Kórház, Horváth–Ép Kft. Az ellátott felhasználói 

csoportok (fogyasztók) létszámának vizsgálata során az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 

 háztartási kategória: 7638 db,  

 közületi kategória: 1291 db  

 ipari: 1db fogyasztó 

Az egy km-re vetített meghibásodások száma: 0,04db/km.  

Korábbi években megvalósult az acél vezetékek katódos védelme, csapszekrények és 

csatlakozó vezetékek cseréje, tervezett fejlesztések között a nyomásszabályzó állomás cserék, 

elzáró cserék, magánterületen haladó elosztó vezetékek kiváltása szerepel. 

 

1.5.6 Távhőszolgáltatás 

Szent Miklós utcai fűtőmű: 

A fűtőműhöz 6 db hőközpont csatlakozik: Fodor I., Fodor II., Csokonai ÁMK és a Bercsényi u. 

2. sz. alatti épület. A hőközpontokba a 100/80ºC hőfoklépcsőjű primer fűtővíz távcsatornába 

vezetett távvezetéken jut el. A szekunder köri külső hőmérséklet függően szabályozott 

fűtővíz, valamint a használati melegvíz a hőközpontokban lemezes hőcserélőkkel van 

előállítva. A szekunder köri fűtés keringető szivattyúk is a hőközpontokban vannak 

elhelyezve. A fűtőműből kiadott hő hőmennyiségmérővel mérhető. A távvezetéki primer 

fűtővíz a hőközpontokba érkezik. Itt kerültek elhelyezésre az időjárásfüggő szekunder 

szabályzások, fűtési használati melegvíz tárolók, keringető, illetve cirkulációs szivattyúk. A 

POLIFO vízkőképződést és korróziót megakadályozó vegyszer adagolása is itt történik. 

A Csokonai AMI hőközpontja az iskola területén található. Átadott energia mérése megoldott. 

A Bercsényi u. 2. sz. alatti épületben található a másik hőközpont. A lakóépületek szekunder 

vezetékhálózattal vannak 70/50ºC hőfoklépcsőjű időjárástól függően szabályozott fűtési 

vízzel, illetve 55ºC kilépő hőmérsékletű használati meleg vízzel ellátva. Az épületek 

alagsorában találhatóak a hőfogadó helyiségek. Itt vannak elhelyezve az épületek külön 

időjárás függő szabályozó körei. A szabályozást ALBATROS RVA 46.531 típusú 

zónaszabályozó végzi. Minden épület rendelkezik külön fűtés keringető szivattyúval (WILO 

TOP S, 50/4, ill. 1 db GRUNDFOS). A távhő vezetékek cseréje megtörtént. A hőfogadón túli 

rendszer már a lakóközösség tulajdona. 
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Vásár téri fűtőmű: 

Fűtött lakás szám: 413 db. Bejövő nyers vízhez POLIFO 492 típusú vízkőképződés és korrózió 

gátló folyadékot adagolnak a lágyítás előtt. A víz lágyítása kétoszlopos ioncserélős 

vízlágyítóval történik (DH 150 NA-K). Regenerálását konyhasóval végezik. A lágyított víz 

közvetlenül a töltő vezetékre kapcsolódik. Gázjelzés: 2 db MMG gyártmányú gázjelző 

készülék. Nyomástartás: FŰTŐBER típusú zárt tágulási tartályokkal történik. A hőközpont a 

fűtőműben van elhelyezve. A primer víz (100/80ºC) a kazánkör, valamint a hőközpont között 

található. A hőközpontban három fűtési kör lett kialakítva. A távhő vezetékek cseréje 

megtörtént. A HMV előállítás hőközpontja szintén a kazánházban található. 

Vaszary utcai kazánház: 

3 lakóépület fűtését és HMV ellátását biztosítja. Fűtött lakások száma: 80 db. A távhő-vezeték 

Fodor utcai fűtőműhöz tartozó hálózatának korszerűsítése 2014-ben befejeződött, a II. 

ütemként induló rekonstrukciós munkák a Vásártéri hőközpontból nyújtott szolgáltatás 

fogyasztóit érintik (Vásártér, Tapolcai u.1./b., Rákóczi tér).  

A távfűtés díja a lakossági szektorban csökkenő, míg az egyéb felhasználók körében növekvő 

tendenciát mutat. 

Dátum 
Lakossági Egyéb felh. 

Ft/GJ Ft/kW/év Ft/m3 Ft/lm3/év Ft/GJ Ft/kW/év Ft/m3 Ft/lm3/év 

2006.11.01-től 1 859 11 105 517 60,6 4 807 11 105 871 60,6 

2007.01.01-től 2 776 11 706 632,7 62,5 4 807 11 706 871 81,2 

2008.02.10-től 2 968 11 706 650 119,7 4 807 11 706 871 128,7 

2008.08.01-től 3 300 11 706 723 119,7 5 345 11 706 969 128,7 

2008.11.15-től 3 746 11 706 821 119,7 6 067 11 706 1 100 128,7 

2012.01.01-től 3 903 12 197 856 124,7 6 322 12 197 1 146 134,1 

2013.01.01-től 3 513 10 977 770 112,2 6 322 12 197 1 146 134,1 

2013.11.01-től 3 123 9 759 685 99,75 6 322 12 197 1 146 134,1 

2014.10.01-től 3 020 9 437 662 96,40 6 322 12 197 1 146 134,1 

Távhődíjak 2006-2014 között 

Forrás: VÜZ Kft., 2015. 

 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 

lehetőségei 

A VÜZ Nonprofit Kft. 2013-as év elején benyújtott pályázatai közül a „Fejér György Városi 

Könyvtár és Városi Edzőterem napelemes rendszerének kiépítése”, a „Csány-Szendrey ÁMK 

Székhelyintézmény napelemes rendszerének kiépítése”, az „Egry József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény napelemes rendszerének kiépítése” valamint a „Városi 

strand napelemes rendszerének kiépítése” című pályázatok összesen nettó 63.888. eFt 

támogatásban részesültek. 
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A Keszthely Város Önkormányzata nevében a VÜZ Nonprofit Kft. által 2014-ben benyújtott 

és 2015-ben támogatásra érdemesnek ítélt fotovoltaikus pályázata révén a Gagarin utcai 

Óvoda és Bölcsőde, illetve a Kísérleti utca 10/A. épületének napelemekkel történő felszerelése 

valósult meg, mely során összesen 28,25 kW-os megújuló elektromos teljesítmény előállítására 

van lehetőség.  

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrárműszaki Tanszékén kutatások folynak a megújuló- 

ill. alternatív energiák alkalmazása terén, a bemutatóüzemben számos fejlesztés 

megtekinthető. Itt zajlik a biomassza ill. földhő hasznosítás mezőgazdasági háttérfeltételeinek 

vizsgálata, illetve a napenergia hasznosító berendezések hőtechnikai vizsgálata. A kar 

képzései között szerepel az „Alternatív-energia termelési rendszerszakértő” szakirányú 

továbbképzés is. Lebonyolításra került több nemzetközi kutatási-képzési projekt is (pl. 

„REBE” azaz Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az 

energiahatékonyság területén) a témában.  

1.5.7 Távbeszélő hálózat, központi televízió és antennarendszer 

A távbeszélő hálózat olyan mértékben került kivitelezésre, hogy gyakorlatilag minden 

beépített ingatlan bekapcsolható.  

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 

a 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-től alkalmassá tették a hálózatot szélessávú, nagy sebességű Internet elérésre. A 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően elmondható, hogy ma már egy komplex 

kommunikációs csomag áll rendelkezésre. Keszthelyen jelenleg 35 analóg és 68 digitális 

csatorna vételének lehetősége biztosított. 2008 januárjától elindították kábeltelefon 

szolgáltatásukat is. A Magyar Telekom Nyrt. a közelmúltban végezte el az optikai kábelek 

cseréjét is a városban.  

 

1.6 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

1.6.1 Hulladékszállítás és ártalmatlanítás 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján 

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 
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közszolgáltató (A VÜZ Nonprofit Kft. 2011. 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. 

 

1.6.2 Helyi közösségi közlekedés 

A helyi közösségi közlekedés biztosítása jelenleg kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, 

melyet a város a menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra vonatkozóan az 

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központtal kötött szerződés szerint lát el. 

Az infókommunikációs eszközökkel is ellátott új buszpályaudvart az ide évben adták át. 

 

1.6.3 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. ). 

 

1.6.4 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 döntése 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 
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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 

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. 

 

1.6.5 Parkolás 

A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet szerint a 

parkolás biztosításáról az önkormányzat a VÜZ Nonprofit Kft. közreműködésével 

gondoskodik.  

Az elmúlt években 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 forgalomcsillapítása után került kialakításra 

a Sörház utcában a parkolóudvar, mely jelenleg is üzemel a volt Kertmozi területén, valamint 

az önkormányzati tulajdonba került Rákóczi utcai parkolóház. A Balaton-parti 

sétányfejlesztések révén megszűnt a Hullám Szálló mögötti aszfaltozott parkoló. Ennek 

kiváltására a Balaton Szálló mögötti részen került kialakításra egy kavicsozott parkoló, mely 

nem önkormányzati tulajdonban van. További parkolóhelyek kerültek kialakításra a vasút 

mellett, majdnem akkora darabszámban, mint amennyi megszűnt a Hullám szálló mögött. A 

Településfejlesztési Operatív Programok nyújtotta lehetőségek alapján tervezzük több rossz 

állapotú parkolónk felújítását, illetve egyéb új parkoló építését.  
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1.7 ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELME 

1.7.1 Műemlékvédelem 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) által nyilvántartott műemlék adatbázis alapján 

Keszthelyen 54 db műemlék van (lsd. műemléki kataszter). Ezek nagyrészt a történelmi 

belvárosban találhatóak, egy a kertvárosban, és néhány Fenékpusztán. Ideiglenes védelem 

alatt áll a Balaton és a Hullám szálló. 

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. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az erőforrások és lehetőségeink 

figyelembevételével több műemléki épület felújítása is megtörtént, illetve folyamatban van. 

Kiemelkedő eredmény, hogy az idei évben teljes felújításon esett át a Festetics-mauzóleum, 

mely így visszanyerte eredeti formáját. A Helikon Kastélymúzeum Kft. elnyert pályázatai 

révén jelenleg is folyik a kastélypark teljes rehabilitációja és az egykori Amazon Szálló 

felújítása, mely várhatóan a jövő évben átadásra kerülhet.   

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. 

 

1.7.2 Környezetvédelem 

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési 

környezetvédelmi program készítése kiemelt szerepet kap. Keszthely Városára vonatkozóan 

1998-ban készült el az első program, amelyet rendszeresen felülvizsgáltak, majd 2011-2016-os 

időszakra megtörtént a környezetvédelmi program újraalkotása. 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 2016-

ig bezárólag. 

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 
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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 

(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 még vonzóbbá váljon. Fokozatosan el kell érni, hogy az emberek belső 

igényévé váljon a tiszta, egészséges környezet és mindez párosuljon egy környezettudatos 

magatartás, életszemlélet kialakításával. 

 

1.8 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, VÁROSARCULAT 

A keszthelyi belváros rehabilitációja következtében Keszthely egy turisztikailag vonzó, élhető 

városi környezettel rendelkező, táji értékekre és a fenntartható gazdasági fejlődésre alapozó 

településsé vált. A város gépjármű forgalmának csökkentésével és a gyalogos övezet 

kiterjesztésével a helyi identitást erősítő korszerű központi közösségi és rendezvénytérré 

alakul át, így Keszthely büszkén viselheti a „Balaton Fővárosa” címet. A belváros 

forgalomcsillapítása továbbra is kiemelt cél így a jelenlegi, 2015-2020. közötti pályázati 

időszakban több olyan fejlesztést is tervezünk, mely hozzájárul majd ehhez. 

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. 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. A kültéri programok megrendezésekor a 
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felújított Balaton-parti Zenepavilon és az új Fő tér kiváló helyszínül szolgál. Az idei évben már 

több rangos, hazai és nemzetközi programnak is helyt adtak.  

Az elmúlt években a Fő tér rehabilitációjával párhuzamosan felújított Városi Piac hasonlóan 

alkalmas lenne nagy érdeklődésre számot tartó programok lebonyolítására, de ez a lehetőség 

jelenleg nincsen kiaknázva.  

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 érdekében az Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében 

megvalósított fejlesztések során immáron egy kivételes és egyedülálló attrakciókkal 

büszkélkedhető Balaton part várja az idelátogató turistákat.  

 

1.9 LAKÁSHELYZET, BÉRLAKÁSÉPÍTÉSEK, LAKÓTELEPEK KÖRNYEZETE 

Az önkormányzati tulajdonban lévő 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, hogy 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 képviselő-testületi határozat 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 

A befektetési célú ingatlanok iránt jelenleg gyér a kereslet, és általánosságban túlkínálat 

jellemzi a piacot. 
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1.10 CSALÁDOK TÁMOGATÁSA, SZOCIÁLPOLITIKA 

Az 1993. évi III. 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 Egyesített Szociális Intézmény jelenlegi intézménystruktúrája Keszthely város 

vonatkozásában megfelelően biztosítja a szociális szakosított ellátást. Az intézmény tárgyi 

feltételeinek javításában jelentős előrelépésre lenne szükség, azonban pályázati lehetőségek 

hiányában erre a célra önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre.  

 

Jelenleg a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja 

látja el a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait, azonban 2016. január 1-től erre 

a feladatra külön központ fog alakulni. Felnőttvédelmi alapellátásként ellátja a házi 

segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítő szolgáltatás feladatait, 

gyermekjóléti alapellátás tekintetében a gyermekjóléti szolgáltatást.   

 

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 40 fő részére biztosíthat jogerős működési engedély 

birtokában nappali ellátást, 75 fő pedig igénybe veheti a napi egyszeri meleg étkeztetést. 

A fogyatékkal élők alapellátásában több egyházi és civil szervezet is részt vesz. A város 

területén a katolikus egyház 2005. január 1-től működteti a Kolping Támogató Szolgálatot, míg 

a református egyház által fenntartott Filemon Támogató Szolgálta 2007. július 18-tól 

tevékenykedik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2007. december 31-től fogyatékosok 

nappali intézményének megszervezését látja el. 2014. év folyamán bővítette tevékenységi 

körét és átvette az addig kistérségi fenntartásban működő támogató szolgálatot is.  

 

1.10.1 Szociális ellátások iránti igény  

Szociális ellátottak száma szakfeladatonként: 772 

A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátottak: 247 gyermek 

A Családsegítő Szolgálat által ellátottak: 110 család 

Felnőtt-védelmi alapellátás: 415 fő 

A fogyatékossággal élők ellátását a Keszthelyi Járásban a Kistérségi Társulás Szolgáltató 
Központja, A Magyar Máltai Szeretet Szolgálat Gondviselés Háza, a Kolping Szolgálat és a 
Filemon Szolgálat végzi. Az ellátottak fedik a rendszereket, több helyen előfordulnak egy azon 
emberek. A szállításra nagyobb az igény, de e szolgálatok szerződésben állnak közoktatási 
intézményekkel, cégekkel és nem tudják az alkalmanként jelentkezőket kielégíteni. 
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1.10.2 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).  

 

Egyre több az egyszülős családmodell, így a születő kevés számú gyermek gyakran már 

szociális hátránnyal kezdi meg életét. A munkahellyel rendelkezők között sok az alacsony 

keresettel rendelkezők aránya. A munkanélküliség továbbra is a roma lakosság körében a 

legmagasabb.  

Keszthelyen 2007-2012 között több mint 56,8%-al emelkedett az egy lakosra jutó nettó 
jövedelem, amelynek eredményeképpen 2012-ben a város lakossága személyenként nettó 
617.861 forint jövedelmet realizálhatott. Ez a jövedelemszint tendenciát tekintve az országos 
és a megyei mutatókat követi, de messze elmarad a megye járásközpontjainak átlagától és 
2011-től már az országos átlagtól is. A járás egészére nézve az adatok még kedvezőtlenebbek.  
(Lásd: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, 2007-2012. ) 
 

 

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, 2007-2012.(Ft) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

 

Összefoglalva a lakosság egy 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, 
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- alacsony nyugellátással rendelkező és/vagy rossz egészségügyi állapotú időskorú 

lakosok, 

- speciális helyzetű csoportok (hajléktalanok, fogyatékossággal élők stb.). 

 

1.10.3 Családtámogatás 

1.10.3.1 Bölcsődei ellátás 

A három év alatti gyermekek számára egy önkormányzati fenntartású intézmény nyújt 

ellátást. A térségben összesen 3 intézmény 104 fő kiskorú gyermek napközbeni ellátását 

biztosítja. A Keszthelyen (Kertvárosban) és Cserszegtomajon élőknek emellett lehetőségük 

nyílik a családi napközik, egyéb alternatív lehetőségek igénybevételére is a kisgyermekek 

napközbeni elhelyezésére. Utóbbiak 5, illetve 7 gyermek befogadó kapacitással rendelkeznek.  

A Keszthelyi Szivárvány Bölcsőde fenntartója és működtetője Keszthely Város 

Önkormányzata. Az épület a város nyugati területének lakóövezetében található zöld 

környezetben. A városnak bölcsődei ellátás tekintetében nincs feladat ellátási szerződése más 

településsel.  

Keszthely város intézménye jelenleg 60 férőhelyes, a gyerekek négy csoportban vannak 

elhelyezve. Egy-egy csoportszobában 12-14 gyermek kerül elhelyezésre. Egy-egy csoportban 

2 fő kisgyermeknevelő látja el a gyermekek nevelését, gondozását. Az alkalmazottak száma 

összesen 16 fő, 1 fő bölcsődevezető, 12 fő kisgyermekgondozó, 2 fő kisegítő, 1 fő karbantartó. 

A bölcsödébe beíratott gyermekek létszáma évről évre csökken, emiatt 2013-ban a korábbi 74 

férőhelyről egy csoport megszűntetésével 60 férőhelyre csökkentette az önkormányzat a 

befogadó kapacitást. 

Az egy bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 évesek száma Keszthelyen viszonylag állandó (2013 évet 
kivéve országos átlag alatti), míg a járás egészét vizsgálva jelentős csökkenést mutat. Ez a 
gyermekszületések csökkenése mellett az új térségi intézmények (pl. Hévíz) megjelenésével is 
magyarázható. 
 
 

1.10.3.2 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 gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él.  

 

Védőnői Szolgálat által szervezett közösségi programok Keszthelyen:  

- Baba-mama Klub  

- Szülőszoba látogatás  

- Anyatejes Világnap megünneplése  
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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:  

- gyermekgondozási segély (GYES),  

- gyermeknevelési támogatás (GYET),  

- anyasági támogatás.  

 

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások: 

- csecsemőgondozási díj (CSED),  

- 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.  

 

1.10.4 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. Működésük alatt a náluk megfordult álláskeresők 30-40%-ának 

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. 
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1.10.5 Fogyatékkal élők ellátása 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás közigazgatási területén 2.247 

fogyatékkal élő 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, akadálymentes, az 

ellátottak számára megfelelő intézményben. 2015. júliustól 12 fő számára szociális 

foglalkoztatási is biztosít az újonnan kialakított mosodájában. 

 

1.10.6 Idősek otthona 

Idősek Otthona szakellátás keretében ellátottak száma: 70 fő. Figyelembe véve nem csak az 

ország, hanem a térség és a város demográfiai folyamatait, melyek az 1.2. pontban már 

részletesen kifejtésre kerültek, fontos lesz a jövőben az idősellátás fejlesztése. 

 

1.11 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

1.11.1 Egészségügyi alapellátás 

Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Város Önkormányzata által kötelezően 

ellátandó feladat. 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. 

Az Alapellátási Intézetben működik 11 háziorvosi, 5 házi-gyermekorvosi, és 4 fogászati 

rendelő. Továbbá az intézmény keretein belül működik a védőnői szolgálat, 6 fő területi 

védőnő, és 5 iskolavédőnő alkalmazásával. Az intézményben egy patika és fogszabályozási 

szakrendelés is megtalálható. 

Az Alapellátási Intézet által használt Sopron utcai épület kihasználtsága 100%-os, és sok 

esetben évek óta problémát okoz - akár jogszabályi változás, kötelezés miatt újabb funkció 

elhelyezése. Az intézet állapota leromlott, az állagmegóvási munkálatok megvalósulása évek 

óta késik, egyedül a külső bástya felújítása valósult meg. A nyílászárók állapota rossz, a 

csatornarendszer állapota elégtelen, a kazánház falán a talaj-, ill. esővíz befolyik 

omlásveszélyesé vált. Az akadálymentesítés részben megoldott, de kizárólag a földszinti 

helységekben biztosított a mozgásukban korlátozott betegek ellátása (egy illemhelység 

kialakításra került, az épületbe való bejutás megoldott), azonban az intézményt felkereső idős 
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betegek és mozgáskorlátozottak, kismamák számára az emeletre való feljutás nehézkes. Az 

önkormányzat tervei között szerepel az intézet átköltöztetése a Városi Kórház területére. 

Az intézetben 19 fő közalkalmazott mellett, 42 vállalkozó, illetve szakdolgozó lát el 

feladatokat. Háziorvosok száma 13 fő, házi gyermekorvosok száma 5 fő. 

A térségben több gyógyszertár is van (Keszthelyen 8 db, Hévízen 3 db).  

Ellátott települések: 

 Védőnők: Keszthely város területén területi védőnői ellátás, és iskolai védőnői ellátás. 

 Háziorvosi alapellátás Keszthely város területi ellátási kötelezettséggel (Keszthely 

Város Önkormányzata Képviselőtestülete 29/2014. (Xl. 19.) önkormányzati rendelete, 

Keszthely város alapfokú egészségügyi ellátásáról szóló 21/2002. (Vl. 28.) 

Önkormányzati rendelet módosítása alapján. 

 Háziorvosi ügyeleti ellátás: Keszthely, Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos, 

Balatonberény település lakosai, és a településeken tartózkodók. 

 Fogászati ellátási körzete: Keszthely, Karmacs, Vindornyafok, Cserszegtomaj, 

Várvölgy, Vállus, Zalaszántó, Rezi felnőtt és gyermek lakossága. 

 

A fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzését a Keszthelyi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum drogprevenciós programja is segíti. 2000. december 5-én az Országgyűlés 96/2000. (XII. 

11.) számú határozatával elfogadta a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma 

visszaszorítására” címmel a kormány kábítószerellenes stratégiáját. Ezt követően a felelős 

tárca - az Ifjúsági és Sportminisztérium Kábítószerügyekért felelős Államtitkársága a helyi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulásának elősegítésére 2001. februárjában 

meghívásos pályázatot írt ki három magyarországi régióban a 20 ezernél nagyobb lélekszámú 

települések számára. Keszthely Város Önkormányzata fontosnak ítélte, hogy a városban a 

területen működő szervezetek, intézmények lehetőséget kapjanak a munkájukat támogató 

források bevonására, ill. egy, a szakmai munkát koordináló szervezet – KEF – kialakítására. 

Így elkészült egy pályázati anyag, melyet a szaktárca befogadott, majd a helyi KEF 

megalakításához és munkájának elősegítéséhez támogatást is nyújtott. Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2001. (I. 25.) számú határozatában döntött a keszthelyi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrejöttéről. A keszthelyi KEF a megalakulását követően 

minden évben sikerrel nyújtott be programot a KEF-ek működését támogató pályázatokon, és 

aktívan kapcsolódott be a kialakuló és egyre bővülő, a KEF-eket összefogó országos hálózati 

munkába. 

 

1.11.2 Járó- és fekvőbeteg szakellátás 

Az egészségügyi szakellátás, járó- és fekvőbeteg-ellátás a Városi Kórház Keszthely intézményi 

keretein belül történik. A keszthelyi Városi Kórház működő kórházi ágyainak száma 242 db 

(Hévízen 264 kórházi ágyat tartanak nyilván a Hévízgyógyfürdő és Szent András 

Reumakórházban). Az 1000 lakosra jutó korházi ágyak száma meghaladja az országos átlagot, 

de a járásközpontok átlaga alatt marad. 
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1000 lakosra jutó kórházi ágyak száma 

Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 

 

A Keszthelyi Kórház 242 ágyából 108 ágyon folytatnak aktív ellátást, melyből 4 sürgősségi. Az 

Intézményben 134 krónikus ágyon krónikus és rehabilitációs ellátást végeznek.  

Az „A” épülettömb két szintjének teljes felújítása megtörtént, az 50 ágyon kialakított 

rehabilitációs osztály a neuromuszkuloszkeletális rehabilitációs profil kiszélesítését teszi 

lehetővé. Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében megvalósult 

beruházást a Nyugat-Dunántúlon található kórházak konzorciumban valósították meg. A 

projekt keretében megvalósult a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli 

régió egészségügyi intézményeiben. A teljes bekerülési költség mintegy 1,9 milliárd forint volt, 

mely önerő nélküli beruházásra adott lehetőséget a konzorciumban résztvevő kórházaknak. 

A konzorcium vezetője a győri székhelyű Petz Aladár Megyei Oktató Kórház volt, a Keszthelyi 

Kórházban 242.525.420.- forint értékű fejlesztés valósult meg a támogatás keretében. 

A Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével pályázati kiírás 

segítségével európai uniós támogatás felhasználásával valósul meg a két térségi kórház 

infrastrukturális fejlesztése. Az intézményfejlesztési irány a Keszthelyi Kórház és a 

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház konzorciális pályázatában a funkcionális 

integráció elmélyítése. A betegellátás szakmai integrációja a járóbeteg-ellátás profiltisztítására, 

a radiológia, a központi sterilizáló és a labordiagnosztika centralizációjára, egyben 

modernizálására irányul. A CT diagnosztika létrehozása kiemelt fejlesztési célterület 

Keszthelyen. Az CT gépet az ide évben adták át, mely keretében 953 448 652,- forintnyi 

fejlesztés valósult meg. 
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1.12 OKTATÁS, NEVELÉS 

Kiterjedt nevelési-oktatási intézményhálózata révén Keszthely méltán viseli iskolavárosi, 

egyetemvárosi rangját. A város funkciójához és a városhierarchiában betöltött szerepéhez 

illeszkedően az oktatási intézmények területén is teljes értékű funkciókkal bír. 

Iskolahálózatában megtalálható az óvodától az általános iskolákon át, középfokú oktatástól a 

felsőfokú oktatásig a közoktatás minden eleme. 

Az oktatás területén jelentős átalakulás történt az elmúlt években, az intézmények fenntartási 

és átszervezési tevékenységei kapcsán. Az átalakulás az alap- és középfokú oktatást és 

szakmai intézményeket érintette, hatóköre nem terjedt ki az óvodai intézményekre és a nem 

közszféra fenntartásában lévő (egyházi és alapítványi) oktatási nevelési, szakképzési 

intézményekre. 

1.12.1 Óvodai ellátás 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. gazdasági év tavaszán alakította 

ki új óvodai és általános iskolai struktúráját a következők szerint: egy óvodai vezetés alá vonta 

a korábbi önálló óvodákat, miközben egy helyen megszüntette az óvodai nevelés feladat-

ellátási helyet, két általános iskolát pedig összevont. 

A város 6 feladatellátási helyén, 749 férőhelyen összesen 626 gyermeket látnak el. 

Oktatási Intézmény 

neve 

területi 

lefedettség 

gyermek 

létszám 

ebből ellátási 

körzeten kívüli 

SNI, 

fő 

csoportok 

száma 

pedagógusok 

száma 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda 
Keszthely 

Város 
196 28 9 8 17 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda Sopron Utcai 

Tagóvodája 

Keszthely 

Város 
96 11 8 5 10 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda Gagarin Utcai 

Tagóvodája 

Keszthely 

Város 
123 11 5 5 10 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda Vörösmarty 

Utcai Tagóvodája 

Keszthely 

Város 
95 6 2 4 8 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda Kísérleti 

Utcai Tagóvodája 

Keszthely 

Város 
73 0 0 3 6 

Keszthelyi Életfa 

Óvoda Tapolcai 

Utcai Tagóvodája 

Keszthely 

Város 
43 1 1 2 4 

Össz.  626 57 25 27 55 

Az óvodai ellátásban résztvevők számának alakulása 2014. 

 Forrás: Önkormányzati adatbázis 

Az óvodás korú gyermekek ellátásában a két térségi családi napközi és egy magánóvoda is 

vállal feladatot, de a feladatellátásban ezek szerepe nem jelentős, mivel befogadóképességük 

a város óvodáihoz képest minimális.  
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2012 szeptemberében nyitott a Heidi Óvoda Tagóvodájaként a Lila Akác Német Nemzetiségi 

Óvoda, mely jelenleg egy óvodai csoporttal rendelkezik. A magánóvodában hangsúlyos 

szerepet kap az idegen nyelvi oktatás (német, angol). 

Az elmúlt 15 év tendenciái azt mutatják, hogy a férőhelyek számának változásában 

ingadozások történtek, a jelenlegi férőhelyek száma a kétezres évek eleji értékhez közelít. 

Viszont markáns csökkenés tapasztalható az óvodai ellátásban résztvevő gyermekek 

számának alakulásában, amely összefüggésben áll az országos demográfiai tendenciákkal, a 

népesség számának csökkenésével, az alacsony születésszámmal. Ez természetesen a 

gyermekcsoportok számának alakulásában is megmutatkozik. A legutolsó adatok szerint 

Keszthelyen 626 gyermek vett részt az óvodai ellátásban, akiknek alig 4%-a hátrányos 

helyzetű. 

Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 2001-ben 1,08 volt (108%-os kihasználtság), 

jelenleg Keszthely esetében az intézmények kihasználtsága 83,6%-os, amely az országos (87%) 

értéknél valamivel alacsonyabb. Járási szinten vizsgálva a város viszonylag kedvezőbb 

helyzetben van. Ez annak köszönhető, hogy a környező kistelepüléseken nagyobb a 

népességfogyás mértéke, amely a gyermekkorúak számának csökkenésében is 

megmutatkozik. 

 

1.12.2 Alapfokú nevelés 

Általános iskolai feladatellátás 

Keszthelyen 2001 és 2013 között 27,9%-kal esett vissza az általános iskolákban tanulók száma, 

amely szintén a kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal, a gyermekek számának 

csökkenésével van összefüggésben. Ez a csökkenés az általános iskolák kihasználtságában is 

megmutatkozik. A tanulók létszáma 2013-ban 1.491 fő volt. 

Feladatellátási helyek átlagos létszámának tekintetében Keszthely a járás átlagához (176,1) 

képest magasabb, de a megye járásközpontjainak átlagához (310,6) képest jóval alacsonyabb 

értékkel rendelkezik. Keszthelyen a feladatellátási helyek átlagos létszáma 2013-ban 213 fő 

volt. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában, a Keszthelyi Tankerület 

illetékességi területéhez 15 iskola tartozik, közülük 8-at működtet is a KLIK. 

A KLIK által fenntartott általános iskolák: 

1. Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely, 

2. Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

3. Dr. Szántó Imre Általános Iskola, Alsópáhok, 

4. Szabó István Általános Iskola, Cserszegtomaj, 

5. Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás, 

6. Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 

Szakszolgálat, 

7. Sármelléki Általános Iskola, 
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8. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola, 

9. Gersei Pethő Általános Iskola, Zalaszántó, 

10. Csány László Általános Iskola, Zalacsány, 

11. Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 

12. Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, 

13. Keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, 

Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény. 

Keszthelyen 7 feladatellátási helyen, összesen 81 osztályban folyik az oktatás.  

Keszthely központi oktatási funkciója az általános iskolások ingázási adataival is jól 

igazolható, hiszen már az alapfokú képzés során is lehetőség nyílik nem a lakóhely szerinti 

iskola megválasztására. Az eredmények azt tükrözik, hogy ez az arány Keszthelyen (25,5%) 

és térségében (27,3%) magasabb az országos átlagnál (14,5%) és a Zala megyei járás 

központjainak adataihoz (18,4%) képest is.  

Ha az elmúlt évek tendenciáit vizsgáljuk, az is kiderül, hogy az utóbbi 3 évben csökkent az 

ingázó diákok aránya, amely összefüggésben áll az intézményellátottsággal, az oktatási 

lehetőségek bővülésével, illetve a szülők ingázásával. A térség települései közül általános 

iskolák tekintetében Alsópáhok, Hévíz, Zalaszántó, Zalacsány, Zalaapáti és Zalavár iskolái 

vonzzák a környező intézményhiányos települések kisdiákjait. 

 

1.12.3 Középfokú oktatás 

A városban jelenleg 5 középfokú oktatási intézmény, ebből 1 gimnázium található, 67 

osztályban 1854 diák tanul. A tanulók száma 2001 óta 13%-al csökkent.  

Az intézményekben a törvényi intézmény-átalakítás a középfokú oktatást is érintette. A 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. Törvény alapján 2013-ban a TISZK-ekre épülve 

lényeges koncentrálódás zajlott le a szakképzési intézmények esetében. Később az 

intézmények fenntartását, működtetését a KLIK vette át. 

A KLIK által fenntartott középiskolák: 

1. Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

2. Vajda János Gimnázium 

 

Keszthelyen a korábban önkormányzati fenntartású VSZK mellett nagyszámú jelentkezővel 

büszkélkedhet a nagy múltú Vajda János Gimnázium, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Asbóth Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Közgazdasági Szakközépiskolája, és a Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és 

Kollégium is, melynek fenntartója a budapesti székhelyű Szociális Missziótársulat. A járás 

egyéb települései közül egyedül Hévízen található középfokú oktatási intézmény. A hévízi 

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Zala megye legfiatalabb középiskolája, 

melyet 1993-ban hozott létre Hévíz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 
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Keszthelyen az elmúlt években megerősödött a kereskedelem, szálloda és vendéglátás 

területeihez kötődő magas színvonalú piaci igényekhez igazodó középfokú szakképzés. 

Speciális turisztikai jellegű szakképzés folyik az alábbi intézményekben: 

Intézmény neve Képzés 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

Vendéglátóipar, turizmus, cukrász, pincér, 

szakács  

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Asbóth 

Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

asztalos; villanyszerelő; festő, mázoló és 

tapétázó; kőműves és hidegburkoló; 

karosszérialakatos; épület- és 

szerkezetlakatos; hegesztő; járműfényező; 

női szabó; motorkerékpár szerelő; 

szakközépiskolai ágazati képzések: szépész; 

villamosipar és elektronika; informatika; 

rendészet; egészségügy; szociális ágazat. 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

Közgazdasági Szakközépiskolája 

kereskedelem-marketing, közgazdaság  

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző 

Iskola és Kollégium  

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 

vendéglátás, szociális gondozó és ápoló  

 

Az ingázó középiskolások arányát tekintve elmondhatjuk, hogy a más településről bejáró 

középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban 2013-ban 1.173 fő volt, azaz a tanulók 63,3%-

a más településről jár Keszthelyre tanulni. 

Összességében elmondható, hogy a térség középiskolából a szakközépiskolai képzés a 

legnépszerűbb, de a térség két gimnáziuma is jelentős tanulói létszámmal és magas felvételi 

ponthatárokkal büszkélkedhet.  

 

1.12.4 Felsőfokú oktatás 

A Pannon Egyetem Georgikon Karának 2013-ban 786 fő hallgatója volt. A korábban önálló 

egyetemként működő kar, hagyományaihoz híven elsődlegesen mezőgazdasághoz illetve 

környezet- és természetgazdálkodáshoz kapcsolódó képzéseknek ad helyet. A képzések közül 

kiemelkedő a turizmus-vendéglátás szakirány. A BSc és MSc szakok mellett a karon 

felsőoktatási szakképzés valamint szakmérnöki és PhD képzés is folyik. A Kar ad helyt a 

veszprémi székhelyű Pannon Egyetem Agrártudományi Centruma székhelyének. A kar 

részeként Biotechnológiai és Bioinnovációs Központ került kialakításra. 

A felsőoktatási intézmény jelentős bázisává válhat a helyi gazdaság innovációjának. A 

kétségtelen potenciál konkrét kiaknázásához az intézmények kutatási tevékenységének és a 

gazdaság fejlődési lehetőségeinek szorosabb összehangolására, illetve a konkrét megyei 

gazdasági szereplők kutatásokba történő fokozottabb bevonására, ennek érdekében mind a 

felsőoktatási mind a gazdasági szereplők erre való ösztönzésére lenne szükség. 
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A karon jelenleg az alábbi képzések érhetők el: 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

 Állattenyésztő mérnök felsőoktatási szakképzés 

o halászati szakirány 

o ménesgazda szakirány 

 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök felsőoktatási szakképzés 

 Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés 

 Környezetgazdálkodási agrármérnök felsőoktatási szakképzés 

 Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés 

 Szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés 

 Természetvédelmi mérnök felsőoktatási szakképzés 

 Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés 

BSC SZAKOK 

 Állattenyésztő mérnök (BSc) szak 

 Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szak 

 Kertészmérnök (BSc) szak 

 Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) szak 

 Mezőgazdasági mérnök (BSc) szak 

 Növénytermesztő mérnök (BSc) szak 

 Szőlész-borász mérnök (BSc) szak 

 Természetvédelmi mérnök (BSc) szak 

 Turizmus-vendéglátás (BA) szak 

MSC SZAKOK 

 Agrármérnöki (MSc) szak 

 Állattenyésztő mérnök (MSc) szak 

 Gazdasági agrármérnöki (MSc) szak 

 Kertészmérnök (MSc) szak 

 Környezetgazdálkodási agrármérnök (MSc) szak 

 Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szak 

 Növényorvos (MSc) szak 

 Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök (MSc) szak 

 Természetvédelmi mérnök (MSc) szak 

 Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) szak 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 Alternatív-energia termelési tanácsadó szak 

 Növényvédelmi szakmérnök szak 

 Szőlő- és borgazdasági szak 

 Takarmányozási és takarmánygyártási szakirányú továbbképzési szak 

 Talajtani szakmérnök 

 Természetmegőrzési szak 
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 Turisztikai desztinációs menedzsment szak 

 

1.13 KULTÚRA 

Keszthelyen a kulturális vonatkozású programok szervezését, a kapcsolódó intézmények 

működtetését és a civil szerveztek életének koordinálását a Keszthelyi Goldmark Károly 

Művelődési Központ (Kossuth u. 28.), illetve a Fejér György Városi Könyvtár (Zeppelin tér 1.) 

végzi.  

Mozi 2002-től nem működik a városban. Keszthelyen a Balatoni Kongresszusi Központ és 

Színház befogadó színházként működik. 

Az alábbi adatok a kulturális szolgáltatások körét jellemzik a két városban: 

Kulturális szolgáltatásokat jellemző mutató Hévíz Keszthely 

A települési könyvtárak száma 2013 (db) 1, 1, 

A települési könyvtárak szolgáltató helyeinek száma 2013 (db) 1, 2, 

A települési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek száma 
2013 (db) 11769, 96284, 

Alkotó művelődési közösségek száma 2013 (db) 6, 39, 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 2013 (fő) 85, 506, 

Közművelődési intézmények száma 2013 (db) 1, 6, 

Kulturális rendezvények száma 2013 (db) 2016, 502, 

Kulturális rendezvényeken résztvevők száma 2013 (fő) 240685, 99277, 

Muzeális intézmények száma 2013 (db) 1, 3, 

Múzeumi kiállítások száma 2013 (db) 27, 49, 

Múzeumi látogatók száma 2013 (fő) 97115, 217860, 

Rendszeres művelődési foglalkozások száma 2013 (db) 166, 2403, 

Rendszeres művelődési formákban résztvevők száma 2013 (fő) 100, 2002, 
Kulturális adatok 2013 

Forrás: TEIR területi statisztikai adatok, saját szerkesztés 

 

1.13.1 Keszthely Város Önkormányzata által fenntartott közművelődési 

intézmények 

1.13.1.1 Goldmark Károly Művelődési Központ 

A Goldmark Károly Művelődési Központ 1952 óta szolgálja ki Keszthely város művelődési és 

kulturális igényeit. A felújított színház 2002-es átadásával az intézmény - amely 

közművelődési színtérként, színházként, és kongresszusi központként egyaránt funkcionál - 

a környék legnagyobb rendezvényszervezőjévé vált. 

Kulturális tevékenysége szerteágazó. Befogadó színházként több ezer elégedett bérletest lát 

vendégül évről évre. Hangversenyein, koncertjein számtalan híres és elismert hazai és külföldi 

zenekar, előadó szórakoztatja a közönséget. Sokszínű kínálatát nyújtja az ismeretterjesztő 

előadássorozatoknak, kluboknak, szakköröknek, tanfolyamoknak. Az érdeklődőket egész 
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évben színvonalas kiállítások várják. A hagyományos rendezvények mellett szervezője, 

társszervezője, lebonyolítója olyan nagyszabású fesztiváloknak, mint a Helikoni Ünnepségek, 

a Zalai Borcégér, a Keszthelyfeszt vagy a Balaton Filmfesztivál. 

A Művelődési Központ a város minden korosztályának igényét kielégíti, tevékenysége nem 

csak a városra, hanem annak vonzáskörzetére is kiterjed. Ennek keretében a szervezet feladata 

kulturális, művészeti, szabadidős programok szervezése, a hivatalos városi programok (jeles 

napok, és nemzeti ünnepek) megszervezése.  

1.13.1.2 Balaton Kongresszusi Központ 

A Balaton Kongresszusi Központ korszerű, professzionális technikával, elegáns, minden 

igényt kielégítő termeivel a vidék elsőként átadott konferenciahelyszíne. Az itt megrendezett 

konferenciák, szakmai találkozók, tréningek sikerét az évről évre visszatérő és új partnerek is 

bizonyítják. Az intézmény magasan képzett és gyakorlott munkatársai, jól felszerelt, 

többfunkciós terei, színes programkínálata garanciája a sikeres rendezvénynek, a kulturált 

szórakozásnak, művelődésnek. 

1.13.1.3 Fejér György Városi Könyvtár 

A Fejér György Városi Könyvtár a tevékenységi területét nem csak Keszthely városára, hanem 

3 kistérség teljes területére értelmezi. A Könyvtár ellát városi és területi feladatokat. Ingyenes 

szolgáltatások: könyvtárlátogatás, helyben használat, az állományfeltáró eszközök használata, 

információnyújtás, rendezvények. Térítéses szolgáltatások: kölcsönzés, előjegyzés, 

hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép-használat, nyomtatás, szkennelés, 

fénymásolás, irodalomkutatás, bibliográfiák összeállítása. 4 település nyilvános könyvtára 

számára szerzeményez, ill. rendezvényeket szervez. A megyei könyvtár megbízásából további 

3 nyilvános könyvtárnak nyújt módszertani segítséget. A Könyvtár 2006 óta végez kistérségi 

mozgókönyvtári szolgáltatást, jelenleg összesen 30 község számára. Ennek keretében 

folyamatos dokumentum- és információszolgáltatással, rendezvényekkel, előadásokkal, 

használó képzésekkel biztosít korszerű könyvtári szolgáltatást. 1977 óta kisközségek 

könyvtári ellátására szolgáló ellátórendszert működtet (4 község 5 könyvtárának), író-olvasó 

találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, kézműves foglalkozásokat szervez. A Fejér György 

Városi Könyvtár európai uniós támogatásoknak köszönhetően nem csak befogadója a 

városban népszerű iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknak, képzéseknek (helyszín, IKT 

háttér, eszközök biztosítása), hanem aktív szervezője, lebonyolítója is lett. A 

Gyermekkönyvtár több mint 28 ezer kötet mellett számos érdekes programot, rendezvényt, 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

 

Közművelődési 
Intézmény neve 

Üzemeltető funkció területi 
lefedettség 
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Károly 
Művelődési 
Központ és 
Balaton 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

Közművelődés, 
szakkörök, 
rendezvények 
szervezése 

Keszthely Város 
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Kulturális intézmények kihasználtsága és ellátási területe 2015 

Forrás: önkormányzati adatbázis 

 

1.13.1.4 Balatoni Múzeum 

A Balatoni Múzeum nem csak a város, de a régió egyik legjelentősebb bemutatóhelye. 

Keszthely város 2013. január 1-től vette át a múzeum üzemeltetését a Zala Megyei Múzeumok 

Igazgatóságától.  

A XIX. század utolsó évtizedében, a millennium előkészületeinek jegyében vetődött fel egy 

balatonvidéki múzeum létrehozásának gondolata. 1897 júniusában alakult meg a Balatoni 

Múzeum Egyesület, mely ténylegesen 1898. augusztustól, az alakuló közgyűléstől és az első 

letét felajánlásától számította fennállását. 1925-28 között épült fel az egykori hercegi telken a 

neobarokk épület, Györgyi Dénes tervei szerint. A belső munkálatok ugyan még az 1930-as 

évek végéig elhúzódtak, ennek ellenére 1935-ben a gyűjteményeket már beköltöztették a 

múzeum falai közé. Elsőként a természettudományi kiállítás nyílt meg, később a régészeti 

anyagot mutatták be. 1980-1986 között az épület műszaki korszerűsítése és felújítása zajlott le, 

1986-tól 2008-ig pedig komplex kiállítás mutatta be a Balaton és környékének életét. A 2009 

második felében nyíló új állandó kiállítás korszerűsített installációval, újszerű 

szemléletmóddal tárja a látogatók elé a Balaton jelenkori és régi világát A számos, különböző 

profilú időszaki kiállítás sok látogatót vonz, a szakgyűjtemények gyarapodása pedig 

többségében folyamatosnak mondható; jelenleg az összállomány eléri a 380 000 darabot. 

Népszerűek a városban a múzeumpedagógiai foglalkozások, amelyeket az óvodától az 

középiskoláig látogatnak. Múzeumpedagógiai foglalkozásoknak a Balatoni Múzeum mellett 

a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft is helyet ad.  

 

1.13.2 Egyéb nem önkormányzati fenntartású közgyűjtemények 

1.13.2.1 Helikon Kastélymúzeum 

A város legjelentősebb múzeuma a Festetics kastélyban található Helikon Kastélymúzeum, 

illetve az ahhoz tartozó Vadászati Múzeum és Hintómúzeum. A több mint negyedévezredes 

Festetics-kastély építését 1745-ben Festetics Kristóf kezdte. Az akkor 34 termes épületet a 

XVIII. és XIX. században háromszor átépítették, bővítették, így ma 101 helyiséggel 

Kongresszusi 
Központ és 
Színház 

Fejér György 
Városi Könyvtár 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

Könyvtári 
szolgáltatás 

Ellátott 
települések 
száma: 43 
Lakosságszáma: 
48 866 fő 
Területe: ~737 
km2 
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büszkélkedhet és ezzel Magyarország három legnagyobb, barokk kastélyainak egyike lett. 

Bámulatos szépsége az elmúlt századokban is koronás főket, főhercegeket, diplomatákat, híres 

családok tagjait vonzott ide. Az utóbbi két évtizedben olyan neves látogatói voltak, mint a 

belga királyi pár, Göncz Árpád, Mádl Ferenc valamint Portugália, Németország, Csehország, 

Szlovénia, Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, Olaszország és a Kínai Népköztársaság és a 

Vietnámi Szocialista Köztársaság elnökei. A Festetics-kastély ma múzeum és konferencia 

központ. Állandó és időszaki kiállításait évente mintegy 200 ezer látogató tekinti meg. Zenei 

rendezvényei megközelítik a százat. 

 

1.13.2.2 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti 

Kiállítóhelye 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye az 

agrárszakoktatáshoz kapcsolódó kiállításoknak ad otthont. Európa első agrár-felsőoktatási 

tanintézete a Georgikon, 1797-ben alakult Keszthelyen. Az alapító, Tolnai Festetics György 

gróf a Georgikon tanintézete mellett jelölte ki a tangazdaságot, és építtette ki központját, a 

Georgikon majort. 1969 után elkezdődött a régi gazdasági épületek műemlékké nyilvánítása. 

Az épületegyüttes jelentős részét átvette a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, és azt 

mezőgazdasági gyűjteménytárrá, illetve kiállítótermekké alakította át. A múzeum első 

kiállításait 1972-ben, a Georgikon megalakulásának 175. éves évfordulóján nyitották meg. Az 

1825-ben épült barokk magtár négy szintje hangulatos teret biztosít a kiállításoknak: Szőlészet 

és borászat a Balaton-felvidéken; Majorok és népe a XVIII-XX. században; A keszthelyi 

agrárszakoktatás története; Gabonatisztítás és -tárolás. A magtár árkádjai alatt került 

elhelyezésre az angliai Fowler gyárban készült kétmozdonyos gőzeke garnitúra. A 

talajmegmunkálás, vetés különböző eszközei, szekerek, szánok, kovács- és bognárműhely a 

magtárral közös udvaron található szekérszínben lettek kiállítva. A szomszédos udvar L-alakú 

épületében 2002-ben két nagy helyiség tanácsteremmé, illetve kiállító- és rendezvényteremmé 

lett átalakítva, így időszakos kiállítások keretében több részterületet érintő téma, tárgy 

bemutatására is lehetőség nyílt.  

1.13.2.3 Iskolarendszeren kívüli szabadidős foglalkozások, táborok 

Iskolarendszeren kívüli szabadidős foglalkozások, táborok a Goldmark Károly Művelődési 

Központban, a Fejér György Városi Könyvtárban, a Balatoni Múzeumban, illetve az Újkori 

Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány szervezésében érhetőek el TÁMOP pályázati 

támogatások eredményeként. 

1.13.2.4 Magántulajdonban lévő gyűjtemények 

A város magángyűjteményekben is gazdag, a kisebb bemutatóhelyek az alábbiak: 

 Népviseleti Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Csigaparlament,  

 Rádió és Televízió Múzeum,  

 Marcipán Múzeum,  

 Lepke- és egzotikus hüllőkiállítás,  



50 
 

 Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeuma,  

 LaKoma Étterem & Magyar Feltalálók Múzeuma,  

 Cadillac Múzeum, 

 Kínzómúzeum, Erotikus Panoptikum, Giccsmúzeum, stb. 

1.13.2.5 Keszthelyen elő művészek és a városban tevékenykedő művészeti 

csoportok 

Keszthelyen élő művészek: 

 Bereczky Csabáné, csipkeverő,  

 Bereczky Csaba, fafaragó népi iparművész, Népművészet Mestere, 

 Bognár Edit, népi iparművész, szövés-népi kismesterségek, 

 Bordácsné Kishonti Erika, 

 Bujtor Tibor, népi iparművész, fafaragó,  

 Gömbös Katalin, népi iparművész, szövés-népi kismesterségek, 

 Haraszti László, festőművész, 

 Horváth Lajos, népi iparművész, fafaragó, 

 Jankovics Tamás, népi iparművész, fafaragó, 

 Kiss E. Hajnalka, népi iparművész, szövés-népi kismesterségek, 

 Kollár Szabolcs, a Népművészet Ifjú Mestere, fazekas, 

 Markos Lászlóné és Júlia, csuhébaba készítő, 

 Molnárné Riskó Erzsébet, babakészítő, 

 Péczeli Margit képzőművész, 

 Ruff Jánosné, tojásfestő, 

 Simon Edit, keramikus, 

 Tóth Péterné, népi iparművész, szövés-népi kismesterségek, 

 Tüttő Vilmos, harmonikás 

 Zsiborás István, népi iparművész, fafaragó. 

Művészeti csoportok: 

 Boroszlán Népzenei Együttes, 

 Georgikon Néptáncegyüttes, 

 GKMK tánccsoportjai, 

 Helikon Kórus,  

 Nagyváthy Néptáncegyüttes, 

 Re-Folk együttes, 

 Tájak-Korok Múzeumok Egyesület tánccsoportja. 

 

1.14 SPORT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

A város sportélete, lehetőségei rendkívül gazdagok, amely ma már a nemzetközi sikerekben 

és eredményekben is megmutatkozik. A sportlétesítmények tulajdonosa nagyrészt a város 

önkormányzata. Két nagy teniszklub (Helikon, Sun), illetve négy vitorlásklub is működik a 

városban. 
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1.14.1 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  

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. 

Az uszoda, tanuszoda újabb lehetőségeket biztosít tanóra keretében már az óvodás kortól, az 
általános iskolákban és a középiskolákban tanulóknak is, hogy elsajátítsák az úszást, mely 
minden izmot megmozgat és a rekreációban is segít. 
 

1.14.2 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. 

A kiváló eredmények annak ellenére születnek, hogy a feltételek, a körülmények mostohák. 

Hiányzik a futó folyosó, a műanyag pálya. Szükséges lenne Keszthely Város terem sportjainak 

egy szabványméretű kézilabda csarnok. Az egyesületeknek gond a terem igénybevétele. A 

mindennapos testnevelés ezt még jobban megnehezíti. A Csokonai Sportcsarnok nem csak 

sport, hanem kulturális rendezvényeknek is színhelye. Ilyenkor az egyesületek kizáródnak. 

 

Ugyanakkor a helyi vitorlás sport utánpótlás nevelése új lendületet kaphat a 2014-ben 

sikeresen értékesített Phoenix vitorláskikötő további fejlesztései révén.  

 

1.14.3 Sportlétesítmények 

Sportlétesítmény neve, székhelye Befogadóképessége 

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely – Nagyváthy 
Tornaterem (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A)          

Befogadóképessége: 300 
fő    

Csány Szendrey Általános Iskola – Csokonai Tornacsarnok 
(8360 Keszthely, Fodor u. 43.)                            

Befogadóképessége: 1000 
fő  
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Vajda János Gimnázium – Mozgás Háza Tornaterem (8360 
Keszthely, Erzsébet Királyné u. 2.)                   

Befogadóképessége: 250 
fő    

Egry József Általános Iskola – Tornaterem (8360 Keszthely, 
Vásár tér 10.)  

Befogadóképessége: 250 
fő    

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely – Városi Edzőterem 
(8360 Keszthely, Lovassy u.)     

Befogadóképessége: 80 
fő       

Csány Szendrey Általános Iskola Belvárosi tagiskola 
tornaterem (8360 Keszthely, Deák F. u. 25.)   

Befogadóképessége: 80 
fő       

Balaton parti sportpálya (8360 Keszthely, Balaton part 2.)    Befogadóképessége: 3000 
fő  

VSZK sportpálya (8360 Keszthely, Mártírok útja 1.)    Befogadóképessége: 200 
fő    

Lovassy u. sportpálya (8360 Keszthely, Lovassy u.)   Befogadóképessége: 100 
fő    

Csik Ferenc Tanuszoda (8360 Keszthely, Fodor utca 43.) Befogadóképessége: 72 fő   
Sportlétesítmények és kihasználtsága Keszthelyen 

Forrás: Önkormányzati adatbázis 

 

1.14.4 Szabadidősportok 

A lakosság számára elsősorban a rekreációs centrumok (Pl. fitness-, és kondicionáló termek), 

a szabadidősporttal is foglalkozó egyesületek illetve klubok, valamint a heti rendszerességgel 

adott helyszíneken megtartott sportfoglalkozások állnak rendelkezésre. Elmondható, hogy a 

városban működő sportolási lehetőségek köre viszonylag tág, amihez hozzájárul talán a 

Balaton közelsége is.  

Keszthely földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidő sportok 

űzésére (kerékpározás, gyaloglás, lovaglás stb.), amely idegenforgalmi szempontból is nagy 

jelentőséggel bír. A fejlődést többek között az is jelzi, hogy az idei évben Keszthelyre látogatott 

a Tour de Hongrie, a magyar kerékpáros körverseny mezőnye és minden eddiginél nagyobb 

részvétellel került megrendezésre a Keszthelyi Kilométerek futóverseny és a Keszthely 

Triathlon is.  

Az utóbbi időben újabb igények jelentek meg a keszthelyi fiatalok részéről. Az ún. extrém 

sportok az egész világon, így Magyarországon is egyre nagyobb tért hódítanak. A Balaton-

parton átadásra került többfunkciós szabadidős létesítmény részben ezt a célt is szolgálja. A 

sportszer-szaküzletek magas száma (21db) is a sportkultúra helyi népszerűségére utal. Az idei 

évtől a Balaton-parti fejlesztéseknek köszönhetően már működni fog az Energia téren a város 

szabadtéri jégpályája is, így már az időjárástól és a tó befagyásától függetlenül lehet majd 

hódolni ennek a szenvedélynek.  

2010-ben a Zala megyei önkormányzat és a keszthelyi önkormányzat összefogásával 

megvalósult Csik Ferenc Tanuszoda tovább bővítette a szabadidős sportágak körét, elérhető 

lehetőséget nyújtva az úszás és egyéb vízi sportok kedvelőinek.  

Keszthely és kistérsége vonzerőleltárjában a horgászsportok végzésére alkalmas 

partszakaszok előkelő helyet érdemelnek, ugyanakkor a horgászturizmus további fejlesztése 

indokolt lehet. 

 



53 
 

1.15 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 a bűncselekmények számának folyamatos csökkenését mutatják. 

Májustól szeptember végéig a városban tartózkodók száma jelentősen megnő az ideérkező 

belföldi és külföldi turistatömegek miatt. Ilyenkor mind a személyi, mind a 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. 

 

1.15.1 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 és megelőző 

felvilágosítással járulnak hozzá a nyaraló vendégek nyugodt pihenéséhez. Az Iroda vezetését 

egy hivatásos rendőr látja el. A két hétig tartó működés feltételeit az önkormányzat biztosítja. 

 

1.15.2 Polgárőrség 

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. Keszthelyen a rendezvények, sportesemények, 

felvonulások rendőri biztosításában nagy segítséget nyújtanak. 
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Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, munkájukat az önkormányzat anyagilag is 

támogatja.  

 

1.15.3 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, 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 e 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. 

 

1.15.4 Katasztrófavédelem 

2012. január 1-jével a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását 

szolgáló, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági 

feladatok elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam 

tulajdonába került. Az új szabályozás szerint az eddigi önkéntes tűzoltóságok, új nevükön 

önkormányzati tűzoltóságok önálló működési területtel nem rendelkeznek, így az ország 

teljes területét lefedő hivatásos tűzoltóság az állami irányításból adódóan egységes elvek 

mentén tudja biztosítani a tűzvédelmet. 

Elsődleges működési körzet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási 

és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival 
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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.  

 

1.16 TURIZMUS, IDEGENFORGALOM, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Keszthelyen a szolgáltató szektor domináns mind a vállalkozások száma, mind az általuk 

realizált jövedelem, mind a foglalkoztatottak száma tekintetében. A térség egészét tekintve a 

szolgáltatási szektor a part menti településeken és Hévízen erősebb, ebben a térségi egységben 

messze az országos átlag feletti értéket tapasztalunk.  

A szolgáltatási szektorból a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások dominálnak, bár az elmúlt 

évtized tendenciáját tekintve mind a turizmus, mind a kereskedelem arányának csökkenéséről 

számolhatunk be.  

Az elmúlt időszakban az a legjellemzőbb változás a Balaton régió gazdaságszerkezetében, 

hogy tíz év alatt csaknem a felére csökkent a turisztikai érdekeltségű balatoni vállalkozások 

száma. Míg 2000-ben több mint minden 10. ilyen működő vállalkozás az üdülőkörzetben 

regisztrált, arányuk 2010-ben már alig haladta meg a 6 %-ot. A vállalkozások száma országos 

szinten is csökkent az elmúlt években, de a többi meghatározó ágazatba tartozó balatoni 

vállalkozások aránya alig változott. 

A turizmus, vendéglátás kiszolgáló egységei elsősorban a vízparti lehetőségekhez 

kapcsolódnak, ennél fogva a térség gazdaságát erőteljes szezonalitás jellemzi. A nyári 

időszakban a munkanélküliség szinte minimálisra csökken, viszont a statisztikák szerint az 

első és negyedik negyedévben a legmagasabb a regisztrált álláskeresők száma. Egyes 

vállalkozások szezonon kívül szüneteltetik tevékenységüket, míg a nyári hónapokban (a 

rövid, alig 6-8 hetes főszezonban) próbálnak „egész évre való” bevételre szert tenni. Ez a 

jelenség azonban nem csak Balaton-parti sajátosság.  Ez mind a foglalkoztatottak 

szempontjából (pl. 10-12 órás műszakok, éjszakai munkavégzés), mind a turisták és a lakosság 

szempontjából (pl. indokolatlanul magas árrések) káros, és hosszú távon veszélyes 
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vállalkozási attitűd. Amennyiben a szolgáltatások színvonala, a környezet kulturáltsága, a 

szakképzettség és a vendégről való gondoskodás nem áll összhangban a szolgáltatások árával, 

úgy a vendégek elmaradásával számolhatunk. 

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. A 

természeti értékek védelme kiemelten az elsődlegesen vízgazdálkodási és víztisztaság-

védelmi céllal létesült Kis-Balaton esetében jelentkezik, amely számos hazai és vonuló madár- 

és halfajnak, ritka hüllőknek, kétéltűeknek, valamint számos védett növénynek ad otthont; itt 

a vízgazdálkodás és természetvédelem szempontjai alá rendelt ökoturizmus lehet a kistérség 

fontos lehetősége. A nagy kiterjedésű védett területek megléte a Natura 2000 területekkel is 

kiegészülve azt jelenti, hogy a nagyobb volumenű iparfejlesztés és az intenzív 

mezőgazdálkodás lehetőségei szűkülnek, viszont a hagyományos és környezetbarát 

mezőgazdaság valamint az ökoturizmus feltételei javulnak. 

 

1.16.1 Civil kapcsolatok 

Keszthely városában több mint 170 civil szervezet fejti ki tevékenységét az oktatás, a kultúra, 

az egészségügy, a sport területén. Összetételükben, céljaikban és szervezettségi fokukban 

nagyon eltérőek. Az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

1. szakmához, foglalkozáshoz kapcsolódó szervezetek (kamara, Keszthelyi Turisztikai 

Egyesület) 

2. öntevékeny művészeti csoportok, egyesületek (pl. Georgikon Néptáncegyüttes 

Egyesülete, Írókör, stb.) 

3. rétegorientált, érdekvédelmi, kultúraszervező és szabadidős tevékenységet végzők (pl. 

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete, Gyermekbarátok, Balatoni Borbarát Hölgyek 

Egyesülete, Keszthely Térségi Vállalkozói Klub Egyesület, Nők a Balatonért Egyesület 

stb.) 

4. szociálisan vagy egészségileg hátrányos helyzetűek (pl. Szív- és Érbetegek Egyesülete, 

Látásfogyatékosok Keszthely Térségi Szervezete, „Marci” Cukorbeteg Gyermekekért 

Kht. stb.) 

5. baráti körök (pl. Simándy J. Baráti Kör, Vajda J. Öregdiákok Egyesülete, Zeneiskola 

Baráti Kör stb.) 

6. hobbi és szabadidős csoportok, sportolással, mozgással kapcsolatos civil szervezetek 

és egyesületek (pl. BEFAG Erdész Lövészklub, Georgikon DSE, Sz-L Bau Balaton 

Vívóklub, Keszthelyi Kilométerek Egyesület, Keszthely Városi Diáksport Egyesület, 

stb.) 

7. történelmi múltunk, hagyományaink megőrzéséért tevékenykedők (Kossuth 

Szövetség Keszthelyi Régiós Csoport, Rákóczi Szövetség helyi szervezete) 

A civil társadalom helyi szervezeteinek döntő többsége a művelődési intézményekben kap 

helyet, társas életükhöz, rendezvényeik lebonyolításához a szervezési és technikai hátteret is 

ők biztosítják. Az egyesületek helyzetének elemzésekor az alábbi hármas probléma 
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körvonalazódik: finanszírozás-támogatás, információ-kommunikáció, koordináció-

nyilvánosság. A civil szervezetek nagy részénél visszatérő probléma az anyagi finanszírozás 

kérdése. Az országos, ill. megyei rendszerbe tartozó szervezeteknél a megyei elosztás elve 

nem kedvező. A helyi önálló csoportok, szervezetek mindegyike gazdálkodik tagsági díjjal is, 

ám ezek nagyságrendben nem olyan nagyok, amellyel hosszabb távon tervezhetnének. Az 

önkormányzati hivatalban korábban erre kijelölt köztisztviselő foglalkozott a civil szervezetek 

ügyeivel, jelenleg a hivatal civil referensi munkakörrel nem rendelkezik. A csoportok 

felkészítése szervezetépítésre, fejlesztésre, lobbizási technikák megtanulására, 

rendezvényszervezésre elengedhetetlen. Keszthely Város Önkormányzata kiemelten 

figyelmet fordít a civil szervezetekkel való jó kapcsolattartásra és ezek anyagi támogatására, 

vagy egyéb módon való segítésére. 

Keszthelyen aktívan tevékenykedő civil szervezetek (ABC sorrendben): 

 Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 

 Balaton Fesztivál Alapítvány 

 Balatoni Múzeum Alapítvány 

 Befag Erdész Lövészklub 

 Bencés Szellemiségért Alapítvány 

 Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub 

 Da Bibere Zalai Borlovagrend 

 Fafaragó szakkör 

 Georgikon Alapítvány 

 Georgikon DSE 

 Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület 

 Helikon Liget Egyesület 

 Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

 KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztálya 

 Keszthelyi Életfa Alapítvány 

 Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja 

 Keszthelyi Akadémia Alapítvány 

 Keszthelyi Ipartestület 

 Keszthelyi Kilométerek Egyesület 

 Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 

 Keszthelyi Nagycsaládosok Egyesülete 

 Keszthelyi Nemzeti Kör  

 Keszthelyi Néptánchagyományokért Alapítvány 

 Keszthelyi Spartacus SK 

 Keszthelyi Turisztikai Egyesület 

 Keszthely-Kertvárosért Egyesület 

 Keszthelyi Városvédő Egyesület 

 „Kiskeszthelyért" Egyesület 

 Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

 Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete 
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 Magyarországi Gyermekbarátok Keszthelyi Szervezete 

 Margaréta Nyugdíjas Klub 

 Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke Csoportja 

 Nők a XXI. Századért Egyesület 

 Pedagógusok Érdekképviseleti Szervezete 

 Pre Medicina Alapítvány 

 Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége Helyi Szervezete 

 Sailing Alapítvány 

 Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány 

 Vajda János Öregdiákok Egyesülete 

 Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Keszthelyi Ügyfélszolgálati Iroda 

 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 

 Zámor Térségért Egyesület 

 Zeneiskola Baráti Kör 

  

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

19.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, bizottságai, polgármesterei, 

jegyzői, a képviselő-testületek intézményei, társulásai feladatkörükben egymással, illetve más 

jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel eseti és rendszeres 

kapcsolatot alakíthatnak ki, tanácskozásokat, közös rendezvényeket szervezhetnek 

tapasztalataik kölcsönös átadása, a helyi sajátosságoknak megfelelő szervezeti megoldások, 

kulturális és egyéb feladataik hatékonyabb, eredményesebb és színvonalasabb ellátása, 

valamint a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel 

való hatékonyabb és szélesebb körű együttműködés érdekében. Említett törvényi rendelkezést 

szem előtt tartva Keszthely Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szervezeti és 

működési szabályzata értelmében a képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre 

meghívja azon civil szervezetek képviselőit, melyekkel az Önkormányzat együttműködési 

megállapodást kötött. Keszthely Város Önkormányzata a kötelezően ellátandó feladatainak 

teljesítése során is folyamatosan bevonja a civil szervezeteket.  

Az együttműködés területén példamutató tevékenységet végez a keszthelyi Helikon Kórus és 

Baráti Köre Egyesület, mely tagjai alkotják az 1987-ben alakult Festetics Kastély HELIKON 

Kórusát. Az amatőr vegyeskar tagjainak száma 40-45 fő között van. Évente 25-30 alkalommal 

szerepelnek a város, a kastély rendezvényein, a környékbeli településeken, templomi 

hangversenyeken, bel-, és külföldi kórustalálkozókon, hallhattuk éneküket a Magyar 

Rádióban és Televízióban, a Magyar Nemzeti Galériában is.  

Jelentős szerepet töltenek be a Pannon Egyetem helyi karának kulturális civil szervezetei is. A 

Georgikon Alapítványt az intézmény tanárai és egykori tanítványai javaslatára 1992-ben hozta 

létre a Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar. Az 1998-ban közhasznú szervezetté 

nyilvánított Alapítvány célja a Georgikon hagyományainak ápolása, a Kar legkiválóbb 

hallgatóinak, fiataloktatóinak, kutatóinak támogatása különböző ösztöndíjak formájában, a 

hallgatói öntevékeny csoportok működésének segítése, a Georgikon és a tanszékek történetét, 

valamint jeles elődeink életútját bemutató könyvek, kötetek megjelentetése. Az Alapítvány az 
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SZJA 1%-os felajánlásából befolyt összeget hallgatói ösztöndíjakra, "az év fiatal oktatója" 

ösztöndíjra, a Georgikon történetét feldolgozó kiadványok sorában jeles professzoraink 

életrajzi köteteinek megjelentetésére, külföldi tanulmányutak támogatására, a hallgatói TDK 

munka díjazására, nagyobb kari rendezvények (Gazdászbál, Balaton Regatta, Diáknapok, 

Gazdásztalálkozó) és a beiskolázást segítő tevékenység támogatására fordítja. 

A Keszthelyi Turisztikai Egyesület 2008. májusában alakult azzal a szándékkal, hogy 

összefogja a város turizmusában érintett szervezeteket, cégeket, vállalkozásokat, 

magánszemélyeket és így segítsen annak fejlődésében. A célok között szerepel többek között 

az idegenforgalmat fellendítő marketing feladatok és fejlesztések koordinálása, a városba 

érkező kül- és belföldi vendégek számának növelése, és a turisztikai termékfejlesztés. Egymást 

kölcsönösen segítve, a jó partneri viszonyt megtartva hatékonyabban lehet az érdekeket 

érvényesíteni térségi szinten is. Az egyesület és tagjai - mivel megfelel a TDM-modell 

előírásainak – számos minisztériumi és régiós támogatásra pályázhatnak. Mára több mint 100 

taggal büszkélkedhet.  

Fontos kiemelni A Nők a Balatonért Egyesület keszthelyi szervezetének kulturális téren 

kifejtett tevékenységét is, amely során emléktáblákat állítanak jeles személyiségek emlékére, 

képzőművészeti kiállításokat hoznak létre, ahol elsősorban női alkotók műveit vonultatják fel 

(pl. Víz és Fény c. kiállítás.), saját tervezésű, készítésű zászlókkal díszítették fel Keszthely 

sétáló utcáját, vagy akár a Festészet Napja alkalmából rendeztek tárlatot. Hosszabb múltra 

tekint vissza a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, akik nélkül ma már nem képzelhető el 

Keszthelyen és környékén bor- és gasztronómiával kapcsolatos rendezvény, de ők a 

főszervezői a minden év februárjában megrendezett Keszthelyi Karneválnak is. 

A teljesség igénye nélkül sorolhatjuk még ide a Keszthelyi Környezetvédő Egyesületet, amely 

az oktatási intézmények gyermekei számára rendszeresen programokat szervez (pl. Fák és 

Virágok Napja), részt vesz a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában stb.  

A Dunántúl legnagyobb középiskolás rendezvényének, a Helikoni Ünnepségek 

megrendezésének biztosít hátteret az Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány, 

mely eseményre 4000 diáknál is több érkezik a városba kétévente. Fontos szerepe van a 

történelmi, hagyományőrző szervezetek helyi csoportjainak is, melyek tagjai nemzeti 

ünnepeink megtartásában működnek közre, vetélkedőket, pályázatokat szerveznek 

elsősorban az óvodás-iskolás korosztályoknak. 

A Keszthelyi Nemzeti Kör célja a családi és közösségi értékek és érdekek erősítése és védelme, 

a nemzeti, polgári, keresztény értékrend, világnézet és politikai gyakorlat bemutatása és 

tárgyalása a helyi önszerveződések és az önkormányzati munka támogatása. Szervezetük 

szellemi műhelyként működik: ismeretterjesztő tevékenységet végez, előadásokat, 

konferenciákat szervez. Több keszthelyi és térségi civil szervezettel (Nagycsaládosok 

Keszthelyi Egyesülete, Rákóczi Szövetség, a KÉSZ helyi szervezete, Keszthely-Hévíz 

Kistérségi Civil Egyeztető Fórum) közös rendezvényeket szervez. 

Keszthelyen igen jelentősek az egyes kerületek kulturális életét mozgató civil szervezetek, 

melyek minden évben megrendezik a maguk rendezvényét, amire az egész városból várják a 
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vendégeket. Ezek közé tartozik a Helikon Liget Egyesület, a Zámor Térségért Egyesület, a 

Keszthely Kertvárosért Egyesület és a „Kiskeszthelyért” Egyesület.  

2007-ben törvényi előírásra megalakult a Keszthely-Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Fórum, 

melynek számos keszthelyi egyesület is tagja. Léte, tevékenysége hatással van a helyi 

szervezetek munkájára is. Pályázati aktivitása által alakult meg a Nyugat-Balatoni Civil 

kerekasztal, és a kistérségi civil közművelődési koncepció helyzetelemzése.  

 

1.16.2 Nemzetiségek 

2011-ben a térségben a legnagyobb arányban jelen lévő kisebbség a roma, illetve a német 

nemzetiség. A fent említett nemzetiség mellett horvát, kínai, lengyel, román, szerb, szlovák, 

arab, orosz, és ukrán nemzetiségűek élnek a területen, de arányuk a teljes népességhez 

viszonyítva minimális. 

A külföldi állampolgárságú ingatlantulajdonosok zöme az Európai Unió tagállamainak 

állampolgára, ezen belül mintegy háromnegyedük német nemzetiségű. 

Keszthelyen a 2011-es népszámlálás során a népesség 3,4%-a (684 fő) vallotta magát valamely 

hazai nemzetiséghez tartozónak, amely arányában elmarad a járási és a megyei átlagtól. A 

nemzetiségeket a település teljes lakosságához viszonyítva Keszthelyen a lakosság 2,10%-a a 

német (424 fő), 0,66%-a a roma (133 fő) nemzetiséghez tartozik. Ennek a két nemzetiségnek a 

jelenléte kimagaslik a járás többi településeinél is, bár arányuk néhol jelentős eltolódást mutat, 

egyes településeken a 30%-hoz közelít.  

Keszthelyen az elmúlt 10 év során a roma etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya 1,08%-

ról (217 fő) 0,66%-ra (133 fő) csökkent, a járásban viszont 1,1%-ról 1,5%-ra emelkedett, mely a 

megyei átlagnak megfelelő érték, de jóval az országos átlag (3,2%) alatt van.  

A térségben a nemzetiségek tekintetében jelentős nagyságrendet képviselnek a németajkúak, 

Vindornyafokon például arányuk (az alacsony lakosságszámból adódóan) 10%-ot is 

meghaladja, de a járás 6 településén 5 és 10% közötti. A német nemzetiségűek száma az elmúlt 

10 évben növekedést mutatott, amit többek között az is mutat, hogy a hazai nemzeti 

kisebbséghez tartozó népesség aránya a romák nélkül 0,2%-ról 2,6%-ra emelkedett. Az elmúlt 

évek ingatlanvásárlási hulláma eredményeképpen magas a német nemzetiségű 

ingatlantulajdonosok száma is. 
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A roma nemzetiségűek aránya a népességből Keszthelyen és térségében, 2011, (%) 

Adatok forrása: TEIR Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezését támogató alkalmazás 

 

 
A német nemzetiségűek aránya a népességből a Nyugat-Dunántúlon, ill Keszthelyen és térségében, 2011, % 

Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011. 
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1.16.3 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.)  

 

1.17 ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS 

1.17.1 Költségvetés 

A 2015. évi költségvetési rendeletet a város képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény, Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján fogadta el: 

Keszthely város 2015-ben 3.520.909 ezer forintból gazdálkodhat. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése:  
a) költségvetési bevétel:    3.151.579 eFt, 
b) finanszírozási bevétel:       369.330 eFt, 
c) bevételek összesen:     3.520.909 eFt, 
 
d) költségvetési kiadás:    3.520.909 eFt, 
e) finanszírozási kiadás:                   0 eFt, 
f) kiadás összesen:     3.520.909 eFt, 

 
g) költségvetési hiány.      369.330 eFt, 
 

Az önkormányzat 2015. évi  
a) működési célú költségvetési bevételei:  2.938.195 eFt, 
b) működési célú költségvetési kiadásai:  2.908.923 eFt, 
c)működési többlet:            29.272 eFt 
 

 Az önkormányzat 2015. évi  
 a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:     213.384 eFt, 
 b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:     611.986 eFt 

c) felhalmozási hiány:         398.602 eFt  
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeiből 
 a) kötelező feladatok bevétele    1.300.175 eFt, 
 b) önként vállalt feladatok bevétele   1.851.404 eFt, 
 c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele              0   eFt. 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásaiból  
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a) kötelező feladatok kiadásai    1.434.457 eFt 
b) önként vállalt feladatok kiadásai   2.086.452 eFt 
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása                       0 eFt. 

 
 

1.17.2 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;  

- 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.  

 

1.17.2.1 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 2.500.000 Ft-ot 

és ebből a Keszthelyre jutó nem haladja meg az 1 .000.000,- Ft-ot. 2016. január 1-jétől 

adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, abban az esetben, ha vállalkozási 

szintű adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg és nettó árbevételének 

legalább 80%-a az OEP által finanszírozott. Az önkormányzat illetékességi területén 
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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.  

Az adó évi mértéke  
(1) Üzleti célt szolgáló építmények esetében, épület fajtánként 

a) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti 

kereskedelmi főtevékenységet végző adóalany esetében 1700 m2  adóköteles 

alapterületéig 400,- Ft/m2, afelett 1500,- Ft/m2, 

b) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti 

szolgáltató főtevékenységet végző adóalany esetében 1000 m2  adóköteles 

alapterületéig 400,- Ft/m2, afelett 1500,- Ft/m2,  

c) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti 

ipari főtevékenységet végző adóalany esetében, az adóköteles alapterület után 

400,- Ft/m2.   

(2) Az (1) pontban meghatározott építmények kivételével, a lakás és nem lakás céljára 
szolgáló építmények esetében az adóköteles alapterület után 400,- Ft/m2. 

 
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  

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. 

Telekadó 
Adóköteles az önkormányzat területén lévő 2 000 m2-nél nagyobb beépítetlen terület. Az adó 
évi mértéke az adóköteles területnagyság után 

(1) I. övezet:  

a) 2.001-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től) 26,- Ft/m2  

b) 10.000 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2  
 

(2) II. övezet: 
a) 2.001-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től) 20,- Ft/m2  
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b) 10.000 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 50,- Ft/m2  
 

(3) I. övezet: Balaton-part 
II. övezet: Az I. övezetbe nem tartozó egyéb terület 
 

Gépjármű adó 

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett 

teljesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó mértéke 2015. 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 követő 16. 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 850 Ft.  

Egyéb tehergépjármű és pótkocsi esetén minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380 Ft.  

 

Idegenforgalmi adó  

Mérteke a 2015. évben 410 Ft/fő/éj. 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. 

 

1.17.2.2 A 2014. évben az adókivetések és az adóbevételek alakulása 

 

 

1.17.3 Vagyongazdálkodás 

A jelentősebb önkormányzatoknak a vagyonhoz jutásuk óta, illetve bővülő gazdaságszervező 

feladataik miatt állandó törekvése az aktív vagyongazdálkodás, az önkormányzati feladataik 

magasabb színvonalon történő ellátása, illetve gazdasági stabilitásuk megőrzése érdekében, a 

megfelelő szervezeti forma és rendszer kialakítása. Számos város rendelkezik valamilyen 

vagyonhasznosító vagy -kezelő társasággal, cégcsoporttal. Ezek a többnyire profit-orientált 

társaságok lehetőséget nyújtanak az aktív vagyongazdálkodásra és a fejlesztő funkciók 

ÉPÍTMÉNYADÓ                     170 183 388                 222 842 293                    177 000 000                     166 663 621               166 663 621                                -                       4 808                       6 300    

TELEKADÓ                        21 627 410                   26 728 804                       19 500 000                        22 014 525                  22 014 525                                -                          197                          260    

KOMMUNÁLIS ADÓ                        15 122 542                   16 508 471                       15 000 000                        15 307 033                  15 307 033                                -                       3 314                       5 487    

IDEGENFORGALMI ADÓ                        61 420 330                   68 339 813                       60 000 000                        63 755 366                  63 755 366                                -                          210                          703    

IPARŰZÉSI ADÓ                     786 050 240                 903 104 921                    685 000 000                     766 234 090               766 234 090                                -                       2 937                       2 884    

FÖLDBÉRBEADÁS                                           -                         303 154                                          -                             332 640                       332 640                                -                               1                               1    

GÉPJÁRMŰADÓ                     157 147 934                 191 817 941                       64 000 000                     165 665 957                  64 521 907               2 461 997                       7 589                       9 954    

PÓTLÉK                          9 629 832                   58 665 197                         4 500 000                          3 794 791                    3 794 791                                -                       7 414                                -    

BÍRSÁG                          2 883 887                      5 579 439                         1 000 000                          1 129 556                    1 129 556                                -                          776                                -    

EGYÉB BEVÉTELEK                             821 000                      2 589 273                         1 000 000                             813 682                       813 682                                -                             99                                -    

TALAJTERHELÉSI DÍJ                                           -                      2 329 330                         1 000 000                             812 354                       812 354                                -                             44                             31    

ÖSSZESEN                  1 224 886 563              1 498 808 636                 1 028 000 000                  1 206 523 615            1 105 379 565               2 461 997                     27 389    

Adótárgyak 

száma
FOLYÓ ÉVI 

TERHELÉS /KIVETÉS/

ÖSSZES 

HELYESBÍTETT 

TARTOZÁS

TERVEZETT 

BEVÉTEL
BEVÉTEL

KTGVETÉSNEK 

ÁTADOTT
EGYENLEG

ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ

2014/II. FÉLÉV 2014.12.31. Adózók száma
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kialakítására. Keszthely Város Önkormányzatának forgalomképes vagyonát a Keszthelyi 

Városüzemeltető Egyszemélyes Kft (továbbiakban VÜZ Kft.) kezeli. 

 

1.18 GAZDASÁGI SWOT-ANALÍZIS 

Erősségek Gyengeségek 

 A járásban található az ország 
leggazdagabb városa 

 Ipari Park cím elnyerése 

 Erős vállalkozói aktivitás, magas 
vállalkozószám 

 Domináns a turisztikai, és az azt 
kiszolgáló egyéb létesítmények 
(éttermek, cukrászdák, boltok, 
szórakozóhelyek stb.) száma 

 Szakmai, tudományos 
tevékenységek messze 
felülreprezentálják mind az 
országos, mind a régiós és megyei 
átlagot 

 Magas pályázati aktivitás, számos 
európai uniós projekt valósult meg 

 A járás kettészakadt egy fejlettebb, 
jobb gazdasági és foglalkoztatottsági 
mutatókat produkáló keleti 
„magterületre” és egy leszakadó 
északi-nyugati peremterületre 

 Hévíz munkaerő-piaci, gazdasági, 
kulturális elszívó hatásainak 
érvényesülése fokozódott 

 A térségben működő vállalkozások 
zömének nem a térségben van a 
székhelye 

 A társas vállalkozások saját tőke 
ereje messze elmaradt az országos 
értékektől 

 250 főnél többet foglalkoztató cég a 
térségben nem működik, és az 50 főt 
meghaladó foglalkoztatotti 
létszámmal rendelkező 
vállalkozások száma is drasztikusan 
csökkent 

 A keszthelyi feldolgozóüzemek 
bezárásával tovább romlott a térség 
munkahely-ellátottsága 

 Az iparfejlesztés és az intenzív 
mezőgazdálkodás lehetőségei 
szűkülnek 

 A vendégforgalom, és a 
vendégéjszakák száma jelentős 
visszaesést mutat 

 Rendkívül kedvezőtlenül alakul az 
egy főre jutó vendégéjszakák száma 

 A térség gazdaságát erőteljes 
szezonalitás jellemzi 

 A szállodák és panziók zöme 
alacsonyabb kategóriájú 

 Az átlagos költés az EU és az 
országos átlag alatti 

 Üzleti szolgáltatások köre jóval 
szűkebb annál, mint ahogy az a 
város gazdasági súlyából 
következhetne 



67 
 

 Elmaradtak a térségben a 
jelentősebb munkahelyteremtést 
eredményező, magáncégek által 
megvalósított gazdaságfejlesztési 
projektek 

 Elmaradtak a szezonhosszabbító, 
tömegeket vonzó nagyberuházások, 
és látványos nagyprojektek, a 
városfejlesztési források 
elaprózódtak 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 Aktív önkormányzati fellépéssel 
megvalósuló gazdaságfejlesztési 
program 

 Közép-európai Rekreációs és 
Rehabilitációs Központ, mint térségi 
turisztikai összefogás 

 Sármelléki reptér (Hévíz-Balaton 
Airport) fejlesztése 

 Utalványrendszerek és kártyák 
szerepe tovább nő, Keszthely 
kihasználja ezt 

 Pannon Egyetem Georgikon Karával 
történő együttműködés erősödik 

 Az agrártudományok (pl. 
biotechnológia) terén olyan városi 
tudásközpont alakulhat ki, 
amelynek nem csupán országos, 
hanem határon átnyúló hatása is 
lehet 

 Az idegenforgalom fejlődését is 
eredményező kiszolgáló szektor 
erősödik (építőipar, hajógyártás, 
műanyag feldolgozás, fém- és 
lakatos ipar, nem környezetterhelő 
szerelő ágazatok, csomagolóanyag 
ipar, faipar, üvegipar, stb.) 

 A térségi mezőgazdasági 
lehetőségek kihasználásával a helyi 
termék hálózat és mezőgazdasági 
feldolgozóipar erősödik 

 Keszthely és Hévíz a világörökség 
cím várományosa 

 A tudásalapú gazdaságban az 
innováció szerepe felértékelődik 

 Az önkormányzat 
adósságkonszolidációja révén javul 
a város költségvetési helyzete, 
stabilizálódik gazdálkodása 

 Fennmarad a gazdasági 
egypólusúság 

 Nem telepednek le közepes és 
nagyvállalatok a térségben 

 A vállalkozói tőke hiánya a 
munkahelyteremtő fejlesztések 
elmaradását okozhatja 

 Nem épül meg az ipari parkba 
tervezett inkubátorház 

 A rövid szezon kihasználása hosszú 
távon veszélyes vállalkozási attitűd 

 Tovább nő a külföldi 
nyaralótulajdonosok száma, amely 
csökkenti a szálláshely szolgáltatást 
igénybevevők számát 

 A K+F tevékenység nem szolgálja ki 
a gazdasági igényeket, alacsony 
üzleti beágyazottság 

 Ingatlanpiaci válság tartóssá válása 

 Jelentősen megváltoznak a 
turistaigények, megnőtt a tapasztalt 
turisták száma, akik magasabb 
elvárásokat fogalmaznak meg 
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 A turizmus nemzetgazdasági 
szerepe dinamikusan növekszik. 
Növekszik a belföldi turizmus 

 Közfoglalkoztatás szerepének 
erősödése az alulképzett lakosság 
körében 

 Erősségekre épülő új turisztikai 
kínálat, mely többnapos 
tartózkodást vált ki 

 Regionális marketingmunka 
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2 ÖSSZEFOGLALÓ FEJLESZTÉSPOLITIKAI HELYZETKÉP 

A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata a Településfejlesztési 

Koncepció Alapján: 

TÁRSADALOM

Elsődleges és legsürgetőbb feladat a 

települési lakosság fogyásának 

mérséklése, az elvándorlási trendek 

csökkentése és a városi agglomeráció 

településeivel egy új népesedési 

egyensúly kialakítása.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

A gazdag építészeti, városépítészeti 

örökség megőrzése, annak új 

kihívásokhoz való alkalmazkodásának 

segítése. Az élő és élhető város 

követelményt szem előtt tartva 

emberléptékű, a nyilvános terek 

valódi, közösségi használatát 

hangsúlyozó fejlesztések ösztönzése.

TERMÉSZETES KÖRNYEZET

A város különleges természeti 

környezetének, értékeinek kiváló 

állapotban történő megőrzése. 

Keszthely váljon valóban zöld várossá, 

a települési élettereken a természeti 

környezet dominanciája valósuljon 

meg.

GAZDASÁG

Hosszú távon fenntartható gazdasági 

struktúrák kialakítása és erősítése a 

gazdasági szereplők által megtermelt 

hozzáadott érték növekedésével, az 

iparági diverzifikáció erősítésével és a 

szereplők külső-belső 

kapcsolatrendszerének bővülésével, 

erősödésével.

Keszthely, mint vonzó, meghatározó 

arculattal bíró letelepedési helyszín

- fiatalok, fiatal családok 

letelepedésének, helyben 

maradásának ösztönzése

- idősebb generációk igényeinek 

megfelelő körülmények biztosítása

A mindennapos élettér és a turisztikai 

vonzerők egységes értelmezése és 

fejlesztése

- bemutatható épített örökség jobb 

beágyazása a városi szövetbe, az 

épített örökség megőrzése, 

fejlesztése és bemutatása, 

hangsúlyainak növelése

- kreatív és innovatív, európai szinten 

helytálló megoldások ösztönzése, 

kezdeményezése

- családbarát és idősbarát nyilvános 

terek

- gyalogos és kerékpáros közlekedés 

teljes körű akadálymentessége

kaputérségek fejlesztése

A meghatározó fejlesztési-fejlődési 

területek környezeti állapotának 

megóvása, fejlesztése

- Balaton-part, a városon belüli 

arculatformáló zöldfelületek, a védett 

lápterületek és a Keszthelyi-hegység 

természeti értékeinek megőrzése, 

funkcionalitásuk, aktivitásuk 

növelése mellett

Több lábon álló gazdaság 

megteremtése

- Az önkormányzat fokozott 

szerepvállalása a befektetés-

ösztönzési folyamatokban

- Gazdaságfejlesztési folyamatok és az 

oktatás, egészségügy 

összekapcsolása, különös tekintettel 

a régió K+F+I potenciáljára, valamint a 

magas színvonalú szakképzésre

Keszthely, mint regionális szellemi 

központ, az oktatás, a kultúra, 

egészségügy és a sport minőségére és 

társadalomformáló hatásaira építve

A megcélzott demográfiai 

változásokhoz illeszkedő épített 

környezet

- a belvárosi területek rehabilitációja 

révén minden korosztálynak vonzó 

élettér megteremtése

Természeti környezet települési 

arculatformáló és klimatizáló 

hatásának erősítése

- zöldfelületi fejlesztések 

dominanciája a közterületfejlesztések 

során

- erőforrás-takarékosan fenntartható 

zöldfelületi rendszer

Az adottságokhoz és trendekhez 

igazodó gazdasági szerkezet 

megteremtése

- Az alkonygazdaság határozott 

megjelenítése a település 

gazdaságában

- A térség és a város fokozott 

együttműködése

A város és a térség lakossága 

mindennapjaiban aktív és egészséges 

legyen

Az új kihívásokra reagáló épített 

környezet

- öko-restauráció és zöld város 

koncepciójának átvétele

A városon belüli zöldfelületi rendszer 

értékeinek megőrzése és fejlesztése, 

az ösztönzött gyalogos és kerékpáros 

közlekedéssel, valamint a helyi és 

turisztikai igényekkel összhangban

Fizikai és mentális egészség, humán 

kapacitások többoldalú fejlesztése

A civil szféra aktív bevonása a városi 

célok eléréséhez

Helyi identitást és társadalmi 

kohéziót erősítő, helyi 

hagyományokon alapuló kapcsolatok 

és programok erősítése, ösztönzése

Térségi foglalkoztatási 

együttműködésben való részvétel

JÖVŐKÉP

Keszthely múltjára építve jövőjét 2030-ra európai színvonalú életminőséget biztosítani képes várossá válik. Ezt garantálja az országos és régiós szinten is kiemelkedő minőségű lakókörnyezet, 

az ezt kiegészítő kulturális és rekreációs lehetőségek, valamint a város és vonzáskörzete számára prosperitást biztosítani képes vállalkozási környezet.

Fenntartható mobilitás 

infrastrukturális feltételeinek 

biztosítása

- városrészek elérhetőségének 

javítása és a gyalogos-kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztése

- fenntartható közlekedési formák 

elsődlegességének hangsúlyozása

Természeti örökség és a turisztikai 

vonzerők egységes értelmezése és 

fejlesztése

- Balaton-part (térségi összefogásban 

megvalósuló) egységes fejlesztése

- hálózatos ökoturisztikai fejlesztések

A turizmus szakmai és 

infrastrukturális alapjainak 

megerősítése és kibővítése, új 

turisztikai ágazatok felé nyitás 

megvalósítása, a szezonalitás 

csökkentése

- idegenforgalmi befektetés-

ösztönzési folyamatok elsődlegesen a 

szezonalitást csökkentő beruházások 

érdekében

- egyértelmű és egyedi turisztikai 

arculat

- világörökségi kedezményezés 

továbbvitele

Keszthely megőrzi 

közigazgatási, oktatási, 

kulturális, egészségügyi 

és szolgáltatási központ 

szerepét, amely mellett 

valós együttműködésen 

alapuló kapcsolatot ápol 

a térség többi 

meghatározó 

településével, különösen 

Hévízzel. Aktív szerepet 

tölt be vonzáskörzetének 

leszakadó vagy azzal 

veszélyeztetett 

települései 

felzárkóztatása 

érdekében, a térségből 

való elvándorlás 

mérséklése és az 

életszínvonal emelése 

érdekében.

Sármelléki repülőtérben rejlő lehetőségek jobb kihasználása

Civil szféra mozgósítása, formális és informális kapcsolatrendszerek kialakítása és következetes működtetése

Keszthelyi Helikon-gondolat újrafogalmazása

ÁTFOGÓ VÁROSI CÉLOK

TÉRSÉGI SZEREP

KIEMELT VÁROSI KIHÍVÁSOK KAPCSOLÓDÁSA AZ ÁTFOGÓ CÉLOK RENDSZERÉHEZ

A Festetics-örökségre, a kultúrára és sportra építő turizmus megvalósítása jól definiált célcsoportokkal és azok igényeire reagáló szolgáltatásokkal és arculattal

Keszthely pusztuló, romló állapotú építészeti értékeinek megőrzése

Keszthelyi Balaton-part komplex fejlesztése, rehabilitációja

Menedzsment-szemléletű, proaktív, rugalmas, valamint helyi, térségi, országos és nemzetközi fellépésre is alkalmas szervezeti háttér megteremtése

Új megközelítésű gazdaságfejlesztési tevékenység
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3 AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVEK 

HATÁSA A HELYI GAZDASÁGRA, VÁRHATÓ 

TENDENCIÁK, HELYI DÖNTÉSEK TERVEZÉSE 

 

3.1 AZ EU 2020 STRATÉGIA 

Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és 

foglalkoztatási stratégiája. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív 

legyen. E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Uniós 

tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység erősödjön a társadalmi 

kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az 

oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig 

kíván megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett 

területeken. 

Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági 

teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek 

révén az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez 

kapcsolódva a Nemzeti Reform Program vállalásai a következők: 

- a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését, 

- a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-

ra növelését, 

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. 

évi szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások 

részarányának 14,6 százalékra történő növelését; a 10 százalékos energia megtakarítás 

elérését, 

- a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 

százalékra növelését a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem 

részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 

százalékra csökkentését a 18-24 éves népességen belül, 

- a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 

fővel való csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent. 

-  

3.2 ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 

Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi 

(Országos Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 

2030, illetve 2014-2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A 

koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető 

gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az 

erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben 
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gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 

állapottal. 

Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, 

az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt 

fogalmaz meg.  

Az OFTK megyei szinten a következő fejlesztési irányokat határozza meg Zala megyére: 

 A megyeszékhely bekapcsolása a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba, a Közép-

európai Közlekedési Folyosó elemeinek kiépítésével (M9 gyorsforgalmi út, 17-es sz. 

vasúti vonal) Zala megye a Baltikum és az Adria közötti kereskedelmi-logisztikai 

tranzittérséggé fejlődhet.  

 A helyzeti energiájukat kihasználó térségek gazdasági specializációja:  

o Zalaegerszeg térsége termelő típusú elektronikai-, gépipari- és mechatronikai 

gazdasági központtá fejlődik (Harmadik Járműipari és Mechatronikai 

Centrum).  

o A szlovén-horvát-magyar hármas határnál Nagykanizsa-Letenye térsége 

nemzetközi jelentőségű logisztikai központtá válik.  

o Keszthely-Hévíz térségében jelentős potenciál van a gyógyvízkészletre 

alapozott egészségiparban és a Balatonhoz köthető idegenforgalmi szolgáltatás 

területén.  

o Lenti térségében a gyógy- és gasztroturizmus kiemelt szerepe jellemző.  

 Fontos feladat az aprófalvas, perifériális térségek felzárkóztatása (Zalaszentgrót), a 

vidéki életminőség javítása, a mezőgazdasági termelés és integráció feltételeinek 

javítása, a vidéki önellátó gazdálkodás, a helyi piacok, az élelmiszer helyi feldolgozása 

és a falusi turizmus támogatása.  

 Törekedni kell az egyetemi potenciál fejlesztésére a műszaki-, logisztikai- és agrár 

felsőoktatás területén, valamint az önálló egyetemi kutató-, fejlesztő-, innovációs- és 

tudásközpont kialakítására a megyében.  

 Kiemelt cél a megújuló energiaforrások szélesebb körben történő fenntartható 

hasznosítása. 

 

AZ OFTK az alábbi főbb területpolitikai irányokat és teendőket határozza meg, melyek 

Keszthely város stratégiájában is meghatározó szereppel bírnak: 

 hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket 

egyaránt figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált 

térszerkezet kialakulását és hálózatos térszerkezetet eredményez. 

 városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése  

 a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken 

alapuló kapcsolatrendszer kialakítása 

 hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott 

térség valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével 

 periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével 
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 hátrányos helyzetű – különös tekintettel a leromlott városrészekben koncentrálódó – 

társadalmi csoportok szociális, oktatási és lakhatási helyzetének javítása, fejlesztése 

 

3.3 BALATON KIEMELT TÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (BKTFP) 

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) – a térség szereplőinek bevonásával - elkészíttette a 2014-

2020 időszakra szóló területfejlesztési tervezési dokumentumokat, amelyek elemei: 

 Helyzetértékelés,  

 Koncepció, 

 Területfejlesztési Program /Stratégia, Operatív Program/ 

 Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra, 

 Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának 

az ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata. 

A 2014-30 közötti időszakra megfogalmazott koncepció értelmében a Balaton, a 

természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója lesz. A fő cél a 

Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők 

és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 

munkakörnyezet. A koncepció a fő célhoz kapcsolódóan 4 átfogó célt és ezekkel 

összefüggésben 8 stratégia célt definiált, amelyek Keszthely fejlesztési irányait is 

meghatározzák. 

A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. A 

turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az exkluzív (egyedi értékeket nyújtó), 

a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő 

adottságok fenntartható kihasználásával megvalósuló, egész éves szolgáltatást nyújtó (pl. 

rendezvények és konferenciák, egészég-turizmus kerékpározás, természetjárás) fejlesztések 

jelentenek. A turisztikai fejlesztéseknek kiemelt célcsoportjai a családok, fiatalok, illetve a 

nyugdíjasok, akik turisztikai szempontból eddig kevésbé kihasznált szezonokban (tavasszal 

és ősszel) – a gyógyfürdőhelyeken túl – akár a térség többi területén is - az eddigiekhez képest 

nagyobb számban - vendégként jelentkezhetnek. A turisztikai marketing során törekedni kell 

a Balaton értékeinek (pl. jó vízminőség) kommunikálására. 

A megújulás és az egészség, mint üzenetek hangsúlyossá válásában kiemelt szerepet kaphat 

az egészségipar, amelynek fókuszterülete a BKTFP szerint elsősorban Hévíz-Zalakaros és 

Balatonfüred térsége lehet. 

A turizmus és az egészségipar mellett különösen fontos a gazdaság más ágazatainak 

fejlesztése is. Ahhoz, hogy a turisták által szezonálisan igénybe vett (egészség-megőrzési, 

kulturális, sport, szabadidős, vendéglátói) szolgáltatásokra egész évben megfelelő kereslet 

legyen, a térségi lakosságnak nagyobb jövedelemmel kell rendelkeznie, amely révén 

csökkenhet az év nagy részében meglévő kihasználatlan kapacitások száma is. A jövedelmek 

bővülése érdekében növelni kell a foglalkoztatottak számát, a part menti és a parttól távolabbi 

településeken egyaránt. 
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Valamennyi vállalkozás sikerének fontos feltétele, hogy milyen infrastrukturális környezetben 

tevékenykedik. E feltételek között meghatározó a természeti, települési környezet, a 

vállalkozások működéséhez szükséges vízi- és energia közművek rendelkezésre állása, a 

megközelíthetőség, a közlekedés módja és kényelme mellett a korszerű technológiák, - például 

a széles sávú távközlési szolgáltatások - elérhetősége, illetve az infokommunikációs 

technológiák megfelelő színvonalú rendelkezésre állása és használata. 

A BKTFP ugyanakkor leszögezi, hogy a Balaton-térség fejlesztése kapcsán nem célszerű 

általánosan kijelölni fejlesztési térkategóriákat, mivel az egyes fejlesztési területeken 

(turizmus, általános gazdaságfejlesztés, környezeti infrastrukturális rendszerek, humán 

ellátórendszerek) eltérő térségi összetételű és léptékű együttműködések a relevánsak. 

Az általános célú (nem turisztikai) gazdaságfejlesztési támogatásokat javasolt térségi 

programokon keresztül szervezni, amely során a helyi szereplők bevonásával hatékonyabban 

érvényesíthetők a térségi adottságok, illetve valósulhat meg a tudásbázisok, szakmai 

tapasztalatok magasabb színvonalú hasznosítása. A térségi gazdaságfejlesztési programokat 

javasolt olyan meghatározó lélekszámú városok, illetve agglomerációs körzetek köré 

szervezni, amelyek vonzáskörzete döntően a Balaton térségében van. 

Keszthelyt a BKTFP a három markáns térségi központ egyikeként definiálja, mindannak 

ellenére, hogy a vendégéjszakák száma az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent.  

A stratégia és az operatív program a koncepcióban meghatározott célokhoz és prioritásokhoz 

intézkedéseket is rendelt, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül 

befolyásolják Keszthely és térségének jövőképét. 

Prioritás Intézkedés 
Keszthely és 

térségének érintettsége 
és annak lehetősége 

Gazdaságfejlesztés 

Helyi, térségi tudásbázisokhoz kapcsolódó innováció 
orientált térségi alapon szervezett vállalkozás-
fejlesztés 

térségi szinten is érintett 

Balatoni kézművesipar fejlesztése (helyi alapanyagból 
helyben készült, de nem élelmiszer termékek) 

 

Turisztikai vállalkozások tevékenységének 
diverzifikációja 

térségi szinten is 
érintett 

Térségi marketing – befektetések ösztönzése BFT szintjén zajlik 

Turizmus 

Kerékpáros turizmus 
térségi szinten is 
érintett 

Természetjárás, túrázás, gyaloglás térségi szinten is érintett 

Vitorlázás fejlesztése 
települési szinten 
érintett 

Strandok fejlesztése 
települési szinten 
érintett 

Horgászturizmus  

Kulturális turisztikai vonzerő, programok fejlesztése 
települési szinten 
érintett 

Turisztikai menedzsment rendszer és marketing 
fejlesztése 

 

Szálláshelyek, vendéglátás fejlesztése - elsődlegesen 
minőség színvonalának javítása 

települési szinten 
érintett 
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Prioritás Intézkedés 
Keszthely és 

térségének érintettsége 
és annak lehetősége 

Egészségipar 

Lakosság közeli egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése 

térségi szinten is érintett 

Az időskori szolgáltatások és ellátások fejlesztése térségi szinten is érintett 

Rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások 
fejlesztése a meglévő tudásra és infrastruktúrára építve 

térségi szinten is érintett 

Egészségturizmus fejlesztése  

Mezőgazdaság, 
élelmiszeripar 

Mezőgazdasági termelés és értékesítés ösztönzése  

Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozása és 
minőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás és helyi 
termék értékesítés ösztönzése 

térségi szinten is érintett 

Szőlészet és borászat fejlesztése  

Halászat, horgászat feltételeinek javítása és 
halfogyasztás ösztönzése 

térségi szinten is érintett 

Társadalmi 
megújulás 

Egészséges életmód iránti elköteleződés térségi szinten is érintett 
A helyi társadalom kulturális és területi 
identitásának növelése 

települési szinten 
érintett 

Közösségfejlesztés és foglalkoztatás az elhanyagolt 
ingatlanok hasznosítására 

térségi szinten is 
érintett 

Személy és vagyon biztonsági programok térségi szinten is érintett 

Környezetfejlesztés 

Vízpart rehabilitáció 
települési szinten 
érintett 

Balaton és térsége vízgazdálkodásához kapcsolódó 
fejlesztések 

 

Balaton vízkormányzás támogatására egységes 
megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer 
kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése 

 

Települési környezet minőségének javítása térségi szinten is érintett 

Biodiverzitás és természeti rendszerek fenntartása térségi szinten is érintett 

Energiahatékonyság javítása és kapcsolódóan 
megújuló energia használat terjesztése 

térségi szinten is 
érintett 

Elektromos közlekedés balatoni pilot-projektjei  

Közlekedésfejlesztés 

Vasút fejlesztések 
térségi szinten is 
érintett 

Közúti fejlesztések  

Balatoni közlekedési rendszer összehangolása - 
szervezetrendszer fejlesztése 

BFT szintjén zajlik 

Intézményfejlesztés 

Balaton térségi együttműködések állandó szervezése  

Fenntarthatóan működő pénzügyi támogatási alap 
működtetése 

BFT szintjén zajlik 
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3.4 ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM, ZALA MEGYE 

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI 

PROGRAMJA 

A Zala Megyei Integrált Területi Program célja a TOP2 keretében rendelkezésre álló területi 

gazdaságfejlesztési és településfejlesztési források hatékony, egymást erősítő megtervezése a 

korábbi egyeztetési folyamatok során kialakított Területfejlesztési Koncepció és 

Területfejlesztés Program által megjelölt célok mentén. A TOP keretében elérhető források – a 

többi ágazati programmal és az elérhető hazai támogatásokkal összhangban – azt a célt 

szolgálják, hogy Zala Megye 2020-ra a munka, a polgári gyarapodás és a versenyképes térségi 

gazdaság szinonimájává váljon.  

A Zala Megyei Integrált Területi Program a következő fő operatív fejlesztési célokat határozza 

meg:  

1. A világpiacra termelő, dinamikus zalai gazdaság kialakítása - a megye üzleti 

infrastruktúrájának minőségi javítása, az itt működő és ide telepedni kívánó 

vállalkozások számára vonzó üzleti környezet megteremtése.  

 

Kapcsolódó TOP célok:  

- 1.A - A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával.  

- 1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál 

kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében.  

- 1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók 

mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével.  

- 2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása 

településfejlesztési beavatkozásokkal.  

2. Múltunkból jövőt! A vidéki Zala hagyományának megőrzése - hely- és térségspecifikus 

termékek és szolgáltatások gazdaságfejlesztési erőforrásként való felhasználása.  

Kapcsolódó TOP célok: 

- 1.A - A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a 

helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával.  

- 5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése. 

3. Rekreáció és gyógyulás: Turizmusfejlesztés Zalában - különös tekintettel az ország 

legjelentősebb gyógyászati és rekreációs turisztikai infrastruktúrájának bővítésére, a 

kül- és belföldi vendégek számára nemzetközileg is versenyképes turizmusgazdaság 

megteremtése az épített és természetes környezet fejlesztése révén.  

Kapcsolódó TOP célok:  

                                                           
2 A 2014-2020-as tervezési időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 



76 
 

- 1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál 

kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében.  

- 3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése.  

4. Megújulni képes, felkészült zalai emberek - A gazdasági kihívásokhoz gyorsan 

alkalmazkodni képes munkaerő-piac keresleti oldalának megerősítése, a modern üzleti 

életben helyt állni képes munkavállalók számának gyarapítása a foglalkoztatás bővítés 

érdekében.  

Kapcsolódó TOP célok:  

- 1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók 

mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével.  

- 1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a 

gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.  

- 5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi 

gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése.  

5. Élhető, versenyképes zalai falvak és városok fejlesztése a megyéből való elvándorlás 

mértékének csökkentésére, a települési környezet minőségének javításával - különös 

tekintettel a közszolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztésével.  

 

Kapcsolódó TOP célok:  

- 1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a 

gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.  

- 2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása 

településfejlesztési beavatkozásokkal.  

- 3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése.  

- 3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és 

a megújuló energiaforrások részarányának növelése.  

- 4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és 

minőségének fejlesztése.  

- 4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel 

rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése.  

6. Erős és együttműködő megyei közösség – helyi közösségek, társadalmi kohézió és a 

helyi identitás megerősítése a kulturális sokszínűség megtartása mellett.  

Kapcsolódó TOP célok:  

- 5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel 

rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése.  

- 5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése. 

A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció célja, hogy kijelölje Zala megye lehetséges kitörési 

pontjait, meghatározza azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a 2030-ig terjedő 

időszakban különös hangsúlyt érdemes fektetni. 

Zala megye hosszú távú, átfogó céljai közt szerepel a dinamikus, versenyképes gazdaság 

elősegítése. Ehhez hozzá tartozik a turizmus fejlesztése is, melynek keretében a koncepció kitér 
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a nyugat-balatoni vonzerők kiaknázására is, főként a gyógy- és egészségturizmusra 

koncentrálva.  

A Zala megye Területfejlesztési Program dokumentum megfogalmazása alapján a megyei 

fejlesztési koncepcióban megfogalmazott átfogó cél az alábbi specifikus célok mentén valósul 

meg:  

Gazdaság – Növekvő jövedelem, foglalkoztatás (vállalkozások versenyképességének 

erősödése, a megyei gazdasági lehetőségeket jobb kiaknázása az érintettek által és a 

helyi termék- és munkaerőpiac megerősödése); 

Fenntarthatóság – Élhető környezet (társadalmi viszonyok stabilizálása, a helyi 

közösségek megtartó erejének és kulturális életének megerősítése, a természeti 

környezet állapotának megóvása és az energiahatékonyság javítása); 

Köztevékenységek – Javuló közviszonyok (közösségi infrastruktúrák állapotának és a 

közszolgáltatások minőségének javítása); 

Fejlesztések hasznos és hatékony intézményrendszerének kialakítása (megyei hősök, 

történetek megtalálása és támogatása, megyei fejlesztési központok kialakulásának 

stimulálása). 

 

Zala megyei Településfejlesztési Program projektcsomagjai: 

 Zalai integrált gazdaságfejlesztési projektcsomag, 

 Zalai turizmusfejlesztési projektcsomag, 

 Zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési projektcsomag, 

 Zalai foglalkoztatási együttműködési projektcsomag, 

 Élhető, versenyképes zalai falvak és városok projektcsomag, 

 Zalai közszolgáltatásfejlesztési projektcsomag, 

 Otthonunk Zala – közösségerősítő projektcsomag. 
 

Stratégiai területi célt a 2014-2020-as időszakra hármat fogalmaz meg a megyei koncepció, 

ezek közül az egyik a „Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz térsége) kreatív tudásra és 

természeti értékekre épülő fejlesztése”. Ez területi specifikus prioritásként a „Zala balatoni 

térsége (Keszthely és Hévíz térsége) kreatív tudásra és természeti értékekre épülő gazdaság- 

és vidékfejlesztése” címmel jelenik meg a dokumentumban. Ennek keretében több programot, 

akciót tervez megvalósítani. Több program a gyógy- és egészségturizmus fejlesztéséhez 

kapcsolódik (pl.: gyógy- és egészségturisztikai klaszter és TDM létrehozása), melynek kiemelt 

területei Hévíz és Keszthely térsége, Kehidakustány, Zalakaros, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és 

Lenti. További feladat a gyermek- és családbarát üdülés elősegítése Keszthely, Hévíz, 

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Kehidakustány, Alsópáhok, Balatongyörök, Cserszegtomaj, 

Zalakaros területi fókusszal. Ezek mellett integrált térségi gazdaságfejlesztési programot 

kívánnak megvalósítani K+F+I fejlesztésekkel. 

Kiemelendő ezen kívül a helyi termékek támogatása, és ezek értékesítésének elősegítése, 

ehhez kapcsolódóan a mezőgazdaság széleskörű fejlesztése. Zala megye fejlesztési 

koncepciójában szintén megjelenik a közlekedési kapcsolatok javítása, különös tekintettel a 



78 
 

Hévíz-Balaton Repülőtér fejlesztésére és a 71. számú főút tehermentesítésére. A Balaton 

vizéhez kapcsolódóan pedig ebben a megyében is megtalálható a vízminőség és vízmennyiség 

problémája, mint megoldásra váró feladat. 

Keszthely térségét érintően megjelenik továbbá az „Ipari parkok, iparterületek, 

inkubátorházak és logisztikai központok fejlesztése”, mely során a helyi-járási jelentőségű 

iparterületek fizikai infrastruktúrájának és a helyi gazdaságfejlesztési szolgáltatások 

minőségének fejlesztése történik a KKV-k foglalkoztatás-bővítő beruházásainak 

megvalósítása érdekében. A megvalósítás tervezett helyszínei a térségben (indikatív) 

Alsópáhok, valamint Gyenesdiás. 

A gazdaságfejlesztési projektcsomag a ma még kisebb jelentőségű, de komoly növekedési 

potenciállal rendelkező Keszthely-Sármellék ipari-szolgáltató övezetnek (beleértve a Hévíz-

Balaton Airportot) a felfejlesztéséhez is hozzá kíván járulni. A Hévíz-Balaton Airport és a 

hozzá kapcsolódó nyugat-balatoni térség ipari-logisztikai kapacitásainak felfejlesztése 

évtizedek óta napirenden levő gazdaságfejlesztési kérdés, ami kihatással van a térségi 

turizmusgazdaság fejlődésére is. A tulajdonviszonyok tisztázása és a környezeti kármentesítés 

területén az elmúlt években tett intézkedések mára lehetővé teszik, hogy a volt szovjet 

légitámaszpont ingatlan-együttese – szorosan együttműködve Keszthely gazdasági 

szereplőivel – a megye keleti térségének ipari-logisztikai központjává váljon. 

 

3.5 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 

A Magyar Kormány 2010-től bevezetett gazdasági intézkedésinek köszönhetően mára 

egyáltalán nem érzékelhető a 2008-2009-es világválság következtében fellépett gazdasági 

recesszió hatása Magyarországon. Habár a rezsicsökkentés, a munkahelyek és munkavállalók 

számának évtizedek óta nem látott magas száma, a növekvő export és a magyar gazdaság 

teljesítőképességének nagyarányú növekedése kétség kívül sikertörténet, azonban nem 

mehetünk el szótlanul a főképp az idei évben megjelent nemzetközi folyamatok mellett.  

A 2015 nyarán felerősödött migrációs folyamatok sajnos hazánkat is érintették és érintik 

jelenleg is. A bevándorlók áradatának megfékezése miatt alig egy hónap alatt kiürült az ország 

100 milliárd forintos vis maior alapja és további, mind anyagi mind pedig emberi erőforrásokat 

kellett mozgósítani a határ védelme érdekében. A migráció kezelésében Magyarország jól 

vizsgázott és más országoktól eltérően nem alakult ki káosz hazánkban. Mindezek mellett meg 

kell említeni, hogy a bevándorlással kapcsolatos, főleg a nemzetközi sajtóban megjelent 

Magyarországról tudósító álhírek miatt már a szeptemberi hetekben kezdett kis mértékben 

visszaesni a hazai turizmus. A folyamat egyelőre stagnál, szerencsére a Kormány gyors és 

határozott lépéseinek és a szerb-magyar, illetve a horvát-magyar határzár elrendelése végett. 

Az idei évben kiteljesedett migránsválság nem csak közvetlen anyagi kiadásokat jelent 

hazánknak. Számolnunk kell egyéb, a jövőben jelentkező veszélyekkel is, hiszen a bevándorlás 

által érintett uniós országok rendre visszaállítják a határaik ellenőrzését mely hosszú távon a 

Schengeni rendszer ellehetetlenülését is okozhatja. A jelenlegi folyamatok minden esetre nem 
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kedveznek a főként turizmusból élő településeknek, illetve az olyan határ menti régióknak, 

ahol a logisztikai fejlesztéseket helyezik előtérbe. 

 

3.6 A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI – KORMÁNYZATI 

PROGRAMOK 

2010-ben a Kormány gyökeres gazdaságpolitikai fordulatot hajtott végre Magyarország 

pénzügyi helyzetének stabilizálása és felzárkózó növekedési pályára állítása érdekében. A 

magyar gazdaság a 2010 előtti időszakban jelentős magán és állami – nagyrészt deviza – 

adósságot halmozott fel, ami gátolta a növekedést és jelentős sérülékenységhez vezetett. A 

2010-es évek elején nem csak a korábbi évek öröksége, de az euró övezeti adósságválság is 

nehezítette a magyar gazdaság talpra állítását. Ebben a kihívásokkal teli környezetben a 

Kormánynak egy időben kellett megkezdenie a költségvetés rendbetételét, az államadósság 

csökkenő pályára állítását és a mindezek megvalósításához szükséges, de addig elmaradt 

reformok végrehajtását.  

2015-ben már kedvező folyamatok azonosíthatók. A GDP tavaly 3,6%-kal bővült, ami a 

második legmagasabb növekedési ütem az Európai Unióban. A foglalkoztatás több évtizede 

nem látott rekordszintet ért el: 2014 végén a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4 millió főt, 

miközben az aktivitási és munkanélküliségi mutatók is folyamatosan javulnak. Az 

államadósság GDP-hez viszonyított aránya évről évre csökken és a költségvetési hiány 

stabilan és jelentősen 3% alatt teljesül évek óta. Az ország külső finanszírozási képessége 

pozitív tartományba fordult és jelenleg a GDP 8%-át is meghaladja. Mindezen pozitív 

fejlemények hozzájárulnak az ország sérülékenységének csökkenéséhez, illetve a magyar 

gazdaságpolitika iránti bizalom erősödéséhez. Ez utóbbit jól mutatja az alacsony 

kamatkörnyezet és az, hogy a nemzetközi intézmények és a piaci elemzők sorra felfelé 

módosítják a magyar növekedésre vonatkozó előrejelzéseiket.  

Az erőteljes növekedésnek köszönhetően a magyar gazdaság tavaly év végén elérte a válság 

előtti szintet. A növekedés szerkezete egészségesebbé és kiegyensúlyozottabbá vált, az export 

mellett 2014-től a belső kereslet hozzájárulása is egyre jelentősebb. Kiemelendő a beruházások 

rekordmértékű bővülése, amelynek köszönhetően kiugróan járultak hozzá a 2014-es 

növekedéshez, és a jövőben is erősítik annak alapjait. A fogyasztás élénkülését a lakosság 

javuló jövedelmi helyzete támogatta, ami összefügg azzal, hogy egyre több embernek van 

lehetősége dolgozni, a bérek növekednek, az infláció alacsony és a mérséklődő kamatok miatt 

javultak a hitelhez jutási feltételek. A lakosság jövedelmi helyzetét az is támogatja, hogy a 

devizahitelek forintosításával és a tisztességtelen többletterhek rendezésével megszabadult a 

devizahitelekből származó kockázatoktól. Emellett segíthetik a fogyasztást a kormányzati 

szektorban megvalósuló életpálya modellekhez kötött bérfejlesztések.  

2015-ben a gazdasági növekedés továbbra is gyors maradt, ami kedvezően hat a 

munkaerőpiacra, és a jövedelmek bővülésén keresztül a fogyasztás szintjét is emeli. A 

beruházások további bővülése várható, amihez az EU-s források fokozott lehívása mellett a 

kkv szektort támogató hitelprogramok és a kedvező hozamkörnyezet is hozzájárulnak. A 

növekedés egyik fő tényezője, hogy jelentős termelőkapacitások épültek ki, különös tekintettel 

a járműgyártási ágazatra, ahol a globális piacon működő jelentős cégek hoztak létre 
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gyártókapacitásokat és munkahelyeket. Emellett a következő évek növekedését az egyensúlyi 

mutatók folyamatos javulása, a korábbi évek növekedésösztönző reformjainak eredményei és 

a stabilan alacsony szinten alakuló költségvetési hiány biztosítják. A GDP magas ütemben 

bővül, ami elősegíti Magyarországnak az EU átlagos fejlettségi szintjéhez való gyors 

felzárkózását. 

A Kormány az elmúlt évben is számos további lépést tett, hogy a magyar gazdaság növekedési 

pályája tartós módon fennmaradjon, és sérülékenysége tovább csökkenjen. A lépések közül 

kiemelendő a bankrendszer teljesítményét javító EBRD-vel kötött megállapodás és a lakossági 

devizahitelesek helyzetének végérvényes rendezése. A lakossági devizahitelekből adódó 

terheket 2008 óta hordozta a magyar gazdaság. A túlnyomórészt svájci frankban denominált 

hitelek nemcsak egyre növekvő terheket róttak a lakosságra és rontották a bankrendszer 

hitelállományának minőségét, de méreteinél fogva össztársadalmi problémaként jelentkeztek. 

A Kormány már korán, 2011-ben elkezdte a probléma kezelését, de annak összetettsége és az 

azzal együtt járó jogi kérdések tisztázása sok időt vett igénybe. Végül 2014 végén végleges 

megoldás született, ezt követően megtörtént a devizahitelek konverziója forintra, ami nagy 

terhet vett le a lakosság és a bankrendszer válláról egyaránt. A magyar gazdaság növekedési 

lehetőségeit segítő, jól működő és aktívan hitelező bankrendszer érdekében a Kormány az 

EBRD-vel kötött megállapodás alapján vállalta, hogy a bankadót fokozatosan és jelentősen 

csökkenti. Ez az intézkedés érdemben növeli majd a bankrendszer hitelezési és 

jövedelmezőségi kilátásait.  

Az adózás területén további fontos változások történnek. A Kormány továbbra is prioritásként 

tekint a munkát terhelő adók csökkentésére. Ennek keretében csökken a személyi 

jövedelemadó, növekszik a kétgyermekesek családi kedvezménye és a Munkahelyvédelmi 

Akcióterv nyújtotta kedvezményeket további munkavállalói csoportok vehetik igénybe. 

Emellett, az élelmiszerek egy jól meghatározott körének csökken az áfa kulcsa. Mindez 

várhatóan újabb lökést adhat a foglalkoztatás növelésének és a jövedelmi helyzet javulásának. 

Az üzleti környezetet és a költségvetési bevételek kiszámíthatóságát segítik a gazdaság 

fehéredését szolgáló intézkedések, amelyek javítják az adófizetési morált azzal, hogy 

csökkentik az adóelkerülési lehetőségeket. Erősödik az adóhatóság ügyfélbarát jellege, ami 

tükröződik abban, hogy leveszi az adóbevallás adminisztratív terheit az adózókról, 

megkülönbözteti a jó és rossz adózókat és enyhíti a tévedések miatti bírságokat. A 

pénztárgépek korábbi években bevezetett online bekötése sikeres kezdeményezésnek 

bizonyult. Az újításokra építve további intézkedések léptek és lépnek életbe, többek között az 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, vagy az online pénztárgépek további 

szolgáltatási ágakra való kiterjesztése.  

A stabilitást erősíti, hogy a költségvetési hiány tartósan 3% alatt alakult az elmúlt években és 

a jövőben is folyamatosan tovább csökken. Fontos eredmény, hogy a fegyelmezett 

költségvetési politika következtében 2013 nyarán megszűnt az uniós csatlakozás óta 

folyamatosan tartó túlzotthiány-eljárás. Tavaly a GDP-arányos hiány 2,6% volt, kedvezőbb a 

2,9%-os hiánycélnál. A 2015. évre kitűzött 2,4%-os hiánycél teljesítését biztosítja, hogy a 

korábban vártnál kedvezőbben alakulnak a növekedési kilátások. 2016-2018 között rendre 

2,0%, 1,7% és 1,6% hiánycélokat határozott meg a Kormány, ami teljesíti a költségvetési 

keretrendszerben lefektetett szabályokat és megfelelő ütemű adósságráta-csökkentést vetít 

előre. 2016-ban a növekedésből származó többletbevételek, az alacsony hozamkörnyezet, a 
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Széll Kálmán terv strukturális átalakításainak eredményei, valamint a kisebb összegű hazai 

társfinanszírozási kiadás által teremtett mozgásteret részben adócsökkentésre, részben a hiány 

csökkentésére használja fel a Kormány. A fegyelmezett költségvetési politikának 

köszönhetően folyamatosan csökkenő hiány mellett az erősödő gazdasági növekedés is 

érzékelhetően hozzájárul a GDP-arányos államadósság további mérséklődéséhez, így a 

program előrejelzése alapján 2018-ban az adósságráta 70% alá csökken. A Kormány fontosnak 

tartja emellett az adósság szerkezetének átalakítását. Egyrészt a belföldi szereplők 

adósságfinanszírozásban való szerepvállalásának ösztönzésével igyekszik mérsékelni az 

ország külső hatásoknak való kitettségét és szélesíteni a befektetői bázist, másrészt a Kormány 

törekszik az adósság devizaarányának további mérséklésére. Az államadósság 

árfolyamkockázatának csökkentésével ugyanis mérséklődik a sérülékenység és az adósság 

jövőbeli terhének alakulása nagyobb biztonsággal tervezhető.  

A kedvező makrogazdasági és költségvetési folyamatok mellett az államháztartás hosszú távú 

fenntarthatósága uniós összehasonlításban is kiemelkedően jó. Ez elsősorban az utóbbi 

években végrehajtott nyugdíjreformokra, adósságráta-csökkentésre és a javuló demográfiai 

folyamatokra vezethető vissza. Ezen túlmenően a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a 

gazdaság potenciális teljesítménye is fokozatosan növekszik. Ezt erősíti a munkaerőpiac 

látványosan javuló helyzete, a technológia élvonalát képviselő külföldi feldolgozóipari 

vállalatok kapacitásbővítései, amelyek segítik a hazai beszállítók műszaki színvonalának 

fejlődését is. A kilátásokat javítja továbbá a bankrendszer jövedelmező és egészséges 

működésének helyreállítása, a pénzügyi közvetítőrendszer gazdasági növekedést szolgáló 

funkciójának visszaállítása érdekében tett intézkedések.  

Összességében kijelenthető, hogy 2015-re a magyar gazdaság erős egyensúlyi és reálgazdasági 

helyzetbe került.  

 

3.6.1 Foglalkoztatás és munkaerőpiac 

A magyar gazdaság eredménye, hogy a végrehajtott munkapiaci intézkedéseknek 

köszönhetően a foglalkoztatottság rekord szintre emelkedett 2014 végére. A Kormány 

egyrészt az adórendszer átalakításával ösztönzőket alakított ki több munkahely létrehozására, 

másrészt előmozdította, hogy a dolgozni képes és dolgozni akaró emberek megjelenjenek a 

munkapiacon. Ezt a célt szolgálta a munkát terhelő adók jelentős csökkentése, a munkapiacon 

hátrányban lévő csoportok számára a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében rendelkezésre 

álló járulékkedvezmény, a tényleges nyugdíjba vonulási korhatár emelkedése a 

nyugdíjreformok következtében és a munkanélküliségi segélyezési rendszer átalakítása. A 

Kormány a segélyezési rendszer átalakítását is olyan elvek mentén hajtotta végre, hogy minél 

több ember érezzen késztetést a munkavállalásra, és minél többüknek legyen lehetősége 

dolgozni. Ebben központi szerepet játszik a kiszélesített közmunkaprogram. Ugyanakkor 

2014-ben az új munkahelyek mintegy kétharmadát már a versenyszféra teremtette. 

A foglalkoztatás korábbi években megindult bővülése 2014-ben gyorsuló ütemben 

folytatódott, a több mint 200 ezer fős növekedésnek köszönhetően többéves rekordszintre 

emelkedett, meghaladva ezzel a 4 millió főt. A bővülésben a versenyszféra játszotta a 

meghatározó szerepet, miközben a közfoglalkoztatás a megelőző évnél lényegesen kisebb 
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mértékben járult hozzá a növekedéshez A munkaerő-piaci folyamatok alakulására jelentős 

hatást gyakoroltak az aktivitást ösztönző kormányzati intézkedések. A munkakínálat 

bővülését és az érintett csoportok munkaerőpiacra való visszatérését nagyban támogatta a 

munkanélkülieknek juttatott transzferek szigorítása, az időskori és a rokkant nyugdíjazás 

feltételeinek megváltoztatása, illetve a rugalmas gyes bevezetése.  

Munkakeresleti oldalról a közfoglalkoztatás bővülése járult hozzá a növekedéshez, továbbá a 

Munka Törvénykönyvének módosításai segítették elő a rugalmas foglalkoztatási formák felé 

történő elmozdulást. A Munkahelyvédelmi Akcióterv támogatta a munkáltatókat olyan 

hátrányosabb helyzetű és magas munkakínálati rugalmasságú csoportok foglalkoztatásában, 

mint a 25 év alattiak és az 55 év felettiek, valamint az alacsony képzettségűek, tartós 

munkanélküliek, illetve a gyesről, gyedről visszatérő kismamák. A kormányzat 2015. július 1-

től a mezőgazdaságban foglalkoztatott 25-55 év közötti munkavállalókra is kiterjesztette az 

járulékkedvezményeket, amely további 30-35 ezer embert érinthet és egyúttal a mezőgazdaság 

kifehérítését is elősegíti.  

A kormányzati intézkedések hatására 2014-ben tovább folytatódott az aktivitási ráta 

emelkedése, ami a 15-74-es korosztályban csaknem elérte az 59%-ot. Az aktivitás növekedése 

a foglalkoztatás bővülése, illetve a munkanélküliség csökkenése mellett következett be. 

Elsősorban a feldolgozóiparnak és a szolgáltató ágazatoknak köszönhető, hogy 

nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 5,3%-kal növekedett 2014-ben, 54,1%-os 

foglalkoztatási rátát eredményezve. Ehhez a feldolgozóiparon belül a járműgyártás és a hozzá 

kapcsolódó ágazatok, illetve legnagyobb foglalkoztatóként az élelmiszeripar hozzájárulása 

volt a legjelentősebb. A járműgyártás javuló foglalkoztatásának hátterében az új kapacitások 

elindulása és a meglévők felfutása mellett a beszállítók betelepülése állt. 

Az egyre kedvezőbb munkaerő-piaci környezetben a női foglalkoztatás szintje is tovább nőtt 

2014-ben és 2,6 százalékpontos növekedést követően elérte a 48%-os szintet a 15-74-es 

korcsoportban. Összehasonlításként az uniós átlagban lényegesen alacsonyabb, 0,7 

százalékpontos növekedést követően 52,3%-ra nőtt a ráta. 

A közszférában foglalkoztatottak száma is nőtt 2014-ben, amit kétharmad részben a 

közfoglalkoztatás bővülése magyaráz. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 

közfoglalkoztatás átlagosan több mint 180 ezer álláskereső átmeneti foglalkoztatását tette 

lehetővé, ezen belül a 2014/2015. évi téli képzési programokba 2014 végéig 26 ezer fő került 

bevonásra. A munkavállalói képességek fenntartását és fejlesztését elősegítő képzési 

programok célja a résztvevők elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének 

támogatása.  

Összességében a versenyszféra növekvő munkakereslete és kisebb mértékben a 

közfoglalkoztatás kibővítése erőteljesen csökkentette a munkanélküliséget, amelynek 

eredményeként a munkanélküliségi ráta 2014 végére 7,1%-ra mérséklődött, az éves átlagos 

munkanélküliségi ráta 2,5 százalékpontos csökkenést követően 7,7%-ra süllyedt (2.18. ábra).  

A már beindult kedvező munkaerő-piaci folyamatok várhatóan az előrejelzési horizonton is 

fennmaradnak, amelynek eredményeként tovább növekvő foglalkoztatás, valamint 7% alá 

csökkenő munkanélküliségi ráta prognosztizálható. A foglalkoztatottak számának 

emelkedése egyfelől – a konjunktúra élénkülésével párhuzamosan – a versenyszektorban 
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megnövekvő munkakereslet, másfelől a folyamatosan bővülő közfoglalkoztatási programok 

hatására realizálódhat.  

A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra 

visszalépők arányát. 2013-ban a programból kilépők valamivel több, mint 13%-a talált munkát 

az elsődleges munkaerőpiacon 6 hónap elteltével. Mivel az alapfokú végzettséggel 

rendelkezők elhelyezkedési esélye alacsony, az ő képzésük támogatásával valósítható meg 

leghatékonyabban a résztvevők munkavállalási képességének és hajlandóságának erősítése. A 

2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban elinduló Ifjúsági Garancia Program célkitűzése a 

25 év alatt fiatalok elhelyezkedésének további támogatása. 

Az elmúlt évben a versenyszféra javuló felvételi szándéka és a munkanélküliség csökkenése 

következtében a munkaerő-piaci feltételek feszesebbé váltak, különösen az alap- és középfokú 

végzettséggel rendelkezők körében. A legkevésbé képzett munkavállalók esetében ez 

túlnyomórészt a nem támogatott álláshelyek számának növekedésével magyarázható, míg a 

középfokú végzettségűeknél a munkanélküliek számának csökkenése is jelentős szerepet 

játszott ebben. A legmagasabban kvalifikált munkavállalók részére meghirdetett állások 

száma csupán enyhe növekedést mutatott 2013-hoz képest, ugyanakkor az állástalanok száma 

esetükben számottevően mérséklődött a tavaly. 

A szakképzett, középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók iránti kereslet kielégítése 

érdekében a Kormány 2015 második felétől kezdve több változtatást hajt végre a szakképzés 

rendszerében. 2015 szeptemberétől a megyékben és a fővárosban szakképzési centrumok 

jönnek létre a nagyobb szakképzési intézmények mentén. 2016 szeptemberétől a 

szakközépiskolák szakgimnáziumokká, a szakiskolák szakközépiskolákká alakulnak. A 

szakképzési pedagógusi életpályamodellel akár a mérnökök számára is vonzóvá válhat az 

oktatási intézményekben a munkavállalás. Növekedni fognak a tanulmányi ösztöndíjra 

fordítható költségvetési források, valamint az állami rendszerben egy második szakképesítés 

megszerzése is ingyenessé válik. Az átalakítások célja, hogy növekedjen a tanulók létszáma a 

piacképes hiányszakmák területén és 2018-ig a jelenlegi 50 ezerről 70 ezerre nőjön a 

tanulószerződések száma. További cél, hogy a szakmai ismeretek jobb elsajátítása érdekében 

a jelenlegi 7-8 ezer helyett 20 ezer vállalkozást vonjanak be a gyakorlati képzésbe kis- és 

középvállalkozások minél nagyobb mértékű részvételével. A vállalkozások részvételét 

adókedvezmény biztosításával ösztönöznék. A nappali iskolai rendszerű szakképzésbe való 

bekapcsolódás lehetősége 21 éves életkor helyett már 25 éves korig vehető igénybe.  

A feszesebbé váló munkaerőpiac a bérnyomást is fokozta, ami magyarázatul szolgálhat a 

versenyszféra béreinek vártnál nagyobb mértékű növekedésére 2014-ben. Részben az alacsony 

inflációs környezetnek köszönhetően a nettó keresetek reálértéke így 3,2%-kal növekedett, 

meghaladva ezzel a válság kitörése óta eltelt évek mérsékelt átlagos reálbér-dinamikáját. 

Ugyanakkor a minimálbér 3,4%-os, illetve a garantált bérminimum 3,5%-os év eleji növelése 

elmaradt a versenyszféra béreinek növekedési ütemétől. 

A közszféra bérindexét nagyrészt a pedagógus életpályamodell alakította tavaly, ugyanakkor 

kisebb részben az egészségügyi dolgozók bérrendezésének áthúzódó hatása is szerepet 

játszott. A relatíve alacsony keresetű közfoglalkoztatottak növekvő számából adódó 

összetételhatás és a közfoglalkoztatottak béreinek alacsony mértékű, 2,4%-os emelkedése 

ugyanakkor lefelé húzta a közszféra bruttó átlagkereseteit.  
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A munkaadók lefelé módosuló inflációs várakozása, illetve a feszesebbé váló munkaerő-piaci 

kondíciók ellentétesen hatnak a versenyszféra béreinek alakulására idén, összességében a 

tavalyinál mérsékeltebb bérfejlesztések valósulhatnak meg. A versenyszektor fajlagos 

munkaerőköltsége a termelékenységet is figyelembe véve mérsékelt növekedést mutathat, 

amely eredményként a vállalati profitabilitás javulhat 

Az előrejelzési horizonton a versenyszféra bruttó átlagkereseteinek 3,5-4,5%-os bővülése 

prognosztizálható. Fontos kiemelni, hogy a közszféra átlagos bérdinamikáját jelentősen lefelé 

húzza majd a bővülő közfoglalkoztatás, amelynek hatása különösen 2016-ban lesz erőteljes, 

amikor a nemzetgazdasági bérek átlagos indexét is csökkenti majd. Nem okoz bértorlódást a 

minimálbér- és garantált bérminimum-emelés, amely várhatóan a közfoglalkoztatottak nélkül 

számolt nemzetgazdasági bérnövekedéshez hasonló mértékű lesz. Emellett 2015-ben a 

közszférában folytatódik az oktatás ágazat bérrendezése, elindul a fegyveres és rendvédelmi 

dolgozók, 2016-ban a kormánytisztviselők életpályamodellje.  

Összességében a növekvő munkakereslet a viszonylag feszes munkapiaci környezetben a 

bérek emelkedéséhez is hozzájárul, ugyanakkor az alacsony inflációs környezet, a visszafogott 

várakozások és a munkaerő-piaci szabad kapacitások esetleges bővülése ezt némileg 

tompíthatja. 

 

3.6.2 Nyugdíjrendszer, szociális ellátások rendszere 

A Kormány számos parametrikus változtatást hajtott végre a nyugdíjrendszerben, amelyek 

nagymértékben csökkentették a hosszútávon felmerülő nyugdíjkiadásokat és az egyéb 

időskorú ellátásokat.  

Kivezetésre került az 1998-ban bevezetett kötelező tőkefedezeti magánnyugdíj-pénztár 

pillérből és állami társadalombiztosítási felosztó-kirovó pillérből álló vegyes rendszer. Ez az 

államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát több csatornán keresztül befolyásolja. Egyrészt 

azonnal és jelentős mértékben csökkent az államadósság a pénztáraktól átvett vagyon 

hatására, másrészt a visszalépők korábban magánpillérbe terelt járulékbefizetései ezentúl az 

államkasszába folynak, és ezzel tartósan javítják az államháztartás egyenlegét. Az 

államadósság csökkentésének igénye mellett további érvek is szóltak a vegyes rendszer 

kivezetése mellett. Az 1998-ban bevezetett második nyugdíjpillér magas költségek és alacsony 

hozamok mellett előreláthatólag nem lett volna képes pótolni a kieső társadalombiztosítási 

nyugdíjakat.  

A parametrikus változtatások következtében, amelyek több lépésben valósultak meg, az 

államháztartás nyugdíjrendszerrel kapcsolatos jövőbeni kiadásai jelentősen csökkenek. Az 

intézkedések fő iránya a legjobb nemzetközi gyakorlatokkal összhangban és a várható 

élettartam emelkedését követve a korhatár emelése, a tényleges nyugdíjba vonulási 

korcentrum jelentős emelése és az indexálás megváltozása. A törvényi korhatár 2022-ig 

fokozatosan 65 évre emelkedik és a 2011-ben elfogadott új szabályozás következtében, ami a 

korhatár alatti ellátásokat alakítja át, a tényleges nyugdíjba vonulási kor is jelentősen nő. 

Mindezen intézkedések nem csak a nyugdíjrendszerre, hanem a foglalkoztatásra is pozitív 

hatással vannak. A parametrikus változtatások mellett a kormányzati döntések a 
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nyugdíjrendszer és egyéb korfüggő rendszeres ellátások átláthatóságát és költségvetésben 

való bemutatását is elősegítették.  

A nyugdíjrendszer területén végrehajtott intézkedések következtében a nyugdíjkiadások 

jelentősen lassabb ütemű növekedése várható hosszútávon. Az Európai Bizottság és az EU 

Gazdaságpolitikai Bizottsága által jóváhagyott számítások alapján a nyugdíjkiadások 2013-ról 

2060-ra 11,5%-ról 11,4%-ra csökkennek a GDP arányában, ami a hosszú távú nyugdíjkiadások 

alakulása terén jó eredmény az Európai Unióban.  

A bevezetett módosításoknak köszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabb 

és átláthatóbbá vált, emellett elejét veszi a korábban gyakran tapasztalt, segélyekkel való 

visszaéléseknek. Azok kapnak tehát támogatást, akik valóban rászorulnak. Az állam által 

biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az 

önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, 

amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban 

dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem 

maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok 

központi költségvetési forráshoz jutnak.  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 

elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali 

hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerülnek. A helyi 

önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, 

a szociális segélyek biztosításában. A kötelezően nyújtandó ellátásokat (aktív korúak ellátása, 

időskorúak járadéka, ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 

közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.) 

2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg.  

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az 

eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg. Egyéb támogatás biztosításáról a települési 

önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen 

települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok 

határozhatják meg. A járási hatáskörbe került aktív korúak ellátása keretében kétféle 

ellátástípus állapítható meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és az egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatás6, mely új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre 

jogosultak egy része erre válhat jogosulttá.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) szabályaiban – az ellátással kapcsolatos 

hatáskörváltozáson túl – nincs változás. A rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. 

március 1-től megszűnt. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra 

szerezhetnek jogosultságot.  

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  

- a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való 
jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között 
felülvizsgálta.  

- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, 
hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.  
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- Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra lettek jogosultak azok a személyek, akik azért voltak 
jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak 
minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 
biztosítani nem tudták.  

 
- Ha vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó 

együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba 
vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást kaphattak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül 
betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek alapján voltak jogosultak korábban rendszeres szociális 
segélyre.  

 

- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális 
segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalta, akkor az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kellett szüntetni.  

 

3.6.3 Közösségi közlekedés 

A Széll Kálmán terv bevezetése óta nem történt lényeges kormányzati intézkedés a közösségi 

közlekedés szerkezetét illetően.  

3.6.4 Állami bevételek változása 

Az elmúlt évek során a Kormány adóintézkedéseinek köszönhetően a gazdaságot terhelő 

összes adó- és járulékteher mértéke a válságot megelőző évekhez képest mintegy 2 

százalékponttal csökkent és a GDP arányában 39% körüli szinten stabilizálódott. Ez az érték 

fokozatosan tovább csökken. Az ezzel párhuzamosan zajló adórendszeri átalakítás 

legfontosabb irányvonalai az élőmunka terheinek csökkentése, a fogyasztási-forgalmi, illetve 

a káros externáliákat terhelő adók szerepének, valamint az adóbeszedés hatékonyságának 

növelése. A fenti célok eléréséhez szükséges legfontosabb szerkezeti átalakítások az elmúlt 

években megvalósultak. Az elkövetkező években a Kormány adópolitikájának fókuszában 

elsősorban a jövedelemadók további csökkentése, az adórendszer egyszerűsítése és a 

hatékonyság növelése áll. Ezen törekvést tükrözik a 2016-ban megvalósuló intézkedések is, 

kiemelten az szja kulcs 15%-ra való csökkentése és a kétgyerekesek családi kedvezményének 

fokozatos növelése, mely utóbbi 2019-re a jelenlegi szint duplájára emelkedik. Az elkövetkező 

években a Kormány kiemelt célja az szja kulcs további csökkentése, az egyszámjegyű szja kulcs 

megvalósítása.  

A munkát terhelő adók átalakítása során a Kormány célja egy olyan adórendszer megalkotása 

volt, amely minél kevésbé gátolja a munkavállalást és egyúttal kedvezőbb feltételeket biztosít 

a leghátrányosabb munkaerő-piaci helyzetben lévők számára. A 2010 és 2013 között több 

lépcsőben bevezetett egykulcsos adónak, valamint a nyugdíjjárulék-plafon eltörlésének 

eredményeként egy főszabályként teljesen lineáris adó- és járulékrendszer jött létre. A családi 

adókedvezmény 2011-es bevezetésének köszönhetően az adórendszer ugyanakkor figyelembe 

veszi az eltartottak számát is. 2014-től a családi kedvezmény már az egyéni járulékokból is 

igénybe vehető, így az alacsonyabb jövedelmű családok esetében tovább csökkentek a munkát 
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terhelő adók. 2015-től a Kormány bevezette az elsőházasok kedvezményét. A leghátrányosabb 

helyzetű munkavállalók elhelyezkedéséhez, illetve munkahelyeinek megőrzéséhez pedig a 

Munkahelyvédelmi Akcióterv 2013. évi bevezetése járult hozzá, ami a 2011-2012-ben 

kivezetett adójóváírásnál költséghatékonyabb módon ösztönzi a munkavállalást és ezzel 

növeli a munkaerő-piaci aktivitást. 

A Munkahelyvédelmi Akcióterv azon csoportok foglalkoztatását célozza, amelyek aktivitási 

rátájában Magyarország elmarad a régiós országoktól, és amelyek mind a magyar, mind a 

nemzetközi empirikus kutatások alapján jellemzően erősebben reagálnak a különféle 

adórendszerbeli ösztönzőkre. Emellett a célzási kritériumok kialakításakor fontos szempont 

volt az adminisztrációs terhek minimalizálása is. A kedvezményezett munkavállalók köre 

nemzetközi összehasonlításban rendkívül szélesnek mondható. Jelenleg a célzott 

kedvezményeket a versenyszférában több mint 800 ezer munkavállaló után veszik igénybe a 

foglalkoztatók, és a kedvezményeknek köszönhetően 2014-ben a bérköltségek mintegy 125 

milliárd forinttal csökkentek. 

2012 óta a kedvezmények főbb célcsoportjaiban az aktivitási ráta emelkedése Magyarországon 

meghaladta az Európai Unió átlagos növekedését, és a kelet-közép európai országok 

növekedését is, így a korábban tapasztalt lemaradás csökkent. Bár a Munkahelyvédelmi 

Akcióterv mellett számos más kormányzati intézkedés is irányult e csoportok aktivitásának 

növelésére, de a kedvező trendhez vélhetően a célzott kedvezmények is hozzájárultak. 

Az adórendszer átalakításának eredményeként a többletjövedelmeket terhelő munkáltatói és 

munkavállalói elvonások aránya minden jövedelemkategóriában 50% alá csökkent, a családi 

és célzott kedvezményeknek köszönhetően pedig egyes csoportoknál ennél lényegesen 

alacsonyabb szintre esett vissza.  

Az elmúlt években a kis- és középvállalkozási szektor adóterhelése jelentős mértékben 

csökkent a 10%-os társasági adókulcs alsó sávhatárának 50 millió forintról 500 millió forintra 

való emelésével, valamint a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében a kisvállalkozásokat 

segítő két új, egyszerűsített, választható adózási lehetőség (kisadózók tételes adója, kisvállalati 

adó) bevezetése által. Az utóbbi adónemeket 2014 végéig összesen mintegy 105 ezer 

vállalkozás választotta.  

Mindeközben a Kormány 2010-ben közvetlen szektorspecifikus adók bevezetésére 

kényszerült a válság hatásainak enyhítése céljából, melyek nagy része az utóbbi években 

kivezetésre került. Helyüket olyan új típusú forgalmi-fogyasztási típusú adók vették át, mint 

a biztosítási adó, a pénzügyi tranzakciós illeték, illetve a távközlési adó. Ezen adónemek 

kevésbé rendelkeznek torzító hatással a beruházásokra és a gazdasági növekedésre, mivel nem 

a vállalkozások nyereségét, hanem az általuk értékesített szolgáltatásokat terhelik, valamint 

kivetésük nagyon széles adóalapot terhelve, nagyon alacsony adókulccsal valósult meg.  

A fogyasztási-forgalmi típusú adók súlyának további növekedését eredményezte az áfa 

normál kulcsának 2012. évi emelése, valamint a környezetvédelmi és egészségügyi célok 

adórendszerben történő fokozottabb figyelembe vétele. Ennek keretében valósultak meg a 

jövedéki adót, valamint egyes termékdíjakat érintő változások, a cégautóadó 

környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő átalakítása, valamint a népegészségügyi 

termékadó és a baleseti adó bevezetése.  
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A gazdaság fehérítése, valamint a feketegazdaság elleni küzdelem érdekében az elmúlt 

években számos intézkedés került bevezetésre mind végső fogyasztók részére történő 

értékesítésekhez kapcsolódó (B2C típusú), mind az adóalanyok közötti (B2B típusú) 

tranzakciókat érintő adóelkerülések ellen. Ezek az intézkedések nem csupán az áfa-csalások 

visszaszorulását eredményezhetik, de azok közvetett hatásaként más csalási formák 

(nyereség- és béreltitkolás) visszaszorulása is várható. A kiskereskedelmi értékesítésekhez 

köthető csalások visszaszorítása érdekében – pozitív nemzetközi példák alapján – 2013-ban 

elkezdődött, majd 2014-ben megvalósult a pénztárgépek elektronikus bekötése a NAV-hoz, 

melynek köszönhetően az adóhatóságnak lehetősége nyílt az egyes pénztárgépek 

forgalmának valós idejű nyomon követésére és ezen keresztül a csalások hatékonyabb 

felderítésére. Ennek eredményeképpen 2014 végére mintegy 184 ezer online pénztárgép 

üzemelt.  

A pénztárgépek online bekötésének feketegazdaságra gyakorolt elsődleges hatása a 

kiskereskedelmi szektorban jelentkezik. A NAV 2014. évre vonatkozó legyűjtésének adatai 

alapján a kiskereskedelem azon szegmenseiben, ahol az adóhatóság évtizedes tapasztalata 

szerint jelentős méretet öltött a feketegazdaság, kiugró forgalomnövekedés figyelhető meg (pl. 

az élelmiszer- és a ruhaboltok, vagy a használt cikkekkel kereskedők). A fizetendő áfa 

kötelezettség-növekedés itt 21,9%-os a bázis évhez képest, míg a teljes kereskedelmi 

szektorban 13,7%-os bővülés volt tapasztalható. A bevallott áfa kötelezettség növekedésében 

a pénztárgépek cseréjét előíró szabályok, illetve az üzembe helyezett új készülékek mellett a 

kedvező gazdasági folyamatok, úgymint a javuló munkaerő-piaci helyzet és a reálbérek 

emelkedése is szerepet játszottak. A 2014. évi ESA szemléletű áfa bevétel a bázisév azonos 

időszakához képest mintegy 11,8%-os (318 milliárd forintos) növekedést mutat. A tárgy-, 

illetve a bázisév ESA bevételeket érintő főbb egyedi tételekkel (pl. egyszeri befizetés, fizetési 

kötelezettségek áthúzódó hatása) korrigált növekedés pedig mintegy 12,4%-ot ért el. Az éven 

belüli növekedést tekintve 2014. I. félévében az átlagos (korrigált) növekedés elérte a 9,1%-ot, 

mely növekedés 2014. II. félévében 15,6%-ra emelkedett. 

A Kormány 2015-ben is folytatta a feketegazdaság elleni küzdelmet, melynek keretében 

kiterjesztésre került a fordított áfa, elindult az EKÁER, 5%-ra csökkent az egyéb nagy testű 

élőállatok (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs, 

a belföldi áfa összesítő nyilatkozat köre bővült, valamint 2015-től a szolgáltató szektorok döntő 

részére is kiterjed az online pénztárgépek kötelező használata. 2016-tól a sertés tőkehúsok áfája 

5%-ra csökken.  

A devizahitelezés problémájának megoldása után a Kormány a pénzügyi szervezetek 

különadójának csökkentéséréről döntött. A Kormány és az EBRD közötti, 2015 februárjában 

kötött megállapodás értelmében a pénzügyi szervezetek különadójának a hitelintézeteket 

érintő mértéke a jelenlegi 0,53%-ról 2016-ban 0,31%-ra csökken, az adó alapja pedig a 2014. évi 

mérlegfőösszegre módosul. 

2017-től a kulcs tovább csökken 0,21%-ra, majd 2019-től tovább közeledik az EU átlagos 

szintjéhez. Az intézkedés eredményeként a várható hitelezési aktivitás, valamint a 

munkahelyek száma és a beruházások növekedése pozitív hatást gyakorol a gazdaság 

növekedésére.  
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Az elkövetkezendő években az adópolitika elsődleges célja az elmúlt években kialakított 

keretrendszer fenntartása mellett a munkát terhelő adók és a vállalkozások adóterhének 

további csökkentése, valamint az adórendszer még inkább foglalkozatás- és vállalkozásbaráttá 

tétele. A Kormány az elkövetkezendő években is törekszik a feketegazdaság visszaszorítására 

a rendelkezésre álló eszközök hatékonyabb üzemeltetése, valamint új eszközök bevezetése 

által. A költségvetés konszolidációjának és a fenntartható növekedési pályának köszönhetően 

a következő években lehetőség nyílik további adócsökkentési lépésekre is. Az szja kulcs 2016. 

évi csökkentésének folytatásaként, a következő években a Kormány kiemelt célja az szja 

kulcsának további csökkentése, amelynek eredményeként megvalósulhat az egyszámjegyű 

személyi jövedelemadó. További cél az egykulcsos társasági adó megteremtése. 

Az adminisztrációs terhek csökkentése jegyében 2016-tól csökken a különböző állami 

közszolgáltatások díja és illetéke, illetve egyes tételek megszüntetésre kerülnek.  

Egy új adózás rendjéről szóló törvény bevezetésével pedig 2016-tól gyökeresen megváltozik 

az adózók és az adóhatóság kapcsolatrendszere. Bár az elmúlt évtizedben a lakosság és a 

vállalkozások számára egyaránt történt pozitív elmozdulás e téren, további intézkedésekre 

van szükség. Ennek indokoltságát az ország versenyképességének javítása is adja. Kiemelt 

szempont, hogy olyan beavatkozások valósuljanak meg, amelyek a gazdaság fejlődése és a 

mindennapi élet szempontjából ösztönző hatásúak. A hatékonyság növelésének érvényesülnie 

kell mind a hatóság, mind az adózók oldalán, az önkéntes jogkövetés minél szélesebb 

támogatásával. Cél, hogy az évtized végére az adózási rendszer képes legyen felzárkózni a 

nyugat-európai országok legjobb gyakorlatához. A fegyelmezett költségvetési gazdálkodás és 

a technológiai fejlődés megteremtette ennek a lehetőségét. 

A valódi előrelépést szolgáló intézkedéssorozatnak az adózás rendjén belül azokra a 

területekre kell koncentrálnia, ahol az elmaradás, illetve a lakosság és a vállalkozások által 

érzékelt problémák a legsúlyosabbak, figyelembe véve az adópolitikai szempontokat is. Az 

ügyek bonyolultsága és az adóellenőrzések időtartama különösen a 2004-es uniós 

csatlakozással számottevően megnőtt. Az adóhatóságok egymás közötti intenzívebb 

információáramlása ugyanakkor megteremti a lehetőséget az eljárások időigényének 

csökkentésére. A késedelmesen visszautalt adó esetén az adóhatóságot terhelő szankciók 

szigorítása szükséges, mely ösztönzőleg hat az ügyek gyors rendezésére.  

Kulcsfontosságú ugyanakkor, hogy a magyar társadalom valamennyi tagja szükségét érezze 

a különböző közterhek megfizetésének és az adóbeszedés hatékonysága is tovább javuljon. Az 

adózói morál javítása, illetve a jóhiszemű adózói érdek érvényesülése érdekében erősíteni kell 

a NAV ügyfélbarát, szolgáltató jellegét, ezáltal lehetségessé válik egyfajta bizalmi viszony 

kialakítása az adózóval. Az ösztönző megoldásokat a gazdaságpolitika szélesebb körében 

lehet csak megtalálni, különben az egyes részterületeken bevezetendő intézkedések 

szükségszerűen féloldalasak lesznek.  

Az adópolitikában jól megfogalmazott célokat az adóeljárásban is egyértelmű irányba ható 

intézkedésekkel kell kiegészíteni. A személyi jövedelemadó bevallás területén az elmúlt 

időszakban jelentősen nőtt a hatósági szerepvállalás, ami azonban együtt járt a rendszer 

bonyolultságának fokozódásával. Ahhoz, hogy minél szélesebb kört érjen el ezen intézkedés 

és a lakosság adminisztrációs terhe érdemben csökkenjen, az adóhatóságnak 2017-től 

képesnek kell lennie arra, hogy a magánszemélyek részére elkészítse adóbevallásukat, és így 
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azok csak ellenőrzésre kerüljenek vissza hozzájuk. A fentebb leírt módosításokon kívül 

további négy területen van előrelépésre szükség:  

1. Jó és rossz adózó megkülönböztetése: A tartósan jogkövető gyakorlatot folytató adóalanyok 

pozitív hozzáállását az adóhatóság a szolgáltató jelleg hangsúlyozásával jutalmazná, illetve 

ösztönözné. Ezzel szemben, ha az adózót korábbi előélete alapján kockázatosként tartja 

számon a hatóság, velük szemben szigorúbb feltételek lennének alkalmazhatóak.  

2. Önkéntes adóellenőrzés lehetőségének megteremtése: Nagyobb vállalkozások hosszabb 

távú, kölcsönös bizalomra épülő megállapodást köthetnek az adóhatósággal. Ennek keretében 

a vállalkozás is kezdeményezhetne adóellenőrzést, illetve akár vállalhat folyamatos 

adóhatósági kontrollt is. A lehetőséggel történő szándékos visszaélés a megbízható adózói 

státusz elvesztésén túl szigorú további szankciókat vonna maga után.  

3. Tévedések miatti bírságok enyhítése: Célszerű az adóalanyok bírságolását átalakítani oly 

módon, hogy az adóhatóság a nem szándékolt hibázást ne büntesse indokolatlanul magas 

összeggel.  

4. Kommunikációs felületek hatékonyabb használata: A NAV és más kormányzati szervek 

kommunikációjának bővítésére van szükség, tematikus tájékoztató füzetek, médiában való 

személyes jelenlét, illetve az új technológiák jobb kihasználása révén. Ennek eredményeként 

az egyes intézkedésekről bővebb tájékoztatást kaphatnának az érintettek.  

 

Ezek az átalakítások a lakosság és a vállalkozások könnyebb, gyorsabb ügyintézését és a 

jogkövető magatartást segítik elő. 

3.7 A KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK HATÁSA A HELYI GAZDASÁGI 

KÖRNYEZETRE ÉS A DÖNTÉSEK TERVEZÉSÉRE 

Az önkormányzati feladat-átalakítás eredményeképpen csak azon feladatok maradtak az 

önkormányzatoknál, melyek ellátásához a helyi döntéshozatal nélkülözhetetlen, illetve 

amelyekhez a szükséges források biztosítottak. A feladatok átrendeződésével párhuzamosan 

az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatalapúvá vált. Korábban az állam az 

önkormányzatokat bevétel-orientált módon finanszírozta, az önkormányzatok pedig kiadás-

orientált költségvetési tervezést folytattak. Az önkormányzati feladatok négy kiemelt 

területén (igazgatás, óvodai ellátás, szociális szakellátás, valamint a 2014. évtől a 

gyermekétkeztetés esetében is) az új feladatorientált finanszírozás lényeges eleme, hogy 

meghatározzák az adott szakterület központi költségvetés által elismert dolgozói létszámát. 

Mindhárom szakmai területen „az elismert létszám” egy olyan, törvényi számításokon 

alapuló mérőszám, ami alapján a központi költségvetés az adott feladat bérkiadásait az 

önkormányzat számára szakmai kritériumok alapján finanszírozza. A bérfinanszírozást 

egészíti ki az adott ágazat egyéb működési kiadásaihoz nevesítetten kapcsolódó külön 

támogatás. 

Az önkormányzatok finanszírozása és feladatellátása összhangjának megteremtése 

megszűntette az önkormányzati adósságok fő keletkezési forrását, és ez lehetővé tette az 

önkormányzatoktól az elmúlt években felgyűlt adósság állami átvállalását.  

Az adósságkonszolidáció keretében 2011-2014. között 1 369,1 milliárd forintnyi adósságteher 

került el az önkormányzatoktól. Ebből 178,6 milliárd forint törlesztési célú támogatással 
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kifizetésre került, a fennmaradó 1 190,5 milliárd forint adósság pedig átvállalás során átkerült 

az államháztartás központi alrendszerébe. A konszolidáció 2058 önkormányzatot és 24 

önkormányzati társulást érintett.  

Az önkormányzati adósságkeletkeztetés szabályozásának 2012. évi bevezetését követően 

2013-ban további szigorításra került sor: 2013 közepétől engedélykötelessé vált az 

önkormányzati garancia- illetve kezességvállalás, 2014. január 1-jétől az előzetes 

adatszolgáltatási kötelezettség kiterjedt számos, kormányzati engedélyt alapvetően nem 

igénylő ügyletre is, 2015. január 1-jétől pedig az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések 

önerejéhez felveendő hitel is engedélykötelessé vált. Szintén 2015. január 1-jétől a 100%-ban 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adósságkeletkeztetése is engedélykötelessé 

vált.  

Mindezek alapján az önkormányzatok és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságaik 

adósságállománya – a teljes konszolidációt követően – várhatóan hosszú távon is alacsony 

volumenű marad, tekintettel az adósságkeletkeztetés Kormányzati engedélyhez kötöttségére, 

és az önkormányzatok hitelfelvételi gyakorlatának megváltozására.  

A helyi önkormányzati hitel- és értékpapír műveletek nélküli pénzforgalmi egyenleg a 2014. 

évi előzetes teljesítési adatok alapján mintegy 90 milliárd forintos pozitívumot mutat, melyből 

az adósságkonszolidáció állami támogatásként kimutatott 68,9 milliárd forintos összegét 

kiszűrve 21,1 milliárd forintot kapunk. Az egyenlegadatok - az arra jelentős pozitív hatást 

gyakorló adósságkonszolidációval tisztított - pénzfogalmi teljesülése már az előző években is 

kedvező tendenciát mutatott: 2011-ben 1,2 milliárd forint, 2012-ben 16,6 milliárd forint, 2013-

ban mintegy 85 milliárd forint volt.  

A kedvező egyenlegek több okra vezethetők vissza. Egyrészt a megyei és a települési 

önkormányzatok által fenntartott, a településeknél jelentős finanszírozási hiányt okozó 

intézmények, 2012 és 2013 évek közötti fokozatos állam általi átvétele nagy terhet vett le az 

önkormányzati alrendszer egészéről. Másrészt az önkormányzatok adósságának teljes 

konszolidációja jelentősen mérsékli az önkormányzatok kamatkiadásait. Harmadrészt a 

stabilitási törvény szabályozásának érvényesülése az egyenlegre szintén pozitív hatású, mivel 

csak a feltétlenül szükséges, kormányzati engedélyezéssel rendelkező hitelek kerülnek 

felvételre és elköltésre. Ennek megfelelően várhatóan nem kerül új, szabadon elkölthető, az 

önkormányzati egyenlegre negatív hatást gyakorló pénzeszköz az alrendszerbe. Negyedrészt 

a helyi önkormányzatok 2013-tól nem tervezhetik működési hiánnyal éves költségvetésüket. 

Mindezek tették lehetővé azt, hogy a fenti, a bevezetésüket követően folyamatosan, minden 

évben hatást gyakoroló intézkedések következtében a helyi önkormányzatok pénzforgalmi 

egyenlege hosszú távon is tervezhetővé, jelentősebb negatív kilengésektől mentessé vált. 
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4 KESZTHELY JÖVŐKÉPE ÉS STRATÉGIAI CÉLJAI 

 

4.1 KESZTHELY ÉS TÉRSÉGE 

 
Keszthely és térsége hatékony agglomerációs együttműködésben működik. Keszthely 
megőrzi közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi és szolgáltatási központ szerepét, 
amely mellett valós együttműködésen alapuló kapcsolatot ápol a térség többi településével, 
különösen Hévízzel. Aktív szerepet tölt be vonzáskörzetének leszakadó vagy azzal 
veszélyeztetett települései felzárkóztatása érdekében, a térségből való elvándorlás mérséklése 
és az életszínvonal emelése érdekében.  
 
Az agglomerációs együttműködés sarokpontjai:  

 a térség kiegyensúlyozott gazdasági struktúrájának kialakítása és megtartása,  

 összehangolt ingatlan- és lakáspolitika,  

 térségi szintű infrastrukturális elemek fejlesztése (kiemelten a Hévíz-Balaton 

Repülőtér), 

 közös turizmusfejlesztés és marketingpolitika Közép-Európa vezető rehabilitációs és 

rekreációs turisztikai központjává válás érdekében, 

 a közösségi közlekedés fejlesztése egyrészt a periférikus települések jobb 

bekapcsolása, másrészt a jelentős idegenforgalom igényeinek hatékonyabb 

kiszolgálása érdekében, 

 erős érdekérvényesítés a megyei, regionális és balatoni fejlesztés és tervezés 

folyamatában,  

 közös és összehangolt pályázati tevékenység. 

 
 
Az egyik legnagyobb hosszútávú feladat a keszthelyi térség számára a közlekedési szűk 
keresztmetszetek feloldása, ezen belül kiemelten: 
 

 az autópályához, gyorsforgalmi utakhoz történő csatlakozás megoldása (meglévő 

M7-es és a jövőbeni M9-es), illetve az M7 és Zalaegerszeg közötti 2x2 sávos 

gyorsforgalmi úthoz való csatlakozás, 

 a légi megközelítés (Hévíz-Balaton Reptér Sármelléken) fejlesztése, működtetése, 

 a vasúti közlekedés Keszthelyt is érintő északi vonal fejlesztése kapcsán célszerű a 

környező településeket helyi közlekedés szintjén jobban összekapcsoló, időben 

gyorsabb és egyszerűbb eljutást biztosító járatok üzembe helyezése, 

 Keszthely-Hévíz közlekedési kapcsolatának erősítése, új elektromos autóbuszok 

forgalomba állítása 

 a már meglévő térségi kerékpárutak összekötése, a városrészek és azon belül a 

belváros, egyéb kiemelt látnivalók kerékpárral történő biztonságos megközelítése. E 

mellett fontos, hogy a keszthelyi lakosok, környező településeken élők is kerékpárral 

könnyen meg tudják közelíteni Keszthely városát, az itt lévő üzleteket, 

munkahelyeket, szórakozási lehetőségeket. A meglévő Balatoni Bringakörút is 

komoly fejlesztést igényel, mely állami feladat, 
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 a part menti településeket összekötő sétányok, parti sétány egységes arculatú 

kialakítása. 

 

4.2 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

 
A településfejlesztés alapját a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze. A fenntartható fejlődés általánosan 
elfogadott elvei az elmúlt évtized során horizontális módon egyre inkább beépültek a 
települések mindennapi döntéshozatalába. Keszthely esetében a város mérete, 
elhelyezkedése, adottságai és az azokban rejlő fejlesztési potenciálok e fenntarthatósági elvek 
helyi alkalmazását teszik indokolttá.  
Az alábbiakban felsorolt településfejlesztési elvek döntően a Keszthely esetére leginkább 
értelmezhető két városfejlesztési szemléletrendszer, a „smart city” (kompakt, okos város) és a 
„slow city” (nyugodt/élhető város) sajátos ötvözetét tükrözik. 
 

 Városüzemeltetés magas minősége – az önkormányzati ingatlangazdálkodás, a 

proaktív gazdaságfejlesztési tevékenység kombinációja a városi célok szem előtt 

tartása mellett; 

 Jó kormányzás elvének érvényre juttatása (demokratikus döntéshozatalt, a döntés 

előkészítésben való közösségi részvételt, a konszenzusra való törekvést) jelenti; 

 Civil szféra tudatos bevonása a városi célok elérése érdekében – a színvonalas és 

valós értékeket teremtő civil kezdeményezések támogatása; 

 A városlakókat és nem a szolgáltatásokat középpontba helyező városi működés 

(kisebb bürokrácia, jobb átláthatóság, intézmények közti hatékony és rendszeres 

kommunikáció, e-önkormányzat és e-kormányzás dominánssá tétele a személyes 

párbeszédek erősítése mellett); 

 A koncepcióban és a településfejlesztési stratégiában rögzített fejlesztési célokat 

elsődlegesen a már beépített – vagy beépítésre szánt – területek intenzív fejlesztésével 

kell megoldani a várost körülvevő értékes mezőgazdasági- és erdőterületek védelme 

érdekében; 

  „Zöldebb” és hatékonyabb közmű – és energiamenedzsment (folyamatok 

monitorozása, pazarlási pontok feltárása és megszüntetése mind települési, mind 

lakossági viszonylatban); 

 Megjelenésében is a „zöld város” irányvonal erősítése – esztétikus, minőségi és 

használható zöldfelületek arányának növelése a városfejlesztési beavatkozások 

vonatkozásában a mindenkori lehetőségek szerint. Egységes keszthelyi zöldfelületi 

rendszer létrehozása, megtartása igényét szem előtt tartó fejlesztések. 

 „15 és 5 km/órás város”- gondolat erősebb megjelenítése a közterület- és 

közlekedésfejlesztési beavatkozások során. A koncepció lényege a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés erősítése és a gépjárműforgalommal egyenrangúvá, illetve 

egyes relációk esetében elsődlegessé tétele. 

 A város épített örökségének megőrzése és az új fejlesztések méltóvá tétele, 

illeszkedésének garantálása az egységes, elegáns városkép megőrzése, visszaállítása 

érdekében. 
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 A modern technológia adta lehetőségek (kiemelten az információs és kommunikációs 

technológia) innovatív felhasználása – a városi és térségi lakosok, a turisták 

vonatkozásában egyaránt. 

 A magas termelékenységű és az innovációs szintű vállalkozások fejlődésének, 

betelepülésének ösztönzése, az ehhez szükséges minőségi oktatás, kutatás és 

fejlesztés, az erős mikro, kis- és középvállalkozási háttér erősítése.  

 Alacsony környezetterheléssel járó tevékenységet folytató vállalkozások fejlődésének, 

betelepülésének ösztönzése a város és a térség jó környezeti állapotának megőrzése 

érdekében. 

 Szegregáció elleni küzdelem – a szociális szempontból problémás területeken hosszú 

távon is megoldást kínálni képes rehabilitációs programok megvalósítása, az abban 

foglalt célok integrálása a gazdaságfejlesztési beavatkozásokba; a leromlással 

fenyegetett területeken komplex, a szektorok összefogásával megvalósuló 

beavatkozási programok keresztülvitele. 

 Keszthely, mint kiszolgáló, ellátó, felvevő térségi központ szerepének erősítése a 

térségi együttműködések minden területén: oktatási-képzési központ, térségi 

jelentőségű munkáltató, térségben előállított termékek elsődleges felvevőpiaca, 

közlekedési csomópont.  

 Keszthely, mint a nyugati Balaton-part kulturális és turisztikai központja szerepkör 

felvállalása és a városi fejlesztési folyamatok, a városi szereplők által irányított 

tevékenységek e cél mentén történő megvalósítása. 

 

Nyugodt (Élhető) város („Slow city”) koncepció lényege: Keszthely méretének és turisztikai 
célpont voltának köszönhetően komoly eséllyel pályázhatna a „Nyugodt (Élhető) Város” cím 
elnyerésére, ehhez azonban komoly lépések megtétele szükséges. A Nyugodt Város 
mozgalom tagjai olyan települések, ahol a várostervezés során az embert helyezik a 
középpontba, minél több park, zöld 
terület, kerékpáros utak 
kialakításával, helyi termékek 
promotálásával, helyi hagyományok 
újjáélesztésével és beépítésével a 
város mindennapi életébe. A 
mozgalom célja, hogy a városi lét 
tempóját emberléptékűre lassítsa, 
hogy a városlakók és az ide látogatók 
jobban megismerhessék a 
környezetüket és a helyi értékeket, 
ezáltal magukénak érezzék a 
városukat és vigyáznak rá. A 
„Nyugodt Város” cím elnyerése és 
megtartása egyfajta minőséget 
garantál, amely a helyi jogalkotásba is 
be kell, hogy épüljön és a 
Lassú/Nyugodt Város elveinek is 
meg kell jelenniük minden városfejlesztési-tervezési folyamatba. 
A Nyugodt (Élhető) város kiemelt ismérvei: 

A kezdeményezéshez kapcsolható városi célok: 

 környezetvédelem kiemelt szerepe a 
település élhetőségének biztosítása 
érdekében 

 Jól működő, szektorokat összefogó városi 
szövetség  

 Helyi termelők és termékek segítése 

 Egészséges életmód támogatása, 
népszerűsítése 

 Helyi kultúra, hagyományos termelési 
eljárások védelme  

 Helyi közösség erősítése 

 Esztétikus és magas színvonalú városi 
környezet 

 Közösség-vezérelt fejlesztéspolitika 

 Kulturális sokszínűség és egyediség 
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•  a területén és környezetében olyan módon fejleszti önmaga sajátosságait és 

jellegzetességeit, melyben a regenerálódás és újrahasznosítás kiemelt szerepet kap; 

•  az épített környezeti szakpolitikájában azokat a fejlesztéseket erősíti, amelyek 

kapcsolódnak a területének történelméhez, tradícióihoz és emberi szükségleteihez; 

•  technológiáiban és szemléletmódjaiban célul tűzi ki az életminőség javítását és a 

város adottságait úgy használja ki, hogy az erősítse a minőséget és a tradícióit; 

•  a termelése és élelmiszer előállítása hagyományos és környezetbarát technológiák 

eredményeként jön létre, 

•  termékei az egyedi helyi kultúrán és hagyományokon alapulnak; 

•  vásárlói rétegei támogatják, és előnyben részesítik a helyi kézműves termékeket és 

árukat a helyi piacokon, vásárokon, városi eseménysorozatokon, megőrizve a termelő 

és a vásárló közötti személyes kapcsolatokat; 

•  a vendégszeretet magas követelményeit is kielégíti, a helyi lakosok és a városba 

látogatók közötti kapcsolatok kiépülésére ösztönzőleg hat; 

•  biztosítja lakóinak a hagyományokon és a minőségen alapuló mindennapi minőségi 

közösségi élet követelményeit; 

• minden polgárában, ott dolgozó emberben, látogatóban tudatosítja, hogy az 

életminőség, az ételek-italok minősége, és az ezeket övező életérzés a város helyi 

tradícióinak, termékeinek és termelési módjainak magas minőségéből fakad. 

 
„Smart city” koncepció lényege: A „Smart City” fogalom azokat a városokat jelöli, amelyek 
intelligensen és hatékonyan használják fel az erőforrásaikat, és innovatív technológiákat 
alkalmaznak, hogy csökkentsék a költségeiket és az energiafelhasználásukat, valamint 
szélesítsék a szolgáltatási kínálatukat és növeljék az életminőséget. 
Az „Okos város” mindennapi működése az alábbi pilléreken nyugszik: 

 digitális készségek fejlesztése (lakosság – diákság – közigazgatásban dolgozók 
körében); 

 digitális közigazgatás (digitális hivatal – e-közigazgatás – digitális 
közszolgáltatások); 

 infrastruktúrafejlesztés (körzethálózati és helyi hálózati fejlesztések – mobil 
infrastruktúra fejlesztés); 

 digitális gazdaság fejlesztése (digitális készségek, kompeteniafejlesztés a 
vállalkozók körében – helyi K+F+I projektek ösztönzése); 

 smart rendszerek fejlesztése 
o e-egészségügy, e-turisztikai rendszerek 
o intelligens közlekedési rendszerek 
o intelligens környezetvédelmi megoldások 
o digitális közműszolgáltatások (smart metering). 
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5 JAVASOLT FEJLESZTÉSEK 

 

5.1 A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK, FORRÁSOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

A 2014-2020 között megvalósítani tervezett projektek jelenleg ismert forrásigénye több mint 

60 milliárd Ft, amelyből mintegy 7 milliárd forint önkormányzati projekt tartozhat a Terület 

és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) fókuszába. Ezen túlmenően a város további 

TOP források lehívását kívánja megcélozni, amelynek forrásnagysága 10 Mrd és15 Mrd közé 

esik. 

2014-2020 között a városfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati 

és területi operatív programokon keresztül valósulhat meg.  

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése 

Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új 

munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. 

A program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és 

kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas 

hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az 

emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével 

összhangban valósuljon meg.  

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a 

társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési 

kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből 

fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi 

beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai 

iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és 

a kutatás-fejlesztésre.  

 

A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások 

versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és 

közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági 

fejlődés támogatása.  

 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés 

hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton 

keresztül a városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.  

 

Mindezeken túlmenően a város további operatív programokat (pl. Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program; Magyar Halászati Operatív Program; Rászoruló 

Személyeket Támogató Operatív Program stb.), illetve EU-s és nemzetközi támogatásokat (pl. 

bilaterális programok) is bevonhat a fejlesztési elképzeléseik megvalósításába. 
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Mivel az elérhető források összetétele nem ismert még pontosan, az ITS ténylegesen 

végrehajtásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó 

feltételek folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó 

projektek kiválasztása az ITS menedzselésének részét képezi. 

Az Ágazati Operatív Programok közül jelenleg az EFOP, a GINOP, és a KEHOP 2015. évi 

várható pályázati menetrendjét ismerjük. Ezek az alábbi prioritásokat tartalmazzák: 

KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás 

KEHOP-3.1.1. A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek 
fejlesztése 

KEHOP-3.1.2. A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól 

KEHOP-3.1.4. Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére 

KEHOP-5.1.0. Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 

EFOP-1.1.2 Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése 

EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért 

EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok támogatása 

EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok 

EFOP-3.1.3 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 
támogatása  

EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása 

EFOP-3.6.1 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések 

GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 

GINOP-1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 

GINOP-1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 

GINOP-1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 

GINOP-2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás 

GINOP-4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 

GINOP-4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva 

GINOP-4.1.3 Helyi hő- és villamos energia kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

GINOP-5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése - támogató szolgáltatások 

 

Az önkormányzat az egyes beavatkozások meghatározásakor a stratégiai célok minél 

hatékonyabb elérését tűzte ki. Ehhez a település a fejlesztéseket úgy határozta meg, hogy 

azokat saját maga hajtsa végre, mivel így vált könnyebben tervezhető azok sikeres 

megvalósítása. Ehhez elsősorban külső – állami és európai uniós, valamint egyéb pályázati – 

támogatásokat is nagymértékben igénybe kíván venni. Minden egyes beruházás, különösen a 

komplex városrehabilitációs, illetve közterületi és gazdasági fejlesztések esetében a város 

külső piaci szereplők bevonását is tervezi a projektekbe. 

A városok a piaci szereplőket már az ITS tervezési fázisában bevonták a partnerségi 

egyeztetések keretében. A város a stratégiai dokumentumokat elektronikus formában 

folyamatosan elérhetővé teszi, és tájékoztatja erről a helyi gazdasági szereplőket, felhívva az 

együttműködés lehetőségére is a figyelmet. A város minden jelentősebb beruházás előtt 

elektronikus formában felkeresi az erre nyitott vállalkozásokat, s honlapján is közzéteszi, 

milyen formában számít a vállalkozások együttműködésére.  
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Az önkormányzat a külső tőke vonzása mellett nem vonatkoztathat el a helyi szintű 

együttműködésektől. Az önkormányzat a szervezett és strukturált együttműködés 

lehetőségeit meg kívánja teremteni, folyamatos konzultációt biztosítva a gazdasági 

szereplőknek. Ennek elsődleges formája az időről-időre megtartandó gazdasági workshop. A 

cél egy irányított beszélgetés kialakítása a helyi vállalkozók által kívánatosnak tartott 

fejlesztési irányokról, beruházási lehetőségekről, problémákról, vállalati célokról, amelyekben 

számítanak az önkormányzat támogatására. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat 

folyamatosan tájékoztatja a vállalkozókat a pályázati lehetőségekről is, amelyet nem csak az 

egyeztetésekre korlátoz, hanem honlapján is naprakész információt szolgáltat. Az 

önkormányzat a megvalósítás, illetve a fenntartás során sem engedi el a helyi KKV-k kezét, 

amennyiben igénylik ezt. A gazdasági workshop komoly előny a vállalkozások bevonzásában, 

hiszen a releváns információk nyújtása jelentős telephelyválasztási tényező az információs 

társadalom korában, ahol az együttműködések és a közösségi forrásbevonások jelentősége 

egyre inkább növekszik.  

Ahhoz, hogy az önkormányzat kommunikációja igazán hiteles legyen a gazdaság szereplői 

felé, az egyes projektek megvalósítását követően a monitoringban is partnerként kíván 

együttműködni velük.  

 

5.2 KULCSPROJEKTEK 

Keszthely város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú 

beavatkozást tartalmaznak és több tematikus célhoz is illeszkednek. 

5.2.1 Belváros rehabilitáció 

A Városüzemeltető Kft. megbízásából 2014 novemberében koncepciótervek készültek egyes 

belvárosi épületek, lakótömbök, illetve hasznosítatlan területek rehabilitációjának, új 

funkciókkal történő hasznosításának megvalósítása érdekében. A kulcsprojekt a zöld 

városközpont, a slow city és a smart city közösségi modellek alkalmazását is szem előtt tartja. 

 

5.2.1.1 Sörház (sajtgyár) felújítása és területének közösségi, turisztikai 

hasznosítása 

A Deák Ferenc utcai Reischl sörház épületegyüttes felújításának, átépítésének célja, hogy az 

egykori Reischl féle étterem és Sörkert új tartalmat kapjon a mai kor követelményeihez 

igazodóan, és a műemlék épületegyüttes értékeit szem előtt tartva megújuljon. Az épületben 

a terület barnamezős rehabilitációt követően egy belvárosi multifunkcionális közösségi tér és 

látvány sörfőző kerülne kialakításra, míg a barokk épületszárnyban, mint a legrégebb 

épületrészben Reischl emlékszobát, vinotékát, souvenir boltot és nonprofit módon 

üzemeltetett közösségi és kulturális tereket hoznánk létre. Az épületrész északi vége alatti két 

régi boltozott pincét is a multifunkcionális közösségi ház tereihez lehet kapcsolni. 

A korábbi sörgyár épületében, területén multifunkcionális terek létrehozása a cél. Az épület 

múltjához méltó kulturális turisztikai attrakció kialakítása, a sörkészítés múltjának és 

jelenének bemutatása céljából és kapcsolódó vendéglátóhely (sörkostoló) kialakítása, illetve 

befektetői érdeklődés esetén egy úgynevezett Gasztro Akadémia kialakítására is nyílna 



99 
 

lehetőség. Mindemellett az épület kiválóan alkalmas egy Keszthely, a zalai Balaton, a kelet-

zalai részeket bemutató központ kialakítására, amely önmagában is egy kulturális tér, 

turisztikai attrakció és amely egyúttal kiválóan alkalmas lehet a város és térsége örökségének, 

turisztikai attrakcióinak bemutatására is (a hagyományos Tourinform irodától eltérő jelleggel).  

A fejlesztés másik központi eleme egy, a többi funkcióhoz illeszkedő aktív turisztikai és 

rekreációs központ kialakítása, amely a Keszthelyt átszelő számos kerékpáros útvonalra 

építve hiánypótló elemként szerepelne a térség turisztikai kínálatában - egyfajta aktív 

turisztikai találkozási pontot kívánunk létrehozni, amely a TDM által működtetett 

rendszerekre építve, konkrétan e turisztikai ágak célcsoportjainak igényeit tudja kiszolgálni. 

A felújítást követően a központ kiindulópontja lehetne a létrehozásra kerülő Nyugat-balatoni 

sörútnak, mely a térség sörfőzdéit és minősített ivóit fűzné fel. 

 

5.2.1.2 Zeppelin tér rehabilitációja 

A városközpont egyik legnagyobb belső terén, a Zeppelin téren kéreggarázs és olvasópark 

kialakítása lehetséges. A koncepció szerint a gépjárműforgalom kitiltásra kerül a térről, és csak 

a terepadottságokból adódó kéreggarázson keresztül lehet közlekedni, parkolni. A 

kéreggarázs a belvárosi parkoló kapacitás hiányát enyhítené. 

A projekt keretén belül a Zeppelin téren a Fejér György Városi Könyvtár előtt található 

kavicsos-murvás parkoló rehabilitációját tervezzük elvégezni. A fejlesztés során a könyvtár 

előtti részen, a felszínen új zöldfelület kialakításával olvasó és sétapark létesülne klímatűrő és 

őshonos növények beültetésével. Az olvasó és sétapark területén teljes rétegrendjében 

vízáteresztő burkolat épülne, a "századfordulós" hangulat jegyében korhű utcabútorok 

telepítésével, mely illeszkedne a belváros többi fejlesztése során kialakításra kerülő arculattal. 

Az olvasó és sétapark területén csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítését 

tervezzük, mely révén az összegyűjtött csapadékvízzel történne a zöldterületen található 

növények öntözése. A fejlesztéssel nagy arányban növekedne az érintett rész zöldfelületének 

aránya. Az olvasó és sétapark alatt belvárosi kéregparkoló épülne. A kéregparkoló zöld 

környezetben biztosítaná a parkolást, így oly módon tudnánk a terület további hasznosítását 

elvégezni, hogy az nem érintené a felszínen kialakítandó zöldterületi fejlesztést. 

 

5.2.1.3 Sirály tömb rehabilitációja 

A sétáló utca jelenlegi szégyenfoltját képezi az önkormányzati tulajdonú volt Sirály étterem. 

Az épület részleges megőrzésével és több szomszédos ingatlan egyesítésével üzletek és 

apartmanszálló fejlesztése valósulhat meg. A tömbrehabilitáció során számos új parkoló 

férőhely és belvárosi szállodai férőhely alakítható ki, ugyanakkor a jelenlegi operatív 

programok egyenlőre nem biztosítanak a felújításhoz megfelelő pályázati lehetőségeket.  

 

5.2.1.4 Iskola utca-Széchenyi utca tömbrehabilitációja 

A tömbbelső rehabilitáció tanulmányterv a két utca által befogott területen kéregparkolókat, 

kisebb és közepes méretű ingatlanokat (a lehetőségekhez mérten fecskelakások, 
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üzlethelyiségek, vagy multifunkcionális közösségi terek is kialakíthatóak) és zöldtetőt 

tervezünk kialakítani három megvalósítási ütemben. 

A belső területen jelenleg különböző műszaki állapotú (többségében leromlott) lakások és 

tárolóépületek találhatók, füves, bokros, fás elhanyagolt zöldfelülettel. A terület jelenleg nem 

alkalmas a lakótömbben levő lakásokhoz tartozó gépkocsik befogadására.  

 

5.2.1.5 Zöld városközpont kialakítása: a Kossuth Lajos utcáról nyíló 

mellékutcák, belső udvarok átjárhatóvá tétele, zöldfelületek 

kialakítása, új közösségi terek létrehozása 

A projekt során tervezzük a Kossuth Lajos utca és a Bem József utca közötti, valamint a Kastély 

utcáról Keletre nyíló terület mellék- és zsákutcák egybenyitását, átjárhatóvá tételét, új 

zöldfelületek és közösségi terek kialakítását. A Kossuth Lajos utca a belváros egyik kiemelt 

körzete, így itt különösen fontos, hogy a zöld város, nyugodt város koncepció 

visszaköszönjön. Az innen nyíló utcácskák illetve hátsó udvarok hasznosítása érdekében új 

zöldfelületek kialakítását végeznénk el, elsősorban klímatűrő növényzet telepítésével, illetve 

a "századfordulós" hangulatot idéző utcabútorok elhelyezésével. A Kossuth Lajos utcát a Bem 

József utcával részben összekötő mellékutcákat – ahol erre lehetőség adódik – összenyitnánk, 

így egy olyan megnövelt zöldfelülettel rendelkező közösségi térrendszer alakulna ki, mely 

lehetőséget biztosítana a belvárosban is a nyugodt kikapcsolódásra. Az így kialakított és 

egybenyitott zöldfelületeken gyöngykavics burkolatú sétautakat építenénk ki, mely mentén 

csapadékvíz elvezető csatorna megépítését tervezzük, amely egy víztároló ciszternába folyna 

össze. A ciszternában összegyűjtött csapadékvízzel történne, illetve egészülne ki a 

zöldterületen található növények öntözési lehetősége. 

A Kastély utca páratlan oldalát uraló egykori Amazon Szálló a Helikon Kastélymúzeum 

Nonprofit Kft. pályázata révén az elkövetkező években teljes mértékben megújul és az 

épületben Főúri utazások kiállítás, Veteránautó látogató-központ és rendezvényterem kerül 

kialakításra. A Kastély utcába jelenleg ajándékboltok, éttermek üzemelnek, a Festetics kastély 

és Kossuth Lajos utca között közlekedőkre alapozva forgalmukat, önmagában az utca jelenleg 

érdemi turisztikai attrakcióval nem rendelkezik. Mindazonáltal pont a turista-átmenő 

forgalom miatt komoly lehetőségek rejlenek a területben, amit a már megindult Amazon-

fejlesztés mindenképp erősíteni fog. Mindezek indokolják a Kastély utca átalakítását és a páros 

oldalán található tömb belső rehabilitációját, a belső udvarok, a Kastély utcáról nyíló utcácskák 

átjárhatóságának biztosítását, parkolók kialakítását - mindezek eredményeképpen a terület 

vonzóvá válhat a kereskedők, szolgáltatók számára, csökkenhet a Kastély utca átmenő 

forgalma és a terület bekapcsolódhat a belvárosi vérkeringésbe. 

 

5.2.1.6 Helikon park fejlesztése, a hiányzó közlekedési tengely kialakítása 

Középtávon a keszthelyi Helikon park rehabilitációja kapcsán kiépítésre kerülne a Balaton 

utca, illetve a Csik Ferenc sétány közötti további sétányszakasz, amely révén kiegészülne a 

város legfőbb turisztikai csomópontjait összekötő sétányrendszer. A zöldterületek 

megújításával, illetve a Helikon emlékmű felújításával a Festetics örökség egy minőségibb 

szintre emelése mellett méltóbb környezetben lehetne megtartani a Helikoni Ünnepségeket is, 

mely országos és mára már nemzetközi jelentőségű helyi rendezvényünk. A Helikon Park 
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zöldterületeit, pihenőit, utcabútorait a századfordulós hangulat és stílus szerint kívánjuk 

felújítani, mely egyrészt utal a Festetics örökség gazdagságára, másrészt reflektál Keszthely 

kulturális és történelmi gazdagságára, régiós szerepére. Az így kialakított park és sétány 

másfelől hozzájárul a "második városközpont" koncepció kialakításához, hiszen az elsődleges 

városközpontból - azaz a Fő térről - mintegy levezeti a forgalmat a Balaton-partra.  

A park területén több beteg és balesetveszélyes fa található, melyeket kivágnánk és helyettük 

klímatűrő fákat telepítenénk. Az aljnövényzet teljes rekultivációja mellett a park területén 

található csapadékvíz árkok kitisztítását és a park mellett található parkoló felújítását is 

elvégeznénk.  

A parkban található nagyban leromlott állapotú sportpálya területének teljes rekultivációja 

indokolt, a régi töredezett aszfaltburkolat elszállításával, illetve ennek helyén új közösségi célú 

szabadtéri tornapálya kerülne kialakításra. A régi, nagyrészt betonból készült, a városképbe 

nem illeszkedő utcabútorokat a "századfordulós" hangulat jegyében lecserélnénk. A park 

központi részén elhelyezkedő Helikon emlékmű restaurálása során az emlékmű 

homlokzatainak, posztamensének, illetve a fagyásos és erozív sérülések javítását végeznénk 

el. Az emlékmű környezetében található sétaút gyöngykavics burkolatát kicserélnénk, illetve 

új növények beültetésével javítanánk az emlékmű környezetének összképén. A park területén 

a jelenleg gyöngykavics burkolattal ellátott futópályát új, modern burkolatú közcélú 

futópályává alakítanánk át. A park területén, a rekultivációt követően zárt fűszernövény kertet 

hoznánk létre. További indokolt fejlesztésként tekintünk a park teljes térfigyelő kamera 

rendszerrel történő felszerelésére is. 

Az ún. „Volán telep” kiváltására, megvásárlása, kármentesítése és Helikon Parkhoz csatolása 

minőségi zöldfelületek kialakításával csak hosszútávon valósítható meg. A kármentesítést 

követően nyílna lehetőség a területen új klímatűrő zöldfelületek, gyöngykavics burkolatú 

sétautak létesítésére és új utcabútorok telepítésére. A projekt ezen részének célja, hogy a 

Helikon park területe kiegészüljön, felszámolva egy barnamezős területet, mindeközben nagy 

arányban nőjön az akcióterület zöldfelületeinek az aránya. A kármentesített, új zöldfelületi 

rendszerrel ellátott területen továbbá "pihenő sziget" létrehozását tervezzük, ahol a közeli 

Buszpályaudvarról, illetve a Vasútállomásról a várakozók átsétálhatnak és nyugodt 

környezetben várakozhatnak, pihenhetnek. A kármentesített új zöldfelületen a jelenlegi 

parkban már meglévő agility pálya mellé egy kutyafuttatót építenénk ki.  Ugyanakkor a 

jelenleg barnamezős terület egy részét új parkolóhelyek kialakítására használnánk fel, 

kielégítve ezzel a buszpályaudvar és a vasútállomás kapcsán esetleg jelentkező 

megnövekedett parkolási igényeket.  

 

5.2.1.7 Goldmark Károly Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése, 

(Színház II. és III. ütem) 

A történelmi, kulturális szerep erősítéséhez alapvetően hozzájárul a város hajózási, halászati 

múltja is, hiszen már a római korban is volt a településen hadikikötő és római erőd. A Phoenix 

gálya Keszthely város jelképe, és egyben a valaha volt legnagyobb vitorlás hajó, ami a Balaton 

hullámait szelte. A Phoenix gálya kiállítótér szerves részét képezi a projektnek, hiszen 

Keszthelynek a balatoni hajózás történelmében betöltött jelentős szerepére hívja fel a 

figyelmet.   
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A tevékenység keretében a Goldmark Károly Művelődési Központhoz tartozó, de Keszthely 

Város tulajdonában álló, a Sétáló utcáról nyíló belső udvarban található műemlék épületet 

kívánjuk felújítani. A felújítás kapcsán egyrészt szeretnénk létrehozni egy, a balatoni vitorlás 

hajózást és a város jelképének számító Phoenix gályát is bemutató állandó kiállítást az épület 

földszinti részén, míg az emeleti helyiségekben kézműves foglalkozások megtartására volna 

mód.  

Mindezek mellett a műemlék épület udvari része is kiemelt szerepet kapna. Az eddig 

gondozatlan kert és így az épület is a Sétáló utcáról kevésbé volt látható, annak ellenére, hogy 

az udvar összeköti a város két főforgalmi útját, a Kossuth Lajos, illetve a Bem József utcát. A 

kertrendezési terv szerves része, hogy ezt az adottságot kihasználva megteremtse a 

lehetőségét egy olyan közösségi tér kialakításának, mely pont a város két legforgalmasabb 

részét kötné össze a gyalogosok számára. A kialakított alternatív útvonalon helyezkedne el a 

Phoenix gálya kiállítóterme, amely ily módon a város két legforgalmasabb útvonaláról 

egyaránt könnyen elérhetővé válna.  

 

5.2.1.8 Kerékpárút hálózati fejlesztés 

Az Északnyugat-dunántúli kerékpárút hálózati elemeként a fürdővárosokat összekapcsoló 

kerékpárút részeként kívánjuk megvalósítani a Kertvárosi- Csapás úti kerékpárutat, melynek 

tervei rendelkezésre állnak. A TOP pályázati kiírások megjelenésekor már részletes terveket 

tudunk benyújtani a pályázati anyaghoz. A tervek szerint a kerékpárút a Bikedi sortól a 

Sümegi – Hévízi út északi oldalán, majd a Csák György hídtól a Hévízi és Csapás út déli 

oldalán a Keszthelyi körforgalmi csomópontnál keresztezve a 71 sz. főutat érné el a Festetics 

Imre állatparkhoz vezető utat.  

 

5.2.2 Balaton-part sétányfejlesztés és közterületek megújítása III. ütem 

A projekt célja a város történelmi örökségének méltó megőrzését, helyreállítását szem előtt 

tartó fejlesztések végrehajtása. Keszthely gazdaságának egyik pillére a turizmus, amely 

egyrészt a Balatonhoz, másrészt pedig a város gazdag kulturális örökségéhez kapcsolódik, így 

elsődlegesen ezek párhuzamos és kombinált fejlesztését tűztük ki célul. Ehhez kapcsolódóan 

külön projektként a Balaton-part komplex fejlesztési programjának részeként egy "Békebeli 

Fürdő" projekt megvalósítását is fontosnak tartjuk. 

A keszthelyi Balaton-part a város egyik turisztikai főattrakciója, ahol már kisebb 

beavatkozások mellett két nagyobb ütemben történtek fejlesztések. A Balaton-part 

sétányfejlesztésének III. üteme kapcsán a Városi Strand mögötti parkoló és a futballpálya 

közötti sétányfejlesztést és a közterek megújítását célszerű elvégezni. A sétányfejlesztés révén 

összekötetésbe kerülne a Balaton-part II. ütem kapcsán felújításra és kialakításra került 

sétányrész az új, eddig még nem fejlesztett sétányrészekkel. 

A gyalogos sétányok fejlesztése mellett fontos a kerékpárút hálózat fejlesztése is, és a városrész 

part menti közlekedési tengelyének (vasúttal párhuzamos, és több csomóponton átvezető) 

kiépítése, a parkoló kapacitások átstrukturálása mellett.  
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A város stratégiai célja a Balaton-parti területen új szállodák létesítésének előkészítése 

(önkormányzati lehetőségek mentén), a szállodaépítéssel, illetve minőségi 

szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos befektetői szándékok támogatása.  

Elvárt eredmények: 

 Új turisztikai kínálati elemként egy fedett 4 évszakos fürdő komplexum és egy 4*-os 

szálloda létrehozása  

 Egy új, a mai kor elvárásainak megfelelő városi szintű vonzáspont létrehozása és új 

turisztikai szolgáltatások bevezetése  

 Kerékpárutak fejlesztése, városi szintű összeköttetés megteremtése 

 A kerékpáros turistákat kiszolgáló háttér intézmények (kölcsönzők, szervizek) és 

infrastruktúra (kerékpár tárolók) kialakítása 

 A városi látványosságok mellett, illetve a kerékpárutak főbb csomópontjaiban 

információs táblarendszer elhelyezése 

 Közlekedési tengely fejlesztése 

 

5.2.3 Békebeli fürdőkultúra projekt 

A "Békebeli Fürdőkultúra" projekt megvalósításával egy olyan attrakciót tervezünk 

megvalósítani, amely lehetőleg a strandszezontól függetlenül vonzóvá teszi a keszthelyi 

Balaton-partot. Az elmúlt években már elindult a partszakasz századfordulós hangulatának 

visszahozását célzó fejlesztési folyamat (sétány és zöldfelületek fejlesztése, funkciókkal 

történő megtöltése, Szigetfürdő felújítása, stb.), amelynek további lépését egy valódi, 

interaktív használatra alapozó attrakció jelentheti.  

A tevékenység elemei terveink szerint: 

- Városi Strand felújítása (infrastrukturális elemek felújítása, bővítése, kapcsolódó szolgáltatási 

infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése) - Szigetfürdő felújítását tovább folytatva a strand 

épületeinek rehabilitációja, a régi hangulatot idéző utcabútorok, strandpavilonok 

felállításával, ezen túlmenően a strandi sétányok teljes felújítása, új sétányok kialakítása, a 

zöldterületek és játszóterek rehabilitációja, családbarát infrastruktúra kialakítása. 

- egész napos szórakozást biztosító attrakciók kialakítása - a korabeli fürdőzési szokásokat, 

vízparti életet bemutató és annak kipróbálását lehetővé tevő attrakciókkal. Célunk az, hogy a 

0-tól 99 évig minden korosztálynak valódi élményt nyújtson a strand, az minden elemében 

tükrözze a korabeli hangulatot és szolgáltatásaiban a mai kor igényeit is kielégítse. 

- A létesítmény családbarát, akadálymentes és kerékpáros barát jellegét erősítő tevékenységek 

(pl. egyes élményelemek valós akadálymentesítése, gyermekmegőrző-játszóház kialakítása, 

zárható kerékpártároló és csomagmegőrző, stb.) A strand területén új fogadóépület és 

fürdőház létesülne a századfordulós hangulat jegyében, stílusában igazodva a parti és a strand 

egyéb fejlesztéseihez.  

A fejlesztés révén a „Balaton fővárosában” egy olyan magas színvonalú, új és az év nagy 

részében látogatható turisztikai attrakció jön létre, amely nem csupán a minőségi 

fürdőturizmus igényeit elégíti ki, de a helyi lakosság egészségmegőrzését elősegítő és a 

szabadidő tartalmas eltöltését biztosító szolgáltatásokat is nyújt. A projekt közvetlenül járul 
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hozzá a turizmusban megfigyelhető szezonális ingadozások kiegyenlítéséhez. A komplex 

fejlesztés megvalósításáért és üzemeltetéséért egy szakmailag felkészült, a szükséges 

kompetenciákkal és pénzügyi háttérrel rendelkező szervezet felel. 

 

5.2.4 Szendrey-major turisztikai alcentrum kialakítása 

A Szendrey-majorban működik az Egyetem tangazdasága, valamint az elsősorban egyetemi 

diákokat kiszolgáló Georgikon Lovasiskola, ménesgazda képzés és az állattenyésztési képzés 

gyakorlati központja. A major számos, kihasználatlanul álló, hasznosításra váró épülettel 

rendelkezik, a rendelkezésre álló terület a centrum későbbi terjeszkedésére is alkalmassá 

tehető.  

A centrum Szendrey-majorban történő megvalósítása mellett szóló érvek:  

 az alapinfrastruktúra megléte, állattenyésztésre, állattartásra alkalmas területek, 

épületek rendelkezésre állása,  

 az Egyetemen rendelkezésre álló szaktudás helyben történő alkalmazása, amely 

egyrészt a centrum humán kapacitásigényét is kiszolgálja, másrészt korszerű és valós 

képzési gyakorlati körülményeket biztosít az oktatáshoz,  

 a lovascentrum kialakításával egyben az egyetemi oktatás képzési palettája is bővülhet, 

amely tovább erősítheti Keszthely lovas-város arculatát (jelenleg az országban egyedül 

itt zajlik ménesgazda-képzés),  

 az Egyetemen képzett szakemberek helyben történő továbbfoglalkoztatási lehetősége, 

gyakorlat biztosítása,  

 jó földrajzi elhelyezkedés: egyszerű közúti megközelíthetőség, a városközponttól kb. 3 

kilométerre található, Dél, Nyugat és Észak felé nyitott terület,  

 könnyen beilleszthető a Keszthely-Hévíz térség tervezett ökoturisztikai kínálatába, 

mivel a Fenyves-allé, mint a Fenékpusztát Keszthellyel összekötő tengely mentén 

helyezkedik el.  

Kapcsolódó fejlesztési elképzelések:  

a) A lovascentrumot összekapcsolnák a hévízi lefolyó mentén tervezett láp-rehabilitáció és 

kapcsolódó ökoturisztikai, valamint a Valcum-Fenékpusztán tervezett fejlesztésekkel. 

Szükség van olyan ökoturisztikai programcsomagok kialakítására, amely több szereplő 

együttműködését követeli meg (a térség két meghatározó múzeumának, a Balatoni 

Múzeumnak és a Helikon Kastélymúzeumnak szakemberei, a túrákat szervező 

szolgáltatóknak, a lovascentrum üzemeltetőjének, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

szakembereinek együttesen kell kialakítani a térségbe látogatók számára ajánlható 

programlehetőségeket).  

b) Közös turisztikai programcsomagok kialakítása. A lovascentrumnak nyitott látogatható 

része is lenne, ahol az érdeklődők belekóstolhatnak a lovaglás élményébe, így egy 

fenékpusztai vagy kastélybéli és egy „Újmajorbeli” látogatás könnyen összekapcsolható egy 

teljes napos programmá, kihasználva pl. a Helikon Kastélymúzeum által tervezett postakocsi-

járatot a Fenyves allén, vagy az ugyanitt tehető kellemes sétautat.  

c) Lovastúra-hálózat fejlesztésének ösztönzése. A térség ideális helyszín lehet hosszabb távú 

(egy vagy több napos) lovastúrák megtételéhez. Jelen fejlesztés keretében elsősorban a 
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centrumhoz közvetlenül kapcsolódó útvonalak felmérése és kijelölése történne meg. Több 

kezdeményezés is indult már a környékbeli túraútvonalak kijelölésére (pl. Keszthelyi-

hegységben), ezek összekapcsolását, összefüggő hálózatban történő megvalósítását 

mindenképp szorgalmazni kell. A kiépítendő több kilométer hosszúságú lovastúra-hálózat 

lehetővé tenné a képzett vezetővel, vagy akár vezető nélkül történő lovaglást. Az útvonalak 

kijelölése GPS-szel történne meg, a lovasok pedig ezen alapulva kapnának megfelelő 

tájékoztatást a lovas túraútvonal közelében lévő egyéb szolgáltatásokról, idegenforgalmi 

jelentőségű programokról, látnivalókról, a nemzeti lovaskultúrához tartozó értékek 

bemutatásáról.  

d) Jelenleg a lovastúrák egyik kedvelt célpontja a Keszthelyi-hegység, elsősorban a 

Gyenesdiáson található számos lovardából kiindulva. E célterület kapcsán két fontos fejlesztés 

szükséges: az összeköttetés megteremtése a Keszthelytől Délre eső területekkel. Az elkerülő 

út építése, valamint az Észak felé induló több közút vonalvezetése elválasztja egymástól a 

lovasturizmus két célterületét, amire lovas-útvonalak nyomvonalának (adott esetben a 

városon átvezetve) megoldást kell találni. A Szendrey-majorból kiindulva a lovasok meg 

tudják közelíteni a kastély hátsó kertjét, innen kell a városból kivezető, és a Keszthelyi-hegység 

lábához elvezető lovas-útvonalat kijelölni a kis forgalmú utcákon keresztül, szükség esetén 

forgalomcsökkentő elemek alkalmazásával. Fontos lenne a Keszthelyi-hegységben lovastúra 

útvonalak kijelölése. Jelenleg a lovasok által használt ösvények pókhálószerűen szövik át a 

hegységet, ami a természetvédelmi és erdőgazdálkodási szempontokra (valamint jogszabályi 

rendelkezésekre) tekintettel sem fogadható el. Az új útvonalak kijelölését és a használatukra 

vonatkozó feltételrendszert az érintett önkormányzatokkal, a Bakonyerdő Zrt-vel és a térség 

lovas életének szereplőivel együttműködve kell kialakítani. 

 

5.3 HÁLÓZATOS PROJEKTEK 

Keszthely város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó hálózatos projektjei – amelyek több, 

egymáshoz kapcsolódó, hasonló jellegű projektelemből állnak, és a város jelentős részére 

kiterjednek – az alábbiak: 

5.3.1 Korszerű, hatékony és fenntartható intézmények és hálózatok 

Fejlesztési cél a meglévő magas színvonalú oktatási infrastruktúra további minőségi fejlesztése 

az energetikai korszerűsítés szem előtt tartásával, a sportinfrastruktúra fejlesztésével, és a 

kollégiumi férőhelyek növelésével, illetve a gyakorlati képzési helyek fejlesztésével. 

A projekt eredményeként csökken az önkormányzati és állami intézmények üzemeltetési 

kiadása, költséghatékonyabbá válik a létesítmények fenntartása. Megvalósul a VÜZ Kft által 

tervezett távhőfejlesztési koncepció. 

A hálózatos projekt keretében sor kerül a csapadékvíz elvezető hálózatok fejlesztésére. 

Megvalósul az ivóvíz hálózat korszerűsítése és a szennyvízhálózat fejlesztése. 

Projektelemek felsorolása: 

• Óvodák fejlesztése, általános és középiskolák korszerűsítése és felújítása, udvarok 

felújítása, eszközbeszerzés 

• Tornaszobák, tornatermek, sportcsarnok kialakítása 



106 
 

• A gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztése 

• Intézmények energetikai korszerűsítése 

• Távhőszolgáltatás fejlesztése 

• Közvilágítás és intézmények világítóberendezéseinek cseréje 

• Csapadékvíz elvezető rendszer, ivóvíz hálózat és szennyvízhálózat fejlesztése 

 

5.3.2 Biztonságos, a belvárosi zsúfoltságot enyhítő közúti infrastruktúrafejlesztés 

A meglévő közúti infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt cél, hogy a jelenlegi és a jövőben 

várható forgalom a (települési és természeti) környezetet minél kisebb mértékben terhelje. A 

projekt keretében a belváros forgalomcsillapítása tovább folytatódhat, a gyalogos és 

kerékpáros közlekedés, a közösségi közlekedés, illetve P+R parkoló-kapacitások erősítésével.  

Keszthely kerékpárút-hálózata nagyjából kiépült, de hiányoznak a különböző városrészeket, 

alközpontokat összekötő kerékpáros nyomvonalak. A kerékpározás feltételeinek javítása 

feltétlen szükséges egy kerékpárosbarát város kialakításához. A feltételek javításának eszközei 

a kerékpárútvonalak hálózatosítása mellett az alábbiak lehetnek: 

 kerékpáros szempontok előnyben részesítése a fejlesztési döntések során; 

 egységes útbaigazító táblarendszer a város, valamint a térség települései között; 

 megfelelő minőségű és mennyiségű kerékpártárolók elhelyezése a település 

frekventált helyein; 

 kerékpárkölcsönzők, kerékpárosbarát szálláshelyek és vendéglátás támogatása. 

A belváros forgalomcsillapításának köszönhetően egyes közlekedési csomópontok átalakítása 

is szükségessé válhat. Régi terv a Rákóczi téri csomópont átalakítása (lehetőleg körforgalom 

kialakításával), illetve hosszú távon a Bécsi kapu utca kiépítése, valamint a kastély két - 

jelenleg a Pál utca által elszeparált – területének összeköttetését biztosító közlekedésfejlesztés 

megvalósítása egy látványos gyalogos felüljáró megépítésével. 

A város számos kisebb utcája felújításra szorul, melyet célszerű a gyalogos közlekedés 

akadálymentesítésével (járdák és gyalogátkelők felújítása) párhuzamosan végezni. 

Projektelemek felsorolása: 

• Rákóczi téri körforgalom, (koncepció) 

• Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, akadálymentesítés, 

• Közösségi közlekedés fejlesztése, 

• Parkolási rendszer korszerűsítése, 

• Közutak karbantartása, felújítása. 
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5.3.3 Szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése 

A szociális ellátások iránti szükségletet alapvetően befolyásolják a demográfiai folyamatok. A 

demográfiai elemzések szerint az idős emberek száma, társadalmon belüli aránya növekedni 

fog. Az idősödés problémája nem új keletű jelenség. Ha a csökkenő gyerekszámot, az aktívak 

és inaktívak népességen belüli arányának változását is számba vesszük, akkor szembe kell 

nézni azzal a ténnyel, hogy csökkenő erőforrásokkal mindinkább növekvő igényeket kell 

kielégíteni. Ennek a dilemmának egyik lehetséges feloldása a helyi ellátórendszerek 

fejlesztése. A különféle típusú szociális ellátások az alapellátástól kezdve, a nappali 

ellátásokon át tartós bentlakásos intézmények széles skáláját fogják össze.  

Az önkormányzat egyrészt a leszakadó társadalmi rétegek lehetőség szerinti integrálásával, 

másrészt az ellátások (egészségügyi és szociális) elérhetővé tételével tud ezekre a kihívásokra 

reagálni. Fontos szerepe van a prevenciónak, melynek fejlesztésére kiemelt hangsúlyt kell 

fektetni a közeljövőben.   

A prevencióval kapcsolatos lehetőségek, programok továbbvitele, a lakosság általános 

egészségfejlesztésére vonatkozó fejlesztések, a jelenlegi jó példák erősítése (pl. 

Egészségfejlesztési Iroda) kiemelt jelentőségű a lakosság életminőségének javítása érdekében. 

Projektelemek felsorolása: 

• Bérlakásépítés, szociális lakások felújítása, 

• Antiszegregációs program megvalósítása, 

• Szociális ellátóközpontok fejlesztése, 

• Alapfokú egészségügyi ellátás fejlesztése, az ALI elköltöztetése, 

• Egészségház létrehozása, 

• Kórház fejlesztése. 

 

5.3.4 Mezőgazdasági együttműködés, közös feldolgozás, értékesítés 

Fejlesztési cél rövidtávon a helyi kistermelői piacok erősítése, az ezekre épülő közétkeztetés 

előtérbe hozása. Középtávú cél a helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott 

értékű termékek előállítása, feldolgozása, piaci értékesítése és agrármarketing tevékenység 

termelői együttműködéssel. 

Kiemelt cél a térség mezőgazdasági vállalkozásainak támogatása az együttműködés 

erősítésével, mely foglalkoztatás-bővülést, a városban dolgozóknak, családtagjaiknak 

jövedelmét és nyugdíjasainak mellékfoglalkozási lehetőséget, valamint az 

élelmiszertermelésben jelentős alapanyag és termékminőség növekedést biztosíthat. A 

mezőgazdaság támogatásával közvetlen és közvetett módon a foglalkoztatás, a 

térségfejlesztés, az életminőség javítása érhető el. Az együttműködés javításával közös 

infrastruktúrák, közös szolgáltatások kialakítása illetve igénybevétele lehetséges.  

Cél egy olyan primeráru elosztó központ létrehozása a településen, amely alkalmas a térség 

mezőgazdasági termelőinek és a nagybani felvásárlóknak minőségi helyszínt és bizonyos 

szolgáltatásokat (pl. rövid idejű raktározás, logisztika, stb.) biztosítani. Így a térségi termelők 
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és a kereskedelem közötti, szerződéses alapon működő rendszer jöhet létre. Kiiktatódik a 

nagykereskedelem (esetenként lánckereskedelem), ezzel gyorsabb lesz az áru útja a 

fogyasztóig, a nagykereskedelem nem fölözi le a jövedelmeket, egyszerűen nyomon követhető 

a termék útja, valamint a minőség is garantálható. Ez a termelők számára piaci biztonságot és 

jobb jövedelmezőséget kínál, a fogyasztók számára pedig jó minőségű, friss és „nyomon 

követhető’ eredetű terméket, általában alacsonyabb áron, mint ha az a hagyományos 

csatornákon keresztül jutna el hozzájuk. 

A Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 

gondoskodik a helyi közétkeztetés zavartalan biztosításáról. Az itt megtermelt gabona, 

zöldségek, gyümölcsök és hús, illetve tejtermék a közétkeztetés számára is alapanyagot 

biztosíthat.  

Projektelemek felsorolása: 

• Térségi élelmiszer termelő és feldolgozó központ fokozatos létrehozása, hűtőház és 

mezőgazdasági primeráru elosztás 

• Helyi piac fejlesztése (Piactér) 

• Mezőgazdasági együttműködés, szövetkezés 

• Egyetemi gazdaságok, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése 

• Volt üzemek területének újbóli hasznosítása (húsüzem, tejüzem, stb.) 

 

5.3.5 Turisztikai és gazdasági együttműködések, marketing 

Szükséges megalkotni azt a városmarketing és kommunikációs stratégiát, amely számba veszi 

a szálláshely- és attrakciófejlesztési lehetőségeket, a közös marketingtevékenységben rejlő 

potenciált, valamint tartalmaz turisztikai desztináció-menedzsment szervezetfejlesztést is.  

Szét kell választani a turisztikai és városmarketing tevékenységeket, de azokat egymással 

összhangban kell kezelni. Meg kell teremteni a város egységes arculatát, mind a 

rendezvények, mind a városkép (pl. reklámok szabályozása) tekintetében. 

Projektelemek felsorolása: 

• Keszthelyi rendezvények egységes arculatát biztosító mobil infrastruktúra kialakítása 

• Városmarketing szervezet, hírcentrum fejlesztése 

• Városi marketing-, és kommunikációs stratégia 

• Civil szféra bevonása, szerepvállalásuk támogatása 

• Befektetői kézikönyv kiadása 

• Aktív befektetésösztönzési politika 

• Szolgáltatási kapacitások racionális hasznosítása, erőforrás- és programkoordináció 

• A turisztikai programkínálat minőségi fejlesztése, rendezvénystruktúra kialakítása 
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• A városnak és a térségnek határozott arculatot kölcsönző rendezvények kitalálása és 

következetes továbbvitele, hagyománnyá formálása (pl. Helikon) 

• Városkártya bővítése  

• Célcsoport-specifikus szolgáltatási csomagok kialakítása 

• Vállalkozásösztönző kedvezményrendszer, minősítő rendszer kialakítása 

• Fogyasztásösztönző programokba való bekapcsolódás 

• Vállalkozói együttműködések ösztönzése 

• A nyugat-balatoni egészségturisztikai piacra való bekapcsolódás 

• Aktív testvérvárosi és partnervárosi együttműködések 

• Hazai és határon átnyúló turisztikai együttműködések 

 

5.3.6 Családbarát város 

A belváros zsúfoltsága, „élhetetlensége” miatt egyre több kisgyermekes család költözik ki 

Keszthely szűkebben vett agglomerációjába, illetve a kertvárosias városrészekbe. A 

városközpont népessége nem egyszerűen csökken, hanem éppen a legaktívabb és mobil 

gyermekes családok hagyják el nagy arányban, miközben az itt maradó népességnek mind 

nagyobb hányadát teszik ki az idős, inaktív személyek. Mindez olyan feszültségekhez, a 

generációk izolációjához, a társadalmi szolidaritás csökkenéséhez, a kiköltözésekből adódó 

környezeti-társadalmi, közlekedési és gazdasági feszültségekhez vezet, amelyek sürgős 

beavatkozást igényelnek. 

Ahhoz, hogy egészséges, megújulásra képes társadalom és helyi közösségek jöjjenek létre, 

határozott elkötelezettségre van szükség amellett, hogy városunk a családok számára vonzó, 

gyerekvállalást támogató környezetté és társadalmi közeggé váljon.  

Mire van szükség a városok családbaráttá válásához? 

1.) ÉRTÉKVÁLASZTÁS, SZEMLÉLETVÁLTÁS 

 Stabil, helyi családpolitika és az ezzel kapcsolatos célkitűzések határozott felvállalása. 

 A gyermekvállalás közösségi szerepének, fontosságának tudatosítása a helyi 

társadalom számára, a gyermeket vállalók megbecsülése. 

 Családbarát példák támogatása és népszerűsítése. 

 Generációk együttélésének támogatása. 

2.) AKADÁLYMENTES, CSALÁDBARÁT KÖRNYEZET ÉS KÖZLEKEDÉS 

 Fizikai akadálymentesítés a gyalogos és közösségi közlekedésben, intézményekben, 

hivatalokban és a piaci alapon szerveződő szolgáltatásokba. 

 Tiszta környezet: levegő, közterek, utcák. 

 Játszóterek, közösségi terek, családbarát lakókörnyezet. 

 Gyalogos és biztonságos szélességű (gyermekek által is használható) kerékpáros 

közlekedés, ezek előnyben részesítése az autókkal szemben. 
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 Zöld területek védelme, bővítése, használatának, elérhetőségének és biztonságának 

fejlesztése. 

 Társasházak gyerekbarát átalakításainak támogatása. 

3.) BIZTONSÁG A GYERMEKEKNEK 

 Biztonságos környezet és közlekedés (pl. bűnmegelőzés). 

 A lakóövezetek biztonságát és környezetvédelmét szolgáló forgalomszervezés – 

forgalmas utak elkerüljék a lakóterületeket. 

4.) CSALÁDBARÁT INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

 Gyermekjóléti és családokat érintő oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások 

megfelelő minőségben, kapacitásokkal és elérhető módon. 

 Anyagi és természetbeni támogatások (pl. étkeztetés, iskolakezdési támogatás, utazási 

kedvezmények, stb.). 

 Egészségvédelem: prevenció, sportolási lehetőségek, szűrések, védőoltás, stb. 

5.) CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁS ÉS MUNKAHELYEK 

 Rugalmas munkaidő, távmunka. 

 A nők munkába való visszatérésének segítése. 

 Távmunka városi feltételeinek megteremtése. 

6.) TERVEZÉS 

 A fenti szempontokat következetesen figyelembe vevő várostervezés, rendezés 

építésszabályozás. 

 A város belterületén megfelelő környezeti minőségű, vonzó, intézményekkel jól 

ellátott zöld lakóterületek szervezett kialakítása. 

 Családbarát városrehabilitáció. 

 Hosszú távú szemlélet, lakossági és civil bevonás és kontroll. 

Projektelemek felsorolása: 

• Lakóparkok kialakítása, lakóterületek fejlesztése. 

• Ösztönző program a Keszthelyen végzett tanulók, hallgatók megtelepedésének 

elősegítésére („Keszthely Hazavár”). 

• Játszóterek korszerűsítése. 

• Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, akadálymentesítés. 

• Sportolási és szabadidős lehetőségek fejlesztése. 

• Közterek, parkok fejlesztése. 

• Lakóterületek közösségi közlekedéssel, kerékpárúttal és szolgáltatásokkal való 

ellátása, bekapcsolása a közvilágítási és térfigyelő rendszerbe. 

• Hivatásforgalmi kerékpárút hálózati terv elkészítése, környező települések 

bekapcsolása. 

• Közbiztonság javítása. 

• Családi napközik és játszóházak fejlesztése. 
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• Közösségi programok szervezése. 

• Célcsoport-specifikus szolgáltatási csomagok kialakítása. 

 

5.4 A PROJEKTEK AKCIÓTERÜLETI BESOROLÁS ALAPJÁN 

Akcióterületek kijelölése az ITS alapján: 

Keszthely városban 5 akcióterület került kijelölésre, mely városrehabilitációs tevékenységet is 

magában foglal. Az akcióterületek: 

- Városközpont akcióterület 

- Ipari Park akcióterület 

- Északi Balaton-part akcióterület 

- Déli Városkapu akcióterület 

- Festetics kastélytól a Festetics fürdőig folyosó 

 

5.4.1 Városközpont akcióterület 

Az akcióterület a lehatárolását tekintve illeszkedik a városközpont városrészekhez, azokon a 

Rákóczi tér – Vásár tér irányában nyúlik túl. 

A kereskedelmi láncok és a kereskedelmi bevásárlóközpontok megjelenésével Magyarország 

városaiban, így Keszthelyen is a belvárosi boltok - és vele együtt az egyéb szolgáltatások 

köztük a turisztikai szolgáltatások – a bankok kivételével egyre jobban teret vesztenek. Ez a 

probléma azonban összetett, mivel nem csak kereskedelmi, hanem egyéb gazdasági, 

szociológiai vetületei vannak.  

A városrehabilitáció során elérendő cél a keszthelyi történelmi belváros rehabilitációjának 

folytatása úgy, hogy a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez hozzájáruló, a város 

történelmi örökségének méltó megőrzését, a zöldterületek növelését, helyreállítását szem előtt 

tartó fejlesztések beindítása annak érdekében, hogy eddig alulhasznosított, ki nem használt 

területek legyenek bevonhatók a belvárosi vérkeringésbe, új zöldfelületű közösségi terek 

kialakításával, illetve a belvárosi területek elérhetőségének, megközelíthetőségének a 

javításával.  

A projekt célja, hogy a belvárosi rész zöldfelület aránya nagyban javuljon, hozzájárulva a 

nyugodt városközpont kialakításához.  A korszerű és esztétikus belvárosi terek kialakítása 

várhatóan a belváros lakó-és kereskedelmi funkciójának fejlődéséhez is hozzájárul. Célunk a 

belvárosi területek használati határainak kiszélesítése, fiatalok, fiatal családok számára 

megfelelő lakókörnyezet és a kereskedelmi funkciók számára vonzó új területek megnyitása. 

A projekt célja továbbá a keszthelyi történelmi belvárosba ágyazódott szociális szempontból 

problémás területek rehabilitációja, hogy azok központi elhelyezkedésüknek megfelelő 

funkciót legyenek képesek betölteni. Célunk továbbá belvárosi barnamezős területek 

rehabilitálása és olyan funkciókkal történő megtöltése, amelyek egyrészt illeszkednek az 

általuk képviselt ipari örökséghez, másrészt pedig mind a közösség, mind település céljainak 

szolgálatába állíthatók. 
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A történelmi belváros szívében, a Festetics kastély közvetlen szomszédságában lévő terület 

(Szalasztó u. – Rákóczi tér – Vásár tér) erősen leromlott, elhanyagolt és a benne rejlő 

potenciálokat ki nem használó épületállománnyal rendelkezik és mindemellett jelentős az 

alacsony státuszú népesség aránya. Mivel a terület a város keleti kapuja (a Balaton északi 

partjáról Gyenesdiás felől érkező forgalmat fogadja), városi arculatformáló ereje meghatározó. 

A terület rehabilitációját célzó tevékenységek során a városkép javítását, fejlesztését, a 

hátrányos helyzetű csoportok (különösen a fiatalok, romák, szociálisan rászoruló családok, 

munkanélküliek, idősek) lakhatási helyzetének javítását, vagy éppen az adott városrész 

elérhetőségének megkönnyítését (döntően belső úthálózatának fejlesztését a kihasználatlan 

udvarok, zsákutcák közlekedési hálózatba bevonása révén) kívánjuk elérni. A tervezett 

tevékenységek középpontjában döntően bérlakás, illetve társasház-felújítási programok 

valósulnak meg, kiegészítve a belső közlekedési és parkolási rendszer fejlesztésével, ezzel 

összhangban álló bontási, összenyitási beavatkozásokkal, és az érintett lakosságot célzó ESZA-

programok megvalósításával. 

A Keszthely belváros gazdasági rehabilitációjának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya 

szerint Keszthely, mint turisztikai központ a BKÜ-ben a rendszerváltás utáni időszakban 

folyamatosan teret veszít Siófokkal és Balatonfüreddel összehasonlítva. Ami konkrétan a 

belvárosi rehabilitációhoz köthető célok között megfogalmazható, az a szezonalitás 

csökkenése, történelmi belváros látogatott területének kiszélesítése, a belváros egységes 

arculatának megteremtése a Festetics-örökség mentén, valamint a térség sajátos természeti 

adottságaira épülő külső és belső városmarketing fejlesztése és következetes érvényesítése.  

A város több jól elkülöníthető turisztikai funkcióval rendelkezik: múzeumok városa a Festetics 

kastéllyal egyetemben, szórakoztató „negyed” amely a parti sávban helyezkedik el és a 

belváros, amelynek a rendbetétele turisztikai szempontból is időszerű. Több beruházás 

ellenére az eddigiek során nem sikerült egy olyan város-rehabilitációs folyamatot elindítani, 

amely képes lett volna a magán- és közszféra szereplőinek sokrétű együttműködésére, a 

magántőke bevonására, különböző pénzügyi eszközök kombinációját alkalmazva, amely 

révén megsokszorozható lett volna a településre becsatornázott támogatások tényleges hatása.  

A Festetics-örökség tematikáján alapuló arculatfejlesztési program szempontjából fontos az 

öko-restauráció és a zöld város koncepciójának átvétele és gyakorlati megoldások beépítése a 

városfejlesztési társaság ösztönözte fejlesztésekbe a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 

mérséklése érdekében. A leromlott belvárosi épületek nem teszik alkalmassá a belváros 

nagyobb volumenű turisztikai hasznosításra, ezért lenne fontos a belváros egységes arculatát 

szabályozó rendelet elfogadása (a belvárosban működő kereskedelmi és szolgáltató egységek 

vonatkozásában kötelező, illetve javasolt arculati elemek, színek, kirakati elemek, esetleges 

tiltások; a lakóépületek felújításával, új építésekkel kapcsolatos szabályozás kidolgozása). 

Ennek feltétele egy új Keszthelyi Arculati Kézikönyv kidolgozása a Festetics-örökség 

tematikájához illeszkedve.  

A városfejlesztési koncepció hangsúlyos eleme a slow city és smart city közösségi modellekhez 

történő csatlakozás („lassú/nyugodt város”) ahol a várostervezés során az embert helyezik a 

középpontba, minél több park, zöld terület, kerékpáros utak kialakításával, helyi termékek 

népszerűsítésével, helyi hagyományok újjáélesztésével és beépítésével a város mindennapi 

életébe. A mozgalom célja, hogy a városi lét tempóját emberléptékűre lassítsa, hogy a 

városlakók és az ide látogatók jobban megismerhessék a környezetüket és a helyi értékeket, 
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ezáltal magukénak érezzék a városukat és vigyázzanak rá. A Lassú/Nyugodt Város cím 

elnyerése és megtartása egyfajta minőséget garantál, amely a helyi jogalkotásba is be kell, hogy 

épüljön, és a Lassú/Nyugodt Város elveinek integrálódniuk kell minden városfejlesztési-

tervezési folyamatba.  

Különösen fontos lenne a kastély-városközpont – Balaton-part tengely kialakítása, amely a 

minőségi városi attrakciók és egyéb szolgáltatások fejlesztését, közlekedési rendszer 

rendezését igényli (a főtér gyalogos zónává való fejlesztése más közlekedési problémákat 

idézett elő, pl. a város egyik részéből a másikba autóval csak nagyon nagy kerülővel és a park 

melletti szűk utcán keresztül lehet eljutni). A városmarketingre is nagyságrendekkel több 

pénzt kellene költeni. 

Az akcióterület fejlesztési: 

 A Festetics-kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és közéleti központtá 

fejlesztése és bekapcsolása a város életébe 

 Városközpont rehabilitáció folytatása (Kastély utca, Sétáló utca, Rákóczi tér, Vásár tér) 

 Balaton-part és a városközpont fizikai kapcsolatának erősítése 

 Tömbbelsők megnyitása, tömbrehabilitáció 

 Belvárosi homlokzatok felújítása 

 Helikon park fejlesztése 

 Helyi piac fejlesztése (Piactér) 

 Goldmark Károly Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése, Színház II. és III. 

ütem 

 

5.4.2 Ipari Park akcióterület 

Az Akcióterület az északi városrészben, a Csapás út és az elkerülő út közti területen 

helyezkedik el, a jelenlegi Ipari Park határain kissé túlnyúlva. 

A Keszthelyen immáron több mint két éve sikeresen működő Ipari Park fejlesztését tervezzük, 

úgy hogy mindez az itt tevékenykedő 27 vállalkozás számára is kamatoztatható legyen. Az 

Ipari Park és környezetének infrastrukturális fejlesztése révén az eddiginél is vonzóbb üzleti 

környezet kialakítására törekszünk. Új raktárépületek felépítését segítő útfejlesztést, helyi 

közmű fejlesztést (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás), illetve informatikai bővítést 

valósítanánk meg. Szükséges továbbá az ipari park weblapjának létrehozása, aktív befektetés 

ösztönzés és menedzsment kialakítása a hatékonyabb működés érdekében. 

A terület megközelíthetősége, különösen az elkerülő teljes hosszának megépülésének 

köszönhetően ideális, nem terheli a város belterületének útjait és nem növeli azok zsúfoltságát. 

A területre az évek során számos vállalkozás települt be. Mindazonáltal az ipari parki cím 

elnyerését követően forráshiány miatt nem indult meg a belső infrastruktúra-fejlesztés. Ennek 

elmaradása egyrészt gátja a telephelyet kereső vállalkozások betelepülési tervei 

vonatkozásában, másrészt a már itt működő vállalkozások esetében sokszor korlátozó 

tényezőként jelentkezik az esetleges bővülés, fejlődés vonatkozásában.  

Az ipari park belső úthálózata tulajdonképpen kialakultnak mondható, e vonatkozásban 

döntően pormentes utak építésére illetve a meglévő megerősítésére van szükség. A 

vállalkozásokat kiszolgáló közmű infrastruktúra esetében az előkészítési folyamat további 



114 
 

szakaszában részletes igényfelmérésre van szükség egyrészt a már itt működő vállalkozások, 

másrészt pedig a potenciális betelepülők terveinek, szükségleteinek megismeréséhez. 

Az akcióterület fejlesztési: 

 Befogadóképesség, arculat javítása 

• Menedzsmentszervezet fejlesztése 

• Infrastruktúra fejlesztés (közművesítés, útburkolat fejlesztés, járda, parkoló, 

megállóhely építés stb.) 

• Szolgáltatásfejlesztés (inkubátorház, raktárcsarnok, kamionparkoló, szolgáltatóház) 

• Vállalkozás és befektetés ösztönzés erősítése 

• Ipari-gazdasági fejlesztési projektek koordinálása  

• Befektetői kézikönyv kiadása  

• Aktív befektetésösztönzési politika 

• Vállalkozásösztönző kedvezményrendszer, minősítő rendszer kialakítása 

• Spin-off vállalkozások támogatása 

 

5.4.3 Északi Balaton-part akcióterület 

Az akcióterület a hasonló elnevezésű városrészben, annak határival egyezően került 

kialakításra. 

A keszthelyi Balaton-part a város kiemelt fejlesztési területe, amely komoly potenciállal 

rendelkezik és egy átfogó rehabilitáció révén a város első számú vonzerejévé válhat. A 

rehabilitáció első lépései már elindultak a sétány és a zöldfelületek fejlesztésével, a turisztikai 

attrakciófejlesztési projektben pedig olyan turisztikai attrakciók kapnak helyet, amelyek 

minden korosztály számára 4-évszakon keresztül tartalmas programot szolgáltatnak.  

E pontszerű fejlesztések ("Békebeli Fürdőkultúra" témapark), nem érhetik el a célzott hatást a 

vasútvonal és a vízpart közötti területek átfogó, egységes terv szerinti rehabilitációja nélkül. 

Éppen ezért célunk a Helikon Strandtól a Helikon Hotelig egységes hangulatú, minőségi 

szolgáltatásoknak helyt adó partszakasz létrehozása.  

 

Ehhez az alábbiak szükségesek:  

 zöldfelületek minőségi fejlesztése 

 alapinfrastruktúra kiépítése az attrakciók illetve a jövőben betelepülő szolgáltatások 

megközelíthetőségének biztosítása érdekében 

 megfelelő közműellátottság biztosítása és csapadékvíz elvezetés megoldása az 

attrakciókhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódva 

 a part menti természetvédelmi területeket, az attrakciókat, szolgáltatásokat összekötő 

sétány kiépítése  

 strandhoz és témaparkhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő fejlesztések 
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Az akcióterület fejlesztési: 

 Szállodaépítés lehetőségének megteremtése 

 Meglévő szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése, új szolgáltatások, 

szélesebb kínálat kialakításának ösztönzése 

 Sétányok fejlesztése, Balaton-part III. ütem 

 Strandok fejlesztése  

 "Békebeli Fürdőkultúra" témapark 

 Kerékpárút fejlesztése, kerékpáros infrastruktúra kialakítása 

 A fejlesztési területeket feltáró úthálózat fejlesztése, bővítése 

 

5.4.4 Déli Városkapu akcióterület 

Keszthely legnagyobb területű, de legalacsonyabb koncentráltságú akcióterülete a déli 

városrész, Fenékpuszta, és a Déli Balaton-part turisztikailag fejleszthető területeinek 

összeházasításával alakult ki. Magába foglalja a Szendrey-majort, Fenékpusztát, illetve az 

alacsony beépítettségű és természet közeli területekben gazdag partszakaszokat. 

Az akcióterület esetében kiemelt cél a terület egységes kezelése, új „városkapu”-ként 

funkcionáló arculat megtervezése, középtávon a szükséges fejlesztések elindítása. 

Új fejlesztési elemként fogalmazódik meg a Helikon strand és a mellette található 

kempingterületek közös értelmezésével egy horgászturisztikai központ kialakítása, mely 

egyrészt új turisztikai célcsoportok megszólítását teszi lehetővé, másrész segít szabályozni a 

parti sétányokon folytatott, a központi parti területek kialakítandó arculatába nem illeszkedő 

horgászati tevékenységeket. 

A kulcsprojektként megfogalmazott Szendrey-major rehabilitáció városrészi szerves 

kapcsolatát, a Fenékpusztai fejlesztések elmozdítását, illetve a Fenyves allé és az útmenti 

fasorok állapotát javító feladatokat egységesen kell kezelni. Mindehhez elengedhetetlen a 

területek kezelőinek együttműködése, közös gondolkodása. 

Az akcióterület fejlesztési: 

 Horgászturisztikai központ kialakítása 

 Fenékpuszta hasznosítási programjának kidolgozása 

 Szendrey-major rehabilitációja 

 Lovassport-központ kialakítása 

 Egyetemi gazdaságok, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése 

 Napsugár bérlakás program folytatása 

 Út menti fasorok megújítása 

 

5.4.5 Folyosó a Festetics kastélytól a Festetics fürdőig  

Az akcióterület a Festetics kastély jelenleg kezelt területének határától (Pál utca) a Hévízi 

tófürdőig, több városrészen átnyúlva húzódik.  
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Ennek a fejlesztési területnek a sorsa a leginkább kérdéses, hiszen számos korábbi 

projektjavaslat megvalósulásának elmaradása mellett a területen alig néhány új projektjavaslat 

körvonalazódik.  

A terület rendkívül értékes, sok lehetőséget hordoz magában. Az országos és nemzetközi 

jelentőségű turisztikai attrakciók (tófürdő-kastély) által befogott tér mégis eddig háttérbe 

került a fejlesztések rangsorában.  

A két város közti elhelyezkedése, a területek „gazdátlansága” miatt a nagyobb beruházások 

elmaradtak. 

A későbbi fejlesztések iránya mindenképpen a sportturizmus lehet. A területen az elkövetkező 

években sportcsarnok építése, ökoturisztikai fejlesztések, a városokat összekötő kerékpárútra 

épülő fejlesztések, szállodafejlesztés (Angolnás) valósulhat meg.  

Középtávon a városrész arculatának, fejlesztési koncepciójának, egységes kezelésének a 

kidolgozása, a barnamezős területek rehabilitációjának előkészítése lehet a feladat. 
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6 ZÁRÓ GONDOLATOK 

 

A Gazdasági Program alapvetően a város szeptember hónapban elfogadott 
Településfejlesztési Koncepciójára, illetve Integrált Településfejlesztési Stratégiájára épül, 
azokkal összhangban van. A fenntartható fejlődés belső összefüggései miatt rendkívül fontos, 
hogy a kijelölt célok döntő része megvalósuljon, s a folyamat a források nyújtotta lehetőségek 
kiaknázása mellett megtartsa stratégia-vezéreltségét. 
 
A társadalom rossz demográfia kilátásai miatt az egészséges és vonzó környezetre kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni, mivel egyrészt a kevés és csökkenő számú munkaképes korú lakosság 
egészsége egyre fontosabb, másrészt erősíti a város megtartó képességét és vonzerejét. 
 
Ez a tényező elsősorban az egészség- és minőségtudatos társadalmi rétegre hat, ők pedig 
egyúttal az a réteg, akikre a tudásigényes gazdaságot építeni lehet. A viszonylag lassú fejlődési 
eredményekkel járó könnyűipar telepítés mellett, amit a gyors munkahelyteremtés igénye 
indokol, a város problémáinak megoldása főként az innováció orientált, kreatív 
tevékenységektől és emberektől várható, ezért erre a társadalmi és gazdasági szegmensre 
külön figyelmet szükséges fordítani. 
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7 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:  
- Esélyegyenlőségi Program  

- Helyi Hulladékgazdálkodási Terv  

- Keszthely Város Drogstratégiája  

- Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája  

- Keszthely Város Közlekedési Koncepciója  

- Környezetvédelmi Program  

- Oktatással kapcsolatos koncepciók, intézkedési tervek  

- Sportkoncepció  

- Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció  

- Településfejlesztési Koncepció  

- Turisztikai Marketing Koncepció  

- Magyarország Konvergencia Programja 2014-2018. 

 

 

 


