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Keszthely város középtávú fejlődési pályájának meghatározásához szükséges a 2008-ban elfogadott 

Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása. 

Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, 

annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése 

szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források 

ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását 

egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon 

követését.  

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésének megfelelően Keszthely Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2015. (IV.09.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 

megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. E határozatban a Képviselő-testület döntött a 

koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. 

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 3. § (5) szerint a stratégia a koncepcióval összhangban, a 

településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra. A 6. § (1) bekezdés szerint 

középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja 

el. 

A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi 

tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban 

történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli 

koordinációjának megvalósítására. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egyeztetése és 

elfogadása a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint Keszthely Város Önkormányzata 

Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján történt. 

A munka alapvető célkitűzése, hogy Keszthely város megfelelően pozícionálja magát hazai és 

nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve 

versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési 

Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a 

városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó 

szerepet játszanak. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Zala megyei területfejlesztési koncepció és 

program, melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el 

Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 
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A megalapozó vizsgálat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott tartalom 

szerint készült, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz. A vizsgálat 

a város térségére is kitekint. 

A helyzetfeltárás, a helyzetelemzés és helyzetértékelés eredményeként a koncepció és stratégia 

elkészítéséhez 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 és a 

konfliktusterületeket. 

1.1 TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Keszthely egyértelműen a járás, illetve tágabb értelemben a Nyugat-Balatoni Mikrorégió gazdasági, 

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. 

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 

Keszthelyen egyértelműen negatív demográfiai folyamatok zajlanak le, amelynek legszembetűnőbb 

elemei a gyermekszületések számának csökkenése, az időskori társadalom növekedése és a 

népességszám folyamatos csökkenése. 

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. A 

népesség előreszámítás szerint 2041-re a 65 év felettiek népességen belüli aránya régiós szinten eléri 

a 30 százalékot, Keszthelyen közel 40% is lehet. 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”. 

A születéskor várható élettartam a férfiak esetében a Keszthelyi és Hévízi kistérségekben a 

legmagasabbak közé tartozik országosan. A nők esetében pedig fokozottan igaz, hogy a teljes 

balatoni térség a legjobb életkilátásokat produkálja az országban. Ezzel párhuzamosan azonban 

megfigyelhető, hogy magas az egyedül élő személyek aránya, és a száz háztartásra jutó idős 

személyek aránya. 
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A Keszthelyi járásban, bár itt található az ország leggazdagabb városa, nem realizálnak kiemelt 

jövedelmet a munkavállalók, a jövedelemszint országos viszonylatban is átlagos volt. Az elmúlt 

években a térség leszakadására irányuló tendencia az egy lakosra jutó nettó jövedelem csökkenése 

tekintetében is megfigyelhető. 

Pozitív társadalmi jelenség, hogy erősödött a városi lakosság identitástudata, lokálpatriotizmusa, nőtt 

a helyi lakosság körében a társadalmi felelősségvállalás és a civil aktivitás. A helyi hagyományok 

őrzése, tradíciók ápolása felértékelődött. Emellett probléma, hogy a település széles körben 

kommunikált, egyértelmű városi szlogennel nem rendelkezik. Egyértelmű tendencia Keszthelyen a 

helyi közösségek és a városi öntudat megerősödése, amely hozzájárul a város társadalmi 

versenyképességének javulásához. 

1.3 GAZDASÁG 

Keszthely és szűkebb térsége egyrészt jó 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 fejlődési pályáját. A város és közvetlen térsége külföldön is széles 

körben ismert, megfelelő természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy hosszabb távon is 

dinamikusan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődő térség legyen. 

Keszthely a vendégforgalom tekintetében a balatoni települések rangsorában 2014-ben már csak a 

hetedik volt. 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. Rendkívül kedvezőtlenül alakul az egy főre jutó vendégéjszakák száma. 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 szálláshely kapacitás problémája az Keszthelyen, hogy a szállodák és panziók zöme alacsonyabb 

kategóriájú, korlátozottan képes megcélozni az igényesebb, illetve nívósabb szolgáltatásokat 

elengedhetetlen követelményként számon tartó 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 sem. 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 Balatonon pedig a halászat. 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 városfejlesztési projektek esetében a legnagyobb gondot az okozza, hogy elmaradtak a 
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szezonhosszabbító, tömegeket vonzó nagyberuházások és látványos nagyprojektek, illetve a források 

elaprózódtak. 

A Pannon Egyetem Georgikon Karával történő jövőbeli potenciális együttműködés további előnyöket 

biztosíthat a városnak a K+F+I 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 foglalkoztatotti vonzerejét az elsősorban magas, műszaki 

végzettségű munkavállalók esetében.  

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. 

1.4 ZÖLDFELÜLET, KÖRNYEZET 

Keszthely és környéke Zala megye egyik legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége, nagy 

számban maradtak fenn természetes, illetve természetközeli területek; „hagyományosan” művelt 

tájak, melyek növényzete természeti értékekben gazdag. 

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 nagy kiterjedésű 

védett területek megléte nemrégiben 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. 

A térség és így Keszthely város kiemelkedő adottsága a táji és természetvédelmi értékek sokasága, 

kiváló állapota. A térség védett természeti területekben gazdag. A város határában közel 3800 ha 

védett természeti terület található. Védett természeti területek vonatkozásában ez a terület 

többszöröse az országos aránynak, és valamennyi védett terület országosan is kiemelkedő 

jelentőségű, így például a Keszthelyi-hegység, a Keszthely-hévízi láp és a Kis-Balaton. 

Zöldterületeinek, parkjainak elhelyezkedése a város egyik meghatározó pozitívuma, azonban a 

Balaton menti zöldsáv természet közeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné a terület 

esztétikai élményét. 

1.5 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

A várost gazdag helyi védett és műemléki jelentőségű épületállomány jellemzi, melyből kiemelkedő a 

Festetics kastély és a Festetics örökség szerepe. A magas műemlékállomány azonban jelentősebb 

terhet is ró az önkormányzatra, hiszen a funkció nélküli ingatlanok állagmegóvása tetemes költséget 

jelenthet. 

Fontos jellemzője a városnak a Balaton-part — Fő tér – Festetics kastély tengely, mely a turisztikailag 

frekventált mikroközpontokat köti össze. Jelenleg a tengely átjárhatósága a kastély – városközpont 

vonalon megoldott, a Balaton-part felé hiányos. Kieső, a központhoz képest periférikus területnek 

minősül a Kertvárosi rész, illetve Fenékpuszta. 

A történelmi városmag a település közepén található, amely egyben a városközpont is. Ezt korábban 

a városközponton áthaladó főközlekedési út vágta ketté, a városrehabilitáció és a forgalomcsillapítás 

eredményeként azonban mára kellemes atmoszférájú gyalogos és sétáló övezetté vált. A funkciók a 
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városközpontban sűrűsödnek, itt sűrűbb a beépítés is. Ezt veszi körbe a lazább beépítésű lakóövezet 

és a lakótelepek (jobbára 4 emeletes lakóházakkal) a város szélén ipari-gazdasági övezetek, illetve 

mezőgazdasági területek találhatóak. 

1.6 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.  

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. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. 

1.7 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.  

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 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.). A Városüzemeltető Kft fejlesztési elképzelései között 

szerepelt egy 1,8 MW kapacitású biomassza erőmű építése, mely a távhőszolgáltatásban vesz 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 mintaterülete lehetne. 

1.8 A FEJLESZTÉS KOCKÁZATAI  

Keszthely esetében két jelentős kockázati tényezővel kell számolni. Az egyik a Balatonra hosszú 

évtizedek óta jellemző erős szezonalitás. Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt ugyanakkor azzal 

is számolni kell, hogy az eddig viszonylag stabilnak számító nyári 2-3 hónap jelentősen lerövidül. A 

városnak arra is fel kell készülni, hogy a turisták a több, de rövidebb utazásokat preferálják az egy, 2-3 

hetes nyaralással szemben, főleg belföldön. Mindez a szezon további rövidüléséhez vezethet, hiszen 

az ősztől nyár elejéig tartó időszakban önmagában a Balaton a zárva tartó üzleteivel nem jelent valós 

turisztikai desztinációt. 

A minőségi szálláshelyfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások és attrakciók 

fejlesztése talán megoldást jelenthet a problémára. Ahhoz azonban, hogy ebből a városnak, a helyi 
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vállalkozóknak is látható és egész évben stabil bevétele származzon, nem elég magát a szálláshelyet 

és az azon belül elérhető szolgáltatásokat fejleszteni. Elengedhetetlen egy olyan települési környezet 

és az ehhez való hozzáférést biztosító hálózat kiépítése, amelynek révén nem csupán a balatoni 

szezont lehet kinyújtani, hanem a tótól távolabb eső városrészeket, településeket is be lehet vonzani. 

Ehhez elengedhetetlen a szolgáltatók közötti együttműködés kialakítása, de az önkormányzat és a 

Magyar Turizmus Zrt intenzív marketingje is nélkülözhetetlen. 

Másik jelentős kockázati tényezőt a vendégkör átstrukturálódása, illetve a vendégek és a helyi 

lakosság közötti konfliktusok erősödése jelenti. Egyrészt kívánatos, hogy a belföldi turisták száma 

emelkedjen, de nem mindegy, milyen fizetőképességű, milyen igényű vendégek érkeznek. A város a 

programkínálaton, a turisztikai marketingen keresztül, illetve a tudatos termékfejlesztések során 

próbálja megcélozni azt a turistaréteget, amelynek érkezése kívánatos lenne. Mindezek az 

erőfeszítések csak évtizedes, átgondolt és tervezett akciók végrehajtásával vezetnek eredményre, az 

adhoc jellegű kampányok helyett a tudatos döntések előtérbe helyezésével. 

 

1.9 PROBLÉMATÉRKÉP 

Keszthely azonosított problémáinak térképi 

formában való összefoglalását az ún. 

problématérkép mutatja be. A 

problématérkép célja a város kritikus 

területeinek, a városfejlesztés neuralgikus 

pontjainak térképi ábrázolása. A 

problématérkép területileg próbálja 

koncentrálni és ábrázolni a megalapozó 

vizsgálat SWOT elemzése alapján a város 

gyengeségeit és veszélyeit, legalábbis 

azoknak az ábrázolható elemeit. A 

problématérképen megjelenő elemek a 

következők: 

 Izolált városrészek: Kertváros, Szendrey 

-telep, Fenékpuszta 

 Parkolási problémákkal sújtott, nehezen 

megközelíthető belvárosi terület 

 Szegregátum 

 Illegális hulladéklerakók 

 Rehabilitációra szoruló városrészek 

(barnamezős terület, zöldterület, 

lakóterület) 

 Hiányzó közlekedési tengely 

 Funkcióban nem illeszkedő létesítmények 

1.10 VÁROSRÉSZEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

Keszthely város szerkezetileg, városképi arculatában, 

karakterében és területhasználati jellemzői alapján 14 
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városrészből áll. E városrészek részletes elemzése a 2011-es Népszámlálás városrészi adatai alapján 

történt, rámutatva az adott városrészben meglévő legfontosabb demográfiai, társadalmi jellemzőkre, 

tendenciákra, a funkcióellátottságra, gazdasági jellemzőkre, bemutatva azon területeket, ahol a 

városrész városon belüli pozíciója, helyzete, ellátottsága erősséget vagy gyengeséget jelez, s 

megjelölve azon fejlesztési lehetőségeket, amelyek elmozdulást jelenhetnek ezen állapotból. 

A fő funkciók alapján a városrészek 5 fő funkciót jelenítenek meg, melyek: 

 Városközpont funkció 

 Lakó funkció 

 Gazdasági funkció 

 Balaton-part „funkció” 

 Turisztikai fejlesztési funkció 

 

A Városrészek az alábbiak:  

Ssz. Városrész megnevezése Belterület/Külterület Elnevezése a településfejlesztési 
koncepció alapján 

1. Városközpont 1 (VK1) Belterület Városközpont Történelmi belváros 

2. Városközpont 2 (VK2) Belterület Kastély 

3. Városközpont 3 (VK3) Belterület Szalasztó utca 

4. Lakó 1 (L1) Belterület Dél-nyugati lakóterületek 

5. Lakó 2 (L2) Belterület Északi és keleti lakóterületek 

6. Lakó 3 (L3) Belterület Kertváros és Vadaskert 

7. Lakó 4 (L4) Külterület 

8. Gazdasági 1 (Gi 1) Külterület Déli városrész 

9. Gazdasági 2 (Gi 2) Külterület/Belterület Északi városrész 

10. Gazdasági 3 (Gi 3) Külterület 

11. Balaton part 1 (Ba 1) Belterület Északi Balaton-part 

12. Balaton part 2 (Ba 2) Külterület/Belterület Déli Balaton-part 

13. Turisztikai fejlesztési 1 (Tf 1) Külterület Nyugati városrész 

14. Turisztikai fejlesztési 2 (Tf 2) Külterület Fenékpuszta 

 

Keszthely város 14 városrésze közül népesség szempontjából mindössze 10 érdemel különösebb 

figyelmet, és 1000 lakosnál több is csak háromban (VK1, L1 és L2) található. A fennmaradó 4 

városrészben a lakosság száma nem haladja meg a 25 főt:  a Lakó4 városrészben 11 fő, a Balaton-part 

városrészekben 5-5 fő, a Tf1 városrészben 25 fő lakik. Ennek megfelelően itt a statisztikai adatok nem 

adnak reális képet a városrészről, az alacsony lakosságszám miatt kiugró arányszámok figyelhetőek 

meg. 

A város egyetlen szegregátum területe a Gazdasági 2 városrészben (Kárpát utca, Lőtéri út, Öv utca) 

található, ezzel az Antiszegregációs programban foglalkozunk részletesen. 
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Városrészek neve Lakó-

népesség 

száma 

Öregedé

si index1 

Felsőfokú 

végzettségű

ek aránya (a 

25 év feletti 

korosztályb

ól) 

Rendszeres 

munkajövedelem

mel nem 

rendelkezők 

aránya (15-59 év 

közötti 

korosztályból) 

Alacsony 

presztízsű 

foglalkoztatási 

csoportokban 

foglalkoztatott

ak aránya 

Városközpont 1 

(VK1) 

Történelmi 

belváros 

2707 289% 27,4 41,7 22,7 

Városközpont 2 

(VK2) 

Kastély 169 469% 9,0 41,1 28,6 

Városközpont 3 

(VK3) 

Szalasztó  481 162% 14,7 41,3 35,1 

Lakó 1 (L1) Dél-nyugati 

lakóterületek 

8216 232% 25,8 36,3 24,3 

Lakó 2 (L2) Északi és 

keleti 

lakóterületek 

7663 202% 22,6 32,6 27,1 

Lakó 3 (L3) Kertváros és 

Vadaskert 

908 203% 21,3 31,1 27,2 

Lakó 4 (L4) 11 400% 10,0 50,0 0,0 

Gazdasági 1 (Gi 1) Déli 

városrész 

94 224% 1,3 44,2 79,3 

Gazdasági 2 (Gi 2) Északi 

városrész 

201 47% 4,0 56,9 45,5 

Gazdasági 3 (Gi 3) nincs adat 

Balaton part 1  

(Ba 1) 

Északi 

Balaton-part 

5 nincs 

adat 

0 66,7 0,0 

Balaton part 2  

(Ba 2) 

Déli Balaton-

part 

5 100% 33,3 100 0,0 

Turisztikai 

fejlesztési 1 (Tf 1) 

Nyugati 

városrész 

25 57% 0 64,3 33,3 

Turisztikai 

fejlesztési 2 (Tf 2) 

Fenékpuszta 115 111% 5,1 41,3 60,9 

Forrás: KSH

                                                           
1 Az öregedési index az idős korú népességnek (60–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított 
arányát fejezi ki. 



Az egyes városrészek főbb funkciói: 
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Városközpont 1 (VK1) Történelmi belváros           

Városközpont 2 (VK2) Kastély           

Városközpont 3 (VK3) Szalasztó            

Lakó 1 (L1) Dél-nyugati lakóterületek           

Lakó 2 (L2) Északi és keleti 

lakóterületek 
          

Lakó 3 (L3) Kertváros és Vadaskert           

Lakó 4 (L4)           

Gazdasági 1 (Gi 1) Déli városrész           

Gazdasági 2 (Gi 2) Északi városrész           

Gazdasági 3 (Gi 3)           

Balaton-part 1 (Ba 1) Északi Balaton-part           

Balaton-part 2 (Ba 2) Déli Balaton-part           

Turisztikai fejlesztési 1 (Tf 1) Nyugati városrész           

Turisztikai fejlesztési 2 (Tf 2) Fenékpuszta           

Jelmagyarázat:  

  erős, a városrészt alapvetően meghatározó funkció 

  egyéb jellemző funkció 
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2.1 KESZTHELY VÁROS JÖVŐKÉPE 

Az integrált településfejlesztési stratégia - a településfejlesztési koncepcióval és az Európa 2020 

stratégiával összhangban - Keszthely város 2020-ig elérni kívánt fejlesztési céljait határozza meg.  

2.1.1 Keszthely város jövőképe2 

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.  

Keszthely egyrészt a nyugat-balatoni turisztikai régió valós kulturális és szolgáltató központja, 

valamint komoly szerepet vállal a kelet-zalai egészségturisztikai régió fejlődésében. A térség 

gyógyhelyeivel összefogva, fürdővárosi múltjára alapozva a régiót Közép-Európa rehabilitációs és 

rekreációs központjává fejlesztő összefogás egyik központi szereplője. A város visszaszerzi a térség 

turizmusában betöltött meghatározó szerepét újragondolt és az idevonzani kívánt vendégek 

szempontjai szerint kialakított attrakciókkal és szolgáltatásokkal.  

Mindemellett a város eredményesen diverzifikálja gazdaságát, megfelelő számú és minőségű 

munkahelyet biztosít mind saját, mind a térség lakói számára. A város a rendelkezésére álló 

eszközökkel aktívan és proaktívan részt vesz a gazdaságfejlesztési folyamatokban. Élő kapcsolat jön 

létre a város és a térség gazdasága, valamint a helyben és a régióban fellelhető egyetemi K+F+I 

potenciál között.  

A város – a Festetics örökség fő letéteményeseként – őrzi épített és természeti környezetének 

különleges értékeit, és újabb értékekkel gazdagítja azokat, gondoskodik azok hosszútávon 

fenntartható és világelismerésre számot tartó használatáról. Keszthely megőrzi magas színvonalú 

kulturális és művészeti életét, önálló arculattal rendelkezik, és sikeresen kombinálja az itt élők és az 

ide látogatók igényeit kulturális kínálatában.   

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 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. 

2.1.2 Átfogó célok 

Az átfogó célokat a Településfejlesztési koncepció fogalmazza meg. A Koncepció alapvetően egy 

értékrendet határoz meg, illetve egy szándékolt fejlesztési irányt jelöli ki, amely megvalósítása és az 

arra való törekvés sokkal hosszabb távon képes befolyásolni a település jövőjét. A már operatív 

feladatokat is rögzítő Integrált Településfejlesztési Stratégia 7-éves időtávban gondolkodva vetíti 

előre azokat a lépéseket, amelyek a települési koncepció valamint az átfogóbb országos és uniós 

stratégiák megvalósításához járulnak hozzá.  

A koncepció és az ITS célrendszerének összefüggését az alábbiakban mutatjuk be: 

                                                           
2 KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 (Készítette a HÉTFA Kutatóintézet és 
Elemző Központ és az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft, 2015. május) 
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Koncepció:  Jövőkép és átfogó városi célok megfogalmazása  

Átfogó városrészi célok rögzítése 

ITS:  Tematikus és területi jellegű középtávú fejlesztési célok és beruházási prioritások  

Középtávú városrészi célok  

Célokhoz rendelt indikátorok rögzítése 

A jövőkép elérése érdekében a Keszthely város településfejlesztési koncepciója négy átfogó 

fejlesztési célt jelöl ki, illeszkedve a társadalom, épített és természeti környezet, illetve a gazdaság 

kihívásaihoz: 

2.1.2.1 TÁRSADALOM 

A társadalom vonatkozásában elsődleges és legsürgetőbb feladat a települési lakosság fogyásának 

mérséklése, az elvándorlási trendek csökkentése és a városi agglomeráció településeivel egy új 

népesedési egyensúly kialakítása. 

Ennek érdekében 

A. Keszthely váljon vonzó, meghatározó arculattal bíró letelepedési helyszínné: a magas színvonalú 

települési környezet és életszínvonal biztosítása minden korosztály számára, különös tekintettel a 

fiatalokra, fiatal családokra és a 65+ korosztályra. 

B. A város váljon valódi regionális szellemi központtá, az oktatás, a kultúra, egészségügy és a sport 

minőségére és társadalomformáló hatásaira építve. 

A város és a térség lakossága mindennapjaiban aktív és egészséges legyen – élethosszig tartó 

sportolás lehetőségeinek megteremtése és ösztönzése. 

D. Fizikai és mentális egészség, humán kapacitások többoldalú fejlesztése. 

A fejlődés alapfeltétele a mentálisan és fizikálisan is egészséges helyi társadalom, amelyhez magas 

színvonalú, gazdaságos, és térségi szemlélettel szervezett humán közszolgáltatások kialakítására és 

fenntartható működtetésére van szükség. Ennek érdekében a szociális és egészségügyi 

ellátórendszer, az oktatás, a kulturális szolgáltatások folyamatos, a helyben jelentkező tényleges 

igényeknek és trendeknek megfelelő fejlesztésére van szükség. Ezeket integrált szemlélettel 

szükséges megszervezni a gazdaságos működés és a színvonalas, igényekre reagáló szolgáltatások 

nyújtásának szempontjait is figyelembe véve. 

E. Civil szféra aktív bevonása a városi célok eléréséhez. 

F. Helyi identitást és társadalmi kohéziót erősítő, helyi hagyományokon alapuló kapcsolatok, és 

programok erősítése, ösztönzése. 

 

2.1.2.2 ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A város őrizze meg és tartsa jó állapotban gazdag építészeti, városépítészeti örökségét, segítse és 

ösztönözze annak az új kihívásokhoz való alkalmazkodását. Az élő és élhető város követelményt 

szem előtt tartva emberléptékű, a nyilvános terek valódi, közösségi használatát hangsúlyozó 

fejlesztéseket szorgalmazzon. 
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A. A mindennapos élettér és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése. 

Keszthely elhelyezkedéséből és országos szinten is kiemelkedő attrakcióinak köszönhetően sajátos 

képet mutat: a város és térségének lakossága a hosszabb-rövidebb ideig itt tartózkodóknak 

köszönhetően a turisztikai szezon időszakában ugrásszerűen megnő, illetve a település a környező 

gyógyhelyek látogatóinak köszönhetően az egész év során folyamatosan több-kevesebb turistát lát 

vendégül. 

A városi élettér funkciójához kapcsolódó fejlesztési igények döntő része összhangban áll vagy 

egybeesik a turisztikai vonzerő erősítését jelentő fejlesztési igényekkel. A komplex törekvések 

célkitűzése olyan közösségi terek létrehozása, lehetőségek kialakítása, melyek a lakosság és a turisták 

számára megfelelő és széleskörű lehetőséget kínálnak a gazdag és változatos közösségi, társadalmi 

élethez. 

Az elmúlt évtized trendjeit és tapasztalatait is figyelembe véve a város és a térség arculatát 

meghatározandó az alábbi célokat tartjuk szükségesnek a Koncepció szintjén rögzíteni: 

A. A város szerkezetének kialakítása 

 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. 

B. A megcélzott demográfiai változásokhoz illeszkedő épített környezet 

 a kedvezőtlen demográfiai tendenciákra válaszképpen fiatal családok betelepülésének 

ösztönzése jó minőségű, alacsony fenntartási költségű, kedvező árú lakókörnyezet 

megteremtésével, amely segíthet a szlömösödés megakadályozásában, valamint a fiatal 

családok helyben történő letelepedése érdekében folytatott versenyében, 

 az idősebb generációk számára ideális lakókörnyezet és letelepedési helyszín teremtése. 

C. Az új kihívásokra reagáló épített környezet 

 öko-restauráció és zöld város koncepciójának átvétele és gyakorlati megoldások beépítése a 

fejlesztésekbe a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében, hozzájárulva 

egyúttal az EU 2020-as céljainak eléréséhez is, 

 az UNESCO világörökségi várományos helyszínekkel szemben támasztott követelmények 

érvényre juttatása, 

 fenntarthatóság és erőforrás-takarékosság elveinek elsődlegessége a fejlesztések-

beruházások minden szintjén, 

 a magas minőségű, a város léptékéhez igazodó, kortárs építészeti megoldások ösztönzése és 

integrálása az örökségi értékekben gazdag helyi környezetbe, 

 kompakt városszerkezet megőrzése, a város bővülési irányainak a jelen koncepcióban 

megfogalmazott célokhoz illeszkedő meghatározása, 
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 a termőföld, illetve a közparkok, ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe helyezésével a 

város területi tartalékainak – elsősorban az alulhasznosított – területeinek intenzív 

hasznosítása. 

 

D. Fenntartható mobilitás infrastrukturális feltételeinek biztosítása 

 a térségi közlekedés minőségének javítása, az igényekre reagálni képes dinamikus 

közlekedési modell kialakítása az ezek működtetéséhez szükséges energiaszükséglet 

mérséklésével párhuzamosan, 

 a városon belüli közlekedési modell hatékonyságot növelő továbbfejlesztése, különös 

tekintettel a városrészek elérhetőségének javítására és a gyalogos-kerékpáros infrastruktúra 

fejlesztésére. Kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a város kulturális központjának 

(történelmi városközpont) és a szabadidős tevékenységek helyszíne közötti közlekedési 

kapcsolatok fejlesztése, 

 Keszthely és a térség országos és nemzetközi elérhetőségének javítása a tényleges igények 

figyelembevétele mellett (kerékpáros-barát, család-és gyerekbarát balatoni 

tömegközlekedés, különös hangsúllyal a Keszthely-Budapest és a Keszthely-Bécs 

viszonylatokra), 

 Az elkerülő út megvalósulása által teremtett új közlekedési helyzetnek megfelelően a városi 

és térségi közlekedési rendszer finomhangolása, 

 az 50 km/órás városról az 5 km/órás városi modellre történő áttérés: a nyilvános terek, 

közlekedési folyosók „visszaadása” a gyalogosok, kerékpárosok számára. 

2.1.2.3 TERMÉSZETI KÖRNYEZET 

A város őrizze meg és tartsa kiváló és vonzó állapotban különleges természeti környezetét, 

természeti értékeit. Keszthely váljon valóban zöld várossá, a települési élettereken a természeti 

környezet dominanciája valósuljon meg. 

A. A település szempontjából meghatározó fejlesztési-fejlődési területek környezeti állapotának 

megóvása, fejlesztése 

 kiemelt figyelmet kell fordítani a Balaton-part, a védett státuszú lápos területek és a 

Keszthelyi-hegység természeti értékeire és adottságaira – növelve azok funkcionális értékét, 

attraktivitását, nem veszélyeztetve azonban azok jó környezeti állapotát. 

B. Természeti környezet települési arculatformáló, és klimatizáló hatásának erősítése. 

C. A városon belüli zöldfelületi rendszer értékeinek megőrzése, és fejlesztése, az ösztönzött gyalogos 

és kerékpáros közlekedéssel, valamint a helyi és turisztikai igényekkel összhangban. 

D. Természeti örökség és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése. 

2.1.2.4 GAZDASÁG 

Átfogó cél a hosszútávon 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. 
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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. 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, Keszthely és a Festetics-örökség bekapcsolása az UNESCO világörökségi 

programjába. 

 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) 
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 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 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 facilitások egymást kiegészítve 

tényleges hálózatokat alkotva európai szinten is jegyzett outdoor turisztikai desztinációt 

alkothassanak. Külön kiemelendő az egyre népszerűbb vizisport tevékenységek fokozottabb 

beemelésének szükségessége a város turisztikai arculatába, kínálatába. 

D. Térségi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel 

 A humánerőforrás fejlesztés céljainak összehangolása a térség gazdaságfejlesztési 

elképzeléseivel. 

 

2.1.3 Keszthely város középtávú célrendszere 

 

A településfejlesztési koncepció hosszú távú céljaiból közép távon négy, a koncepcióval teljes 

mértékben összefüggő átfogó cél rajzolódik ki, melyek a következők: 

 

1. Turizmusfejlesztés, vonzó befektetési környezet kialakítása 

2. Versenyképes, fenntartható, több lábon álló, helyi gazdaság erősítése a foglalkoztatottság 

bővítésével 

3. Lakosság életminőségének javítása  

4. Települési identitás, társadalmi kohézió javítása 
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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. 

A társadalom vonatkozásában 

elsődleges és legsürgetőbb feladat a 

települési lakosság fogyásának 

mérséklése, az elvándorlási trendek 

csökkentése és a városi agglomeráció 

településeivel egy új népesedési 

egyensúly kialakítása. 

A város őrizze meg és tartsa jó állapotban 

gazdag építészeti, városépítészeti örökségét, 

segítse és ösztönözze annak az új kihívásokhoz 

való alkalmazkodását. Az élő és élhető város 

követelményeit szem előtt tartva 

emberléptékű, a nyilvános terek valódi, 

közösségi használatát hangsúlyozó 

fejlesztéseket szorgalmazzon. 

 

A város őrizze meg és tartsa kiváló 

és vonzó állapotban különleges 

természeti környezetét, természeti 

értékeit. Keszthely váljon valóban 

zöld várossá, a települési 

élettereken a természeti környezet 

dominanciája valósuljon meg. 

Átfogó cél a hosszútávon 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. 

Turizmusfejlesztés, vonzó 

befektetési környezet kialakítása: 

Szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi 

és mennyiségi fejlesztése 

Turisztikai fejlesztési területek előkészítése a 

fejlesztések megvalósítására, 

attrakciófejlesztés 

Turisztikai programok és marketing 

Térségi együttműködések fejlesztése 

Versenyképes, fenntartható, több 

lábon álló, helyi gazdaság erősítése a 

foglalkoztatottság bővítésével: 

Ipari park, inkubátorház fejlesztése, 

vállalkozásösztönzés 

Egyetemi K+F+I fejlesztések, kapcsolati háló 

kiszélesítése 

Barnamezős területek és gazdasági fejlesztési 

területek azonosítása, előkészítése a fejlesztések 

megvalósítására 

Mezőgazdaság integrált fejlesztése, helyi erőforrások 

hasznosítása, rövid ellátási láncok fejlesztése 

Lakosság életminőségének 

javítása: 

A társadalmi struktúra változásához 

alkalmazkodó ellátórendszerek mennyiségi és 

minőségi fejlesztése 

Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi 

kisváros jelleg erősítése 

Fenntartható közlekedésfejlesztés és 

energiagazdálkodás, hatékony 

közműrendszerek 

Klímaadaptáció, környezetvédelem 

Sport és szabadidős funkciók fejlesztése 

Városrehabilitáció folytatása, közterek, 

parkok megújítása 

Települési identitás, társadalmi 

kohézió javítása: 

Beköltözési kedv javítása, fiatal családok 

letelepedésének elősegítése 

Hátrányos helyzetű csoportok integrálása 

Kulturális fejlesztések, városmarketing 
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Keszthely város 2020-ig elérendő, középtávú stratégiai célkitűzései egyrészt városi szintű tematikus célokat, másrészt városrészi szintű területi célokat 

foglalnak magukban. A jövőképhez illeszkedő tematikus és városrészi célok az alábbiak: 

 

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.

1. 
Turizmusfejlesztés, 
vonzó befektetési 

környezet 
kialakítása

Vonzó, pezsgő és 
élhető belváros 

kialakítása

1.

A Festetics kastély 
európai színvonalú 

multifunkciós 
kulturális és 

közéleti központtá 
fejlesztése és 

bekapcsolása a 
város életébe 

1.

2. Versenyképes, fenntartható, több lábon álló, helyi 
gazdaság erősítése a foglalkoztatottság bővítésével

Városrehabilitáció 
kiterjesztése, 
közterületek 
megújítása

3.

Közterületek, parti 
sétányok és 
turisztikai 

attrakciófejlesztés, 
a szállodaépítés 
lehetőségének 

megteremtésével

1.

Ipari park 
fejlesztése és 
ökoturisztikai 
fejlesztések

2.

A déli városkapu 
megteremtése, 
ökoturisztikai 
fejlesztések

2.

Természeti és 
horgászturisztikai 

fejlesztések 
megvalósítása

1.

3. Lakosság 
életminőségének javítása 

Új lakóterületek 
kialakítása, és a 

meglévők 
fejlesztése a 
közlekedési 

infrastruktúra 
javításával

3.

Zöldterületi és 
sport 

infrastrukturális 
fejlesztések 

megvalósítása

3.

Fenékpuszta 
turisztikai 

hasznosításának 
előkészítése

1.

4. Települési 
identitás, 

társadalmi 
kohézió 
javítása

A Kertváros és 
Keszthely élő 
kapcsolatának 
megteremtése

4.



2.2.1 Tematikus célok 

A tematikus célok a középtávú városfejlesztési célok mentén kerültek meghatározásra, amelyek főbb 

beavatkozási területei a turizmus- és gazdaságfejlesztés, az életminőség és a települési identitás 

fejlesztése.  

A tematikus célok rendszerét az alábbi ábra foglalja össze: 

 

2.2.1.1 Turizmusfejlesztés, vonzó befektetési környezet kialakítása 

T1: Szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése  

Keszthelyen az elmúlt 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, és rendkívül kedvezőtlenül alakult az egy főre jutó vendégéjszakák száma is. 

Keszthely a vendégforgalom tekintetében a balatoni települések rangsorában 2014-ben már csak a 

hetedik volt. Ahogy a Megalapozó vizsgálat is rávilágít, Keszthely egyik fő problémája a minőségi 

szálláshelyek és komplex szolgáltatások hiánya.  

A minőségi szálláshelyfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások és attrakciók 

fejlesztése talán megoldást jelenthet az egyre erősödő szezonalitás és a vendégkör 

átstrukturálódásának problémájára. A szállodafejlesztések, beruházások elmaradása azonban 

előrevetíti a város további turisztikai pozícióvesztését. A Balaton térségébe történő befektetések 

ösztönzése a Balaton Fejlesztési Tanács stratégiai programjában is kiemelt jelentőséget kapott. 

Bár a város önkormányzata a szállodafejlesztés megvalósításában nem vesz részt, a szálláshelyek 

bővítése érdekében tehet – és kell is tennie - lépéseket. A minőségi turizmus versenyképességét 

(egyben tőkevonzó képességét is) jelentősen befolyásolja az üzleti és természeti környezet minősége, 

amihez a következő időszakban kulcsfontosságú feladatokat kínáló infrastruktúra mellett, a városban 

meglévő humánerőforrások, a lehetőségekhez képest minél erősebb innovációs potenciál is 

hozzátartozik.  

1. Turizmusfejlesztés, vonzó 
befektetési környezet kialakítása

•Szálláshelyek és 
vendéglátóhelyek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

•Turisztikai fejlesztési területek 
előkészítése a fejlesztések 
megvalósítására, 
attrakciófejlesztés

•Turisztikai programok és 
marketing

•Térségi együttműködések 
fejlesztése

2. Versenyképes, fenntartható, 
több lábon álló helyi gazdaság 
erősítése a foglalkoztatottság 

bővítésével

•Ipari park, inkubátorház 
fejlesztése, vállalkozásösztönzés

•Egyetemi K+F+I fejlesztések, 
kapcsolati háló kiszélesítése

•Barnamezős területek és 
gazdasági fejlesztési területek 
azonosítása, előkészítése a 
fejlesztések megvalósítására

•Mezőgazdaság integrált 
fejlesztése, helyi erőforrások 
hasznosítása, rövid ellátási 
láncok fejlesztése

3. Lakosság életminőségének 
javítása 

•A társadalmi struktúra 
változásához alkalmazkodó 
ellátórendszerek mennyiségi és 
minőségi fejlesztése

•Oktatási infrastruktúra 
fejlesztése, egyetemi kisváros 
jelleg erősítése

•Fenntartható 
közlekedésfejlesztés és 
energiagazdálkodás, hatékony 
közműrendszerek

•Klímaadaptáció, 
környezetvédelem

•Sport és szabadidős funkciók 
fejlesztése

•Városrehabilitáció folytatása, 
közterek, parkok megújítása

4. Települési identitás, társadalmi 
kohézió javítása

•Beköltözési kedv javítása, fiatal 
családok letelepedésének 
elősegítése

•Hátrányos helyzetű csoportok 
integrálása

•Kulturális fejlesztések, 
városmarketing
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Mindez komoly hatással lehet a versenyképesség másik területére is, arra hogy a helyi vállalkozások 

milyen módon működnek együtt egymással, s törekednek a minél szélesebb körű és magasabb szintű 

fogyasztói igények kielégítésére. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Szállodaépítés lehetőségének megteremtése 

 Meglévő szálláshelyek minőségi fejlesztése, új szolgáltatások, szélesebb kínálat kialakításának 

ösztönzése 

 Vállalkozásösztönző kedvezményrendszer, minősítő rendszer kialakítása 

 Fogyasztásösztönző programokba való bekapcsolódás 

 Vállalkozói együttműködések támogatása 

T2: Turisztikai fejlesztési területek előkészítése a fejlesztések megvalósítására, attrakciófejlesztés 

A város jelenleg is bővelkedik turisztikai attrakciókban, azonban az ezekben rejlő lehetőségek 

kihasználása nem teljes körű. Keszthely város turisztikai termékfejlesztéseinek az elkövetkező 

években három alapelvet kell folyamatosan követnie. Az egyik az innováció, vagyis a kreatív és 

újszerű megoldások alkalmazása, egyediség kialakítása, a jelenlegi turisztikai kínálat fejlesztése. A 

másik annak a piaci résnek a megtalálása és kihasználása, amelyeken keresztül a város és turisztikai 

termékei eladhatóvá válnak, a harmadik pedig a térségi szervező erő, a központi jelleg érvényre 

juttatása mellett megvalósítandó regionális koordináció. 

A megvalósuló attrakciófejlesztéseknek a jelenlegi vonzerőkhöz illeszkedő, a város arculatát követő 

módon kell megvalósulniuk. Középtávon bizonyos fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat nem 

aktív fejlesztésirányító, csak az előkészítő tevékenységek megvalósulása tervezhető reálisan. Ilyen 

például Fenékpuszta fejlesztése, illetve a nem önkormányzati tulajdonú partszakaszok hasznosítása, 

valamint a Hévízi csatorna mentén található lápterületek rehabilitációja. 

A turizmus hatásainak optimalizálásához nem csak a turisták számának növelését, hanem az általuk 

elköltött idő és pénz növelését is célul tűzzük ki. Ez elsősorban a stabilan magas minőségi színvonalú 

szolgáltatások nyújtásával érhető el. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 A Festetics kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és közéleti központtá 

fejlesztése és bekapcsolása a város életébe 

 A Festetics örökség tematikus út fejlesztése 

 Fenékpuszta hasznosítási programjának kidolgozása 

 REL fejlesztések 

 Ökoturisztikai termékfejlesztés, láprehabilitáció 

 Horgászturisztikai központ kialakítása 

 Strandok és sétányok fejlesztése, (Balaton-part III. ütem) 

 Lovasturisztikai központ kialakítása, a Szendrey-telep fejlesztése  
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T3: Turisztikai programok és marketing 

A programkínálat és az ehhez kapcsolódó kulturális vonzerők fejlesztése, a kínálat mennyiségi és 

minőségi jellegű bővítése azonban optimális esetben nem elsősorban a turisták elvárásainak minél 

magasabb szintű kielégítése érdekében történik, hanem főként a helyi lakosság életminőségének 

javítása, az adott város lakóhelyként való vonzerejének növelése végett - az élénk és barátságos 

atmoszférájú, gazdag kulturális kínálattal, vonzó épített környezettel rendelkező városok pedig 

látogatásra és visszatérésre ösztönzik a turistákat is. 

Legnagyobb hiányossága Keszthelynek a rendezvények strukturálatlansága, az országos, illetve 

nemzetközi jelentőségű húzórendezvények, jó értelemben vett fesztiválok hiánya, és egy 

meghatározó arculatot hordozó, a keszthelyi városimázst építő nagyrendezvény hiánya. A város 

forráshiánnyal küzd, ezért keveset költ a kulturális és turisztikai rendezvényeire, ami hosszú távon a 

programkínálat minőségének romlását és az igényes turistakör elmaradását okozhatja. 

A Keszthelyre érkező turista, még ha külön-külön is vásárolja meg az igénybe vett turisztikai 

szolgáltatásokat, végső soron hajlamos fogyasztását egy egységes csomagként értékelni. Korlátozott 

ismeretei miatt azonban az általa összeállított szolgáltatás-csomag minőségében, tartalmában 

elmaradhat a számára leginkább megfelelőtől, ami élményének romlásához, elégedettségének 

csökkenéséhez vezethet. Mindez indokolttá teszi a célcsoport specifikus (pl. kisgyerekes családok, 

nagycsaládosok, iskolás csoportok, horgászok, kerékpárosok, „kutyások”, fogyatékkal élők, stb.) 

szolgáltatási csomagok összeállítását, vagyis olyan ajánlatok készítését, amelyekben a vendég készen 

kapja az összehangolt, egymást jól kiegészítő és megbízható színvonalú szolgáltatásokat (szállás, 

étkezés, aktivitás, vezetés, szórakozás, egyéb programok). Ez nem feltétlenül jelent egy egységes, 

bonthatatlan csomagban történő értékesítést, elég lehet akár az is, ha a vendég információkat kap a 

mérvadó szolgáltatásokról. Ez utóbbi esetben azonban ügyelni kell a megfelelő szolgáltatás-

hozzáférési lehetőségek biztosítására is, hiszen a tájékoztatás önmagában nem garantálja azt. A 

városkártya mindezt kiegészítő, a fogyasztást orientáló eszközzé válhat. 

Nem elég csak hangsúlyozni, hogy a város és környéke egyedülálló természeti és épített környezettel 

rendelkezik, bizton állítható, hogy kihasználatlan szabadidős és fürdőhelyi potenciállal valamint 

további lehetőségekkel bír a kulturális hagyományok terén. Fontos továbbá a „Balaton fővárosa” 

levédett szlogen tartalmi elemeinek fejlesztése, következetes beépítése a várost promotáló 

anyagokba, alkalmazása rendezvények, fesztiválok szervezésénél valamint megjelenítése a fejlesztési 

elképzelésekben. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 A turisztikai programkínálat minőségi fejlesztése, rendezvénystruktúra kialakítása 

 A városnak és a térségnek határozott arculatot kölcsönző rendezvények kitalálása és 

következetes továbbvitele, hagyománnyá formálása (pl. Helikon) 

 Városkártya bővítése  

 Célcsoport-specifikus szolgáltatási csomagok kialakítása 

T4: Térségi együttműködések fejlesztése 

A turisztikai termékek sajátos regionális kötődéséből adódik a "hely-termék" jelleg, azaz nagyobb 

térségi szinten közös megjelenéssel, saját arculattal szervezve és értékesítve a hazai és nemzetközi 

turisztikai piacon lényegesen eredményesebben jeleníthetőek meg, sikeresebben adhatóak el. A 

turisztikai piac bővítésekor a régió termékei - megfelelő együttműködés, koordináció esetén - a 

régión kívüli piacokon az egymással való versenyzés helyett, kiegészítő jelleggel egymást erősítik, 
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együttesen a régió - mint egységes turisztikai desztináció – szintjén szinergiát gyakorolva jelennek 

meg. Másodlagos eredményként belső piacukon is élénkítik a turisztikai forgalmat. 

A piac által diktált szükségszerűség komoly kényszert jelent a tudatos együttműködési lehetőségek 

stratégiai fejlesztésére, közös hordozószervezetek kialakítására, mivel csak egy jelentősebb 

kiterjedésű, stratégiailag „együttesen fellépő” Nyugat-balatoni régiónak vannak világviszonylatban 

érdemi esélyei jelentős, fizetőképes rétegek meghódítására – Keszthely városa önmagában nem 

jelent kellően vonzó turisztikai desztinációt egy távolabbi piacon, viszont koordinálója és központja 

lehet a kisrégió turisztikai fejlesztéseinek. Ennek megfelelően indokolt a város turisztikai központ 

funkciójának erősítése érdekében megvalósítandó fejlesztések összehangolt megvalósítása. 

A város bővelkedik kulturális intézményekben, programszervező és menedzselő szervezetekben, 

illetve a programszervezésben részt vállaló civil szervezetekben. Köztük sok esetben nem megfelelő a 

koordináció, az erőforrások kihasználása nem optimális. A programok és rendezvények 

összehangolása, egységesítése alapkövetelmény a sikeres városimázs kialakításához is. 

Keszthely koordinálója lehet annak a nyugat-balatoni térségi kezdeményezésnek, mely szerint a 

térség Közép-Európa rehabilitációs és rekreációs központja lehet. Keszthely bekapcsolódva a térségi 

egészségturisztikai piacra (medical wellness, magas szintű egészségügyi szolgáltatások, szépségipar, 

stb.) a magas színvonalú szolgáltatások eredményeként jelentős, fizetőképes turisztikai szegmenst 

szólíthat meg. Az oktatási struktúra ezirányú bővítésével a munkahelyteremtés alapját teremti meg, a 

fiatalok letelepedését is ösztönzi. Ennek előkészítése és koordinálása hosszú távú igényként 

fogalmazódik meg. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

 Szolgáltatási kapacitások racionális hasznosítása, erőforrás- és programkoordináció 

 A nyugat-balatoni egészségturisztikai piacra való bekapcsolódás 

 Aktívabb testvérvárosi és partnervárosi együttműködések 

 Hazai és határon átnyúló turisztikai együttműködések 

 

2.2.1.2 Versenyképes, fenntartható, több lábon álló helyi gazdaság erősítése a 

foglalkoztatottság bővítésével 

T5: Ipari park, Inkubátorház fejlesztése, vállalkozásösztönzés 

A városüzemeltetési és városfejlesztési tevékenységek szétválasztása, az önkormányzati hierarchiától 

függetlenül működő, de annak szigorú beszámolási kötelezettséggel tartozó városfejlesztési társaság 

létrehozása a közeljövő gazdaságfejlesztési és városrehabilitációs projektjeinek megvalósítása 

szempontjából kiemelt jelentőségű. A társaság menedzsment szervezete ideális esetben az ipari park 

menedzsmentjét is ellátja. 

Az első lépés mindenképpen az, hogy a keszthelyi ipari park még hiányzó alap-infrastruktúrája 

kiépüljön, ez teszi lehetővé új vállalkozások betelepülését, illetve a park megalakulásakor már ott 

tevékenykedő vállalkozások további fejlődését. Az ipari park további fejlődésének lehetősége, 

gazdasági háttere azzal teremtődik meg, hogy a parkban egyre több vállalkozás létesít telephelyet, 

ezzel szinte egy időben az ipari park kiépíti a szolgáltatásokat, illetve azok működtetésének fizikai 

feltételeit. Mindezek eredményeként - 6-8 év után - az ipari park egy vállalkozói hálózat részévé válik, 

terepe lesz a magasabb színvonalat képviselő szolgáltatásoknak (tanácsadás, innováció, logisztika 
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stb.). A sikeres működés során egyre nagyobb területeket foglalnak el a vállalkozások, és egy idő után 

a park területe elfogy, így bővítés szükséges. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Befogadóképesség, arculat javítása 

• Menedzsmentszervezet fejlesztése 

• Infrastruktúra fejlesztés (járda, parkoló, megállóhely építés stb.) 

• Szolgáltatásfejlesztés (inkubátorház, raktárcsarnok, szolgáltatóház) 

• Vállalkozás és befektetés-ösztönzés erősítése 

T6: Egyetemi K+F+I fejlesztések, kapcsolati háló kiszélesítése 

A Pannon Egyetem Georgikon Kara élen jár a különböző (főleg agrárgazdasági és 

gazdálkodástudományi) kutatási területeken. Az itt jelentkező eredmények gyakorlati hasznosítására 

számos jó példa áll rendelkezésre (pl. burgonyakutatás, biotechnológia, megújuló energiák kutatása), 

melyek jelenleg is rendkívüli gazdasági lehetőségeket hordoznak. Az egyetemi tudástőkével alapított 

spin-off vállalkozások támogatása, illetve a tudástőke pl. városfejlesztési területen való felhasználása 

(munkacsoport alakítása, egyetemi szakdolgozatok, disszertációk támogatása, stb.) tovább mélyítené 

a város és az egyetem kapcsolatát. 

A K+F+I fejlesztések eredményeként sikerül összegezni a szellemi- és a gazdasági tőke erejét, s a 

korszerű új termékek nagyobb hozzáadott értéke hozzájárul majd – a munkavállalók többségét 

foglalkoztató – kkv-k megerősödéséhez is. Természetesen együtt kell gondolkodniuk ehhez a 

tudományos stratégiák tervezőinek, a pályázati források kezelőinek, az akadémiai és egyetemi 

kutatóknak a gazdaság különböző szintű szereplőinek, illetve települési önkormányzatnak is. 

Ehhez kulcsfontosságú a stratégia célrendszerében is megjelenő innováció és K+F tevékenység 

előmozdítása a környezetipar és az informatika terén, a beszállító-ipar, a logisztika, a szolgáltatások 

és a turisztikai fejlesztések kiemelt módon való kezelése a beruházások orientálásánál. Nem az olcsó, 

képzetlen munkaerőre épülő tömegtermelésre, hanem a kevésbé olcsó, de jól képzett munkaerőt 

igénylő, magas hozzáadott értéket előállító ágazatokra kell alapozni: ennek érdekében érdemes tehát 

elsősorban az innovatív, kutatási és fejlesztési tevékenységek megtelepedésével járó beruházásokat 

támogatni, mint például az információ- és biotechnológiai beruházások, vagy a logisztikai és más 

szolgáltató központok létesítése. A szálláshely-szolgáltatást, vendéglátást bővítő beruházások szintén 

prioritást élveznek. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Spin-off vállalkozások támogatása 

• Egyetem-város vezetői munkacsoport felállítása 

• Egyetemi gazdaságok, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése 

T7: Barnamezős területek és gazdasági fejlesztési területek azonosítása, előkészítése a fejlesztések 

megvalósítására 

Fontos feladat a korábban ipari célokra használt épületállomány és kiépített infrastruktúrák 

fenntartható hasznosítása, ezáltal a barnamezős beruházások szorgalmazása. Az alulhasznosított 

barnamezős területek rehabilitációja, funkcióváltása az OFTK-ban is megjelenik a középtávon 
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szükséges gazdaságstratégiai feladatok között. Az OFTK is kiemeli, hogy hangsúlyossá kell tenni a 

takarékos, összehangolt területhasználat érvényesítését, a barnamezős területek újrahasznosítását, 

funkcióinak gyarapítását, a területek arculatának, látványának városképbe illesztését.  

A város területén számos nagy kiterjedésű gazdasági fejlesztési terület található, melyek egy részét a 

volt honvédségi területek, más részét a felhagyott feldolgozóipari üzemek területe alkotja. Ezek 

hasznosításának előkészítése a turisztikai fejlesztések és a könnyűipari létesítmények 

letelepedésének megalapozását szolgálja.  

Az újabb, hazai és külföldi vállalkozások, közepes méretű vállalatok betelepülésének elősegítésével, 

vagy a már meglévők bővítéseivel elérhető a helyi gazdaság versenyképességének fokozása a 

foglalkoztatottság növelésével, különösen a húzóágazatnak számító kutatás, fejlesztés és innováció 

területén. Ágazati megoszlásban a környezetipar, az informatika, és a logisztika a meghatározóak, 

ehhez a város számít az egyetemi fejlesztések hosszú távú gazdaságélénkítő és a fiatal népességet 

megtartó hatására. 

A városban szükség van a befektetések vállalkozóbarátabb környezetének megteremtésére, az 

élhetőség javítását is szolgáló kapcsolódó–és háttérszolgáltatások ösztönzésére, melyekre a város 

különös figyelmet és hangsúlyt helyez, hogy egy még vonzóbb befektetési és vállalkozási 

infrastruktúra jöhessen létre. 

A befektetések számára kiemelt területnek szánjuk az országosan elismert keszthelyi turisztikai 

vonzerőkínálat hasznosításához való hozzájárulást, kifejezetten a város arculatához illeszkedő, 

közepes méretű szállodák létesítésével a férőhely kapacitások bővítését a növekvő vendégforgalom 

színvonalas kiszolgálása érdekében. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Volt rakétabázis hasznosítási programjának kidolgozása 

• Volt üzemek területének újbóli hasznosítása (húsüzem, tejüzem, sörgyár, stb.) 

• Befektetői kézikönyv kiadása  

• Aktív befektetésösztönzési politika 

T8: Mezőgazdaság integrált fejlesztése, helyi erőforrások hasznosítása, rövid ellátási láncok 

fejlesztése 

Keszthely és térsége jelentős kedvező adottságú mezőgazdasági termőhellyel rendelkezik, melyek 

terményei jelenleg hosszú és szűk körben ismert utakon érik el a fogyasztókat. Sok esetben szervezési 

kapacitás és a szükséges technológia híján nem tudják kihasználni a térségben a természeti 

adottságok és a piaci igények nyújtotta lehetőséget. A helyi termékek pedig nemcsak munkahelyet és 

jövedelmet teremtenek, hanem erősítik a helyi identitást, segítik kielégíteni a környék és az ország 

biogazdálkodásból származó termékek és sokszínű minőségi termékpaletta iránti növekvő igényét.  

Fejlesztési cél rövidtávon a Pannon Egyetem Georgikon Karával együttműködésben a termelő és 

feldolgozó infrastruktúra fejlesztése, a helyi kistermelői piacok erősítése, az ezekre épülő 

közétkeztetés előtérbe hozása. Középtávú cél a helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy 

hozzáadott értékű termékek előállítása, tárolása és feldolgozása, piaci értékesítése és agrármarketing 

tevékenység termelői együttműködéssel. 

 



 
 

 

34  

 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Térségi élelmiszer termelő és feldolgozó központ fokozatos létrehozása, hűtőház és 

mezőgazdasági primeráru elosztás 

• Helyi piac fejlesztése (Piactér) 

• Mezőgazdasági együttműködés, szövetkezés  

 

2.2.1.3 Lakosság életminőségének javítása  

T9: Társadalmi struktúra változásához alkalmazkodó ellátórendszerek mennyiségi és minőségi 

fejlesztése 

A humán infrastruktúra fejlesztések az életminőség javítását célzó beruházásokkal együtt 

hozzájárulnak a lakosság mindennapi életkörülményeinek javításához, és közvetlen táptalajul 

szolgálnak a helyi közösségfejlesztésnek. A beavatkozások az elmúlt évek demográfiai és társadalmi 

változásai következményeinek kezelése miatt szükségesek. 

Keszthelyen az elmúlt években megvalósuló kórházfejlesztések egyes ellátási területeken már magas 

szakmai színvonalú, európai szintű ellátást tesznek lehetővé. Szükséges azonban az ellátási területek 

további fejlesztése, bővítése, elsősorban a helyi lakosság, de nem utolsó sorban az itt élő külföldiek, 

nyugdíjasok, illetve turisták szempontjából. A fejlesztések egyik markáns területe a medical wellness 

lehetne, mely magas minőségű, orvosi felügyelet mellett igénybe vehető, fizető rendszerű 

egészségmegőrzési és rehabilitációs célú ellátást jelent.  

Kiemelt terület a prevenciós intézkedéseket megvalósító egészségház, illetve egészségfejlesztési 

iroda továbbfejlesztése. A civil szféra bevonásával egyes prevenciós és egészségmegőrzési, 

szemléletformálási feladatok ellátása (pl. hajléktalanok ellátása, szenvedélybetegek kezelése) 

hatékonyabbá válik. 

Az Alapellátási Intézet kórház területére történő költöztetésével az ellátási lánc egyszerűsödik, és 

értékes épületállomány szabadul fel a Festetics kastély szomszédságában. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Alapfokú egészségügyi ellátás fejlesztése, az ALI elköltöztetése 

• Egészségház létrehozása 

• Kórház fejlesztése 

• Civil szféra bevonása, szerepvállalásuk támogatása 

T10: Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi kisváros jelleg erősítése 

Az oktatás fejlesztésének fontos célkitűzései az általános iskolai területen az élethosszig tartó 

tanulásra való felkészítés, a szakképzés területén célunk, hogy az idegenforgalom, vendéglátás 

szakterületén a területileg integrált szakképzés országos központja legyünk, és a szolgáltatóiparnak 

történő munkaerőképzésben rugalmas, innovatív szerepvállalásunk erősödjön. 

Az egyetemi kisváros jelleg, a felsőoktatási szerepkör jelentős szerepet tölt be a város 

népességmegtartó erejének növelésében, a fiatalok identitásának kialakításában, letelepedésük 

elősegítésében. A végzett hallgatók munkavállalásának és ezáltal letelepedésének elősegítését 
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elsősorban a gyakorlati képzés fejlesztésén keresztül valósíthatjuk meg. Cél továbbá a Keszthelyről 

szóló tudományos munkák, szakdolgozatok készítésének ösztönzése, a hallgatók bevonása a 

városfejlesztési elképzelések megvalósításába (pl. vállalkozás indításának támogatása). 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Bölcsőde felújítása, családi napközik és játszóházak fejlesztése 

• Óvodák fejlesztése 

• Általános és középiskolák komplex energetikai korszerűsítése és felújítása, udvarok felújítása 

• Tornaszobák, tornatermek, sportcsarnok kialakítása 

• A gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztése 

• Ösztönző program a Keszthelyen végzett tanulók, hallgatók megtelepedésének elősegítésére 

(„Keszthely Hazavár”) 

T11: Fenntartható közlekedésfejlesztés és energiagazdálkodás, hatékony közműrendszerek 

A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elősegíti az épített környezet komfortosabbá tételét, a 

természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a lakosság egészségi állapotának, életminőségének 

javulásához, a társadalmi-területi különbségek mérsékléséhez. Fontos cél a városüzemeltetés 

hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tétele. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Elektromos járművek a helyi közlekedésben (hosszú távú célként) 

• Közúti infrastruktúra fejlesztés (csomópontok, parkolók) 

• Balatoni Bringakörút és Keszthely-Hévíz kerékpárút-hálózat fejlesztése, új kerékpárutak 

• Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, akadálymentesítés 

• Önkormányzati intézmények korszerűsítésének folytatása (energetikai korszerűsítés, 

megújuló energiaforrás) 

• Intelligens informatikai közigazgatás 

• Távhőszolgáltatás további fejlesztése 

• Ivóvíz hálózat, szennyvíz elvezetés, felszíni csapadékvíz elvezetés korszerűsítése 

T12: Sport és szabadidős funkciók fejlesztése 

A sport és a szabadidős funkciók fejlesztésének együttes támogatása komplex hatást fejt ki a lakosság 

alapvető szükségleteit kiszolgáló megfelelő életkörülmények és az egészséges környezet 

kialakítására. Fontos célkitűzés emiatt az életminőséget fejlesztő sport- és szabadidős létesítmények 

hálózatának fejlesztése és többcélú hasznosításának elősegítése (szem előtt tartva az ifjúságpolitikai 

igényeket), továbbá a közterületek sportolásra és szabadidő eltöltésre alkalmassá tétele. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Strandok fejlesztése, élményfürdő fejlesztése 

• Lovassport-központ kialakítása 
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• Kulturális és szabadidőközpont (civilek háza, rendezvényterek, Színház II. és III. ütem) 

• Sportolási lehetőségek fejlesztése, térségi sportcsarnok létrehozása 

• Játszóterek korszerűsítése 

T13: Klímaadaptáció, környezetvédelem 

A zöld város koncepció lényege, hogy rövidtávon meg kell határozni azokat a beruházási 

lehetőségeket, amelyek a lehető legrövidebb időn belül érdemi javulást eredményeznek a város 

számára. Ezek között említhetjük például a közvilágítási rendszer továbbfejlesztését, vagy a nagyobb 

városi intézmények energiahatékonyságot javító beruházásait, az energiatermelő kapacitások 

(naperőmű, biomassza fűtőmű) kiépítését. A tömbrehabilitációknál előnyben kell részesíteni a 

zöldtetős megoldásokat, illetve a vertikális kertet. Fokozottan ügyelni kell a zöldfelületek 

mennyiségére és minőségére, a betelepített növényállomány illeszkedésére. 

A környezetvédelmi feladatok egyik sarkalatos pontját az illegális szemétlerakók felszámolása és 

rekultivációja jelenti. Ez a jelentős forrásigényű feladat nem képzelhető el állami (európai uniós) 

támogatás nélkül. A Balaton vízminőségének védelme érdekében a helyi csapadékvíz elvezető hálózat 

kiépítése és karbantartása szintén jelentős terhet ró az önkormányzatra. 

A lakó- és tágabb környezet tisztasága, a levegő, a víz, a talaj jó minősége, a környezet rendezettsége 

egyre alapvetőbb igénye a lakosságnak és egyre inkább az életminőség meghatározó eleme. A 

globális klímaváltozás hatásainak kezelése, a szélsőséges időjárási események negatív hatásainak 

megelőzése egyre fontosabb feladat a településüzemeltetés, településfejlesztés szempontjából is. A 

környezeti fenntarthatóság és a meglévő adottságok megőrzése érdekében a fejlesztéseknél 

figyelembe kell venni a megváltozó klímához való alkalmazkodás és megelőzés feladatait és igényeit. 

Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából 

globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a 

klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A 

klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a 

várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. 

Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a települési 

szintű klímastratégiák és programok kidolgozása. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Helyi klímastratégia kialakítása 

• Illegális szemétlerakók rekultivációja 

• Naperőmű telep létrehozása,  

• A távhőhálózat korszerűsítése 

• Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése 

• Útmenti fasorok helyreállítása 
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T14: Városrehabilitáció folytatása, közterek, parkok megújítása 

A városfejlesztési elképzelések megfogalmazásakor Keszthely város nem hagyhatja figyelmen kívül az 

idegenforgalom és turizmus kiemelkedően fontos szerepét a város gazdasági életében és ennél fogva 

a foglalkoztatottságban. Ehhez kapcsolódóan a belvárosban és a turisztikailag frekventált 

városrészekben tervezett városfejlesztési beavatkozásoknak kettős célnak kell megfelelniük: egyfelől 

a helyi lakosság közösségi és akár üzleti (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatások) igényeit kell, 

hogy kielégítsék, kulturált városrészek kialakításával és új közösségi funkciók megjelenítésével, 

másfelől a turisták számára is kellemes és vonzó környezetet kell, hogy biztosítsanak.  

A településfejlesztési stratégia hangsúlyos elemeit képezi a város értékes és műemlékekben gazdag 

építészeti örökségének megőrzése, szükség esetén új funkcióval történő megtöltése, a város 

zöldterületeinek, rekreációs zónáinak megújítása és a lakosság szolgálatába állítása.  

A hagyományos városrészek integrált, nem csak infrastruktúra-fejlesztésben megvalósuló megújítása, 

melynek keretében új közösségi terek jönnek létre, elősegíti a társas együttélés normáinak 

rögződését, a turisztikai, magán- és közberuházások bővítik a lakossági és idegenforgalmi 

szolgáltatások körét.  

Az infrastruktúra-fejlesztés mellett a város nagy hangsúlyt kíván fordítani a szociális és 

esélyegyenlőségi felzárkóztatásra, a hátránnyal élők érdekeinek az érvényesítésére, valamint a civil 

közösségek céljainak legalább részleges megvalósítására, bevonásuk erősítésére. (Civil kerekasztal) 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Civil Kerekasztal 

• Városközpont rehabilitáció folytatása (Szalasztó utca – Rákóczi tér – Vásár tér) 

• Balaton-part és a városközpont fizikai kapcsolatának erősítése 

• Tömbbelsők megnyitása, tömbrehabilitáció 

• Belvárosi homlokzatok felújítása 

• Helikon park fejlesztése 

 

2.2.1.4 Települési identitás, társadalmi kohézió javítása 

T15: Beköltözési kedv javítása, fiatal családok letelepedésének elősegítése 

A tematikus cél keretében olyan fejlesztések generálása a cél, melynek hatására a jelenleg csökkenő 

tendenciájú lakónépesség száma stabilizálható, a születések száma növelhető, és biztosítható – 

elsősorban a magasabb végzettségű - fiatalok helyben tartása, illetve újbóli ide csábítása, 

letelepítése. 

Mindezek érdekében a meglévő lakóterületeken kedvező lakókörnyezet kialakítása, új lakóparkok, 

önkormányzati bérlemények (úgynevezett fecskelakások) kialakítása, a meglévő oktatási-nevelési 

intézményhálózat fejlesztése, a szabadidő és sportlehetőségek kínálatának fejlesztése a fő feladat. A 

családbarát városi közigazgatási modell bevezetése, a szolgáltatások rugalmas elérésének biztosítása 

– a törvényi kötelezettségnek megfelelően - is egyre sürgetőbb feladat. 
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A belvárosi „fiatalító” rehabilitáció célja, hogy a leromlott állapotú lakásállomány felújításával, a 

kihasználatlan terek beépítésével olyan közepes és kisméretű, elérhető árú lakások álljanak 

rendelkezésre, mely vonzó a letelepedni szándékozó fiatal pároknak, családoknak.  

A tematikus cél elérése érdekében szükséges a gazdaság aktivizálásán keresztül, beruházások, 

befektetések ösztönzésével új munkahelyek teremtése, a meglévő munkahelyeken a 

munkakörülmények javítása, az érdekképviselet biztosítása. 

A közbiztonság növelése és a prevenciós szolgáltatások biztosítása és népszerűsítése szintén 

jelentősen növeli a város családok számára nyújtott szolgáltatási színvonalát, vonzerejét. 

A családok, fiatal párok letelepedését nagymértékben befolyásolja a város hangulata, jellege, a 

lakosság összetétele, a közterek és középületek állapota, az oktatási lehetőségek (elsősorban a 

bölcsődék, óvodák, általános iskolák), valamint a szórakozási és vásárlási lehetőségek sora, és a 

hétköznapi életet befolyásoló minden olyan szolgáltatás, mely élettelibbé, pezsgővé, színesebbé teszi 

a „családok városát”. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Új lakóterületek közösségi közlekedéssel, kerékpárúttal és szolgáltatásokkal való ellátása 

• Közösségi programok szervezése 

• Új lakóterületek bekapcsolása a közvilágítási és térfigyelő rendszerbe 

• Fecskeház program 

• Idegen nyelvű oktatás (óvodák, iskolák) 

• Közbiztonság javítása 

T16: Különböző társadalmi helyzetű csoportok integrálása 

Keszthely városa azon túl, hogy az ide érkező látogatók számára kikapcsolódást, felejthetetlen 

élményt biztosít, szeretne maximálisan megfelelni a kistérség és tágabb vonzáskörzete lakosai 

igényeinek is, melyek közül elsősorban a szociális jólét az elérendő cél. Ezen belül fontosnak tartjuk 

azt, hogy minden rászorult szükséget szenvedő lakos problémájára találjunk megoldást, amelynek 

biztosítéka, hogy szociális ellátórendszerünk összehangolt, gyakorlatorientált legyen, „érzékennyé 

váljon” a meg nem fogalmazott problémák meglátására is. A szociális szolgáltatástervezési koncepció 

aktualizálása, végrehajtása a szociális szolgáltatások helyzetében jelenti a feladatellátási 

kötelezettségek területén meglévő hátrányok ledolgozását, a szolgáltatások mind szélesebb körű 

biztosítását, hatékonyságának javítását, az együttműködési lehetőségek kibővítését. 

Fontos, hogy minden állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 

minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök 

vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a 

kulturális és társadalmi élet, sport és szórakozási lehetőségek területén is. 

Az intézmények akadálymentesítésén túl megoldandó feladat az akadálymentesség követelményeit 

kielégítően a járdák, parkolók, közterek kialakítása, akadálymentes nyilvános illemhelyek megépítése, 

tömegközlekedési eszközök átalakítása, a közterületek információrendszerének kiépítése. 

• Antiszegregációs program 

• Szociális ellátóközpontok fejlesztése 
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• Akadálymentesítés 

• Alternatív szociális szolgáltatások támogatása (civilek támogatása, családi napközik) 

T17: Kulturális fejlesztések, városmarketing 

A város 2005-ben elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet. Nem véletlenül, hiszen Keszthely ad 

otthont a "magyar tenger" páratlan természeti és népi hagyományait bemutató Balatoni 

Múzeumnak, a Festetics kastélynak, a Balatoni Kongresszusi Központ és Színháznak, számos egyéb 

múzeumnak és kiállítóhelynek. Múzeumváros jellege mellett a város épített öröksége és a Festetics 

szellemiség is egyedülálló (világörökség várományos) kulturális érték. 

A városmarketing a városfejlesztés egyik fontos önkormányzati eszköze, amelynek segítségével 

bővíthetőek a gazdaság fejlesztéséhez szükséges források; befektetőket, magasan kvalifikált 

munkaerőt, turistákat, szolgáltató intézményeket vonzhat. Ennek érdekében külön meghatározott 

csoportok számára meg kell jeleníteni a város arculatát, hiszen a várost „el kell adni” a kiszemelt 

rétegeknek. Egy sikeres város képes maga iránt keresletet támasztani és kielégíteni azt. A 

városmarketing program alapvetően kettős célt fogalmaz meg: egyrészt erősíteni kívánja az itt élők 

kötődését a városhoz, másrészt hozzá kell járulnia a városról kialakított kép tudatos formálásához 

országon belül és kívül. 

A tematikus célhoz kapcsolódó programok, intézkedések: 

• Goldmark Károly Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztése, Színház II. és III. ütem 

• Térségmarketing Kft és Turisztikai Egyesület programjai 

• Városmarketing szervezet, hírcentrum fejlesztése 
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2.2.2 Területi célok 

A középtávú területi célok a városrészek céljaival összhangban kerültek meghatározásra. A célok 

definiálásánál figyelembe vettük az egyes területi egységek gazdasági, társadalmi jellemzőit és 

funkcióit egyaránt.  

A városrészi célok a következők: 

Városrészek neve 

Településfejlesztési koncepcióban 

szereplő 

átfogó városrészi célok 

Középtávú városrészi célok 

Városközpont 1 

(VK1) 

Történelmi 

belváros 

A klímaváltozás hatásainak mérséklését 

segítő igényes, minőségi 

lakókörnyezetet, szolgáltatásokat és 

változatos programokat kínáló belváros 

megteremtése 

V1: Vonzó, pezsgő, és élhető 

belváros kialakítása 

Városközpont 2 

(VK2) 
Kastély 

V2: A Festetics kastély európai 
színvonalú multifunkciós kulturális 
és közéleti központtá fejlesztése és 

bekapcsolása a város életébe 

Városközpont 3 

(VK3) 
Szalasztó u. 

V3: Városrehabilitáció 

kiterjesztése, közterületek 

megújítása 

Lakó 1 (L1) 
Dél-nyugati 

lakóterületek 

Elsődleges lakófunkciója megőrzendő, 

alapvetően életminőségbeli fejlődés 

lehet a kiemelt cél. 

V4: Új lakóterületek kialakítása, és 

a meglévők fejlesztése a 

közlekedési infrastruktúra 

javításával 

Lakó 2 (L2) 
Északi és keleti 

lakóterületek 
Az itt élők életminőségének javítása 

V5: Lakóterületek fejlesztése, a 

Vásártér területének komplex 

rehabilitációja 

Lakó 3 (L3) 

Kertváros és 

Vadaskert 

A lakóterületek vonatkozásában 

elsődlegesen az általános életminőség 

javítása a cél, a potenciális fejlesztési 

területek minél hatékonyabb 

felhasználása a terület fekvését 

kihasználó beruházások 

megvalósításával, a terület nyugati részét 

képező védett zöldfelületek 

vonatkozásában a kerékpárút mentén 

zöldfolyosó létrehozása Hévíz és 

Keszthely között 

V6: Lakóterületek fejlesztése a 

közmű és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésével 

Lakó 4 (L4) 

V7: Zöldterületi és sport 

infrastrukturális fejlesztések 

megvalósítása 

Gazdasági 1  

(Gi 1) 
Déli városrész 

A Szendrey-telep hosszútávú funkcióinak 

megalapozása, egyértelmű fejlesztési 

irány meghatározása, Keszthelyt 

Fenékpusztával és a Kis-Balatonnal 

összekapcsoló térbeli és tematikus 

turisztikai folyosók fejlesztése, valamint a 

városrész legnagyobb részét alkotó 

lápterületek, vízi élőhelyek jó ökológiai 

állapotának megteremtése, megőrzése 

és azok bekapcsolása a térségi 

V8: A déli városkapu 

megteremtése, ökoturisztikai 

fejlesztések 
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ökoturisztikai hálózatokba. 

Gazdasági 2  

(Gi 2) 

Északi 

városrész 

Vonzó letelepedési helyszín legyen új 

vállalkozások számára és a már itt 

tevékenykedők igényeit is képes legyen 

kiszolgálni. 

A szegregátum területén szociális 

rehabilitációs program elindítása. 

A városrész külső, gazdasági funkcióval 

nem bíró részein a már megindult 

ökoturisztikai fejlesztések folytatandók – 

a terület, mint a Keszthelyi-hegység fő 

elérési pontja erősítendő. 

V9: Ipari park fejlesztése és 

ökoturisztikai fejlesztések 

Gazdasági 3  

(Gi 3) 

V10: A Kertváros és Keszthely élő 

kapcsolatának megteremtése 

Balaton part 1 

(Ba 1) 

Északi Balaton-

part 

Egy elegáns, a keszthelyi hagyományokat 

tükröző és egyben modern, új partmenti 

városrész kialakítása 

V11: Közterületek, parti sétányok 

és turisztikai attrakciófejlesztés, a 

szállodaépítés lehetőségének 

megteremtésével 

Balaton part 2 

(Ba 2) 

Déli Balaton-

part 

A terület be-illetve visszakapcsolása a 

turisztikai vérkeringésbe új arculat 

megfogalmazásával és ahhoz kapcsolódó 

új funkciók betelepítésével 

V12: Természeti és 

horgászturisztikai fejlesztések 

megvalósítása 

Turisztikai 

fejlesztési 1  

(Tf 1) 

Nyugati 

városrész 

Barnamezős beruházások elindítása, a 

Keszthely-Hévízi parkerdő fejlesztése 

V13: Fejlesztések előkészítése és új 

funkciók betelepítése 

Turisztikai 

fejlesztési 2  

(Tf 2) 

Fenékpuszta 

A fenékpusztai örökség méltó és 

színvonalas bemutathatóságának 

lehetővé tétele 

V14: Fenékpuszta turisztikai 

hasznosításának előkészítése 

 

V1: Vonzó, pezsgő, és élhető belváros kialakítása  

A történelmi belvárost (Városközpont 1 városrész) alkotó, viszonylag sűrű utcahálózattal rendelkező, 

többségében kistelkes ingatlanokat magába foglaló városrész, nagy beépítési sűrűséggel. Az 

utcahálózat változatos méretű lakó és intézményterületeket vesz körül, de ebben a városrészben 

található a város Fő tere, valamint a nagy kiterjedésű és jelentős növényállománnyal rendelkező 

Várkert és Helikon park is. A városrész központja a Fő tér, a városrészt szolgáló úthálózatot különböző 

szélességű, változatos vonalvezetésű és forgalmi terhelésű utak, utcák alkotják, mindegyikük 

portalanított, szilárdburkolatú. A városközpont rehabilitációját megvalósító projektek 

eredményeképpen a belváros forgalomcsillapítása és a gyalogos övezet kiterjesztése megtörtént. A 

városközpont jelentős része országos területi védelem alatt áll (MJT), de egyedi műemléki, és 

helyi védett épületben is igen gazdag a terület. 

A városközpont legjelentősebb problémája az, hogy bár megfelelő mennyiségű parkolóhely 

(tömbparkolók) található, ezek használata azonban sem a helyi lakosok, sem a turisták körében nem 

vált gyakorlattá, így az egyes közintézmények, turisztikai attrakciók megközelítése problémás. A 

belváros és a hozzá tartozó parkoló területek gépjárművel történő megközelítése nehézkes, 

különösen a keleti irányból. A tájékozódást és a megközelíthetőséget sok egyirányú utca, szűk 
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keresztmetszetű közút, és a nem megfelelő tájékoztatási rendszer nehezíti. A magáningatlanok 

lakásainak vagy üzleteinek fejlesztési lehetőségei akadályba ütköznek a parkoló és garázs kialakítások 

miatt. Szükséges átgondolni központi parkolók, közterületi parkolók bővítését, majd ezeken a 

megváltások szabályozását. 

A Keszthely történeti városközpont rehabilitációja projekten belül elkészült tér- és utcaburkolatok, 

közterületi utcabútorok kivételével a többi közterület leromlott állapotú, városképi szempontból és 

használati szempontból felújításra szorulnak. A belvárosi épületállomány leromlott, a belső terek 

kihasználatlanok, és nem megoldott egyes utcák gyalogos átjárhatósága sem. Szükséges a belső 

feltáratlan, vagy nehezen megközelíthető tömbök fejlesztésének biztosítása, az elöregedő 

épületállomány legalább állagmegőrzése, funkcióval történő megtöltése főleg a sok műemléki és 

helyi védett épület vonatkozásában. 

A belvárosi lakóépületek zöme rossz állapotú, a lakások felújításra szorulnak. A szociális bérlakások 

megszűntetésével (áttelepítésével) felszabaduló épületállomány felújítások, átépítések és funkcióval 

való megtöltés után méltó lenne Keszthely belvárosához, fiatal családok letelepítéséhez. 

A külső területeken épült bevásárlóközpontok miatt a belvárosi üzletek forgalma az elmúlt években 

jelentősen csökkent, melyen csak a kereskedelmi és szolgáltató egységek minőségi fejlesztése, és egy 

új, minőségi belvárosi arculat kialakítása segíthet. Szükséges a kirakatok egységesítése, a közterületi 

reklámeszközök és árnyékolók, vendéglátó kerthelyiségek újragondolása. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• 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 

• A Sörház, a Sirály tömb, a Zeppelin tér, és az Iskola utca-Széchenyi utca területének 

fejlesztése 

 

V2: A Festetics kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és közéleti központtá 

fejlesztése és bekapcsolása a város életébe  

A Festetics kastély és a kastélypark fejlesztése az Új Széchényi terv keretében pályázati források 

felhasználásával megkezdődött. A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. a „Hétköznapok 

és ünnepek egy hercegi kastélyban – A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” című projektje 

összesen 2,053 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert. A munkálatok 

három fő helyszínen zajlanak, mely során megújul a kastély főépülete, a pálmaház és az Amazon 

Szálló épülete. A kertrekonstrukció a legveszélyeztetettebb, vagy korábban megváltoztatott 

kertészeti elemek helyreállítását célozza. 

A Pál utcától nyugatra a Bécsi-kapu utcáig terjedő volt honvédségi területek helyi védett természeti 

területté váltak. A Vadászati múzeum mellett lévő kihasználatlan területek új funkciókkal történő 

megtöltését tervi szinten kell előkészíteni a következő fejlesztési időszakra.  
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A két kastélyterület összekapcsolása érdekében megoldásra vár a Pál utcán a gyalogos forgalom 

átvezetésének megvalósítása a Bécsi Kapu utca főközlekedési funkciójának erősítése mellett. 

Megoldásra vár a kastély közlekedési kapcsolatainak kiegészítése, az attrakcióhoz méltó megközelítés 

biztosítása minden közlekedési mód vonatkozásában. 

A Sopron utcában, közvetlenül a kastély hátsó bejárata mellett található a funkciójában nem 

illeszkedő Alapellátási Rendelőintézet (ALI). Az intézet elköltöztetésével felszabaduló épület, és az azt 

övező területek (Mosóház, Dongóház) turisztikai célú hasznosítása hosszú távon valósulhat meg. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

 Festetics kastély területéhez tartozó volt honvédségi védett természeti területek 

rehabilitációja és hasznosítása a közlekedési kapcsolatok megteremtésével 

 Az Alapellátási Intézet elköltöztetése és az épület turisztikai célú hasznosítása 

 A kastély hátsó bejáratához kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (parkolók, fogadóterek) 

fejlesztése 

 

V3: Városrehabilitáció kiterjesztése, közterületek megújítása  

A KSH 2001 évi népszámlálási adataiból levezetett nyilvántartása szerint Keszthelyen 3 terület volt 

szegregátum, melyből 2 területen a lakosság létszáma nem érte el a minimális 50 fős küszöbértéket. 

Ennek megfelelően 2001. évben Keszthely város vonatkozásában kizárólag a Szalasztó u. területe 

minősült valódi szegregátumnak, de a 2001-es népszámlálás óta eltelt 14 év, valamint a város 

szociális lakásállományának megváltozása miatt mára a Szalasztó u. a korábbi évek fejlesztéseinek 

köszönhetően nem tekinthető szegregátumnak.  

A Szalasztó utca, Rákóczi tér, Lehel utca által határolt terület leromlott utcaképpel, elhagyott 

épületekkel, üres telkekkel rendelkezik. A városközponti jelleg ellenére magas az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya (11,6%), és a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

(12,9%). Az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a Cserszeg utcában 6 lakásos fecskeház 

építése. 

A Rákóczi tér, a város második legjelentősebb köztere nagyszámú gépjármű forgalmat bonyolít le, 

hiszen a város keleti kapujának tekinthető. A terület városrehabilitáció keretében történő fejlesztése 

a középtávú célok közül prioritást élvez. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Városközpont rehabilitáció folytatása (Szalasztó utca – Rákóczi tér – Vásár tér) 

• Tömbbelsők megnyitása, tömbrehabilitáció 

• Belvárosi homlokzatok felújítása 

• Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, akadálymentesítés 

• Fecskeház építés 

• Közterek, parkok fejlesztése 

 

V4: Új lakóterületek kialakítása és a meglévők fejlesztése a közlekedési infrastruktúra javításával  
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A városrész kialakult beépítése a Csókakő-patakig, északi oldalon a Fenyves alléig húzódik. Jelentős 

tartalék lakóterületek állnak e részen rendelkezésre, a városrész 90 hektárnyi területe ma még 

beépítetlen. A dél-nyugati lakóterületek (Lakó 1 városrész) esetében kiemelt cél a meglévő 

lakókörnyezet fejlesztése és új lakóterületek kialakítása.  

A területet 3 eltérő szerkezetű és beépítettségű városrész alkotja. A lakóterület keleti részén 

jellemzően nagy közterületeken „úszó” többszintes társasházak helyezkednek el, de itt is 

megtalálható a néhány utca által határolt lakótömbre kiterjedő nagykertes, családi házas lakóövezet, 

néhány középület. 

A lakóterület másik, déli részére a viszonylag sűrű utcahálózat, a közepes és nagykertes 

telekkialakítás és a családi házas beépítés jellemző, ugyanakkor itt is található néhány többszintes 

lakóépület, valamint középület. Az utak és utcák itt is szilárdburkolatúak, az összes közművezeték 

kiépített. 

A harmadik terület jelenleg még fejlesztési terület nagyrészt külterületen. A Szendrey-telephez 

kapcsolódó északi oldalon végbement egy belterületbevonási eljárás, itt a Fenyves fasor irányából 

várhatóan elindul egy lakóterületi fejlesztés. 

A városrész városközponttal határos utcáin jelentős a lakótól eltérő funkciók megjelenése, egyéb 

helyeken azonban a néhány intézményen (egyetem, temető, általános iskola, múzeum) és 

telephelyen kívül csak a helyi lakosságot kiszolgáló szolgáltatások jelentek meg. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Lakóparkok kialakítása, lakóterületek fejlesztése 

• 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 

• Iskolák energetikai korszerűsítése, felújítása 

• Idegen nyelvű oktatás (óvodák, iskolák) 

• Közbiztonság javítása 

• Bölcsőde felújítása 

• Közösségi programok szervezése 

• Távhőszolgáltatás fejlesztése 

 

V5: Lakóterületek fejlesztése, a Vásártér területének komplex rehabilitációja  
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Ezt a területet három jellegzetes szerkezetű területegységre lehet bontani. A település északi részén 

található sok keskeny utcával átszőtt kiskertes, kisebb lakóépületekkel beépített „Kiskeszthelyi”, 

valamint a nagykertes, nagyobb lakó és üdülőépületekkel, gazdasági- és melléképületekkel beépített 

„Zámor” elnevezésű lakóövezet, illetve a közöttük elhelyezkedő, nagy közterületekkel körülvett 

többszintes épületállományú lakótelepet és néhány jellegzetes középületet (karmelita templom, 

városi kórház) magába foglaló városrész (Rákóczi tér - Vásár tér).  

Utcahálózatát szilárdburkolatú, különböző forgalmi terhelésű gyűjtő és forgalmi utak alkotják, az 

összközműves közműhálózat kiépült, a közterületek hasznosítottak és gondozottak.  

A városrész egyértelműen domináns funkciója a lakófunkció. Ettől eltérő területhasználat, 

szolgáltatások, intézmények (kórház, sportpálya, kemping, autókereskedelem, kertészet) 

leginkább szigetszerűen, illetve a fontosabb közlekedési útvonalak mentén jellemzőek. Ahogy a 

lakófunkció intenzitása nő, úgy az egyéb funkciók megtelepedése is gyakrabban megfigyelhető. A 

lakófunkció intenzitásának további növelésére mutatkozik igény egyes utcák mentén (Pál u., 

Sopron u., Ady Endre u., Lóczy Lajos u.). 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Alapfokú egészségügyi ellátás fejlesztése, az ALI elköltöztetése 

• Egészségház létrehozása 

• Kórház fejlesztése 

• Óvodák, iskolák fejlesztése 

• Játszóterek korszerűsítése 

• Gyalogos és kerékpáros 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 (pl. 

Várvölgy, Gyenesdiás, Rezi) 

• Idegen nyelvű oktatás (óvodák, iskolák) 

• Közbiztonság javítása 

• Csapadékvíz elvezető rendszerek korszerűsítése 

 

V6: Lakóterületek fejlesztése a közmű és közlekedési infrastruktúra fejlesztésével  

Keszthely-Kertváros, az egykori „szőlőhegy” néhány kisebb üdülő ingatlancsoportot leszámítva 

folyamatosan nagykertes, kertvárosias lakóövezetté fejlődik. Szilárdburkolatú úthálózata, közművei a 

zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kivételével kiépült. Lakó- és szállásférőhelyeket biztosító 

épületekkel való beépítése folyamatosan történik, de még jelentős számú beépítetlen ingatlan 

területrész is található. Hiányos a közellátása, kerékpáros kapcsolata a városmaggal.  
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Egyéb funkció, néhány kisebb, helyi igényt kielégítő szolgáltatáson kívül nincs érdemben jelen, a 

terület funkcióhiányos. A terület elérése és a távoli szolgáltatások igénybe vétele során magas a 

gépjárműhasználat, a közlekedési területek azonban még nem mindenhol alakultak ki 

megfelelően. 

Jelentős hiányossága a városrésznek a gyalogos és kerékpáros forgalom számára alkalmas utak 

hiánya, és a felszíni csapadékvíz elvezetés megoldatlansága. Az elkerülő út megépülésével a 

városrész még inkább leszakadt a városmagtól, melyet Hévíz viszonylagos közelsége sem 

ellensúlyoz. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Játszóterek korszerűsítése 

• Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása, akadálymentesítés 

• Sportolási és szabadidős lehetőségek fejlesztése 

• Lakóterületek közösségi közlekedéssel, kerékpárúttal és szolgáltatásokkal való ellátása, 

bekapcsolása a közvilágítási és térfigyelő rendszerbe 

• Hivatásforgalmi kerékpárút hálózati terv elkészítése, környező települések (Cserszegtomaj, 

Hévíz) bekapcsolása 

• Közösségi programok szervezése 

• Célcsoport-specifikus szolgáltatási csomagok kialakítása 

• Családi napközik és játszóházak fejlesztése 

• Csapadékvíz elvezető rendszer, ivóvíz hálózat és szennyvízhálózat fejlesztése 
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V7: Zöldterületi és sport infrastrukturális fejlesztések megvalósítása  

A Hévízi úttól Nyugatra eső, a Hévíz-Keszthely kerékpárúttal határolt terület, a Vadaskert és az ahhoz 

kapcsolódó, a Hévíz-Keszthely kerékpárútig terjedő területe, Keszthely egy komoly fejlesztési 

potenciállal bíró, ám a mai napig nem kellőképpen kihasznált része. A feljebb eső, Hévízi út és 

Gyöngyös-patak közötti Vadaskert terület alkalmasak komolyabb beruházások megvalósítására, míg a 

lenti területek, bonyolult tulajdonviszonyaik és ex lege védett (láp) besorolásuk miatt csak igen 

korlátozottan vonhatók be a fejlesztési elképzelésekbe. 

A terület elhelyezkedése, Hévíz közelsége részben vagy egészben idegenforgalmi, turisztikai, 

rekreációs fejlesztési terület kijelölését indokolná.  

A városrészt érintően (a szomszédos turisztikai fejlesztési területtel együtt) került meghatározásra a 

Festetics kastélytól a Festetics fürdőig akcióterület, mely a kastély és a hévízi tó között található 

fejlesztési potenciállal bíró „folyosó” új, elsősorban turisztikai- és sportfunkciókkal való „megtöltését” 

irányozza elő. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

 Sportcsarnok építése 

 Ökoturisztikai fejlesztések 

 REL fejlesztések 

 

V8: A déli városkapu megteremtése, ökoturisztikai fejlesztések  

A Déli városrész (Gazdasági1) fejlesztésének fő célja, hogy a városba déli irányból (M7) érkező 

turisták esztétikailag egységesebb, turisztikailag attraktív területre érkezzenek. A városba vezető 

fasor irányításával, a meglévő turisztikai lehetőségek „felfűzésével” és új városrészi arculat 

kialakításával a városba érkező látogatók orientálhatók, a városról egy egységes előzetes képet 

kapnak. A városrész új arculatának kialakításához a közlekedési rendszer és a meglévő attrakciók 

fejlesztése mellett a jelenleg elhanyagolt területek hasznosítása, rendbetétele, a zöldterületek és 

lakótérségek esztétikai és funkcionális megújítása is szükséges. 

A városrész jelenleg kettős képet mutat, egyrészt komoly gazdasági funkcióval bíró területek 

találhatók itt, a városrész döntő része azonban mezőgazdasági művelésű, erdő vagy lápterület. A 

városrészt kiszolgáló úthálózat kisebb része portalanított burkolatú, a közművesítés nem teljeskörű.  

A városrész nagyobb részét mezőgazdasági, erdőterületek és nagyrészt leromlott ökológiai 

állapotban lévő lápterületek alkotják, melyeket vízfolyások szabdalnak (Csókakő-patak, Gyöngyös 

patak, Páhoki-patak, Óberek csatorna, Keszthelyi határárok, Hévízi kifolyó, Zala folyó), ezek 

környezetében délen nádas, mocsaras területek alakultak ki. A 76. sz. úttól délre eső területek a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park kis-balatoni területeinek részét képezik.  

A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmú út hiányzó, déli szakaszának 

megépüléséhez igazodó közlekedési kapcsolatok fejlesztése alapvetően befolyásolják a térség 

potenciálját. Közlekedési szempontból a városrész északi határán húzódó, a szabályozási tervben 

szereplő új lakónegyed megközelítését szolgáló közút kiépítése indokolt. 

Ide tartozik a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának tevékenységéhez 

kapcsolódó, főként mezőgazdasági profilú gazdasági társaságok, telephelyeit magába foglaló 

városrész is, de itt található a térségi szennyvíztisztító telep és hulladékátrakó állomás is. A gazdasági 
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városrész telephelyei ennek megfelelően elszórtan, illetve kisebb telephely együttest alkotva 

helyezkednek el, az ott folytatott tevékenységeknek megfelelő, egymástól eltérő méretű és formájú 

épülettel, épületegyüttessel.  

A lápterületek, vizes élőhelyek természetvédelmi rehabilitációja elengedhetetlen az ökoturizmus 

irányába történő elmozdulás lehetővé tételéhez. Ennek megvalósítása azonban számos szereplő 

összefogását és komolyabb állami vagy uniós anyagi szerepvállalást igényel. Az összefogás elindítása 

és a pénzügyi háttér megteremtése érdekében Keszthelynek kezdeményező szándékkal kell fellépnie. 

A városrész egyik jellegzetes – kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkező - területe a Szendrey-

telep, valamint az Újmajor. Itt a sok hasznosítatlan műemléki épület mellett mezőgazdasági termelés 

és kisebb volumenben feldolgozóipari létesítmények találhatók. A Szendrey-telep későbbi turisztikai 

(főleg lovasturizmus), a lakófunkció megszűntetésével járó hasznosítására vonatkozóan a kezelő 

Pannon Egyetemnek vannak elképzelései. 

A Szendrey-major területe jelenleg szociális szempontból kritikus területeknek jellemezhető (a 

városrész lakosságának 51,9%-a legfeljebb általános iskolai végzettségű, az alacsony presztizsű 

foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya pedig 79,3%). A területen nincs vezetékes víz, 

hiányzik a közvilágítás, nincs szennyvíz csatorna, illetve gázbekötés. Jelentős az egyszobás lakások 

aránya (43,2%), az alacsony komfortfokozatú lakások aránya 44,6%, a komfort nélküli, félkomfortos 

és szükséglakások aránya 34,1%. Az utak állapota sem tekinthető megfelelőnek, kevés a pormentes 

út. A lakófunkció megszűntetésével hosszú távon a terület turisztikai hasznosítására nyílik lehetőség. 

A terület nyugati részén jó közlekedési adottságokkal rendelkező, kereskedelmi- logisztikai központ 

kialakítására alkalmas terület található. A terület közel fekszik a sármelléki repülőtérhez, és a 71-es 

főúton az M7-es autópálya felől is közvetlenül elérhető. A városrész mezőgazdasági jellegét 

figyelembe véve, elsősorban zöldség-gyümölcs nagybani piac kialakítása, mezőgazdasági feldolgozó 

és csomagolóüzemek kialakítása, illetve könnyűipari tevékenység letelepítése képzelhető el a 

területen. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Szendrey-telep rehabilitációja, Lovassport-központ kialakítása 

• Ökoturisztikai fejlesztések, láprehabiliotáció 

• Egyetemi gazdaságok, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése 

• Út menti fasorok megújítása 

 

V9: Ipari park fejlesztése és ökoturisztikai fejlesztések  

A Gazdasági 2 városrész Keszthely északi részén elhelyezkedő részben beépített területrészeket és 

nagyobb beépítetlen területeket magába foglaló városrész. A beépített területeken különböző 

gazdasági tevékenységet folytató társaságok telephelyei találhatók, azokon az adott tevékenységet 

szolgáló változatos formájú és méretű épületekkel, épületegyüttesekkel. A beépített területeket 

kiszolgáló úthálózat nagyobb része szilárdburkolatú, a közművesítés teljes körű. A terület egészére 

jellemző a kereskedelmi és építőipari cégek túlsúlya, és ezzel együtt megfigyelhető a telephelyek 

egymást erősítő gazdasági hatása, illetve folyamatos az új cégek betelepülése a területre. A területen 

kapott elhelyezést Keszthely két nagy bevásárlóparkja (Stop Shop és AlfaPark). Mindezek miatt 

kijelenthetjük, hogy e terület Keszthely gazdaságilag legvonzóbb negyede. 
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A beépítetlen területeken sem az úthálózat nincs kiépítve, sem elő-közművesítés nem történt. A 

városrész keleti területén nagy kiterjedésű felhagyott bánya található, melyben a kitermelés 

befejeződött, rekultivációja viszont még nem történt meg. 

A városrész másik része tulajdonképpen Keszthely északi külterülete, annak a városhoz 

közvetlenül nem kapcsolódó, leszakadó, Cserszegtomajt is körülölelő része. A terület teljes 

egésze erdővel borított, a nemzeti park része. A Keszthelyi-hegység kőanyagára, 

ásványvagyonára alapozott több bánya működik a területen. Az elmúlt években számos, a 

Keszthelyi-hegység ökoturizmusba történő bekapcsolását célzó fejlesztés valósult meg a 

területen. 

A városrész keleti területén (Külső-Zsidi u.- Kárpát u. – Lőtéri u. által határolt terület) szegregátum 

alakult ki, melynek fejlesztésével részletesen az Antiszegregációs Program foglalkozik. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Infrastruktúra fejlesztés (járda, parkoló, megállóhely építés stb.) 

• Szolgáltatásfejlesztés (inkubátorház, raktárcsarnok, szolgáltatóház) 

• Vállalkozás és befektetés ösztönzés erősítése 

• Ipari-gazdasági fejlesztési projektek koordinálása, volt üzemek területének újbóli 

hasznosítása (húsüzem, tejüzem, stb.) 

• Befektetői kézikönyv kiadása  

• Aktív befektetésösztönzési politika 

• Vállalkozásösztönző kedvezményrendszer, minősítő rendszer kialakítása 

• Spin-off vállalkozások támogatása 

• Befogadóképesség, arculat javítása 

• Menedzsmentszervezet fejlesztése 

• Illegális szemétlerakók rekultivációja 

• Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztései 

 

V10: A Kertváros és Keszthely élő kapcsolatának megteremtése  

A Gazdasági 3 városrész a 71-es főút, a Hévízi út és a Csókakői patak között található, a Gazdasági 2 

és Kertváros városrészek közé ékelődött kis területű gazdasági városrész, melynek fejlesztési irányai 

nem körvonalazódtak. A területen további beépítés lehetséges. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Területek közösségi közlekedéssel, kerékpárúttal és szolgáltatásokkal való ellátása, 

bekapcsolása a közvilágítási és térfigyelő rendszerbe 

• Hivatásforgalmi kerékpárút hálózati terv elkészítése, környező települések bekapcsolása 

• Gazdasági funkciók megtelepedése 
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V11: Közterületek, parti sétányok és turisztikai attrakciófejlesztés, a szállodaépítés 

lehetőségének megteremtésével  

A Balaton-part elhelyezkedése, tájolása, környezete és egyéb adottságai okán a városközpont mellett 

a település másik sajátos atmoszférájú városrésze. E várorészben települtek meg a Balatonhoz 

leginkább kapcsolódó funkciók: strandok, üdülők, vízisport létesítmények, kikötők, horgásztanyák. A 

városrész fontos elemei a közterületek, utak, gyalogutak, parkok, parti sétányok. A terület 

közlekedési hálózatának jellegzetes eleme a Balatonszentgyörgy – Keszthely – Tapolca vasútvonal, 

amely egyben élesen elválasztja a városközponti városrészektől. A közúti közlekedésre szolgáló 

úthálózat kis sűrűségű, jellemzője, hogy az egyes vízparti funkciókat, attrakciókat összekötő 

közlekedési infrastruktúra még nem alakult ki, a partmenti létesítmények jellemzően külön-külön, 

pontonként érhetők el. A partmenti folyamatos kapcsolat teljes hosszon egyedül a kerékpárút 

tekintetében épült ki. 

A partszakasz központi magja a hajókikötő és környéke, ahol komplex, döntően köz-és zöldterület-

felújítást jelentő rehabilitáció valósult meg. A városrész jelentős beépítetlen, alulhasznosított, 

hasznosítható területtel rendelkezik, turisztikai fejlesztési terület bőven rendelkezésre áll. A városrész 

kell, hogy számos, Keszthely jövője szempontjából kulcsfontosságú beruházás helyszíne legyen: a 

rövid balatoni turisztikai szezont meghosszabbító 3 vagy 4-évszakos attrakciók, szolgáltatások, 

minőségi szálláshelyek, korszerű és a célcsoportok igényeire alapozó vizisport-szolgáltatások, stb. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

• Egységes és elfogadott Balaton-part fejlesztési koncepció elkészítése 

• Egységes és igényes arculat érvényre juttatása a partszakasz teljes hosszán – elegáns part és 

ennek megfelelő minőségű szolgáltatások betelepülésének ösztönzése, a megcélzott 

arculathoz, egységes városrészhez nem illeszkedő funkciók esetleges kiváltása, érdekeik 

sérelme nélkül 

• A városrész közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

• Szállodaépítés lehetőségének megteremtése 

• Meglévő szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése, új szolgáltatások, szélesebb 

kínálat kialakításának ösztönzése 

• Sétányok fejlesztése, Balaton-part III. ütem 

• Strandok fejlesztése  

• Fürdőház kialakítása 

• Kerékpárút fejlesztése, kerékpáros infrastruktúra kialakítása 

 

V12: Természeti és horgászturisztikai fejlesztések megvalósítása  

Keszthely Balaton-partjának déli, döntően külterületi szakasza. Jellemzően beépítetlen területek, 

kizárólag szigetszerűen jelennek meg benne az erdő-, mezőgazdaság, vízgazdálkodási, 

nádgazdálkodási használattól eltérő funkciók. További beépítések, fejlesztések nagyrészt a már 

meglévő területhasználatokhoz kapcsolódóan várhatók. A kerékpárút a teljes szakaszon végigfut. 
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Az északi partszakaszhoz viszonyítva e városrész ugyan kevesebb fejlesztési potenciállal rendelkezik, 

és mindenképp indokolt adottságaiból fakadóan külön városrészként kezelni. Mindazonáltal 

hosszútávon mindenképp szükséges a városrész „helyének megtalálása” a város életében. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

 Horgászturisztikai központ kialakítása 

 Napsugár bérlakás program folytatása, valamint apartmanok és lakások kialakítása a 

Napsugár utca és a vasút közötti területen a Helikon strand szomszédságában 

 Ökoturisztikai fejlesztések 

 

V13: Fejlesztések előkészítése és új funkciók betelepítése  

A Turisztikai fejlesztési 1 városrész (nyugati városrész) a Festetics kastélypark szomszédságában lévő 

egykori honvédségi laktanya és rakétabázis jelentős nagyságú, gyakorlatilag beépítetlen területével, 

jó közúti megközelíthetőségével, kedvező környezeti adottságával a turisztikai fejlesztés 

meghatározó célterülete lehet. A terület közvetlenül a belváros mellett található, onnan gyalogosan 

is elérhető néhány perc alatt. 

A keszthelyi volt honvédségi (rakéta)bázis és környéke több állami tulajdonú és magánkézben lévő 

ingatlant magába foglaló cca. 85 ha-os külterület, a város északnyugati részén található kisebb 

részben mezőgazdasági művelésű, nagyobb részben nem művelt területrészekből álló sík, beépítetlen 

terület. A területrész északról, nyugatról és délről főközlekedési utakkal határolt, így gépjárművel jól 

megközelíthető. A területre vonatkozó helyi építési szabályzat – mely alapján a külterületi területrész 

belterületbe vonható -, és szabályozási terv alapján annak északi és déli részén településközponti 

vegyes és kisvárosi terület-felhasználásra szánt, míg középső és nyugati részén különleges, ezen belül 

is települési léptékű konferencia-, vásár-, szálloda-, szórakoztató-, ill. egészségügyi- és sportközpont 

elhelyezésére alkalmas területek és ingatlanok alakíthatók ki. 

A területen csak a megszüntetett honvédségi bázisokat kiszolgáló út- és közműhálózat maradványai 

találhatóak meg, amelyek a terület-fejlesztési során nyomvonaluk, kapacitásuk, méreteik és műszaki 

állapotuk miatt nem használhatók fel. Nincs a városrészben parkoló kapacitás sem. 

A Keszthely-hévízi kerékpárút (mely a városrészen halad át) és a védett lápterületek gazdag élővilága 

szintén kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek, elsősorban az ökoturizmus fejlesztési irányai 

tekintetében.  

A belváros közelsége, valamint a Keszthely-Hévíz tengely indokolja a szálláshelyfejlesztést a területen 

(természeti védettség alatt nem álló területen). Várható továbbá a Festetics kastélypark további 

fejlesztése is, mely a belvárosi városrészből e területre is áthúzódik majd, és így szerves 

összeköttetést teremt a két városrész között. 

E városrészhez is kapcsolódik a Festetics kastélytól a Festetics fürdőig akcióterület, mely a kastély és 

a Hévízi-tó között található fejlesztési potenciállal bíró „folyosó” új, elsősorban turisztikai- és 

sportfunkciókkal való „megtöltését” irányozza elő. Ide tartozik a Hévíz közvetlen szomszédságában 

található "Angolnás" területe is, amely a Hévízi-tó egészségturizmusára alapozó komoly 

szállodaberuházás helyszíne lehet. 

A városrész többi területe néhány pontszerűen lehelyezkedő funkciót leszámítva alapvetően erdő, 

illetve mezőgazdasági terület. A terület észak-nyugati részén, a Hévízi-kifolyó környékén leromlott 



 
 

 

52  

 

ökológiai állapotú, döntően védett lápterületek találhatók, amelyek Hévízzel közösen gondolkodva a 

Kertváros nyugati oldalával közösen komoly ökoturisztikai potenciállal bírnak. 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

 A volt rakétabázis hasznosítási programjának kidolgozása, lőszermentesítés 

 Angolnás szállodafejlesztési projekt 

 Vadaskert városrész nyugati zöldfelületeinek fejlesztésével párhuzamosan a Keszthely-Hévíz 

zöldfolyosó fejlesztése (Keszthely-Hévíz parkerdő) 

 

V14: Fenékpuszta turisztikai hasznosításának előkészítése 

Fenékpuszta a nemzetközi szinten is kiemelkedő római kori emlékek és a Keszthely-környéki Festetics 

örökség déli végpontjának helyszíne. A jelentős kulturális és épített örökségi érték jelenléte a 

területet egyértelműen turisztikai célú fejlesztési területként pozícionálja. Térségében az országos 

főutak nyomvonala változik, így megközelítése, elérése a jövőben megváltozik. Közúti kapcsolatokon 

kívül erős zöld tengely (Fenyves allé) is kapcsolja a városhoz. A terület adottságai alapján a város és 

más érintett szereplők erőforrásait, lehetőségeit meghaladó fejlesztések helyszíne lehet, 

hasznosítására javaslatok, ötletek készültek, elfogadott elképzelés még nincs.  

A város egyik fejlesztendő területe Fenékpuszta (Valcum), melynek római kori romjai és a major 

épületei jelenleg szabadon látogathatók, de a bennük rejlő turisztikai vonzerő kihasználatlan (a 

turisztikai hasznosítás a bent lakó hátrányos helyzetű családok elköltöztetésével valósítható meg). A 

területen a közművesítés hiányzik. A IV. században épült római erődítményből ma a kapu, a 

háromhajós bazilika és az állami raktár maradványainak felfalazott építményei látszanak. A Festetics 

major épületeit 1820 körül emelték klasszicista stílusban, különösen híressé vált a Festeticsek fenéki 

ménese. Jelenleg csak egy tájékoztató tábla várja a látogatókat. 

Fenékpusztán hosszú évtizedek óta él néhány többgyermekes család (115 fő) alacsony 

közműellátottságú, kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú (66%) házakban, ráadásul nehéz a 

tömegközlekedés, és az utak állapota sem kielégítő. Bár kevés a munkanélküli (13,2%), magas a 

legfeljebb általános iskolát végzettek (42,7%), és az alacsony presztizsű foglalkoztatási csoportban 

foglalkoztatottak aránya (60,9%). 

A területi célhoz kapcsolódó programok, projektek: 

 Fenékpuszta, mint Keszthely és a Nyugat-Balatoni régió déli kapuja hasznosítási 

programjának kidolgozása 

 A terület turisztikai kapcsolatainak kiépítése (Hévízi-kifolyó, Fenyves allé, Balatoni 

Bringakörút, Kis-Balatoni turisztikai útvonalak, stb.) 

 

 

 



2.3 A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA 

A területi és tematikus célok együttesen segítik elő a településfejlesztési koncepcióban felvázolt átfogó célok és a tervezett jövőkép elérését. A következő 

táblázat összefoglalóan mutatja be a tematikus és területi célok közötti összefüggéseket. 
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T1: Szálláshelyek és vendéglátóhelyek 

minőségi és mennyiségi fejlesztése 

              

T2: Turisztikai fejlesztési területek 

előkészítése a fejlesztések megvalósítására, 

attrakciófejlesztés 

              

T3: Turisztikai programok és marketing               

T4: Térségi együttműködések fejlesztése               

T5: Ipari park, Inkubátorház fejlesztése, 

vállalkozásösztönzés 

              

T6: Egyetemi K+F+I fejlesztések, kapcsolati 

háló kiszélesítése 

              

T7: Barnamezős területek és gazdasági 

fejlesztési területek azonosítása, 

előkészítése a fejlesztések megvalósítására 

              

T8: Mezőgazdaság integrált fejlesztése, 

helyi erőforrások hasznosítása, rövid 
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ellátási láncok fejlesztése 

T9: Társadalmi struktúra változásához 

alkalmazkodó ellátórendszerek mennyiségi 

és minőségi fejlesztése 

              

T10: Oktatási infrastruktúra fejlesztése, 

egyetemi kisváros jelleg erősítése 

              

T11: Fenntartható közlekedésfejlesztés és 

energiagazdálkodás, hatékony 

közműrendszerek 

              

T12: Sport és szabadidős funkciók 

fejlesztése 

              

T13: Klímaadaptáció, környezetvédelem               

T14: Városrehabilitáció folytatása, 

közterek, parkok megújítása 

              

T15: Beköltözési kedv javítása, fiatal 

családok letelepedésének elősegítése 

              

T16: Különböző társadalmi helyzetű 

csoportok integrálása 

              

T17: Kulturális fejlesztések, városmarketing               
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Jelmagyarázat:  

 

 

 

 

  erős kapcsolat 

  közepes kapcsolat 

  nincs vagy gyenge kapcsolat 



3 A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
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KESZTHELY Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

 

3.1 A STRATÉGIAI CÉLOK ÉS PROJEKTEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Az ITS, mint operatív jellegű stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások 

(projektek, illetve programok) javaslati listáját, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. Az ITS 

operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és részletekbe menően vagy 

akár teljes körűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó 

projekteket. Fontos azonban annak szem előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a 

megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét projektek megvalósítására, és hogy az 

előkészítettség különböző fázisaiban levő projektelképzelések egymáshoz optimálisan illeszkedve a 

lehető leghatékonyabban szolgálják a stratégia céljainak elérését.  

Az ITS során az alábbi projekttípusokat azonosítottuk: 

 A kulcsprojektek azok a tervbe vett fejlesztések, amelyek alapvető feltételét képezik 

valamely (akár több) középtávú városi cél elérésének, tehát ha a projekt nem valósul meg, 

valamelyik cél nem, vagy csak kismértékben érhető el. Gyakran a kulcsprojekt (ami 

jellemezően nagyobb összegű projekt) megvalósulása előfeltétele egyéb tervezett 

fejlesztések megvalósulásának, vagy azok hatásai érvényesülésének. A kulcsprojekt nem 

feltétlenül integrált projekt, célszerű azonban, ha a kulcsprojekthez további projektek 

kapcsolódnak. 

 A hálózatos projekt több, egymáshoz kapcsolódó, akár azonos jellegű projektelemből áll, a 

város egészére vagy annak jelentős részére kiterjed, valamint a projektelemek egy 

együttműködő rendszer elemeit képezik. A hálózatos projekt lehet integrált projekt, ez 

esetben az együttműködő projektelemek különböző jellegűek, más‐más megvalósítójuk van. 

 Az akcióterületi projektek egymással szinergikus hatást fejtenek ki az egybefüggő vonallal 

körülhatárolt akcióterületen. Az egyes projektelemek segítik más projektek megvalósulását, 

illetve hatásának kiteljesedését. A projektek az akcióterület számára megfogalmazott cél 

érdekében kerülnek megvalósításra, és méretük, valamint várható hatásuk is akkora, hogy 

érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen. 

 Egyéb projektek: a fenti kategóriákba nem tartozó, egyéb tervezett fejlesztések, amelyek egy 

adott városrész vagy a város egésze számára lényegesek. 

Keszthely Város Önkormányzata stratégiai fontosságú feladatként fogalmazza meg a Városfejlesztő 

Társaság létrehozását (a Koncepcióban foglaltaknak megfelelően), mely koordinálni és irányítani 

hivatott a kulcsprojektek, akcióterületi projektek és hálózatos projektek integrált szemléletű 

előkészítését, illetve hosszú távon azok gyakorlati megvalósítását.  

Keszthely városa előtt álló különféle – környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális – kihívások 

szorosan összefonódnak, így a városfejlesztés terén csakis integrált megközelítéssel lehet számottevő 

sikereket elérni. Ennek megfelelően a város fizikai megújítását célzó intézkedéseket olyan 

intézkedésekkel kell egyesíteni, amelyek elősegítik az oktatást, a gazdasági fejlődést, a társadalmi 

befogadást és a környezetvédelmet. Elengedhetetlen ezenkívül, hogy szoros partnerség alakuljon ki a 

helyi lakosok, a civil társadalom, a helyi gazdasági élet és a különböző kormányzati szintek között. A 

kapacitások és a helyi ismeretek kombinációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy felismerjük a közös 

megoldásokat, és széles körben elfogadott, fenntartható eredményeket érjünk el. 
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A jelen pénzügyi ciklusban az Európai Unió már több eszközzel támogatja az integrált szemléletű 

projektek megvalósítását, és ezt a lehetőséget Keszthely városának is aktívan ki kell használnia. Új és 

rugalmasabb eszközök (ITI, CLLD) segítik a fenntartható városfejlesztés integráltabb szemléletét, és 

lehetővé teszik a városfejlesztési stratégiáknak az instrumentumok és a részvétel vegyítésén alapuló 

végrehajtását3. Az integrált területi kezdeményezés (ITI) olyan új támogatási mód, amelynek 

segítségével összevonhatók az egy vagy több operatív program különféle prioritási tengelyeihez 

kapcsolódó támogatások, hogy többdimenziós, több szektort érintő beavatkozások váljanak 

lehetővé. A közösségi szinten irányított helyi fejlesztés (CLLD) nevű eszköz az olyan alulról felfelé 

építkező helyi fejlesztési stratégiákat támogatja, amelyeket minden helyben érdekelt szektor 

képviselőiből alakult helyi akciócsoportok készítenek el és valósítanak meg. 

A 2007 és 2013 közötti időszakban ez csak választható lehetőség volt, de a 2014 és 2020 közötti 

időszakban a városfejlesztést integrált műveleteket felvázoló stratégiák útján kell megvalósítani. 

Emellett lehetőség nyílik az integrált tevékenységek finanszírozására a szűken vett lakókörnyezettől 

vagy a kerületi szinttől az olyan funkcionális várostérségekig, mint például a városrészek vagy a városi 

vonzáskörzetek – beleértve a környező falusias területeket is. 

 

                                                           
3 Forrás: Európai Bizottság INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS adatlap (2014. március) 



Az egyes projektek, projektcsomagok és tematikus célok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti: 

Tematikus cél Kulcsprojektek Hálózatos projektek Akcióterületi projektek Egyéb projektek 

T1: Szálláshelyek és vendéglátóhelyek 

minőségi és mennyiségi fejlesztése 

K2. Balaton-part 

sétányfejlesztés és 

közterületek megújítása III. 

ütem 

 Északi BALATON-part 

akcióterület 

Déli Városkapu 

akcióterület 

 

T2: Turisztikai fejlesztési területek 

előkészítése a fejlesztések megvalósítására, 

attrakciófejlesztés 

  

T3: Turisztikai programok és marketing  H5. Turisztikai és gazdasági 

együttműködések, marketing 

 

 

T4: Térségi együttműködések fejlesztése   

T5: Ipari park, Inkubátorház fejlesztése, 

vállalkozásösztönzés 

 Ipari park akcióterület  

T6: Egyetemi K+F+I fejlesztések, kapcsolati 

háló kiszélesítése 

   

T7: Barnamezős területek, és gazdasági 

fejlesztési területek azonosítása, 

előkészítése a fejlesztések megvalósítására 

 Festetics kastélytól a 

Festetics fürdőig folyosó 

 

T8: Mezőgazdaság integrált fejlesztése, 

helyi erőforrások hasznosítása, rövid 

ellátási láncok fejlesztése 

 H4. Mezőgazdasági 

együttműködés, közös 

feldolgozás, értékesítés 

  

T9: Társadalmi struktúra változásához 

alkalmazkodó ellátórendszerek mennyiségi 

és minőségi fejlesztése 

 H3. Szociális és egészségügyi 

ellátás fejlesztése 

  

T10: Oktatási infrastruktúra fejlesztése, 

egyetemi kisváros jelleg erősítése 

 H1. Korszerű, hatékony és 

fenntartható intézmények és 
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T11: Fenntartható közlekedésfejlesztés és 

energiagazdálkodás, hatékony 

közműrendszerek 

 hálózatok    

T12: Sport és szabadidős funkciók 

fejlesztése 

K4. Szendrey-telep turisztikai 

alcentrum kialakítása 

K3. Békebeli fürdőkultúra 

kialakítása projekt 

Déli Városkapu 

akcióterület 

 

T13: Klímaadaptáció, környezetvédelem  Festetics kastélytól a 

Festetics fürdőig folyosó 

 

T14: Városrehabilitáció folytatása, 

közterek, parkok megújítása 

K1. BELVÁROSREHABILITÁCIÓ 

integrált program 

 

H2. Biztonságos, a belvárosi 

zsúfoltságot enyhítő közúti 

infrastruktúra fejlesztés 

 

Városközpont akcióterület  

T15: Beköltözési kedv javítása, fiatal 

családok letelepedésének elősegítése 

 H6. Családbarát város 

 

 

T16: Különböző társadalmi helyzetű 

csoportok integrálása 

  

T17: Kulturális fejlesztések, városmarketing   

 

(Amennyiben egy projektcsomag vagy projekt több célhoz is kapcsolódik, abban az esetben minden érintett célnál megjelenítésre került a projekt.) 



3.2 KULCSPROJEKTEK 

Keszthely város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó kulcsprojektjei több típusú beavatkozást 

tartalmaznak és több tematikus célhoz is illeszkednek. 

3.2.1 K1. BELVÁROSREHABILITÁCIÓ integrált program 

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.4 

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. 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 lenne egy, a többi funkcióhoz illeszkedő aktív turisztikai és 

rekreációs központ kialakítása, amely a Keszthelyt átszelő számos kerékpáros útvonalra építve 

hiánypótló lenne 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. 

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 

                                                           
4 lásd: részletesen a Településfejlesztési Koncepcióban. 
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"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. 

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 kialakítása valósulhat meg. 

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, üzlethelyiségek, vagy 

multifunkcionális közösségi terek is kialakíthatóak) és zöldtetőt tervez 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.  

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 alakítanánk 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 öntözése. 

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 
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a Kastély utca 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. 

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 kiegészülni 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 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 projekt kapcsán a park zöldterületeinek a rehabilitációja, illetve a degradált területek rekultivációja 

mellett a Helikon emlékmű restaurálását végeznénk el, illetve a már meglévő sétautak gyöngykavics 

burkolatát cserélnénk ki. 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 kutyafuttatót és szintén zárt fűszernövény kertet hoznánk létre. További indokolt 

fejlesztésként tekintünk a park teljes térfigyelő kamera rendszerrel történő felszerelésére is. 

Az ún. „Volán telep” 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. 

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 
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szelte. A Phoenix gálya kiállítótér szerves részét képezni a projektnek, hiszen Keszthelynek a balatoni 

hajózás történelmében betöltött jelentős szerepére hívja fel a figyelmet.   

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. Az 

így kialakított alternatív útvonalon helyezkedne el a Phoenix gálya kiállítóterme, amely így a város két 

legforgalmasabb útvonaláról egyaránt könnyen elérhetővé válna.  

3.2.2 K2. 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.  

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 
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 A városi látványosságok mellett, illetve a kerékpárutak főbb csomópontjaiban információs 

táblarendszer elhelyezése 

 Közlekedési tengely fejlesztése 

 

3.2.3 K3. Békebeli fürdőkultúra projekt 

A "Békebeli Fürdőkultúra" projekt megvalósításával egy olyan attrakciót tervezünk megvalósítani, 

amely 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-ig 

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 kerékpárosbarát 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 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. 

 

3.2.4 K4. Szendrey-telep turisztikai alcentrum kialakítása 

A Szendrey-telepen működik az Egyetem tangazdasága, valamint az elsősorban egyetemi diákokat 

kiszolgáló Georgikon Lovasiskola, ménesgazda képzés és az állattenyésztési képzés gyakorlati 

központja. A telep számos, kihasználatlanul álló, hasznosításra váró épülettel rendelkezik, a 

rendelkezésre álló terület a centrum későbbi terjeszkedésére is alkalmassá tehető.  

A centrum Szendrey-telepen történő megvalósítása mellett szóló érvek:  

 az alapinfrastruktúra megléte, állattenyésztésre, állattartásra alkalmas területek, épületek 

rendelkezésre állása,  
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 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 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 teszi a képzett vezetővel, vagy akár 

vezető nélkül történő lovaglást. Az útvonalak kijelölése GPS-szel történik, a lovasok pedig ezen 

alapulva kapnak 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-telepről 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 
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pókhálószerűen hálózzák be 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. 
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3.3 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: 

3.3.1 H1. 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 

• A gyakorlati képzés infrastrukturális fejlesztése 

• Intézmények energetikai korszerűsítése 

• Távhőszolgáltatás fejlesztése 

• Közvilágítás és intézmények világítóberendezéseinek cseréje 

• Csapadékvíz elvezető rendszer, ivóvíz hálózat és szennyvízhálózat fejlesztése 

3.3.2 H2. 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+F 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; 
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A belváros forgalomcsillapításának köszönhetően egyes közlekedési csomópontok átalakítása is 

szükségessé válik. Régi terv a Rákóczi tér és a Pál utcai 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. 

A város számos kisebb utcája felújításra szorul, melyet célszerű a gyalogos közlekedés 

akadálymentesítésével (járdák és gyalogátkelők felújítása) párhuzamosan végezni. 

Projektelemek felsorolása: 

• Rákóczi téri körforgalom, Pál utcai körforgalom 

• Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése, akadálymentesítés 

• Közösségi közlekedés fejlesztése 

• Parkolási rendszer korszerűsítése 

• Közutak karbantartása, felújítása 

3.3.3 H3. 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, az átmeneti és 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 

3.3.4 H4. 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 
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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 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.) 

3.3.5 H5. 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 
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• 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 

• 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 

3.3.6 H6. 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 városaink a családok számára vonzó, gyerekvállalást 

támogató környezetté és társadalmi közeggé váljanak.  

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 
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 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 

 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 
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• Lakóterületek közösségi közlekedéssel, kerékpárúttal és szolgáltatásokkal való ellátása, 

bekapcsolása a közvilágítási és térfigyelő rendszerbe 

• Hivatásforgalmi kerékpárút hálózati terv elkészítése, környező települések bekapcsolása 

• Idegen nyelvű oktatás (óvodák, iskolák) 

• Közbiztonság javítása 

• Bölcsőde felújítása, családi napközik és játszóházak fejlesztése 

• Közösségi programok szervezése 

• Célcsoport-specifikus szolgáltatási csomagok kialakítása 
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3.4 AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 

3.4.1 Akcióterületek kijelölése 

Keszthely városban 5 akcióterület került kijelölésre, mely városrehabilitációs tevékenységet is 

magában foglal. 

Az akcióterületek és kulcsprojektek a következők: 
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3.4.2 Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 

bemutatása 

3.4.2.1 A1. 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.  
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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. 

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 elérhetőségét (döntően belső 

úthálózatának fejlesztését a kihasználatlan udvarok, zsákutcák közlekedési hálózatba bevonása 

révén). 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 



 
 

 

77  

KESZTHELY Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

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, 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 (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 
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3.4.2.2 A2. 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, és csaknem 27 vállalkozást magában 

foglaló ipari park továbbfejlesztését tervezzük. Az Ipari Park és környezetének infrastrukturális 

fejlesztése révén az eddiginél is vonzóbb üzleti környezet kialakítására törekszünk. Új raktárépületek 

felépítését segítő aszfaltozás, helyi közmű fejlesztés (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 nem 

indult meg a belső infrastruktúra-fejlesztés, döntően forráshiányból kifolyólag. 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 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) 
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• 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 

 

3.4.2.3 A3. 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:  
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 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 

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 

3.4.2.4 A4. 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-telepet, 

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 kulcsporojektként megfogalmazott Szendrey-telep rehabilitáció városrészi szerves kapcsolatát, a 

Fenékpusztai fejlesztések elmozdítását, illetve a Fenyves allé és az útmenti fasorok állapotát javító 
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feladatokat egységesen kell kezelni. Mindehhez elengedhetetlen a területek kezelőinek 

együttműködése, közös gondolkodása. 

Az akcióterület fejlesztési: 

 Horgászturisztikai központ kialakítása 

 Fenékpuszta hasznosítási programjának kidolgozása 

 Szendrey-telep rehabilitációja 

 Lovassport-központ kialakítása 

 Egyetemi gazdaságok, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztése 

 Napsugár bérlakás program folytatása 

 Út menti fasorok megújítása 

3.4.2.5 A5. Festetics kastélytól a Festetics fürdőig folyosó 

Az akcióterület a Festetics kastély jelenleg kezelt területének határától (Pál utca) a Hévízi tófürdőig, 

több városrészen átnyúlva húzódik.  

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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3.5 AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL 

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIÁHOZ 

A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projektek a célokban megjelölt fejlesztéseket szinte 

teljes mértékben lefedve tartalmazzák az összes jelentős fejlesztési elképzelést. Ezeken kívül nem 

kerültek azonosításra egyéb, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések. 

3.6 A FEJLESZTÉSEK ÜTEMEZÉSE 

A tervezett fejlesztések 2014-2020 között kerülnek megvalósításra. Az ütemezés a fejlesztések 

egymásra épülése alapján került kialakításra. 

A tervezett beavatkozások között számos olyan található, amelynek ütemezése a teljes tervezési 

időszakot felöleli, ilyenek például a hálózatos projektek, valamint a kulcsprojektek. A tervezett 

beavatkozások javasolt ütemezését az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza. 

 

BEAVATKOZÁS MEGVALÓSÍTÁS 
TERVEZETT IDEJE 

(év) 

K1. BELVÁROSREHABILITÁCIÓ integrált program 2014-2020 

K2. Balaton-part sétányfejlesztés és közterületek 
megújítása III. ütem 

2015-2017 

K3. Békebeli fürdőkultúra projekt 2014-2020 

K4. Szendrey-telep turisztikai alcentrum kialakítása 2014-2020 

H1. Korszerű, hatékony és fenntartható intézmények 
és hálózatok  

2014-2020 

H2. Biztonságos, a belvárosi zsúfoltságot enyhítő közúti 
infrastruktúra fejlesztés 

2014-2020 

H3. Szociális és egészségügyi ellátás fejlesztése  2014-2020 

H4. Mezőgazdasági együttműködés, közös feldolgozás, 
értékesítés 

2014-2020 

H5. Turisztikai és gazdasági együttműködések, 
marketing 

2014-2020 

H6. Családbarát város 2014-2020 

A1. Városközpont akcióterület 2015-2017 

A2. Ipari park akcióterület 2015-2017 

A3. Északi BALATON-part akcióterület 2015-2020 

A4. Déli Városkapu akcióterület 2014-2020 

A5. Festetics kastélytól a Festetics fürdőig folyosó 2014-2020 

 

3.5. – 1. táblázat: Fejlesztések ütemezése 

 

A projektek ütemezését a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján dolgoztuk ki, figyelembe 

véve a tervezett fejlesztések:  

 előkészítettségét; 

 egymásra épülését; 

 indokoltságát, szükségszerűségét; 
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 a társadalmi, környezeti és gazdasági hatását; 

 lehetséges finanszírozhatóságát; 

 a rendelkezésre álló önkormányzati sajáterő nagyságát,  

 a projekttípusokra jellemző korábbi projekt előkészítési és megvalósítási időigényre 

vonatkozó tapasztalatokat. 

Amennyiben a fenti tényezőkben jelentősebb változások történnek, pl: fejlesztéseket lehetővé tevő 

pályázati felhívások a várt ütemezéstől eltérően jelennek meg, az ütemterv a változások 

figyelembevételével módosulhat. 

 

3.7 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓK ÖSSZEHANGOLT, VÁZLATOS PÉNZÜGYI TERVE 

A stratégia alapját az európai uniós forrásokra épülő operatív programok céljai meghatározzák, 

ugyanakkor a stratégiakészítés idején még nem ismertek, hogy mikor és milyen pályázati források 

válnak elérhetővé, mely kedvezményezetteknek, s milyen kritériumrendszernek kell megfelelni. Így 

csak azon projektek költségbecslése adott, ahol az előkészítés már előrehaladott stádiumban van, a 

többi projektnél a pályázati felhívások megjelenését követően kerülhet meghatározásra a pontos 

projekttartalom és költségvetés. A stratégia kitér a magán befektetőkkel való szervezett és 

strukturált együttműködés lehetőségeire, de esetükben még inkább bizonytalan a források és 

kritériumok ismerete nélkül a várható beruházások ütemezése és volumene. 

2014-2020 között a városfejlesztési beavatkozások finanszírozása elsősorban az európai uniós területi 

és ágazati operatív programokon keresztül valósulhat meg. A tervezett fejlesztések megvalósítása 

2015-2023 között történhet meg. Az ütemezés a fejlesztések egymásra épülése, az önkormányzat 

forrásainak várható rendelkezésre állása alapján lett kialakítva.  

A 2014-2020 közötti EU-s támogatási időszakban a város szempontjából is kiemelt figyelmet érdemel 

a TOP (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) források új eljárás szerinti felhasználása, 

melynek értelmében a 272/2014 (XI.05.) Korm. rendeletben meghatározott területi kiválasztási 

eljárásrend szerint a megyék Integrált Területi Programjuk (ITP) alapján történik a források lehívása a 

1702/2014. (XII.3) Korm. határozatban rögzített forráskeret felhasználásával. (A 2014-2020 közötti 

programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes 

szempontjairól, valamint az operatív programokhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és 

megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörében utalt források megoszlásáról szóló 

1702/2014. (XII.3) Korm. határozat). Zala megye (a megyei jogú Zalaegerszeg kivételével) 2014-2020 

között 23,05 milliárd forintot használhat fel. 

Az ITS keretében megvalósítani tervezett projektek forrásigénye (a jelenleg kidolgozott projekteket 

figyelembe véve mintegy 6890 millió Ft, az összes tervezett projektet figyelembe véve becslésünk 

szerint több mint 60 milliárd forint) jelentősen meghaladja a tervezési időszakban reálisan bevonható 

források mértékét, ami, optimista becslés esetén sem várható, hogy meghaladja a 25 milliárd forint 

összeget. Mivel az elérhető források összetétele sem ismert, 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 előző tervezési ciklusban a Térképtér adatai alapján (http://terkepter.palyazat.gov.hu) 

Keszthelyen több mint 23,28 milliárd forint értékben ítéltek meg támogatást. A város célja a 2007–13 

időszakban megszerzett források mennyiségének meghaladása.  
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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. Az alábbiakban a konkrét 

megvalósíthatósági tanulmánnyal rendelkező (TOP) projektek bemutatása történik. 

 



Fejlesztéseket (előkészített TOP projektek) összefoglaló táblázat: 

Fejlesztés megnevezése Projektelemek Kedvezményezettek 
köre 

Projektköltség, 
(indikatív 
összeg, MFt) 

Finanszírozás lehetséges forrása Indikatív 
ütemezés 

Keszthely vállalkozásbarát 
városfejlesztése és a 
leromlott területek 
rehabilitációja 

A Széchenyi tömb rehabilitációja Keszthely Város 
Önkormányzata 

550 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.1 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása  

2017-2020 

Zöld városközpont kialakítása: a Kossuth Lajos utcáról 
nyíló mellékutcák, belső udvarok átjárhatóvá tétele, 
zöldfelületek kialakítása, új közösségi terek létrehozása 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

910 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.1 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása 

2017-2020 

Barnamezős területek rehabilitációja: a valamikori 
Sörgyár épületének, területének komplex rehabilitációja 
és multifunkcionális terek kialakítása 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

1000 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.1 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása 

2017-2020 

Sörház épületében multifunkcionális közösségi terek 
kialakítása 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

200 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.2 Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti 
örökség fejlesztése 

2017-2020 

Helikon park rehabilitációja Keszthely Város 
Önkormányzata 

250 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.1 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása 

2017-2020 

Zeppelin tér rehabilitációja Keszthely Város 
Önkormányzata 

180 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.1 Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó 
települési környezet kialakítása 

2017-2020 

Keszthely turisztikai 
attrakció-fejlesztése 

"Békebeli Fürdőkultúra" projekt megvalósítása a 
keszthelyi Balaton-parton 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

800 
 

TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.2. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti 
örökség fejlesztése 
 

2017-2020 
 

A Phoenix gálya kiállítótér Keszthely Város 
Önkormányzata 

299,117 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.2. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti 

2015-2017 

Keszthelyi rendezvények egységes arculatát biztosító 
mobil infrastruktúra 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

30 TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés 
2.2. Vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti 

2015-2017 
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örökség fejlesztése 

Keszthely város komplex 
turisztikai 
szolgáltatásfejlesztése 

Balaton parti szolgáltatási alapinfrastruktúra kialakítása Keszthely Város 
Önkormányzata 

1.020,883 TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaság-fejlesztés a 
foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 
I.2. Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a 
kis- és középvállalkozásoknál 

2015-2017 

Keszthely ipari 
infrastruktúra-fejlesztése 

A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának 
kiépítése 

Keszthely Város 
Önkormányzata 

800 TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaság-fejlesztés a 
foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 
1.1 Foglakoztatás-bővítést segítő önkormányzati 
gazdasági infrastruktúra-fejlesztés 

2015-2017 

 

MINDÖSSZESEN   6.040 millió Ft   

 



A tervezett fejlesztések, projektek ismeretében Keszthely a TOP forrásain túl a következő operatív 

programok bevonását, forrásfelhasználását tervezi: 

 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. 

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  
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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.  

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 a negyedévente 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. Ahhoz, hogy a vállalkozások ezekkel a lehetőségekkel minél inkább 

tudjanak élni, középtávon pályázati tanácsadást is elérhetővé tesz a KKV-k számára. Indokolt esetben 

a támogatási lehetőségeket is megvizsgálja az önkormányzat. Ennek formái a gazdasági 

workshopokon felmerültek alapján kerülnek meghatározásra.  

Az önkormányzat a megvalósítás, illetve a fenntartás során sem engedi el a helyi KKV-k kezét, 

amennyiben igénylik ezt. A gazdasági worshop 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.  
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Az ITS elsősorban az önkormányzati beruházásokat emeli ki, azonban a célok megvalósításába, 

valamint egyes beruházásokba a magánfektetőket jelentékeny mértékben be kívánja vonni, ehhez 

számos már meglévő csatornát felhasznál, illetve új lehetőségeket is kíván teremteni. 
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4 ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 
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4.1 BEVEZETÉS 

 

Az Anti‐szegregációs Terv a szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja az esélyegyenlőségi 

problémák meglétét egy adott településen. Célja, hogy a város javítsa azon területeinek helyzetét, 

ahol: 

 a szegregációnak már jelei mutatkoznak, illetve  

 a népesség egy része szegregáltan él.  

A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az 

alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt, vagy a társadalmi 

státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. 

Szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy 

több településrésznek is. 

A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató 

alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök 

kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató 

határértékének megfelelnek. 

Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 

Mivel Keszthely járásszékhely, a következő szegregációs mutatók érvényesek rá: 

 Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb egyenlő, mint 35% 

 Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke: nagyobb 

egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35% 

A kormányrendelet azt is meghatározta, hogy szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett 

területnek azok az egybefüggő területek tekintendők, melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, 

és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet különböző típusú antiszegregációs intézkedéseket különböztet 

meg: 

1. a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések, 

2. a fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések, 

3. a szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések. 
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4.2 A TELEPÜLÉS SZEGREGÁTUMAINAK ÉS SZEGREGÁCIÓ ÁLTAL VESZÉLYEZTETETT 

TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA 

4.2.1 Az IVS-ben azonosított szegregátumok területi lehatárolása 

Területi szegregáció kismértékben jellemző a városra, kisebb lehatárolható lakóterületeken azonban 

koncentráltabban fordul elő a hátrányos helyzetű, alacsonyabb társadalmi pozíciójú lakosság. 

Jellemzően itt találhatóak az önkormányzati szociális bérlakások, illetve ritkábban saját tulajdonú, 

alacsony közmű-ellátottságú ingatlanok, és nem ritka az önkényes lakásfoglalások esete sem.  

A KSH 2001 évi népszámlálási adataiból levezetett nyilvántartása szerint Keszthelyen 3 terület volt 

szegregátum, melyből 2 területen (Téglagyári terület, Transzformátorállomás) a lakosság létszáma 

nem érte el a minimális 50 fős küszöbértéket. Ennek megfelelően megállapítható, hogy 2001. évben 

Keszthely város vonatkozásában kizárólag a Szalasztó utca és környéke (Szalasztó u. - Bem J. u. - 

Kisfaludy u. - Kossuth Lajos u. által körülhatárolt terület) minősült szegregátumnak. 

A KSH által megjelölt hátrányos helyzetű területek 2001-es adatok alapján: 

 

Forrás: KSH 

A szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 

 

 

A 2001-es népszámlálás óta eltelt 14 év, valamint a város szociális lakásállományának 

átstrukturálódása a Szalasztó u. a korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően mára már nem 

tekinthető szegregátumnak. 

A 2001-2007 közötti időszakban Keszthely városban az alábbi, hátrányos helyzetű lakosok nagyobb 

arányú jelenlétével jellemezhető szociális szórványok alakultak ki: 

1. Sopron u. 45. (kb. 10 család élt itt) 
2. Téglagyári terület (mára teljesen megszűnt, a KSH 2001 évi nyilvántartása még jelöli) 
3. Pethő u. 5. (4 család élt itt, az épület lebontása megtörtént) 
4. Szalasztó u. 19. (több mint 10 család élt itt) 
5. Cserszeg u. 2. (6-7 család élt itt) 
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Jelenleg magántulajdonú, hátrányos helyzetű családok által lakott ingatlanok közül rossz állapotban 

az alábbiak vannak: Cserszeg u. 6., 12., 26., illetve a Vásár tér 1. szám alatti ingatlanok. 

Keszthely Város Önkormányzata hatékony szociális politikájának köszönhetően 2008-ra sikerült a 

fent említett szórványterületeket felszámolni, és a lakosok többségének a korábbi alacsony 

komfortfokozatú, kis alapterületű, rossz közműellátottságú lakás helyett méltóbb életkörülményeket 

biztosító, alacsony fenntartási költségű önkormányzati bérlakásokat biztosítani. 

4.2.2 Az ITS-ben azonosított szegregátum területi lehatárolása 

A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Keszthelyen egy külterületi településrész tekinthető 

szegregátumnak, mely a Kárpát utca, Lőtéri utca, Öv utca területét foglalja magába. A területet az 

alábbi térkép mutatja be. 

 

 

A szegregátum adatait az alábbi táblázat foglalja össze: 

Mutató megnevezése 
Keszthely 
összesen* 

Kárpát utca 
(Külterület) 

Lakónépesség száma 20619 115 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 12,2 32,2 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,0 59,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 26,7 8,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

10,3 72,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség 
arányában 

23,7 0,0 

Lakásállomány (db) 9981 31 
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Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 3,1 3,2 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

35,9 64,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül 

6,1 45,6 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 59,1 32,4 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 37,2 48,6 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

20126   

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

26,1 70,8 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

53,9 61,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 10,1 45,5 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

5,6 27,3 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

2,5 3,2 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 5,9 45,2 

 

Infrastrukturális helyzet: 

A Kárpát-utca Zsidi u. felőli oldala jó állapotú, ezt követően leszűkül és rendezetlenné válik, földútba 

megy át. Járda nincs, gyakoriak a „lomis” illegális szemétkupacok. Korábbi építésű önkormányzati 

lakásokhoz, amelyek a kiépített úttól Ny-i irányban fekszenek (Kárpát u. 18-20.) nem vezet kiépített 

(szilárd burkolatú) út, ezek a lakások nem rendelkeznek gáz csatlakozással, csapadékvíz elvezetéssel. 

A terület vezetékes víz és közvilágítás infrastruktúrája csak részben megoldott. A pormentes út 

kiépítése is indokolt. A Lőtéri utca eleje rendezett, itt épültek a szociális bérlakások, amelyek kulturált 

lakókörnyezetet biztosítanak. A lakásokhoz új járda is épült. A Külső-Zsidi út érintett szakaszán nincs 

kiépített járda, ezért a jelentős mértékű gyalogos forgalom az úttesten közlekedik, ebből kifolyólag 

veszélyes útszakasznak minősül. Az útesttel párhuzamosan futó nyílt árok felújítása indokolt. 

A szegregátum elszigeteltségét tovább fokozta az elkerülő út megépülése, mely a területet elzárta a 

városmagtól. A közlekedés a Zsidi körforgalom kiépített gyalogos és kerékpáros átvezetésén 

lehetséges, azonban a városba vezető utak (Zsidi út, Csapás út) mentén sem járda, sem kerékpárút 

nem áll rendelkezésre. Mindez balesetveszélyes közlekedési helyzeteket teremt. 

Demográfiai és szociális, foglalkoztatási jellemzők: 

A terület lakossága 115 fő, 31 lakás található az érintett utcákban. A terület legnagyobb problémája 

az alacsony iskolai végzettség, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 72,1%. A lakosok munkaügyi helyzetét jellemzi, hogy a rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 64,7%, a 

területen a munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 45,5%, és ebből a tartós munkanélküliek 

aránya 27,3%. 

Az alapszintű képzettség önmagában nem növeli a munkakeresési esélyeket, de arra esélyt ad, hogy 

további – lehetőleg piacképes – szaktudást lehessen szerezni. Mivel sok esetben 8 osztály hiánya 

miatt nem lehet beiskolázni pl. a közfoglalkoztatás keretében szervezett képzésekbe a rászorultakat 
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(és ezzel legalább az esélyeiket növelni), ezért az alapképzettség megszerzése az aktív korúaknál 

társadalmi és szociális okokból is indokolt. 

A területen élő lakosság száma a város teljes lakosságához viszonyítva meglehetősen csekély, 
azonban az ezen a területen élők nagyobb arányban veszik igénybe a szociális ellátásokat, segélyeket. 
A területen élők (városi lakosság mindössze 0,56%-a) az elmúlt években nagyos magas arányba 

vették igénybe a következő segélyezési formákat: 

 rendszeres szociális segély: helyi (város összes 7,2%-a), törvényi (város összes 9%-a), rokkant 

(város összes 6,1%-a); 

 aktív foglalkoztatást helyettesítő támogatás (város összes 9,2%-a); 

 rendkívüli segély; 

 átmeneti természetbeni (város összes 7,6%-a); 

 önkormányzati természetbeni (város összes 3,2%-a); 

 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /természetbeni/ (város összes 7,8%-a); 

 rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény (város összes 6,7%-a); 

 lakásfenntartási áram és lakbér (város összes 2,1% és 12,0%-a). 

Mindezeken felül a város által nyújtott egyedi támogatási formák közül a kifejezetten romák 

felzárkóztatását segítő esélyegyenlőségi támogatás igénybevétele magas, emellett a rendszeres 

nevelési segély és a diákbérlet-támogatás számottevő (város összes 2,0% és 8,1%-a), ám az 

alapszolgáltatást fizető TV-támogatást nem igénylik az emberek, inkább kifizetik saját forrásból a 

többcsatornás csomagokat. 

 

4.2.3 Szociális szórványterületek 

A szociális szórványterületek (nem szegregátumok) jelenleg a következők: 

o A belvárosban a Szalasztó utca és környéke (Cserszeg utca) 
o Fenékpuszta területén 
o Szendrey-telep, Újmajor 

 

Keszthelyen a szegregátumon kívül Fenékpuszta és a Szendrey-major területe jellemezhető szociális 

szempontból kritikus területeknek, hiszen itt hosszú évtizedek óta él néhány többgyermekes család 

alacsony közműellátottságú, kis alapterületű, alacsony komfortfokozatú házakban, ráadásul nehéz a 

tömegközlekedés, és az utak állapota sem kielégítő. Mindkét helyszín állami tulajdonú terület, 

Fenékpuszta a Magyar Államkincstár, a Szendrey-telep a Pannon Egyetem kezelésében van. Az itt élő 

lakosok többnyire nem hátrányos helyzetűek, vagy roma származásúak, saját bevallásuk szerint a 

lakókörnyezetükkel elégedettek, és nem áll szándékukban elköltözni. Foglalkoztatottsági mutatóik 

megfelelőek, nem jellemző kiugróan magas munkanélküliség. 

A Szalasztó utca és környéke nem tekinthető szegregátumnak, de a városrészi statisztikai adatok 

elemzéséből kiderül, hogy még itt is nagy arányban található alacsony iskolai végzettségű lakosság. A 

Szalasztó utca, Rákóczi tér, Lehel utca által határolt terület erősen leromlott utcaképpel, elhagyott 

épületekkel, üres (lebontott) telkekkel rendelkezik. A városközponti jelleg ellenére magas az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya (11,6%), és a komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya 

(12,9%). Az önkormányzat fejlesztési tervei között szerepel a Cserszeg utcában 6 lakásos fecskeház 

építése. 
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4.3 AZ IVS-BEN SZEREPLŐ ANTISZEGREGÁCIÓS TERVBEN FOGLALT INTÉZKEDÉSEK 

ÉRTÉKELÉSE  

Az Anti-szegregációs Terv összeállításakor a városvezetés és a megbízott szakértők igyekeztek a 

lehető legszélesebb partneri körben előkészíteni és megvitatni a városban észlelhető és kezelhető, 

főleg szociális típusú és egyes helyekre korlátozódó problémákat. A város anti-szegregációs tervének 

célja az volt, hogy beazonosítsa az egyes fejlesztési területeket, valamint kijelölje azokat a célokat, és 

lehetséges beavatkozásokat, amelyek szükségesek a szegregátumok kialakulásának megelőzéséhez 

és megszűntetéséhez. 

A szórványok felszámolását az önkormányzat több szociális típusú intézkedés egyidejű 

alkalmazásával érte el:  

1. A hátrányos helyzetű, alacsony társadalmi pozíciójú családokat frekventált, jó 
lakókörnyezetbe történő integrálással segítette (pl. Rákóczi tér. 13., Fuvaros u. 3., Vásár tér 
10.) – itt jellemzően iskolázott, munkajövedelemmel rendelkező, társadalmilag elismert 
szomszédok „veszik körül” a családot, ezzel segítve integrálódásukat. 

2. Szociális bérlakás építéssel: a Lőtéri utcába új építésű, komfortos, jól megközelíthető 12 
lakásos sorház épült, ahova pályázat útján a szükséglakásokban élő családok nyerhettek 
elhelyezést. Nem csak hátrányos helyzetűek élnek itt, és a lakók közül sokaknak van 
rendszeres munkajövedelme. A szociális bérlakások igénybevétele pályázat útján történt, 
választható lehetőségként került kiajánlásra.  

3. Az önkormányzat további, a jelenleginél nagyobb alapterületű lakás építését tervezte. A 
szociális lakásépítés lehetséges helyszínei közül meg kell vizsgálni, hogy a városrészek közül 
hol nem okozza további szegregátum kialakulását az építkezés. 

4. Közmunkaprogramokkal igyekezett csökkenteni a szezonális munkalehetőségek okozta 
jövedelemingadozást. 

5. Törvényileg meghatározott szociális ellátást biztosított, családsegítő szolgálatot működtetett. 
 

A kijelölt utcákban az önkormányzat az alábbi akciókat valósította meg: 

• Lakáshoz jutás támogatása, a bérlakás állomány jobb, hatékonyabb kihasználása, kapcsolódó 

tervek készítése, a folyamat ellenőrzése. 12 db új bérlakás építésének tervezése és ezzel 

kapcsolatban a szociális lakásrendelet felülvizsgálata, hogy ezáltal a szegregáció kialakulása 

csökkenjen a városban. A telepszerű környezetek felszámolására terv készítése. 

• A terület környezeti szennyezettségének, csökkentése, az illegális szemétlerakások 

megszüntetése. 

• Helyi közbiztonsági program kialakítása az itt élők közreműködésével. Ehhez hozzájárulhat az 

átlátható, biztonságos térszerkezet kialakítása és a lakosságot érintő felvilágosító képzések 

megvalósítása is. 

• Kiemelt egészségügyi figyelem, szűrési, megelőzési programok, tájékoztatás és 

kommunikáció. Kiemelten szükséges odafigyelni a veszélyeztetett gyermek korosztály testi és 

pszichés fejlődésére, az egészséges életmód alapvető feltételeinek biztosítására. A 60 évesnél 

idősebbek alacsony aránya részben a területen jellemző alacsony átlagéletkorra, másrészt az 

egészségtelen életmódra hívja fel a figyelmet. Első lépésként szűrni és mérsékelni szükséges 

mindazokat a körülményeket, melyek legjellemzőbb módon hozzájárulnak e problémák 

kialakulásához és tartós fennmaradásához. 
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• Oktatási, képzési támogatások 

 A versenyképesebb tudás feltételeinek megteremtése 

 A sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű tanulók helyi integrációjának további, fokozott 

biztosítása 

 Az egyéni képességeket és érdeklődést szem előtt tartó nevelési szemlélet kialakítása, 

fejlesztése 

 A kulcskompetenciák (szövegalkotás- szövegértés, matematika-logika, szociális, életviteli és 

környezeti kompetenciák) fejlesztése 

 Az egész életen át tartó tanulás motivációjának megalapozása 

 Az átlagtól lemaradók esetében a szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók igénybevételével 

megvalósított komplex vizsgálatok és egyéni fejlesztési programok kidolgozásának 

támogatása 

• Képzési szint emelése, kulturális tevékenység támogatása, az önazonosság és identitás 

megőrzése, a kulturális sajátosságok bemutatásának támogatása révén. 

• A foglalkoztatottság növelése. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő 

lakosságcsoportok foglalkoztatási helyzetének javítása minden közösség elemi feladata. Erre 

vonatkozóan Keszthely önkormányzata tervezi képzési-foglalkoztatási célú, munkaerő-piaci 

integrációs és re-integrációs projektek megvalósítását. Emellett – együttműködve az ÁFSZ 

szakembereivel – folyamatosan szem előtt tartják a kínálkozó munkalehetőségeket. („Lépj egyet 

előre” program) 

• A bérlakás állomány jobb, hatékonyabb kihasználása. Az önkormányzati bérlakás állomány 

teljes körű felmérése a település legfontosabb feladatai közé tartozik. A város megvalósította a 

bérlakások költséghatékony, az állagmegóvást is szem előtt tartó felhasználását megcélzó tervek 

készítését, a jelenlegi használat tüzetes ellenőrzését.  

• Kisebbségi érdekvédelem fejlesztése (e beavatkozás sikeres végrehajtásakor az 

önkormányzat hangsúlyosan számít a RNÖ és egyéb roma, civil szervezetek együttműködésére). 

Összefoglalva megállapítható, hogy a város hatékony antiszegregációs politikájának köszönhetően a 

szociális szórványterületek lemaradása általánosságban mérséklődött, viszont a Kárpát utca területén 

a korábbi évekhez képest új szegregátum jött létre. A szegregátum kialakulásának egyik fő oka a 

területen épített 12 lakásos szociális bérlakás volt.  

4.4 A SZEGREGÁCIÓ MÉRSÉKLÉSÉT VAGY MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK  

A szegregáció mérséklését/megszüntetését célzó intézkedések négy körbe sorolhatók. 

4.4.1 Munkaerőpiaci integráció 

A foglalkoztatás bővítése a szegregátumok felszámolásának egyik kulcskérdése. A beavatkozás célja a 

területeken élő népesség munkaerő‐piaci integrációjának elősegítése, az alapfokú képzettség 

megszerzésével, szakképzéssel és új munkahelyek teremtésével. A programnak tehát nem csak új 

munkahelyeket kell teremtenie számukra, hanem meg kell próbálnia foglalkoztatásuk kifehérítését is. 

Az itt élők foglalkoztatását ezen túlmenően képzéssel, és programokkal kell ösztönözni. Egyszerre kell 

megközelíteni a munkaadói és munkavállalói oldalt. Nem csak képzéseket és átképzéseket kell 
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indítani, hanem munkahely‐teremtő, elhelyezkedést segítő programokat kell bevezetni/folytatni. 

Ezek az intézkedések nem csak rendszeres és legális jövedelemforrást, hanem az élet más területein 

megvalósuló integrációt is jelentenének, többek között a saját lakókörnyezet fejlesztésén keresztül is. 

Így hosszú távon nem csak a lakosság, hanem a terület helyzete is stabilizálhatóvá válhat. 

Az integráció egyik alapfeltétele a jelenlegi illegális megélhetési források (pl. lopás, lomizás, 

szemétgyűjtés és égetés) visszaszorítása, melyet aktív rendőri és katasztrófavédelmi fellépéssel lehet 

megvalósítani. A másik alapfeltétel a családtámogatási ellátások szigorúbb feltételekhez (pl. 

óvodáztatás, iskolalátogatás) kötése. 

4.4.1.1 Munkába állás segítése 

A szegregált területen élőkkel a személyes kapcsolattartás /szociális foglalkoztatási ügyek kapcsán 

olyan mértékű, hogy a rászorultak mind az önkormányzat, mind a Nyugat-dunántúli Regionális 

Munkaügyi Központon keresztül információkhoz tudnak jutni esetleges álláslehetőségről. 

Természetesen az önálló munkakeresést is érdemes ösztönözni. 

4.4.1.2 Munkahelyteremtés önkormányzati fenntartású intézményeknél és beruházásoknál 

A munkaerő-piaci integráció, képzési, átképzési, munkahely‐teremtési, elhelyezkedést segítő 

programok indításában az önkormányzat vezető szerepet játszhat. A programba továbbra is be lehet 

vonni olyan közcélú, közmunka‐foglalkoztatottakat, akiket ezek után önkormányzati intézményekben 

továbbfoglalkoztatnak (nőket főleg szociális, egészségügyi területen, férfiakat a városfenntartás és 

üzemeltetés területén) és ezzel tartósan a munkaerőpiacon tudnak tartani. 

4.4.1.3 Felnőttoktatási és képzési programok indítása 

A munkaerő-piaci integráció egyik jelentős gátja az alacsony képzettségi szint. A képzési programok 

kialakításánál figyelembe kell venni a munkanélküliek, a szegregátumban és környékén élők jelenlegi 

iskolázottsági színvonalát és tanulási potenciálját. A tanulatlan romák nagy részére jellemző, hogy 

alacsony presztízsű munka és tanulás közül jobban preferálják a munkát és mivel az 

egzisztencia/jövő/családtervezés nem jellemző, ezért amennyiben nem kapnak érte juttatást, az 

oktatásban általában nem vesznek részt. 

Az előzetes tapasztalatok szerint különböző szintű képzések indítása javasolt a felnőttképzés 

területén. Az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők esetében támogatni kell az alapfokú 

végzettség megszerzését, az olvasás‐írás, számítógép használat elsajátítását. Mivel a 

közmunkaprogramban indított képzésekhez általában csak azok tudnak kapcsolódni, akik legalább 8 

osztállyal rendelkeznek és a szegregátum lakói közül sokan ennek nem felelnek meg, így ez a képzés 

kiemelt fontosságú. Az alapfokú végzettségűek esetében szakmaszerzés javasolt, méghozzá olyan 

szakmák terén, melyek Keszthely és környékén hiányszakmaként jelentkeznek. 

4.4.2 Oktatási integráció 

Az alap és középfokú oktatási integráció minden oktatási intézmény pedagógiai programjában 

szerepel. Az önkormányzat a fenntartásába lévő bölcsőde és óvodák esetében kialakított, elfogadott 

integrációs programokon keresztül tudja érvényesíteni az integrációs elveket. Az intézmények 

működési gyakorlata az esélyegyenlőség és szegregációmentesség elvét követi.  

4.4.2.1 Tanulói támogatás, motiváció 

Az önkormányzat a helyi hátrányos helyzetű diákokat a helyben nem oktatott szakmák 

támogatásának elvégzésének támogatásával /utazási, kollégiumi támogatás/ is segítheti a jövőben. 
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Mindezek mellett a RNÖ a hiányszakmák ösztöndíj programjainak ismertetése, szakma-megismerő 

programok szervezésével, cigány szakemberek „jó példájának” megosztásával tudja segíteni a 

beavatkozást. 

4.4.3 Integrálás helyi támogatáspolitika segítségével 

4.4.3.1 Meglévő helyi támogatáspolitika fenntartása 

Keszthely városban erős a szociális háló (leszűkült állami támogatás mellett meglévő/megmaradt 

helyi támogatáspolitika), amely nem kifejezetten a szegregált területekre irányult, hanem a 

szegregációs problémák okait több oldalról folyamatosan kezeli és igyekszik minden rászorulót 

támogatni az egész városban. Az intézkedést indokolja, hogy a magas analfabétizmus, eljárási 

ismeretek hiánya magában rejti, hogy rászorultak nem részesülnek valamely ellátási formában, amely 

javítani hivatott hátrányos helyzetükön. 

4.4.4 Lakhatási integráció, lakásmobilitás 

4.4.4.1 Lakásmobilitás felmérése 

A külterületi szegregátum magántulajdonban lévő lakóterületei külső segítség nélkül képtelenek 

érdemben megújulni, a hosszú távú cél a rossz minőségű lakásállomány felszámolása, amely 

elérésénél a bontás és új építésnek lenne értelme, amit azonban a tulajdonosok nem tudnak 

finanszírozni. Érdemes felmérni tehát mobilizálási lehetőségeiket, hajlandóságukat egy 

önkormányzati szociális bérlakásba költözésre. 

4.4.4.2 Lakóterületek infrastrukturális fejlesztése  

A külterületi lakónegyedben játszótér kialakítására, a gyalogos és kerékpárút kiépítésére lenne 

szükség. Emellett önkormányzati feladat a szilárd burkolatú közutak kialakítása, a zaj és porterhelés 

csökkentése, az érintett utcákban a közvilágítás kiépítése, a közbiztonság javítása. 

 

4.5 A FEJLESZTÉSEK SZEGREGÁCIÓS HATÁSÁNAK KIVÉDÉSÉRE HOZOTT INTÉZKEDÉSEK 

A város az akcióterületek kijelölésekor, beavatkozások meghatározásakor a szegregációs 

vonatkozásokat, azaz a beavatkozások hatását a szegregált, illetve veszélyeztetett területekre is 

figyelembe vette. A városfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterületek, városi szintű és városrészi 

szinten megfogalmazott projektek nem növelik a szegregátumok erősödésének, vagy további 

szegregátumok kialakulásának veszélyét. A kijelölt fejlesztések során szegregátumnak minősülő 

lakóterületen olyan fejlesztés nem történik, mely mélyítené a szegregációt. A célok összességében a 

jövőkép elérését úgy kívánták meghatározni, hogy azok egyben a szegregációs folyamatok oldására is 

törekszenek. 

Hosszú távon kiemelten kell kezelni a gyermekek szocializációját és oktatását. A felzárkóztatás annál 

eredményesebb, minél fiatalabb korban kezdődik. Az intézmények igénybevétele alapvetően függ 

elérhetőségüktől. Egy intézmény (főleg a bölcsőde, óvoda, ált. iskola szintjén) minél jobban elérhető, 

annál jobban segíti a későbbi integrációt, így az elérhetőség, megközelítésének biztosítása minden 

szegregátumban élő számára alapvető. A felzárkóztatás/felzárkózás segítése magas humán erőforrás 

igényű, a személyes kapcsolat és bizalom kialakításának, példamutatásnak nagyon nagy szerepe van. 

Minél később kezdődik a felzárkóztatás, annál súlyosabb társadalmi- és finanszírozási 

következményei vannak. A szegénység, a tanulatlanság, a munkanélküliség 15-20 éven belül 
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megsokszorozva újratermeli önmagát. A hátrányos helyzetű rétegek esetében magas a 

gyermekvállalás. Amennyiben a felnövekvő nemzedék egy része nem a tanulásra, munkavállalásra, 

elfogadható szociális viselkedésre ösztönző környezetben él (amely a szegregátumokra ma jellemző), 

akkor nincs tanulható, integrációjukat segítő példa előttük. A tudatos családtervezés ösztönzése, a 

gyerekvállalás nem bevételi forrásként kezelése csak hosszú távon alakítható ki. 

Ahol a gyerekek nagy számban küzdenek tanulási- és szociális háttérképességbeli hiányokkal, ott 

egyértelmű, hogy ezek fejlesztésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez nem a normál tanítási órák 

számának emelést jelenti, hanem tudatosan felépített programokat (pl.: erre a mindennapos 

művészeti és/vagy sporttevékenységek pozitív transzferhatásaik révén alkalmasak). A 

tehetséggondozás is teret kap, de nem a fő cél rovására. 

A leszakadó közösségek fejlesztése akkor lehet sikeres, ha a felzárkózási célú beavatkozásoknak a 

közösség minden rétege tapasztalja az előnyeit. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a beavatkozások pozitív 

hatásait minden életkorban kell érzékelni, másrészt erősíteni kell az érintett területek 

összehangoltabb működését. 

A nevelési, az egészségügyi, a szociális és a karitatív szolgálatok szinergiájának tudatos rendszere 

hozhat lényeges előrelépést a felzárkózás területén. Ez kell, hogy kiegészüljön a munkahelyteremtő 

lehetőségekkel. 

Ez a rendszer akkor működőképes, ha a beavatkozási területeken a gazdaszemlélet érvényesül. 

4.6 A SZEGREGÁCIÓT OKOZÓ FOLYAMATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, HATÁSUK 

MÉRSÉKLÉSÉRE TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 

Az elkerülő út megépülésével a külterületi szegregátum leszakadása erősödött, melynek 

mérséklésére a közlekedési kapcsolatok (gyalogos és kerékpáros nyomvonalak, közösségi közlekedés) 

fejlesztése lehet a megoldás. 

Mivel a szegregátum közvetlenül a Keszthelyi Ipari Park szomszédságában található, érdemes 

megvizsgálni az ipari park bővítésének lehetőségét a területen. Ezzel helyi munkalehetőséget és 

kedvező infrastruktúrát lehetne létrehozni. 

A szegregátumokat érintő beavatkozásoknak lehetőség szerint helyben kell megtörténniük, a 

programok könnyebb elérhetősége és a kezdeti kudarcok csökkentése érdekében. Ezek lehetnek a 

képzési, és közösségi soft elemek, illetve a közvetlenül a terület infastruktúráját érintő 

beavatkozások. 

Szegregációt fokozó folyamatok: 

 iskolázatlanok, munkanélküliek bevándorlása 

 meggondolatlan, felelőtlen gyermekvállalás 

 antiszociális viselkedés 

 iskolai képzésből történő lemorzsolódás 

 szakképesítés megszerzésének hiánya 

 munkalehetőség hiánya 

 önpusztító életmód 

 szenvedélybetegség 

 pszichiátriai betegség 
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 elszegényedés 

 eladósodás 

 deviancia 

 generációkon át mélyülő hátrányok 

 motiváció hiánya 

 kommunikációs készség alacsony színvonala 

 funkcionális analfabetizmus 

 információhiány 

Szegregációt mérséklő tényezők: 

 szociális foglalkoztatás biztosítása 

 mentorált közösségi vállalkozások 

 szociális alapú, élőmunka igényes munkahelyteremtés 

 fenntartható életmódra nevelés 

 hátrányos helyzetet kompenzáló pedagógiai programok biztosítása 

 felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása 

 közösségi befogadást célzó programok indítása 

 egyházi szerepvállalás erősítése 

 központi költségvetés által támogatott programok indítása 

 szociális bölcsődei elhelyezés feltételeinek megteremtése 

 felzárkóztatásban közreműködő szervezetek együttműködésének koordinálása 

A szegregációs folyamatok kezelése több, egymást segítő irányú kell, hogy legyen, így: 

 foglalkoztatás javítása, 

 korai szocializáció és oktatás, 

 felzárkózásban előrehaladók célzott támogatása, 

 életveszélyes, gazdaságosan fel nem újítható épületek felszámolása, 

 jogszabályi változtatások. 
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4.7 A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS FORRÁS HÁTTERE 

A tervezett intézkedések megvalósításának ütemezése: 

Intézkedés Ütemezés Várható forrásigény 

SZ1. Munkába állás segítése folyamatos 50 m Ft 

SZ2. Munkahelyteremtés önkormányzati 

fenntartású intézményeknél és 

beruházásoknál 

2015-2017 25 m Ft 

SZ3. Felnőttoktatási és képzési programok 

indítása 

folyamatos 120 m Ft 

SZ4. Oktatási integráció folyamatos nincs adat 

SZ5. Tanulói támogatás, motiváció folyamatos nincs adat 

SZ6. Meglévő helyi támogatáspolitika 

fenntartása 

folyamatos nincs adat 

SZ7. A központi belterületen lévő szociális 

szórvány terület rehabilitációja 

2016-2020 650 m Ft 

SZ8. Lakásmobilitás felmérése 2015-2016 nincs adat 

SZ9. Lakóterületek infrastrukturális 

fejlesztése 

2017-2020 120 m Ft 

 

4.8 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 

A program sikeres megvalósítása érdekében bevonandó partnerek: 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 Tematikusan a célhoz kapcsolódó civil szervezetek 

 KLIK, intézményfenntartók 

 Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

 Keszthelyi Ipari Park 

 Városüzemeltető Kft. 

 

4.9 AZ ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE – 

MONITORING 

Az anti- szegregációs stratégia nyomon követési és monitoring tevékenysége nem különül el a teljes 

stratégia monitoringától, ami a 6.5 Monitoring rendszer fejezetben kerül bemutatásra. 
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5 A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 



 

5.1 KÜLSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK  

A stratégia az alábbiak szerint illeszkedik a településrendezési eszközökhöz, és képez összhangot az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági 

programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel. 

 

5-1. táblázat: A stratégia helye a fejlesztési és rendezési tervek rendszerében 

TELEPÜLÉSI

Fenntarthatósági program

 Local Agenda 21 (2011)

Szabályozási Terv

 és Építési Szabályzat (HÉSZ)

SZ
IN

T

ITS
 2014-2023

REGIONÁLIS

MEGYEI

EU/NEMZETKÖZI Európa 2020

Duna Régió Stratégia

Nemzeti Fenntartható Fejlődési

 Stratégia (2007)

ORSZÁGOS

ITB - Integrált Területi Beruházás(ok) 

(készítése folyamatban)

Smart City  program

 (készítése folyamatban)

 Településfejlesztési Koncepció 2014-2030Településszerkezeti Terv 2

Széchenyi 2020

Regionális Intelligens szakosodási stratégia 

(RIS3) 2014-2020

Megyei Területrendezési Terve 
Megyei Területfejlesztési koncepció

Megyei területfejlesztési program 2014-2030 (Stratégia és Operatív program) 

Nemzeti Intelligens Szakosodás

i Stratégia (S3) 2014-2020

Nemzeti Közlekedési

 Stratégia (NKS) 2013

Nemzeti Fejlesztés - Országos Fejlesztési 

és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)

 1/2014. (I.3.) OGY hat.

Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

2003. évi XXVI. tv.

PROGRAM

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEKTÍPUS RENDEZÉSI TERVEK

HIERARCHIA KONCEPCIÓ STRATÉGIA
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5.1.1 A stratégia és a rendezési tervek összhangja 

A településrendezési eszközök közül a stratégia illeszkedik a Helyi építési szabályzatban (32/2009. 

(X.15.) számú önkormányzati rendelet), illetve a Szabályozási tervben (184/2002. (VI.27.) számú 

önkormányzati határozat) foglaltakhoz. 

A HÉSZ a beépítésre nem szánt területeken a természet, az erdők, a termőföld, az épített környezet, 

a kulturális örökség, a bányászat, a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok mellett a Balaton 

kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési 

szabályzat megállapításáról szóló törvény (továbbiakban: BTSZ.), a Balatoni Vízpart-rehabilitációs 

szabályozás követelményeiről szóló korm. rendelet, valamint Keszthely Vízpart-rehabilitációs 

szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs 

tanulmánytervének elfogadásáról szóló miniszteri rendelet együttesen határozzák meg a 

területhasználat és az építés feltételeinek szabályait. Ugyanazon területre vonatkozó jogszabályi 

előírások közül minden esetben a szigorúbb előírást kell alkalmazni, ha jelen szabályzat másképpen 

nem rendelkezik. A beépítésre nem szánt területeken új építményt építeni, meglévő építményt 

átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha a 

terület rendeltetésszerű használatát szolgálja, és közérdeket nem sért. 

Az igazgatási terület beépítésre szánt területei 1. lakó-, 1.1. nagyvárosias lakó-, Ln-1, Ln-2,Ln-2 b jelű, 

1.2. kisvárosias lakó-, Lk-1,Lk-1b, Lk-2,Lk-2b, Lk-3,Lk-3b ,Lk-4,Lk-4b, Lk-5,Lk-5b, Lk-6,Lk-6b, Lk-7, Lk-7b, 

jelű, 1.3. kertvárosias lakó-, Lke-1,Lke-1b, Lke-2,Lke-2b, Lke-3,Lke-3b, Lke-4,Lke-4b, Lke-5, Lke-6, Lke-

7, Lke-8 jelű, 2. vegyes-, 2.1. településközpont vegyes-, Vt-1,Vt-1b,Vt-1vprt, Vt-2,Vt-2b,Vt-2vprt,Vt-

3,Vt-3b,Vt-4,Vt-4b, Vt-5,Vt-6,Vt-7, jelű, 2.2. központi vegyes-, Vk-1, Vk-1b,Vk-1vprt, Vk-2b, jelű, 3. 

Gazdasági-, 3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-, Gksz-1,Gksz-2,Gksz-3, Gksz-4,Glsz-5, jelű, 3.2. ipari-, Gip-

1, Gip-2, Gip-3, jelű, 4. üdülő 4.1. üdülőházas üdülő- Üü-1,Üü-2,Üü-3, Üü-4vprt,Üü-5vprt, jelű 5. 

különleges, beépítésre szánt területekre tagolódnak. K-1gy,o,sz,K-1b,o,vá,nk,K-1vprt,o,k,eü, K-2Szk,K-

2vprt,Szk, K-3sp, K-3vprt,sp, K-4vprt,Ki, K-5Sz,str,K-5vprt,str,K-6sp-lovas, K-7mg, K-8régészet, K-9vsz, 

K-9b, vK-10k,id, K-11hgy, K-12busz, K-12b,busz jelű területekre tagolódnak. 

A terv többek között tartalmazza a 

 Műemléki környezetbe sorolt ingatlanok 

 Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített műemléki környezetébe 

tartozó ingatlanok 

 Országosan védett műemlék, és annak műemlék műemléki környezetébe tartozó ingatlanok 

 Az országos védelemre terjesztendő épületeket és azok műemléki környezete 

 Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített, majd Keszthely Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi 

védett területhez tartozó ingatlanok 

 Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében 

elfogadott helyi védett épületek 

 Helyi védelemre javasolt épületek listáját. 
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5.1.2 A stratégia és a fejlesztési tervek összhangja 

5.1.2.1 A stratégia illeszkedése a nemzeti fejlesztéspolitikához  

A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan  

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. 

Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája a célrendszerében és a tervezett 

beavatkozásokban (K+F+I fejlesztések, vállalkozásösztönzés, Antiszegregációs Program 

megvalósítása, környezetvédelem és klímaadaptáció) illeszkedik a programhoz. 

A célrendszer kapcsolata a Magyar Növekedési Tervvel 

A Magyar Növekedési Terv 2011-ben készült el a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából. „A 
hazánkkal szembeni befektetői bizalom megerősítése, és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának 
érdekében kiemelt fontosságot kap, hogy jövőképünk, és céljaink eléréséhez szükséges eszköztár 
megismerhető legyen. Ezt a szerepet tölti be a Magyar Növekedési Terv”.  

A terv átfogó célja: „A hazai gazdaság nettó exportjának (külkereskedelmi kivitel és a behozatal 
különbsége) maximalizálása.” Az átfogó cél elérésének módjai a Magyar Növekedési Tervben: 
Importkiváltó gazdaságpolitika a termelésben; Importkiváltó gazdaságpolitika a felhasználásban. 

A terv céljaihoz az ITS a gazdaságfejlesztési és turizmusfejlesztési fő céljain, valamint az Ipari Park 
fejlesztésnek megvalósításán keresztül kapcsolódik. 

A célrendszer kapcsolata a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 
dokumentummal 

„A dokumentum keretet ad, célokat, prioritásokat vázol más döntések előkészítéséhez, hogy a 
szakpolitikai stratégiákban vagy tervekben olyan cél - eszköz - határidő - pénzügyi forrás rendszert 
tudjanak megalkotni, ami más szakpolitikai stratégiákkal vagy tervekkel együtt, azokkal összhangban, 
érdemben tudja szolgálni a fenntarthatósági átmenetet. A Keretstratégia célja egyszersmind, hogy 
hozzájáruljon egy nemzeti egyetértés kialakulásához a fenntarthatóságról.” 

Átfogó célja: „A folytonosan változó társadalmi - humán - gazdasági – természeti külső környezethez 
való alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció 
minőségi javítása”. 
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A Keretstratégia célrendszere négy tényező köré csoportosítva vizsgálja a fenntarthatóság kérdését: 

 Emberi erőforrás: demográfia, egészség, tudás, társadalmi kohézió 

 Társadalomi erőforrások: bizalom, munka, család, a múlt öröksége 

 Természeti erőforrások: biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások; az embert érő 
környezeti terhelések csökkentése; nem megújuló természeti erőforrások 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások: a vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás 
bővítése; költségvetési politika; életpálya-finanszírozás 
 

A fenntarthatóság a keszthelyi célrendszerben kiemelt figyelmet kap, a fenntarthatósági területeket a 

Keretstratégiától annyiban kezeli eltérően, hogy az emberi erőforrás- és társadalmierőforrás-

kérdéseket közösen, míg az épített környezetet külön fenntarthatósági területként értelmezi. Ezzel 

együtt is a fenntarthatóság olyan központi kérdése az ITS-nek, amely kiemelten biztosítja az 

illeszkedést a Keretstratégiához. 

5.1.2.2 A stratégia illeszkedése az OFTK-hoz 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával még 2013 decemberében elfogadta a Nemzeti 
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A jelen dokumentum 
már az abban foglaltakra tekintettel készült. 

Az OFTK közép- és hosszú távon fogalmazza meg a hazai fejlesztési célokat és igényeket, 
meghatározva azok területi dimenzióit. Középtávon a dokumentum arra törekszik, hogy a 2014-2020-
as időszak fejlesztési dokumentumait (a Partnerségi Megállapodást és az operatív programokat) 
megalapozza. Hosszú távon (2030-ig) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi 
fejlesztési szükségletei alapján teljes tervezéssel Magyarország minden ágazatára, térségére és köz-, 
piaci, valamint civilszférájára jövőképet és célokat definiál a fejlesztéspolitika és a területfejlesztés 
vonatkozásában. Az OFTK a 1254/2012. (VII. 19.) számú kormányhatározat alapján készült. A 
dokumentum Országgyűlés általi elfogadásakor hatályát vesztette az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval 
egyetemben.  

Az OFTK stratégiai célkitűzései közül az ITS a gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, 

egészség- és sportgazdaság, életképes vidék, értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom, 

roma integráció, továbbá a stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata és 

környezetünk védelme célokhoz kapcsolódik közvetlenül. 

5.1.2.3 A stratégia illeszkedése a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciójához 

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja (Balaton Fejlesztési Tanács, 2014) is kimondja, hogy a 

turizmus a régió meghatározó ágazata. 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 megújulás és az egészség, mint üzenetek hangsúlyossá válásában 

kiemelt szerepet kaphat az egészségipar. Az egészségügyi szolgáltatások körének és színvonalának 



 
 

 

108  

 

javulása a fizetőképes betegek számának növekedésével jár, a kutatás-fejlesztési potenciál erősödése 

nyomán növekszik a befektetett tőke, a térségbe telepedő cégek és a magasan képzett kutatók 

száma is. Az egészségügyi szolgáltatások sikeres piaci értékesítése eredményeként a tapasztalatok 

szerint jelentősen fellendül az egészségturizmus: megnő nemcsak a pácienseket kúrájukra elkísérő 

családtagok, de az egészség-megőrzési céllal a térségbe érkező, egészségipari szolgáltatások 

vásárlására nyitott turisták száma is.  

Az átfogó célokhoz 8 stratégiai célt, fejlesztendő területet határoztak meg:  

1. Gazdaság-fejlesztés, kutatás-fejlesztés, innováció: A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és 

foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés 

eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén. – „Innovatív Balaton!”  

2. Turizmus: A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves 

kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének 

eredményeként. – „Aktív Balaton!”  

3. Egészségipar: A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a 

térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. -

„Balatoni egészség és megújulás!”  

4. Mezőgazdaság, helyi termékek: Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek 

termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése – „Balatoni terméket az asztalra!”  

5. Társadalmi megújulás: A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő 

gazdaság mellett a térségben élő közösségek folyamatos megújulása - „Megújuló balatoni 

közösségek!”  

6. Környezet-fejlesztés: A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok 

figyelembe vételével, a biodiverzitás megőrzése, a környezetszennyezés mérséklése és a környezet 

terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé szervezése, a települések 

építészeti színvonalának növelése. – „Egészséges környezet, tiszta Balaton!”  

7. Közlekedés-fejlesztés: Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás-

hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton térségében – „Elérhető Balaton!”  

8. Intézmény-fejlesztés: Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi együttműködés a különféle 

intézményi szereplők között – „Együttműködő Balaton!” 

A keszthelyi ITS mind a 8 átfogó célhoz illeszkedik, azok lényeges elemeit tartalmazza, 

megvalósításukat konkrét fejlesztési programokon keresztül ösztönzi. 

5.1.2.4 A stratégia illeszkedése Zala megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához 

Zala megye Területfejlesztési koncepciója szerint a megye hosszú távú, átfogó céljai közt szerepel a 

dinamikus, versenyképes gazdaság elősegítése. Ehhez hozzá tartozik a turizmus fejlesztése is, 

melynek keretében a koncepció kitér a nyugat-balatoni vonzerők kiaknázására is, főként a gyógy- és 

egészségturizmusra koncentrálva.  

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 
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jelenik meg a dokumentumban. Ennek keretében több programot, akciót tervez megvalósítani. 

Kiemelt célként jelenik meg a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése.  

Ennek 3 eleme:  

1) a termál-kultúrára épülő szolgáltatások versenyképességének megtartása, lehetőség szerinti 

erősítése, ezen belül különösen az egészségturizmus fejlesztése a kapcsolódó gyógyászati háttér 

kialakításával (elsősorban Hévíz, Zalakaros, Lenti városokban);  

2) a megye természeti értékeire alapozva a bakancsos, kerékpáros és gasztroturizmus feltételeinek 

javítása, minden esetben a táji és természeti környezet kímélésével, fenntartható használatának 

biztosításával, a „zöld” turizmus a megye marketingtevékenységének is hangsúlyos részét alkothatja;  

3) az ágazatban kialakuló együttműködések, különösen a területi alapon szerveződő szolgáltatási 

klaszterek kialakulásának ösztönzése. 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 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. 

Zala megye Turisztikai Gazdaságfejlesztési Koncepciója Keszthely térségének a „Nyugat-Balatoni 

Gyógytérség” jövőképet fogalmazta meg. Keszthely ezen belül a kulturális központ és a balatoni 

programkínálat legfontosabb szereplője lehet, kihasználva gazdag történelmi múltját és a földrajzi 

helyzetéből származó előnyöket. A Koncepció alapján a térség együttes pozícionálása szükséges, 

hangsúlyozva egyúttal az egyes szereplők egyedi arculatát. A térség turisztikai infrastruktúrájának, 

attrakcióinak tematizálása szükséges a termékfejlesztések során, igazítva ezt a Magyar Turizmus Zrt. 

kiemelt programjaihoz. A terveket a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiájához is illeszteni lehet, ahol 

településfejlesztési céljai között szerepel – többek között – a hagyományos településszerkezet, illetve 

települési arculat, utcaképek megóvása, az épített örökségi értékek védelme, valamint a közlekedési 

forgalom csökkentése, közösségi terek kialakítása. 

A Keszthelyi ITS kidolgozásánál kiemelt figyelmet fordítottunk a Zala Megyei Területfejlesztési 

Koncepcióban foglalt intézkedések vonatkozó részeihez történő illeszkedésre. 
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5.1.2.5 A stratégia illeszkedése a Településfejlesztési Koncepcióhoz 

A Településfejlesztési Koncepció célrendszerét és a célrendszerhez való illeszkedést részletesen az ITS 

korábbi fejezetei (2.1. jövőkép és átfogó célok, 2.2. Célrendszer összefüggései) tárgyalják. 

 

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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5-2. táblázat: A stratégia és az ágazati dokumentumok rendszere 

 Keszthely Város Önkormányzati 

Közoktatási Minőségirányítási Programja 

2009-2014

 Turisztikai Marketing Koncepció 

ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET

Lakáskoncepció 
Kerékpáros Fejlesztési

 Koncepció

Településfejlesztési 

Koncepció

 2014-2030

KONCEPCIÓK

ÁGAZAT TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS GAZDASÁG

 Balaton-part fejlesztési koncepciója

Keszthely Város Esélyegyenlőségi 

Programja 2013-2017

Gazdasági program 

Keszthely Város Közlekedési Koncepciója

Egészségturisztikai koncepció

Keszthely Város Önkormányzata 

Kulturális Koncepciója 2011-2015

Szociális szolgáltatástervezési koncepció 

Sportkoncepció 

TERVEK

ITS 

 Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia

 2014-2023
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 Települési Környezetvédelmi Program 

Keszthely Város Egészségképe és 

Egészségterve

Belváros parkolási rendszerének vizsgálata, 

javaslat a parkolási rendszer fejlesztésére 

Városi és elővárosi közösségi

 közlekedés rendszerének átalakítása

Városközpont és Balaton-part 

Akcióterületi Terve

Szociális városrehabilitáció Akcióterületi 

Terv

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

Keszthely Város Drogstratégiája

Kulturális stratégia és cselekvési terv 

STRATÉGIÁK

Turizmusfejlesztési stratégia 

PROGRAMOK
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5.2 BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK  

5.2.1 A célok logikai összefüggései 

A célrendszer alapját a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére irányuló szándék jelenti. 

A fenntarthatóság általában horizontális szempontként jelenik a célrendszerekben, ami feltételezi, 

hogy a fenntarthatóság feltételei alapvetően fennállnak, de fontos, hogy minden területen továbbra 

is érvényesüljenek, megszilárduljanak. 

A Megalapozó tanulmány a részletes SWOT mellett hasonló részletezettségben tartalmazza az abból 

levezethető, követendő stratégiai irányokat is, melyek a célrendszer tervezése keretében figyelembe 

vételre kerültek, így állítható, hogy a célrendszer a helyzetelemzésben feltárt összefüggéseken 

nyugszik, a belső összefüggései megjelenítik a város életének teljességét. 

A célok meghatározása a fenntarthatósági területek és a célok közti kereszthatások következetes 

számításba vételén alapult a Megalapozó tanulmányban és a Településfejlesztési koncepcióban 

egyaránt.  

A teljesség érdekében a projektek elsődlegesen a célrendszerből kerültek levezetésre, a 

kereszthatások figyelembe vétele alapján pedig lehetőség nyílt arra, hogy ez a struktúra úgy kerüljön 

átcsoportosításra kulcsprojektek, hálózati projektek, akcióterületi projektek keretében, hogy a 

kereszthatások figyelembe vételével ismert szinergiák érvényre jussanak. Ennek révén 

koncentráltabb és a megvalósíthatóság szempontjából gyakorlatiasabb rendszer alakult ki, mely 

világosabban összefüggésbe hozható az operatív programok rendszerével. Az összefüggések 

megtartása érdekében több esetben a nagy formátumú projektek alprojektekre bontva jelennek meg 

a rendszerben. 

A célrendszer teljességre törekvő kibontása következtében a projektek számos nem beruházási 

jellegű elemet tartalmaznak, amelyek a társadalom, a partnerség és a kormányzás keretében 

valósítandók meg. 

5.2.2 A célok és a helyzetértékelésben beazonosított problémák 

Az elemzések rávilágítottak, s az anyagok társadalmi egyeztetése is egyértelműen visszaigazolta, hogy 

a város legégetőbb problémája jelenleg a fiatal képzett lakosság elvándorlása, a munkahelyek hiánya, 

és a meglévő lehetőségek nem megfelelő módon való hasznosítása, kihasználása (pl. belvárosi 

épületállomány), amelyek a befektetési kedvet is negatívan érintik. Ebből következően a 

gazdaságfejlesztési tényezők jelentős súlyt kapnak, emellett a közvetlenül a foglalkoztatást érintő 

akciók is helyet kapnak. Mindez nem jelenti a gazdaságfejlesztés (beleértve a turizmusfejlesztés) 

kizárólagosságát. 

5.2.3 A stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett 

tevékenységek egymásra gyakorolt hatása 

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 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. 
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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 követő könnyűipar telepítés mellett, amit a gyors munkahelyteremtés igénye indokol, a város 
problémáinak megoldása főként az innovációorientált, kreatív tevékenységektől és emberektől 
várható, ezért erre a társadalmi és gazdasági szegmensre külön figyelmet szükséges fordítani. Emiatt 
kiemelten fontos a Pannon Egyetem pozíciójának megőrzése, lehetőség szerinti fejlesztése, valamint 
új képzési központok létrehozása. 

A célok és az azok alapján megfogalmazott projektek, köztük a számos nem beruházási típusú 

beavatkozás egymást támogató rendszert alkot.  

A projektek egy része program jellegű, ami a város jövőjének gyökeres átalakítási szándékából 

adódik. Ezek egy része nem valósítható meg a stratégia 2020-ig tartó időhorizontján belül, azonban 

az eredményesség szempontjából fontos e stratégiai folyamatok elindítása és következetes végig 

vitele. 
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6 A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 
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A megvalósíthatóság kockázatainak elemzésénél először a főbb kockázatokat kell számba venni azok 

valószínűsíthető bekövetkeztével és a városra gyakorolt hatásának mértékével. Ezek után következik 

a rájuk adható válaszok felkutatása, majd ezek várható pozitív és negatív kimenetelét szükséges 

elemezni. A táblázatos felsorolás segíti mindezek áttekintését. A célok megvalósításához a 

fejlesztésekkel elért eredmények fenntartása különösen fontos. Az ezekhez tartozó kockázatok külön 

kiemelésre kerültek. 

 

Belső tényezők Valósz. 

(1-10) 

Hatás 

(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 

Társadalom egyes csoportjai közötti 

ellentmondás a település fejlesztési 

irányait illetően 

3 9 A város jövőképének meghatározása 

és a fejlesztések is a lakossággal való 

folyamatos egyeztetések során 

alakulnak ki, a társadalmi igényekkel 

teljes konszenzusban kerülnek 

kijelölésre a települési célok. 

Társadalom egyes csoportjai 

kiszorulnak a fejlődésből 

3 6 Különösen az alacsonyabb státusú 

lakosság számára jelent kockázatot, 

hogy a város egyes részein beindulhat 

a dzsentrifikáció, illetve a 

külterületeken a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés gyengébb, így 

kiszorulhatnak a társadalomból ezek a 

csoportok. A város szociális hálózata 

azonban kiemelten kezeli e 

csoportokat, valamint a 

településfejlesztési stratégia 

megvalósítása során a negatív 

társadalmi folyamatok ellen 

különböző soft tevékenységek is 

megvalósításra kerülnek. 

A lakosság elvándorlása és 

elöregedése tovább folytatódik 

5 8 Társadalmi szempontból negatív 

összkép alakul ki. A helyben maradók 

– magas elvándorlás esetén – 

várhatóan a kevésbé képzettek, illetve 

testi, szellemi hátránnyal rendelkezők 

közül kerülnek ki, így a város lakossága 

deprimált, a város általános légköre 

letargikussá válhat. Az elvándorlás 

ellen számos soft programmal, illetve 

oktatási programmal, valamint 

városmarketinggel veszi fel a város a 

harcot, hogy egy a saját lakossága és a 
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kívülről érkezők számára is vonzó, 

kellemes város lehessen. 

Az elöregedés folytatódása, illetve 

felgyorsulása, amennyiben ehhez nem 

kapcsolódik megfelelő idős-gazdaság a 

fiatalabb generációk helyben 

maradása ellen hathat. Fontosak 

ebben az esetben is a soft programok, 

mellyel az idősek és a fiatalabbak közti 

ellentétek csökkenthetők. 

A lakosság érdektelenné válik a 

település közös jövőképének, 

fejlesztésének meghatározását és 

megvalósítását illetően 

2 6 A város számos kulturális, sport és 

egyéb programmal vonja be a 

lakosságot a település 

mindennapjaiba. A helyi identitás 

kialakítására és fenntartására, 

valamint a külső imázs 

meghatározására nagy hangsúlyt 

fektet. Ez nem csak anyagi 

támogatásban, leginkább soft 

tevékenységek keretében történik. 

Gazdasági tényezők 

A városközpont nem tölti be a 

gazdasági- társadalmi központi 

funkcióját 

2 7 A 2020-ig definiált jövőkép 

segítségével a város jövőképe 

hosszútávra is előre látható, így a helyi 

vállalkozók láthatják, mely 

területeken, milyen beavatkozásokat 

tervez a város, így ezeknek 

megfelelően alakíthatják gazdasági 

tevékenységüket, céljaikat. 

Az elvándorlás miatt csökken a város 

lakosságának átlagos képzettségi 

színvonala 

4 6 A képzettségi színvonal csökkenésével 

a befektetők – érkezzenek kívülről, 

vagy legyenek helyi vállalkozók – 

alacsonyabb színvonalú 

munkalehetőségeket teremtenek, 

melyhez alacsonyabb bérszínvonal is 

társul, így az elvándorlás nem áll meg. 

Annak érdekében, hogy a város ne 

kerülhessen ebbe a negatív spirálba a 

lakosságának megtartását, illetve 

kívülről érkező magasan kvalifikált 

beköltözőket színes kulturális élettel, 

soft programokkal, vonzó települési 

környezettel tartja meg. Ehhez széles 

körben alkalmazott városmarketing 
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stratégia is társul. 

Környezeti veszélyek 

Megújuló közterületek lakosság általi 

nem rendeltetésszerű használata 

5 5 Társadalmi probléma, melyet a 

folyamatos karbantartás és a 

figyelemfelkeltés tud csökkenteni. 

Közterületek megújítása elmarad a 

városban 

4 6 Amennyiben a közterületek 

megújítása elmaradna, azzal a város 

lemaradna a városversenyben, mivel 

nem csak a turisták számára fontos, 

hogy vonzó környezetben tölthessék 

szabadidejüket, hanem a helyben élők 

számára is. A város közterületeinek a 

leromlása, elvándorláshoz, illetve 

hosszabb távon a beruházások 

elmaradásához és a gazdasági 

versenyképesség csökkenéséhez is 

vezethet. 

A város vezetése ennek csökkentésére 

számos, egymásra épülő közterület 

rehabilitációs tervet dolgozott, és 

dolgoztat ki. Továbbá a lakókörnyezet 

megújításába a helyi lakosságot is 

aktívan be kívánja vonni. 

Közlekedési konfliktusok növekednek 7 9 A közterületek minden szempontból 

átgondolt rehabilitációjával, illetve az 

ökologikus településfejlesztési 

szemlélet segítségével kívánja a város 

visszaszorítani a gépjárműforgalmat, 

így kerülendő el, hogy ebből 

konfliktusok alakuljanak ki. Bizonyos 

esetekben a korlátozás, mint 

lehetőség is a város rendelkezésére áll 

(pl. tehergépjárművek kitiltása 

bizonyos területekről). 

Lakások komfortfokozata, műszaki 

színvonala romlik 

5 5 Amennyiben a lakosság anyagi javai 

tovább csökkennek, a lakingatlanok 

karbantartása elmaradhat, mely a 

lakóingatlan állomány műszaki 

degradációjához vezethet. Ezt 

megelőzendő a város a 

munkanélküliség elkerülése mellett 

érdekelt. Ennek érdekében szorosan 

együttműködik a helyi 

vállalkozásokkal azok céljainak 
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megvalósításában, illetve a közmunka 

programot is támogatja. Így a lakosság 

anyagi javainak csökkenése 

elkerülhetővé válik. 

Külső tényezők 

Szabályozási környezet 

Változó támogatási rendszer 7 4 A város fejlesztései során nem csupán 

a támogatásokra épít, hanem a 

vállalkozásokkal való együttműködés 

széles skálájára is. Amennyiben a 

támogatási rendszer negatív irányba 

hatna a város számára, akkor a 

gazdasági szereplőkkel 

együttműködve képes lesz külső 

források bevonására céljai elérése 

érdekében. 

Az egyes közszolgáltatások állami 

támogatása csökken, a normatíva 

rendszerből származó bevételei 

csökkennek a városnak 

6 4 A város intézményhálózatát 

igényeinek megfelelően alakítja ki, azt 

nem méretezi túl, illetve alul. Az 

ingatlanok fenntartását csökkenti 

energetikai célú felújításokkal. 

Mindezekkel a kiadások féken 

tarthatók, tervezhetők maradnak. 

Gazdasági változások 

A város gazdasági leszakadása tovább 

folytatódik 

4 8 Jelen stratégiában a város 

meghatározta az elérendő közép és 

hosszú távú céljait. Ezekez reálisan 

mérte fel, összhangban a magasabb 

területi szintű tervekkel és 

törekvésekkel. A város gazdasági 

programjának megvalósítása mellett 

teljesen elkötelezett, illetve a 

marketingstratégiájában számos 

gazdaságfejlesztési elem is található. 

Emellett a helyi vállalkozásokkal 

szorosan együttműködve a település- 

és gazdaságfejlesztési célokat is 

közösen valósítják meg. 

Magyarország gazdasága lemarad a 

környezetétől, mely a városra is 

általánosan negatívan hat 

6 4 A város fejlődéséhez nem kizárólag a 

külső tényezőkre épít. Helyette 

leginkább saját erősségeit igyekszik 

kihasználni, mely függetleníteni tudja 

valamelyest az országos trendektől. 

Így hazánk fejlődésénél gyorsabb, 
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nagyobb mértékű fejlődésre válik 

képessé a település. 

Társadalmi változások 

A gazdasági válság okozta társadalmi 

válság miatt átalakuló igények 

5 5 A gazdasági válság társadalomra 

kifejtett hatása mára egyre ismertebb. 

Ez a várost is jelentékenyen érintette, 

így a helyi döntéshozók, társadalmi 

élet aktív szervezői is e tapasztalatok 

birtokában képesek alakítani a város 

társadalmát. Ehhez különböző soft 

tevékenységekre nyílik lehetőség. 

Évente kerülnek ezek meghatározásra, 

így rugalmasan, a változó igényekhez 

képes alkalmazkodni a város. 

Általánosan elöregedő társadalom – 

növekvő terhek 

7 5 A város lakossága, az országos 

tendenciákhoz hasonlóan öregszik. Ezt 

megelőzni próbálja a város azzal, hogy 

attraktív településképpel, prosperáló 

gazdasággal, széleskörű kulturális 

élettel fiatalabb korosztályt vonz a 

településre. A problémát pedig az 

idősgazdaság, valamint a szociális 

ellátórendszer fejlesztésével igyekszik 

kezelni. 

A városversenyben való lemaradás 

okozta munkahelyteremtés 

elmaradása, illetve munkahelyek 

megszűnése, munkanélküliség 

emelkedése 

6 8 Ahhoz, hogy a település a 

városversenyben a legjobbak közt 

szerepelhessen városmarketing 

stratégiát alakít ki, illetve a gazdasági 

élet szereplőit partnerként kezeli, 

hogy minden érdekelt fél a lehető 

legnagyobb hasznot élvezze az 

együttműködésből. 

Az elért eredmények fenntartáshoz 

kapcsolódó veszélyek 
Valósz. 

(1-10) 

Hatás 

(1-10) 

Kockázat kezelésének módja 

Társadalmi tényezők 

A soft projektekkel bevont lakosság a 

projektek elmaradása esetén nem 

alakít ki saját közösségi programokat 

4 5 Annak érdekében, hogy hosszútávon 

is sikeres legyen a lakosság bevonása 

a város életébe a város az egyes soft 

projektelemek megvalósítását köve-

tően is számos eseményt szervez, 

illetve támogatja ezek szervezését. 

Az oktatási és társadalmi integrációs 

programokban résztvevők elhagyják a 

4 4 Az oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések 

a helyi vállalkozói igényeknek 
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várost, illetve hosszú távú 

integrációjuk a település életébe 

sikertelen lesz 

megfelelően kerül kialakításra, így a 

fenntartás során is várható, hogy aki 

ilyen képzésben vesz részt, az helyben 

helyezkedik el, majd hosszabb távon is 

itt dolgozik. Folyamatos nyomonköve-

tés zajlik a társadalmi integráció terén, 

így, amennyiben beavatkozás 

szükséges, egyes elmaradó személyek, 

csoportok esetében, azt idejében meg 

lehet tenni. 

Gazdasági tényezők 

Az önkormányzat likviditása veszélybe 

kerül a fejlesztések miatt 

4 8 A fejlesztések egymásutániságának 

tervezésével, egymásra épülésével 

mindez elkerülhető, mivel a város csak 

a pénzügyi keretének megfelelően 

vállalja a beruházások önrészét. 

Ezenfelül a beruházások során a város 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

jövedelemtermelő fejlesztéseket 

hajtson végre. 

A vállalkozások a vártnál kisebb 

bevételt realizálnak és elhagyják a 

várost, vagy csökkentik a 

termelésüket 

3 8 Amennyiben ez történne, annak 

jelentős hatása lenne a város 

társadalmára, illetve a város 

gazdálkodására is. Ennek érdekében a 

város és a helyi vállalkozások között 

széleskörű kooperáció zajlik, hogy az 

igények és a célok között összhang 

legyen mind a két fél részéről. 

Környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tényezők 

A fejlesztések során a természeti 

környezet sérül, melynek mértéke a 

tolerálható szintnél magasabb és a 

természet ezt nem képes 

helyreállítani 

1 4 A turisztikai fejlesztések során a 

természet „kapacitásait” figyelembe 

veszi a város. A beruházások során az 

engedélyek kiadása, és az ellenőrzések 

során a környezeti szempontok 

kiemelt szempontot képviselnek. 
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7 A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 
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7.1 A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSI ÉS NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ 

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 

A fejezet azon önkormányzat által végzett tevékenységeket foglalja össze, amelyek segítik, 

támogatják az integrált településfejlesztési stratégiában, valamint más, stratégiai jellegű 

dokumentumokban megjelölt fejlesztési célok elérését. A város biztosíthatja ezt a megfelelő keretek 

előteremtésével, valamint szabályozó, rendeletalkotó tevékenységével. Ideális esetben ez a két 

típusú tevékenység együtt jelenik meg és az elérni kívánt célok irányába egyszerre hatnak. 

7.1.1 Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)  

Magyarországon az üvegházhatású gázok kibocsátása az elmúlt 25 évben mintegy 40 százalékkal 

csökkent, elsősorban a nehézipar leépülése és az agrártermelés visszaesése miatt. A globális éghajlat-

változási folyamat azonban tovább gyorsult és ezek a hatások a medence-jelleg miatt 

Magyarországot erőteljesebben érintik, mint Európa más földrajzi térségeit. A szakértői vizsgálatok 

szerint az ipar és a mezőgazdaság területén már csak kis dekarbonizációs lehetőség mutatkozik 

Magyarországon, ugyanakkor az energiatermelésben és -elosztásban, valamint az épületenergetika, 

továbbá a közlekedés területén van még mód az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi 

csökkentésére. 

Az önkormányzatok döntő szerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak enyhítésében, főleg ha 

figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 80%-a városi tevékenységhez 

kapcsolódik. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően 

az Európai Bizottság által létrehozott Polgármesterek Szövetsége támogatja a helyi önkormányzatok 

fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit és a helyi és regionális 

szereplőket az uniós célkitűzések teljesítése érdekében mozgósítja. 

A Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP) kulcsfontosságú konkrét intézkedéseket és projekteket 

tartalmaz. Az energia-megtakarításon kívül a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzájárul, 

mint például: 

 helyváltoztatást nem igénylő szakmunkák és stabil munkahelyek létrehozása;  

 egészségesebb környezet és életminőség;  

 jobb gazdasági versenyképesség és az energiától való nagyobb függetlenség.  

A SEAP lehetőséget biztosít az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazásával az ipar, az 

állattenyésztési ágazatok és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi 

önkormányzatok önkéntesen kötelezettséget vállalnak az energiahatékonyság javítására és a 

megújuló energiaforrások fokozott hasznosítására azért, hogy Magyarország összességében elérje az 

Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os CO2-kibocsátás csökkentését. 

A SEAP alapján a TOP támogatást biztosít az önkormányzati tulajdonú épületállomány 

energiahatékonyság központú rehabilitációjára és a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az 

energiamenedzsmentet pedig önkormányzati kedvezményezett esetén a TOP támogatja. 

7.1.2 Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) 

A fenntartható városi mobilitási terv olyan új koncepció, amely alapvetően az EU által meghatározott 

klímavédelmi és energiahatékonysági célokat segíti. Az újdonságot a korábbi közlekedéstervezési 

gyakorlathoz képest az jelenti, hogy:  

• nagyobb hangsúlyt helyez a lakosság és a különböző érdekcsoportok bevonására,  
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• a különböző szakpolitikai területek összehangolására (pl. közlekedés, területfejlesztés, 

gazdaságfejlesztés, környezetvédelem, szociális ügyek, egészségvédelem, közbiztonság, 

energetika, stb.), valamint 

• a térségi/agglomerációs kooperációra. 

A városi mobilitási terv legfontosabb hozzáadott értéke a költségmegtakarítás az önkormányzat és a 

városi szereplők számára, a személyre szabott közlekedési megoldások a várost használó csoportok 

számára, valamint a jobb, élhetőbb városi környezet. A fenntartható városi mobilitástervezés során 

mód van akár egyének (iskolások, mozgáskorlátozottak, idősek, stb.), akár vállalkozások számára a 

multimodális, ajtótól ajtóig való közlekedési megoldások kidolgozására. A mobilitástervezés a közúti 

infrastruktúra fejlesztése helyett olyan kiegyensúlyozott intézkedéscsomagban gondolkodik, 

amelyben jelentős szerepet kapnak a mérsékelt költségvonzatú közlekedésszervezési intézkedések. 

Az integrált tervezési megközelítés segíti a környezetbarát ágak, megoldások felé való átrendeződést, 

ami azért is fontos, mert a városnak sokszor egymásnak versengő jogi kötelezettségnek kell 

megfelelniük (pl. levegőminőség javításával, zajterhelés csökkentésével, stb. kapcsolatos országos és 

EU-s elvárások.) A Fenntartható Városi Mobilitási Terv funkcionális városban gondolkodik, a tervezés 

az együttműködésre alapoz.  

7.1.3 Helyi klímastratégia kidolgozása 

Magyarország kitettsége és sérülékenysége az éghajlatváltozás várható hatásainak szempontjából 

globális és európai mércével mérve is jelentős. Vizsgálatok támasztják alá, hogy az országon belüli, a 

klímaváltozás hatásaival szembeni térségi sérülékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A 

klímaváltozás kiváltó okainak megfékezése, csökkentése globális összefogást kíván, ugyanakkor a 

várható negatív hatásokra való hatékony felkészülés – lokális tervezést és helyi megoldásokat kíván. 

Ezért fontos az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülést és az alkalmazkodást elősegítő a települési 

szintű klímastratégiák és programok kidolgozása. 

7.1.4 A város közterületeinek közösségi használata és a helyi identitástudat növelése – a 

boldog város 

A jól működő városok felé elvárás, hogy az aktív és kulturált pihenéshez, szórakozáshoz, 

kikapcsolódáshoz, művelődéshez szoroson kötődő szolgáltatásokat is nyújtson, amelyek nemcsak a 

lakosság igényeit elégítik ki, hanem kiemelkedő szerepet játszhatnak az új (gazdasági, szolgáltatási, 

innovációs) fejlesztések megtelepedésében is.  

E feladat magában foglalja a városi parkok és zöldterületek karbantartását, a vendéglátás, 

művelődési intézmények eltérő lakossági-, és turista-igényekhez igazodó összehangolt és ötletes 

fejlesztését, támogatását is. Kiemelten érdemes támogatni a szabadidő értékes eltöltésével, a 

sporttal, az egészségtudatra neveléssel összefüggő piaci és civil kezdeményezéseket. 

Ehhez kapcsolódik a helyi identitás és a lokálpatriotizmus erősítése is. A kultúra és tudás ma már a 

modern gazdaság és társadalomfejlesztés alapvető támogatója. A közösséghez és a lakóhelyhez 

kötődés, az identitástudat, lokálpatriotizmus, valamint a társadalmi szolidaritás megteremtése 

érdekében a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének célrendszere szükséges, mivel e nélkül nem 

lehet növelni az itt élők életminőségét és együttműködési készségüket sem. Ennek érdekében az 

identitást erősítő események mellett további lehetőség a sajátos meghatározottságú városrészek 

(telepek), civil – városszépítő (építő, ápoló) szervezeteinek támogatása, illetve újabbak 

létrehozásának támogatása. A tudásalapú és akár a modern korral lépést tartó „digitális 
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városprogram” elindításával feladatot is erősítheti a városról szóló információk, tudásanyagok 

internetes oldalakon való megjelenítése. 

7.1.5 Szabályozási tevékenységek, eszközök 

 A „tervalku” (Településfejlesztési Megállapodás/Szerződés), amely lehetővé teszi, hogy egyes 

nagy beruházások esetén, amely a település területén zajlik le, a beruházó és a települési 

önkormányzat között olyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára előnyös és 

rögzített fejlesztési feladatokkal bír;  

 Az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása területek kivásárlásakor; 

 Városmarketing célú tevékenységek: a város az integrált településfejlesztési stratégiában 

megfogalmazott célokkal, valamint azok eszközrendszerével összhangban, az ebben szereplő 

célok elérése érdekében hajtja végre marketingtevékenységét. Ehhez kapcsolódik a 

marketingkommunikáció, mint eszköz a magánbefektetők bevonására, a lehetséges, 

kölcsönösen eredményes partneri együttműködések kialakítására, valamint a létesítmények 

kihasználtságának növelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a város 

által tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakítását szolgálja; 

 Ingatlangazdálkodási koncepció, melynek keretében a város saját tulajdonú ingatlanait 

felméri, azok hasznosíthatóságát számba veszi. 

Az aktív városfejlesztési stratégia elsődleges eszköze az önkormányzat számára a kijelölt 

városfejlesztési akcióterületeken tervezett városfejlesztési akciók végrehajtása a közszféra és a 

magánszféra strukturált együttműködése. 

Egyéb eszközök a stratégiai célok megvalósítás érdekében: 

 térség- és városmarketing; marketingstratégia kialakítása 

 kerékpárosbarát település, családbarát település brandhez való csatlakozás 

 helyi gazdaságfejlesztés eszközei (foglalkoztatási támogatás, KKV-k támogatása, stb.) 

 vállakozásfejlezstési és befektetés-támogató program, befektetésösztönzés 

 helyi igényekhez igazodó képzési rendszerek kialakítása a helyi gazdasági szereplők 

bevonásával 

 társadalmi befogadást, környezeti fenntarthatóságot, stb. előmozdító szemléletformáló 

akciók (akár helyi cégek bevonásával) 

 fiatalok letelepedését célzó („Keszthely hazavár”) program 
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7.2 AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA SZERVEZETI 

KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az ITS megvalósítása során a döntéshozói szintet Keszthely Város Képviselő-testülete jelenti. A 

döntéselőkészítési feladatokat a Polgármesteri Hivatal adott szervezeti egységei végzik. 

A stratégiai menedzsmentet az Irányító Csoport alkotja, melynek elnöke a polgármester.  

Fontosabb feladatuk: 

 Az ITS megvalósításának nyomonkövetése, elvárt eredmények, hatások értékelése. 

 Az operatív menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintű felügyelete, céljainak 

meghatározása, eredményeinek értékelése, szükség esetén korrekció kezdeményezése. 

 A városfejlesztési gazdasági társaság beszámoltatása 

Az ITS megvalósításával kapcsolatos döntéselőkészítő feladatokat a hivatali rendszer szerint 

meghatározott szervezeti egység végzi. 

Fontosabb feladatuk: 

 A városi társadalom és gazdaság igényeinek és lehetőségeinek feltárása, azok változásainak 

beépítése az ITS-be. 

 A városfejlesztés külső és belső környezetében bekövetkezett változások figyelemmel 

kisérése, a célokra gyakorolt hatások elemzése. 

 ITS partnerségi egyeztetések szakmai irányítása, felügyelete 

 Szakmai stratégiai szinten a településközi koordináció biztosítása. 

Az ITS-ben körvonalazott fejlesztések megvalósításának menedzsmentje az operatív menedzsment 

szervezet (Városfejlesztő Társaság) feladata: 

 ITS partnerségi egyeztetések anyagainak előkészítése, előterjesztése döntés-előkészítésre. 

 A döntéshozók részére éves jelentés készítése az ITS megvalósításáról, a változó külső, belső 

tényezőkről, korrekciókról, társadalmi igények változásáról. 

 ITS megvalósítási folyamatáról a lakosság tájékoztatására alkalmas információk összeállítása, 

évente legalább egyszer, jelentősebb változások esetén többször is. 

 

  



 
 

 

126  

 

7.3 PARTNERSÉG BIZTOSÍTÁSA AZ ITS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelőn a partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak 

része, hanem kerete a tervezői munkának. Az előkészítés és a teljes tervezési munka, majd a követés 

során biztosított a tervezés, majd a megvalósítás folyamatának, tartalmának nyilvánossága, a helyi 

társadalom és gazdaság szereplőinek partnerként történő bevonása. A partnerség, mint horizontális 

alapelv érvényesítése elengedhetetlen 

 a települések jövőbeni társadalmi, gazdasági, kulturális fejlesztéseit, térszerkezetük 

alakulását, a tervezett fejlesztési programok irányait, a projektszintű forrásbevonást, a 

pályázatok tárgyát, volumenét és szinergiáját meghatározó, megalapozó stratégia, a tervezési 

dokumentumok tervezési folyamatában,  

 a megvalósítása folyamán,  

 a felülvizsgálat és értékelés, a szükséges korrekciók meghatározása során. 

A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során meghatározó 

szempont volt, hogy a társadalom- és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való 

formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és 

problémák feltárására alapozottan képzelhető el. A tervkészítés folyamatába a társadalmi 

folyamatokban meghatározó, vagy a stratégia megvalósításában kulcsszerepet betöltő szervezetek és 

azok képviselői mind bevonásra kerülnek. Ezáltal a szervezetek tevékenységének jövőbeni 

eredményeit és elképzeléseit már a tervezés során meg lehet határozni és a stratégiai célok vagy a 

kulcsprojektek közé beépíteni.  
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7.4 TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI JAVASLATOK 

Az önkormányzat a város térségi szerepköréhez igazodva folyamatosan elvégzi az ITS végrehajtása 

során a térségi egyeztetéseket, amelyek biztosítják, hogy a város stratégiai fejlesztési irányai és az 

ehhez illeszkedő fő beavatkozások összhangban legyenek a környezet főbb szereplőinek stratégiáival 

és projektjeivel. 

A település járásközponti szerepéből adódóan kiemelt fontosságúnak tartja a nagyobb térségi 

hatással bíró projektek esetében az érintett településekkel való kooperációt. Ez az előkészítéstől a 

megvalósításon keresztül a fenntartásig a teljes folyamatot felölelik. Ennek jelentőségét emeli, hogy a 

város fejlesztései nemcsak a várost, hanem járásának települését is érinti, mivel a térség lakói a 

városban veszik igénybe a szolgáltatások többségét, sokan itt dolgoznak, kötődnek a városhoz. 

Természetesen mindez fordítva is működik, amennyiben egy járási település projektje a 

járásközpontot, vagy a járás több települését is érinti, a város is részt kíván venni az előkészítés, 

megvalósítás és fenntartás folyamatában is. 

A város céljait a fentiek alapján is szükséges összehangolni nemcsak középtávon, hanem hosszú távon 

is a járás településeinek céljaival. A város vezetése különböző információs csatornákon keresztül 

tudatosítja a térség településeivel, illetve együttműködik velük a célok alakításában. Elsősorban a 

térség településeit is érintő intézményhálózat fejlesztés, és munkahelyteremtés kap prioritást 

kiegészítve a kapcsolódó közszolgáltatásokkal, melyeket a város és térsége igénybe vesz.  

Ennek érdekében az önkormányzat részt vesz a Nyugat-balatoni TDM szervezet munkájában, 

hatékony testvérvárosi együttműködéseket alakít ki, illetve szociális és egyéb területi ellátási 

hálózatok működtetésében, közműtársulásokban vesz részt.   

A Keszthely és környéke Kistérségi Többcélú Társulás nemcsak a város, hanem a környező települések 

kapcsán is koordinálja a pályázati együttműködést, pályázatok megvalósítását, szociális szolgáltató 

központot üzemeltet, melynek fontos tevékenysége a házi segítségnyújtás és egyéb támogatások 

biztosítása az elsősorban idős és fogyatékos rászorulóknak. 

A város a jövőben is fenn kívánja tartani együttműködéseit, illetve azokat a céljainak megvalósítása 

érdekében bővíteni tervezi. 
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7.5 MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA  

7.5.1 A monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása 

7.5.1.1 Módszertan 

A 2007 – 2013 közötti programozási időszak egyik fontos tapasztalata volt, hogy a célok 

megvalósulásának méréséhez szükséges adatok nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők, így a 

stratégia menedzselésének egy fontos eszköze nem állt a települések rendelkezésére. 

Mivel a 2014 – 2020 közötti időszakban az eredményközpontúság elve miatt az indikátorok és azok 

célértékeinek szerepe megnő, ezért az ITS indikátorai úgy kerültek kialakításra, hogy azok egyértelmű 

és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az adatok egyértelmű 

változásához lehessen kötni.  

7.5.1.2 A monitoring tevékenység szervezeti háttere és folyamata 

Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy az nyomon követés rendszerének kialakítása 

az előkészítés és a megvalósítás integráns részét képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket 

és felelősöket. A monitoring folyamata az alábbi lépésekből áll:  

1. Egyértelmű célkitűzéseket megfogalmazó, világos beavatkozási logikára épülő településfejlesztési 

koncepció kialakítása.  

2. Konkrét beavatkozásokat és részben projekteket, illetve a kapcsolódó finanszírozási forrásokat 

meghatározó ITS kidolgozása.  

3. A monitoring és értékelési tevékenység alapját jelentő indikátorkészlet összeállítása – jelen fejezet 

összefoglalja az átfogó, tematikus és területi célokhoz kapcsolódó javasolt monitoringmutatókat, míg 

a projektszintű indikátorok az egyes projektek konkrét kidolgozásakor kerülnek meghatározásra.  

4. A monitoring és értékelési tevékenység megalapozásához és eredményes végrehajtásához 

szükséges információk összegyűjtése. 

5. Az indikátorok teljesülésének nyomonkövetése a megvalósítás során.  

A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz a településfejlesztési koncepció és az ITS 

végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. Célszerű kijelölni egy személyt, aki 

felelős a monitoring és értékelési tevékenység koordinációjáért és végrehajtásáért. A monitoringhoz 

kapcsolódó legfontosabb feladatok:  

 a monitoringrendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és folyamatosan frissítendő 

adatbázis megalkotásával;  

 az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő – összegyűjtése, 

rögzítése a monitoring rendszerben;  

 rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős személyekkel az indikátorok 

elérését nagymértékben befolyásoló kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon 

követése érdekében;  

 éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek tartott 

beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a menedzsmentért felelős 

döntéshozó testületnek kell jóváhagynia).  
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A monitoring tevékenység szervezeti hátterét az operatív menedzsment szervezet biztosítja, amely 

koordinálja a megvalósuló városfejlesztési beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és 

rendszerezi azok indikátorainak alakulását. Minderről előterjesztést készül, amelyet az érintett 

Bizottságok tárgyalnak, és a Képviselő-testület hagy jóvá. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

végrehajtását és eredményeit a város Képviselő-testülete évenként áttekinti és értékeli. A beszámoló 

az alábbi témaköröket tartalmazza:  

 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok végrehajtásának állapota,  

 a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási információi (projekt 

költségvetése, források összetétele),  

 városrészenként és tematikus célonkénti áttekintés a stratégia végrehajtásának kezdete óta 

megvalósult fejlesztésekről és azok eredményeiről,  

 a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az indikátorok kiinduló és 

célértékeinek, valamint azok aktuális értékének feltüntetésével).  

7.5.1.3 A partnerek monitoring és értékelési jellegű tevékenységekbe történő bevonása 

Az ITS későbbi felülvizsgálata, illetve megvalósítása során mindenképpen folytatni szükséges a 

megkezdett partnerségi-konzultációs folyamatokat. Az egyes munkacsoportok bevonása az integrált 

településfejlesztési stratégia majdani felülvizsgálatának, monitoringozásának folyamatába kötelező, 

így hatékony működésüket rendszer szinten szükséges biztosítani. E tekintetben jó alapot szolgáltat a 

Partnerségi Terv, amelynek továbbfejlesztése, aktualizálása a monitoringozás, végrehajtás 

szempontjából is szükséges.  

A monitoring tevékenység során keletkező adatokat a település rendszeresen megjelenteti saját 

honlapjának azon részén, amelyet a településfejlesztéssel kapcsolatos információk számára tart fenn. 

Emellett, a monitoring adatokat célzottan megküldi az ITS kialakításában aktívan közreműködő 

partnerek részére és számukra negyedéves rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít az ITS 

előrehaladása tárgyában. A képviselőtestület évi egy alkalommal nyilvános közmeghallgatást tart az 

ITS megvalósításának előrehaladásáról. 

Fontos, hogy a partnerség felhasználásával az ITS monitorozása és értékelése során az elért 

eredményeket a hasonló nagyságú, illetve funkciójú települések eredményeivel, illetve helyzetének 

változásával vesse össze az ITS menedzsmentje. 

 

7.5.2 Indikátorok meghatározása 

7.5.2.1 Az indikátorokkal szemben támasztott követelmények 

A monitoringrendszer hatékony működésének egyik alapja a szakmailag megalapozott 

indikátorkészlet meghatározása. Az alkalmazott mutatókkal szembeni alapvető kritériumok az 

alábbiak: 

 Specifikus – az indikátor arra a célkitűzésre vonatkozik, aminek az eredményét, hatását méri; 

 Mérhető – az indikátor számszerűen (mértékegységgel) kifejezhető; 

 Elérhető – az indikátor bázis- és célértékét viszonylag gyorsan, könnyen és költséghatékony 

módon meg kell tudni határozni; 

 Reális – a valós helyzetből és tervezett beavatkozások várható eredményeiből kiindulva kell 

egy ténylegesen elérhető célértéket kitűzni; 
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 Aktuális – az indikátornak az adott eredmény vagy output aktuális állapotára kell 

vonatkoznia, és alkalmasnak kell lennie időbeli nyomonkövetésre.  

A stratégia eredményességének méréséhez elengedhetetlen, hogy a felállított célokhoz indikátorok – 

a célok elérését jelző mutatók – kerüljenek hozzárendelésre. Az eredményorientáltság erősítése a 

2014-2020 közötti időszak EU kohéziós politikájának egyik kiemelt célja, így az eredmények mérése 

az előző időszakénál hangsúlyosabban jelenik meg a politika végrehajtásának minden területén. Az 

alkalmazott indikátorok fajtái: 

 Hatásindikátorok: Ezen indikátorok teljes mértékben egyediek, az adott település 

sajátosságaihoz illeszkednek. Egy középtávú célhoz – annak összetettsége függvényében – 

1‐2 db indikátor kapcsolódik. Ezen indikátorok tekintetében a mérhetőség követelménye 

nem minden esetben teljesíthető. Tekintettel azonban arra, hogy a tematikus célokhoz 

kapcsolódó indikátorokat mérhető módon kell kialakítani, ezért a hatásindikátorok 

természetükből adódóan leginkább összetett mutatók és értékeik lehetnek leíró jellegűek is. 

 Eredményindikátor: Ezeket az indikátorokat a tematikus célok eredményeinek 

meghatározásához használtuk és az operatív programok eredményindikátorait vettük alapul. 

Az egyes operatív programok Egyedi Célkitűzéseket fogalmaznak meg és ezen 

célkitűzésekhez kapcsolódnak az OP eredményindikátorai. 

 Kimeneti/output indikátor: Az indikátorokat az integrált projektek méréséhez használtuk. Az 

egyes operatív programokban prioritástengelyenként kerültek meghatározásra az output 

jellegű mutatók. A tervezés során ezeket a mutatókat – amennyiben ezek illeszkedtek a 

megvalósításra tervezet beavatkozások (projektek) jellegéhez – a lehető legszélesebb körben 

beépítettük a monitoring mutatók közé.  

Az ITS céljaihoz eredmény és hatásindikátorokat kell meghatározni, a projektekhez output 

indikátorokat. A tervezés során az OP-k eredményindikátorainak használatára törekedtünk.  

A monitoring és értékelési rendszer, így a bázis és célértékek végleges meghatározása akkor 

lehetséges, ha a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut 

abba a fázisban, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások és outputok azonosíthatóak és 

számszerűsíthetőek legyenek. 
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7.5.2.2 A stratégia indikátorai 

Az intézkedésekhez tartozó indikátorok bázis- és célértékeinek meghatározása a jelenleg rendelkezésre álló anyagok és ismeretek alapján történt. Azoknál az 

indikátoroknál, ahol a jelenlegi információk alapján nem lehetséges bázis- és célértékeket azonosítani, az ITS monitorozása (első éves felülvizsgálata) során 

történik majd ennek pótlása. 

 

Cél 
Javasolt 
indikátor 

Indikátor 
típusa 

Mértékegység Célérték Adatforrás 
Mérés 

gyakorisága 

Átfogó célok 
A társadalom vonatkozásában elsődleges és 
legsürgetőbb feladat a települési lakosság 
fogyásának mérséklése, az elvándorlási trendek 
csökkentése és a városi agglomeráció településeivel 
egy új népesedési egyensúly kialakítása. 

A városi 
agglomeráció 
népessége 

Hatásindikátor % nem csökken 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

A város őrizze meg és tartsa jó állapotban gazdag 
építészeti, városépítészeti örökségét, segítse és 
ösztönözze annak az új kihívásokhoz való 
alkalmazkodását. Az élő és élhető város 
követelményt szem előtt tartva emberléptékű, a 
nyilvános terek valódi, közösségi használatát 
hangsúlyozó fejlesztéseket szorgalmazzon. 

A 
városhasználók 
elégedettsége 

Hatásindikátor % 
+20 

(növekedés) 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

A város őrizze meg és tartsa kiváló és vonzó 
állapotban különleges természeti környezetét, 
természeti értékeit. Keszthely váljon valóban zöld 
várossá, a települési élettereken a természeti 
környezet dominanciája valósuljon meg. 

Szolgáltatások 
minőségének és 
elérhetőségének 
javulása 

Hatásindikátor % 
+10 

(növekedés) 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 

A hosszútávon 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. 

A városban 
megtermelt 
hozzáadott-
érték 
növekedése 

Hatásindikátor % 
+5 

(növekedés) 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 
évente 
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Cél Javasolt indikátor Indikátor típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás 
Mérés 

gyakorisága 

Tematikus célok 

T1: Szálláshelyek és 
vendéglátóhelyek 
minőségi és mennyiségi 
fejlesztése 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredményindikátor % n/a 
nem 

csökken 
KSH évente 

T2: Turisztikai fejlesztési 
területek előkészítése a 
fejlesztések 
megvalósítására, 
attrakciófejlesztés 

Fejlesztésre előkészített 
területek aránya 

Eredményindikátor % n/a +20 KSH évente 

T3: Turisztikai programok 
és marketing 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése  

Eredményindikátor % n/a 
nem 

csökken 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T4: Térségi 
együttműködések 
fejlesztése 

Helyi térségi 
együttműködésekbe 
bevont résztvevők száma 

Eredményindikátor db n/a 15 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T5: Ipari park, 
Inkubátorház fejlesztése, 
vállalkozásösztönzés 

Vállalkozások 
aktivitásának növekedése 

Eredményindikátor % n/a 
nem 

csökken 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T6: Egyetemi K+F+I 
fejlesztések, kapcsolati 
háló kiszélesítése 

A vállalati K+F kiadások 
aránya a GDP-hez képest 
(BERD/GDP) 
Stratégiai K+I 
együttműködések száma 

Eredményindikátor % n/a 
nem 

csökken 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T7: Barnamezős területek, 
és gazdasági fejlesztési 
területek azonosítása, 
előkészítése a fejlesztések 
megvalósítására 

Fejlesztésre előkészített 
területek aránya 

Eredményindikátor % n/a +10 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 
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Cél Javasolt indikátor Indikátor típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás 
Mérés 

gyakorisága 

T8: Mezőgazdaság 
integrált fejlesztése, helyi 
erőforrások hasznosítása, 
rövid ellátási láncok 
fejlesztése 

Helyi erőforrások 
hasznosítása 

Eredményindikátor % n/a +10 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T9: Társadalmi struktúra 
változásához 
alkalmazkodó 
ellátórendszerek 
mennyiségi és minőségi 
fejlesztése 

A fejlesztett 
közszolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

Eredményindikátor fő n/a 15.000 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T10: Oktatási 
infrastruktúra fejlesztése, 
egyetemi kisváros jelleg 
erősítése 

A fejlesztett 
közszolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

Eredményindikátor fő n/a 3.000 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T11: Fenntartható 
közlekedésfejlesztés és 
energiagazdálkodás, 
hatékony 
közműrendszerek 

Napi utazások esetén fő 
közlekedési eszközként 
gyalogos, kerékpáros 
vagy közösségi 
közlekedési módot 
választók részaránya 

Eredményindikátor % n/a nő 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T12: Sport és szabadidős 
funkciók fejlesztése 

Helyi társadalmi 
akciókban résztvevők 
száma 

Eredményindikátor fő n/a 5.000 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T13: Klímaadaptáció, 
környezetvédelem 

Helyi társadalmi 
akciókban résztvevők 
száma 

Eredményindikátor fő n/a 2.000 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T14: Városrehabilitáció 
folytatása, közterek, 
parkok megújítása 

A fejlesztett 
közszolgáltatásokat 
igénybevevők száma 

Eredményindikátor fő n/a 15.000 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T15: Beköltözési kedv Gyermekszületések Eredményindikátor fő n/a nem Kedvezményezetti évente 
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Cél Javasolt indikátor Indikátor típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás 
Mérés 

gyakorisága 

javítása, fiatal családok 
letelepedésének 
elősegítése 

száma csökken adatszolgáltatás 

T16: Különböző 
társadalmi helyzetű 
csoportok integrálása 

A szociális partnerek, 
vagy nem kormányzati 
szervezetek szolgáltatásai 
által elért emberek száma 

Eredményindikátor fő n/a nő 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

T17: Kulturális 
fejlesztések, 
városmarketing 

Hazai és nemzetközi 
turisták költésének 
növekedése 

Eredményindikátor % n/a 
nem 

csökken 
Kedvezményezetti 
adatszolgáltatás 

évente 

 

Cél Javasolt indikátor Indikátor típusa Mértékegység Bázisérték Célérték Adatforrás 
Mérés 

gyakorisága 

Területi célok 

V1-V14 
V1: Vonzó, pezsgő, és élhető 

belváros kialakítása 
V2: A Festetics-kastély európai 

színvonalú multifunkciós kulturális 

és közéleti központtá fejlesztése és 

bekapcsolása a város életébe 

V3: Városrehabilitáció 
kiterjesztése, közterületek 

megújítása 
V4: Új lakóterületek kialakítása, és 

a meglévők fejlesztése a 
közlekedési infrastruktúra 

javításával 
V5: Lakóterületek fejlesztése, a 

Lakónépesség 
száma 

Eredményindikát
or 

fő 

2011-es 
Népszámlálás 

városrészi 
adatai 

tartalmazzák 

nem csökken 
KSH 

Népszámlálás 
tízévente 

Öregedési index 
Eredményindikát

or 
fő nem romlik 

KSH 
Népszámlálás 

tízévente 

Legfeljebb 
általános iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők aránya 
az aktív korúakon 
(15-59 évesek) 
belül 

Eredményindikát
or 

% csökken 
KSH 

Népszámlálás 
tízévente 

Felsőfokú 
végzettségűek a 25 
éves és idősebbek 
arányában 

Eredményindikát
or 

% nő 
KSH 

Népszámlálás 
tízévente 

A komfort nélküli, Eredményindikát % csökken KSH tízévente 



 
 

 

135  

KESZTHELY Településfejlesztési Koncepció és IVS teljes felülvizsgálata | III. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Vásártér területének komplex 
rehabilitációja 

V6: Lakóterületek fejlesztése a 
közmű és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésével 
V7: Zöldterületi és sport 

infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása 

V8: A déli városkapu 
megteremtése, ökoturisztikai 

fejlesztések 
V9: Ipari park fejlesztése és 
ökoturisztikai fejlesztések 

V10: A Kertváros és Keszthely élő 
kapcsolatának megteremtése 

V11: Közterületek, parti sétányok 
és turisztikai attrakciófejlesztés, a 

szállodaépítés lehetőségének 
megteremtésével 

V12: Természeti és 
horgászturisztikai fejlesztések 

megvalósítása 
V13: Fejlesztések előkészítése és új 

funkciók betelepítése 
V14: Fenékpuszta turisztikai 
hasznosításának előkészítése 

félkomfortos és 
szükséglakások 
aránya a lakott 
lakásokon belül 

or Népszámlálás 

Rendszeres 
munkajövedelemm
el nem rendelkezők 
aránya az aktív 
korúakon (15-59 
évesek) belül 

Eredményindikát
or 

% nem nő 
KSH 

Népszámlálás 
tízévente 

Alacsony presztízsű 
foglalkoztatási 
csoportokban 
foglalkoztatottak 
aránya 

Eredményindikát
or 

% nem nő 
KSH 

Népszámlálás 
tízévente 
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Projekt Javasolt indikátor Indikátor 

típusa 

Mérték-

egység 

Bázisérték Célérték Adatforrás Mérés 

gyakorisága 

K1. 

BELVÁROSREHABILITÁCIÓ 

integrált program 

Új funkciókkal ellátott 

területek nagysága 

output ha  1,5 Önkormányzat évente 

K2. Balaton-part 

sétányfejlesztés és 

közterületek megújítása III. 

ütem 

Támogatásban 

részesülő vállalkozások 

száma 

output db  10 Önkormányzat évente 

K3. Békebeli fürdőkultúra 

témapark projekt 

A természeti és a 

kulturális örökségnek, 

illetve látványosságnak 

minősülő támogatott 

helyszíneken tett 

látogatások várható 

számának növekedése 

output látogatás/év  20.000 Önkormányzat évente 

K4. Szendrey telep turisztikai 

alcentrum kialakítása 

 

H1. Korszerű, hatékony és 

fenntartható intézmények és 

hálózatok 

A középületek éves 

primerenergia-

fogyasztásának 

csökkenése 

output kWh/év  90 000 Önkormányzat évente 

Üvegházhatású gázok 

becsült éves 

csökkenése 

output tonna CO2 

egyenérték 

 1 300 Önkormányzat évente 

Energiahatékonysági 

fejlesztések által elért 

primer energia 

felhasználás csökkenés 

output PJ/év  0,002 Önkormányzat évente 

H2. Biztonságos, a belvárosi A felújított vagy output km  1,5 Önkormányzat évente 
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zsúfoltságot enyhítő közúti 

infrastruktúra fejlesztés 

korszerűsített utak teljes 

hossza 

Magyar Közút Zrt. 

H3. Szociális és 

egészségügyi ellátás 

fejlesztése 

Akadálymentesített 

épületek száma 

output db  3 Önkormányzat évente 

Jobb egészségügyi 

szolgáltatásokban 

részesülő lakosság 

output fő  2000 Önkormányzat évente 

A fejlesztés révén 

létrejövő, megújuló 

szociális 

alapszolgáltatások 

száma 

output db  5 Önkormányzat évente 

H4. Mezőgazdasági 

együttműködés, közös 

feldolgozás, értékesítés 

Mezőgazdasági 

együttmű-ködésben 

részt vevők száma 

output db  15 Önkormányzat évente 

H5. Turisztikai és gazdasági 

együttműködések, marketing 

Együttműködések 

száma 

output db  10 Önkormányzat évente 

Támogatott civil 

szervezetek száma 

output db  8 Önkormányzat évente 

Programokba bevont 

személyek száma 

output fő  800 Önkormányzat évente 

H6. Családbarát város Támogatott 

gyermekgondozási és 

oktatási intézmények 

kapacitása 

output fő  200 Önkormányzat évente 

A1. Városközpont 

akcióterület 

Városi területeken 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek 

output m2  5 000 Önkormányzat évente 
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Városi területeken 

épített vagy renovált 

köz- vagy kereskedelmi 

épületek 

output m2  600 Önkormányzat évente 

Helyreállított 

lakóegységek városi 

területeken 

output db  20 Önkormányzat évente 

A2. Ipari park akcióterület A fejlesztett vagy 

újonnan létesített 

iparterületek és ipari 

parkok területe 

output ha  5 Ipari park, 

Önkormányzat 

évente 

Támogatásban 

részesülő vállalkozások 

száma 

output db  15 Önkormányzat évente 

A3. Északi BALATON-part 

akcióterület 

Megújult vagy újonnan 

kialakított zöldfelület 

nagysága 

output m2  5 000 Önkormányzat évente 

Kialakított 

kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza 

output km  2,5 Önkormányzat évente 

Támogatásban 

részesülő vállalkozások 

száma 

output db  5 Önkormányzat évente 

A4. Déli Városkapu 

akcióterület 

Fejlesztett turisztikai 

attrakciók száma 

output db  5 Önkormányzat évente 

A5. Festetics kastélytól a 

Festetics fürdőig folyosó 

Fejlesztett turisztikai 

attrakciók száma 

output db  2 Önkormányzat évente 
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