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1 ELİZMÉNYEK 
 

1.1 Jogszabályi háttér 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) b) pontja szerint 

„ önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 

képviselıtestülete (közgyőlése) hagy jóvá.” 

 

A 48/E. § kimondja, hogy  

 

„(1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági 

lehetıségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell 

a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,  

b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett 

települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendı intézkedési tervekkel,  

c) a zöldfelület-gazdálkodással,  

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,  

e) az ivóvízellátással,  

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,  

g) a kommunális szennyvízkezeléssel,  

h) a településihulladék-gazdálkodással,  

i) az energiagazdálkodással,  

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,  

k) a feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 

csökkentésével kapcsolatos feladatokat és elıírásokat.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a települési környezetvédelmi program - a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetıségeivel összhangban -  

tartalmazhatja  

 

a) a települési környezet minıségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának 

javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen:  

 

aa) a területhasználattal,  

ab) a földtani képzıdmények védelmével,  

ac) a talaj, illetve termıföld védelmével,  
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ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,  

ae) a rekultivációval és rehabilitációval,  

af) a természet- és tájvédelemmel,  

ag) az épített környezet védelmével,  

ah) az ár- és belvízgazdálkodással,  

ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi 

hatásaihoz való alkalmazkodással,  

 

b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel  

kapcsolatos feladatokat és elıírásokat.  

 

(3) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok 

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.”   

 

További feltételként határozza meg a törvény, hogy „a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti 

Környezetvédelmi Programmal, valamint a településrendezési és fejlesztési terveivel összhangban kell 

készülnie.” Ezen kívül a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. számú törvény 59. § (2) 

bekezdése rendelkezik arról, hogy a települések érvényes településrendezési terveit és helyi építési 

szabályzatait felül kell vizsgálni és módosítani kell, amely tervnek szerves része a fent említett települési 

környezetvédelmi program.  

 

 

1.2 A feladat indoklása és célja 
 

A környezet védelme, a természeti értékek megırzése napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó 

részévé vált. Ennek alapvetı oka, egyrészt a hosszú távon nem fenntartható módon folytatott gazdálkodás 

következtében a természeti erıforrások egyre gyorsabb ütemő felhasználása, kimerülése; másrészt a 

gazdasági tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyezı anyagok növekvı mennyisége. 

Mindezek eredményeképpen - a gazdasági növekedés kétségtelen elınyös vonatkozásaival párhuzamosan 

– mind globális, mind, pedig lokális szinten majdnem minden környezeti elem állapota romlott. 

Ugyanakkor, a megfelelı környezeti feltételek nélkülözhetetlenek a jelen és a jövı nemzedékek jólétének, 

egészséges életének biztosításához. A társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával párhuzamosan, 

azokkal együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani.  
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A Nemzeti Környezetvédelmi Program törvényben foglalt fıbb célkitőzései: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv-ben  (a továbbiakban Tv.) foglalt 

célok megvalósítása, helyi feladatainak és feltételeinek meghatározása és rendszerbe foglalása az alábbiak 

figyelembevételét tételezi fel. 

 

Ennek megfelelıen a fıbb elérendı (megvalósítandó) célok: (Tv. 1. § (2) bek. alapul vételével) 

 

a/ A környezet igénybevételével, terhelésének és szennyezése csökkentésével összefüggı helyi feladatok 

számbavétele; a károsodások megelızése, a károsodott környezet helyreállítása; 

b/ Az emberi egészség védelme, az életminıség helyi környezeti feltételeinek a javítása (korszerő helyi 

felvilágosító munka); 

c/ A helyi természeti erıforrások megırzése, fenntartása, az azokkal való ésszerő takarékos – és az 

erıforrások megújulását biztosító – gazdálkodás személyi, szervezeti és anyagi feltételeinek a 

megteremtése; 

d/ A helyi környezetvédelmi feladatok összhangba hozatala egyéb önkormányzati feladatokkal, az 

utóbbiaknál a környezetvédelmi elvárások kiemelt megjelenítése; 

e/ A helyi (civil) szervezıdési formák bekapcsolása a környezet védelmére irányuló tevékenységbe; 

annak igénybevétele a környezet állapotának feltárásában, megismertetésében; 

f/ A helyi gazdaság (vállalkozások) mőködésének, a társadalmi, gazdasági fejlıdésnek a környezeti 

követelményekkel való összehangolása, azoknak a preferenciáknak a megteremtése, amelyekkel a 

helyi vállalkozók érdekeltekké tehetık a helyi környezetvédelmi feladatok megoldásában. 

(Támogatások, mentességek, kedvezmények a helyi adók fizetése alól, kedvezményes vagy ingyenes 

telekjuttatás stb.) 

g/ A környezetvédelem helyi intézményrendszerének kialakítása, érdemi mőködés feltételeinek a 

megteremtése; 

h/ A környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági munka személyi, szervezeti és tárgyi feltételeinek a 

folyamatos megteremtése. (A képzés, továbbképzés megteremtése; a „gyorsított elımenetel” azoknak, 

akik a környezetvédelem területén kvalifikálják magukat). 

 

A környezetvédelem tervszerő alakításának igénye a harmonikus fejlesztés szükségszerő velejárója. A 

tervszerőség országos, regionális és helyi szinten egyaránt jelentkezı feladat, és nem csupán a 

kifejezetten környezetvédelmi tervekre értendı, sokkal inkább a gazdasági, területrendezési, 

településrendezési és környezeti tervek együtteseként kezelendı.  

 

A környezetvédelmi tervek a településfejlesztés, valamint a turizmus tervezésére, szervezésére és 

megvalósítására is érvényesek.  
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Itt azokról a specifikumokról van szó, amelyek hangsúlyozása az idegenforgalom esetében különösen 

fontos. (KRIPPENDORF 1977) 

A fentieket szem elıtt tartva kezdıdött meg a településen az a környezetvédelmi tevékenység, amelynek 

keretében került sor a település környezetvédelmi programjának kidolgozására. 

 

Keszthely Város környezetvédelmi programjának kidolgozása és felülvizsgálata során figyelembe vett, 

korábban készült dokumentumok: 

 

- Keszthely Város Településfejlesztési Koncepciója, érvényes Településrendezési Terv 

- A Keszthely-Hévíz Kistérség és a Kis-Balaton Önkormányzati Fejlesztési Társulás 

Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési programja (helyzetfeltárás, stratégiai-, operatív program), 

2000-2001 

- Zala Megye Területrendezési Terve Elıkészítı Fázis, 2005  

- Nyugat-dunántúli Regionális Környezetgazdálkodási Program, 2002 

- Tájékoztató a Balaton és vízgyőjtıje 2003. évi vízminıségi helyzetérıl, Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi Felügyelıség, 2004 

-  Balaton Vízgazdálkodási Fejlesztési Programja (BVFP), 2001 

- 1038/1999. (IV.21.) Kormány határozat a Balaton ökológiai állapotának védelmére és 

vízminıség javítására vonatkozó intézkedési tervrıl (BIT) (5. intézkedési pont) 

- A Balaton nyugati vízgyőjtıjére készült környezetvédelmi állapotfelmérés alapján vízminıség-

védelmi akcióprogram aktualizálása N-2 részvízgyőjtı Fenékpuszta - Balatonhídvég közötti Zala 

vízgyőjtı, 2001 

- 35/1998. (III. 20.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Nemzeti 

Környezetvédelmi Program I., II.  

- Progressio Mérnöki szolgáltató Bt. – Keszthely Város települési környezetvédelmi programja 

(2002), ennek felülvizsgálatai (2004, 2006, 2008) 

- A Balaton ökológiai állapotának védelmére és vízminıség javítására vonatkozó intézkedési terv 

(BIT) 

- Balaton Régió Elızetes Regionális Fejlesztési Terve, 2000 

- Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési Terve és Területrendezési Szabályzata (2000. évi 

CXII. számú törvény) és az érvényesítésére vonatkozó Intézkedési Terv 

- A Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciójáról szóló 2153/2002. 

(V.15.) Korm. Határozat 

- A Balaton Fejlesztési Tanács Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója, 2000 

- A Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja, 2001 
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- A Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programja 2007-2013, egyeztetési változat, 2005 

- Országos Területfejlesztési Koncepció  

- Nemzeti Fejlesztési Terv II., UMVP, Széchenyi Terv 

- Meteorológiai beszámoló. Meteorológiai megfigyelések havi adatai 1998-2010. Országos 

Meteorológiai Szolgálat 

- Magyarország éghajlati atlasza. OMSZ, Budapest 

- Légkör 2004-2009. évi számai 

- Környezetstatisztika évkönyv 2009. Központi Statisztikai Hivatal, 2009 

� Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség illetékességi területére esı 

vízgyőjtıjének környezetállapot felmérése, feladatterv összeállítása 2001, 2004, 

2009 

� Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízhozam mérési adatai (1989 – 2009) 

� VITUKI KHT. eredmények 

� Forrásvíz Természetbarát Egyesület állapotrögzítései és vízminıség vizsgálatai 

(2000-2010) 

 

A környezetvédelmi program az egészséges környezet feltételeinek biztosítását, a veszélyeztetések 

kezelését, a természeti értékek megóvását, a fenntartható fejlıdés feltételeinek kialakítását, a különbözı - 

területi szinten jelentkezı - környezeti problémák megoldását segíti elı.  

Emellett, a települési környezetvédelmi program olyan feladatokat is elıirányoz, amelyek megvalósítása 

hozzájárul az országos, regionális és megyei szinten jelentkezı problémák megoldásához.  

 

A települési környezetvédelmi programoknak a környezetvédelmi törvénybıl következıen az ember és 

környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, azaz az egészséges környezet feltételeinek biztosítását, 

a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét, a veszélyeztetések elkerülését, kezelését, a természeti 

értékek megóvását, a fenntartható fejlıdés környezeti feltételeinek biztosítását, a különbözı területi 

szinten jelentkezı környezeti problémák helyi megoldásait kell elısegíteniük.  

 

A környezetvédelmi törvény hatályba lépését követıen eltelt idıszak alatt a települési környezetvédelmi 

programok készítésének nem alakult ki a hazai gyakorlata. Programok igaz több településen már 

elkészültek, több esetben felülvizsgálatra is kerültek, de megvalósításuk igen színes képet mutat. Van, 

ahol néhány oldalon foglalkozik a program a fontosabb környezetvédelmi kérdésekrıl, máshol igen 

komoly, adatokkal is alátámasztott átfogó tanulmányok készültek. Egy program csak akkor lesz program, 

ha betartható és érvényesíthetı. 
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Keszthely városának 2002-ban készült el a Progressió Mérnöki Szolgáltató Bt megbízásával a komplex 

környezetvédelmi programja. Az azt követı idıszak a két éves felülvizsgálatok idıszaka volt, melyben a 

kétéves környezetvédelmi feladatok és elvégzésük került ismertetésre az adatok korrekt feldolgozásával. 

 

 

1.3 A programkészítés módja 
 
A program kiindulási alapja a megoldandó környezeti problémák azonosítása. A program nem egy-egy 

állapotot tekint problémának, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy miért is jelent problémát az adott 

környezeti állapotjellemzı tényleges vagy várható alakulása.  

A problémák feltárásával párhuzamosan meghatározásra kerülnek azok okai is abból a célból, hogy meg 

tudjuk keresni a leghatékonyabb megoldásokat, és hogy a megelızés elve érvényesíthetı legyen.  

A környezet védelmén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a településen található természeti értékek 

védelmére is. A program a meglévı értékekkel kapcsolatos felelısség teljes tudatában, azok 

megırzésének igényével készült. Ennek megfelelıen a megvalósítása a település teljes lakosságának 

érdeke és ügye kell, hogy legyen. 

 

 

1.4 Programkészítés, egyeztetési folyamat 
 

A program készítése a szükséges információk összegyőjtésével kezdıdött, amely során jelentıs 

mértékben támaszkodtunk a fent említetett dokumentumokra, illetve a hatóságok és egyéb adatgazdák 

által rendelkezésre bocsátott adatokra. Ezek után egyeztetést folytattunk a település önkormányzati és 

hivatali vezetıivel.  Az információgyőjtést helyszíni bejárásokkal, felvételezéssel egészítettük ki.  

Az ilyen módon feltárt környezeti állapot, illetve konfliktusok alapján elkészült a környezetvédelmi 

program tematikája.  

 

.    .     . 

 
Zala megye – Balaton-parti régiója - sajátossága a környezeti heterogenitás, természeti értékben gazdag 

területek, üdülı- és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentıségő, a karsztvíz bázis és a Balaton 

jelentıs értéket képvisel.  

A környezeti hatások természetesen átlépik a közigazgatási határokat (vízgyőjtı területek kiterjedése, 

légszennyezési diszperzió.)  
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A környezetvédelmi intézkedések azonban a kibocsátások keletkezési helyén kell orvosolni. A javasolt 

intézkedések abban a kistérségben szükségesek, ahonnan a környezet terhelés ered.  

Ennek megfelelıen a Környezetvédelmi Programnak „környezetvédelmi kistérségként” kell 

megfogalmazni olyan intézkedéseket, feladatokat, javasolt megoldásokat, amelyek átlépik egy-egy 

község határait. Természetesen vannak olyan feladatok, javaslatok, amelyek minden községre egyaránt 

vonatkoznak (pl. az önkormányzatok szerepe, pályázati lehetıségek, jogszabályi keretek). 

 

2000. október 17-én fogadta el az Országgyőlés a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Területrendezési 

Tervérıl szóló törvényt.  

A törvény célja a természeti- és a települési környezet minıségének védelme, a jelentıs gazdasági 

potenciált képviselı üdülés és turizmus minıségi fejlesztéséhez szükséges feltételek javítása, a térség 

területhasználatának szabályozása volt. 

A törvény alapvetıen meghatározza Keszthely fejlesztési lehetıségeit, így befolyásolja a település 

rendezési tervének készítését is. 

A "Balaton törvény" általános, a kiemelt partközeli településekre vonatkozó elıírásokkal valamint az 

övezeti szabályozással határozza meg a területhasználat illetve a fejlesztés lehetıségeit. 

 

Keszthely nagy része, a mélyebb térszínek illetve a karsztos hegyi területek mind felszíni szennyezıdésre 

fokozottan érzékeny területek. Ezért itt különösen érvényes a Balaton törvény azon elıírása, hogy új 

épület csak az ingatlan csatornahálózatba való bekötésével egy idıben építhetı. 

A térség vonatkozásában még a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség (NyDt-KTVF) által 

készített N-1 részvízgyőjtı állapotrögzítései (2004, 2009) és iránymutatásai voltak a települési 

Környezetvédelmi Program megalkotásánál irányadóak. Az értékelések felhasználásával bontakozódott ki 

a helyi környezetvédelmi akcióterv és programpolitika, mely rövid és hosszú távra is fontos célokra 

mutat. 

 

.                              .                              . 

 

A munkát a VARSÁS Környezetvédelmi és Szolgáltató Betéti Társaság szakértıi és a Nyugat-Balaton 

térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesület tagjai végezték, Gál Lajos és Samu Zoltán okleveles 

mérnökök irányítása mellett. 

 

 

 



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                         Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

15

A Keszthely- és környéke Kistérségi Többcélú Társulás 16 település bel- és külterülete több 

természetföldrajzi kistáj területébe nyúlik bele. Sajátossága a környezeti heterogenitás (Zala völgye, 

Tátika–Kovácsi hegycsoport, Zalai Balaton-part), természeti értékben gazdag terület, mezıgazdasági- és 

idegenforgalmi szempontból jelentıs, a karsztvíz bázis védelme, pedig kiemelt jelentıségő értéket 

képvisel.  

 

A környezeti hatások természetesen átlépik a közigazgatási határokat (vízgyőjtı területek kiterjedése, 

légszennyezési diszperzió.) A környezetvédelmi intézkedések azonban a kibocsátások keletkezési helyén 

kell orvosolni.  

 

A javasolt intézkedések abban a kistérségben szükségesek, ahonnan a környezet terhelés ered. Ennek 

megfelelıen a Környezetvédelmi Programnak „környezetvédelmi kistérségként” kell megfogalmazni 

olyan intézkedéseket, feladatokat, javasolt megoldásokat, amelyek átlépik egy-egy község határait.  

Természetesen vannak olyan feladatok, javaslatok, amelyek minden községre egyaránt vonatkoznak (pl. 

az önkormányzatok szerepe, pályázati lehetıségek, jogszabályi keretek). 

 

 

 

A program(javaslat) célja: Keszthely város környezetminıségének javítása, az ehhez szükséges 

eszközök, intézményi feltételek megteremtése, kapcsolódva az országos, regionális, megyei 

programokhoz.  

A környezet állapotának felmérését, rögzítését a települési célállapot meghatározása, a környezetpolitikai 

célok, feladatok kitőzése követte.  

 

A program a meglévı önkormányzati intézményrendszer figyelembevételével készült. 
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2 KESZTHELY TÉRSÉGÉNEK KÖRNYEZETI ÉS TÁRSADALMI 
ADOTTSÁGAI 

 

A Nyugat-Balaton térségében két statisztikai kistérség található. A Balaton-parttól a Keszthelyi-hegység 

dolomit és bazaltrégióján keresztül a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás települései 

(16) és a szomszédos Hévízi-medence, Zalavári-hát mentén húzódó kistelepülések sorát adó Hévízi 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása területei (8). 

E terület Zala megyében olyan adottságokkal rendelkezik, mint a Balaton mentén kevés térség.  A 

Balaton fejlesztése kapcsán sem helyi, sem regionális szinten nem fogalmazódik meg cél anélkül, hogy ne 

emelnék ki, hogy a fenntartható fejlesztés alapfeltétele az annak lehetıséget, teret biztosító természeti 

környezet megóvása, állapotának javítása. 

 

A Keszhelyi és Hévízi kistérségek legjelentısebb vonzerıi is mind többé vagy kevésbé, de a természeti 

környezet adottságaira építenek, annak állapotától alapvetıen függnek: 

A Balaton önmagában egyik legfontosabb természeti kincsünk, aminek fontosságát és a térség – talán 

túlzott mértékő – függését állapotától éppen az utóbbi évek alacsony vízállása idején érezhettük át teljes 

egészében. 

A Hévízi-tó és a terület alatt is megtalálható termálvíz kincs ma a Nyugat-Balaton legfıbb vonzerejének, 

az idegenforgalom zászlóshajójának, a wellness-, és gyógyturizmusnak a meghatározó környezeti 

alapfeltétele. Ennek a kincsnek a megırzése, fenntartható hasznosítása olyan evidencia, amit semmilyen 

szinten sem kell indokolni. 

A Festetics-kastély és a Festeticsek által ránk hagyományozott örökség szintén sok szálon függ a 

természeti környezettıl. Az nem lehet véletlen, hogy hazánk elsı Akadémiája éppen az ı irányításuk alatt 

és ebben a térségben nyitotta meg kapuit.  

A reformkor idején kialakult arculata a tájnak mai napig meghatározó elemeit biztosítja a kulturális és 

természeti örökségeinknek.   

 

A Nyugat-Balaton természeti értékei, úgymint a Keszthelyi-hegység, a Kis-Balaton, a Zala-folyó és 

völgye, az erdei és forrásai önmagukban is komoly értéket képeznek, nemkülönben a megragadó, 

ugyanakkor változatos táj, a Szépkilátóról a Balaton látképe, vagy a Balaton és a Keszthelyi-hegység 

találkozásának tájképi megjelenése. 

 

Az idegenforgalom terén egyre inkább felértékelıdik az egészséges, ingergazdag környezet jelentısége, a 

természeti, ökoturizmus, a wellness, a gyógyászat.   
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Mint a fentiekbıl és a jelen munkával párhuzamosan elkészített további tanulmányokból, vagy akár a 

korábbi tanulmányokból is látható, a szomszédos kistérségek felismerték a legfıbb idegenforgalmi 

vonzereiket, de azt is, hogy itt élık életminıségét alapvetıen meghatározza egy tényezı: a környezet, a 

természet állapota, és azokkal való harmonikus együttélés.  

 

 

2.1 Keszthely térsége általános ismertetése 
 

A Keszthelyi és Hévízi statisztikai térségek a Balaton nyugati szögletében, Zala megyében, a Nyugat-

dunántúli régióban és nagyobb részben a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetben (BKÜ) helyezkednek el. A 

kistérségeket alkotó 16 és 8 település a következı: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, 

Esztergályhorváti, Felsıpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, Nemesbük, Rezi, 

Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalavár. 

A települései közül Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti, Zalaköveskút, nem tagjai a BKÜ-nek, 

de tagjai ugyanakkor a Balaton egységes vízgyőjtı területének.  

 

A jelen koncepciót egy komplex fejlesztési csomag részeként állítottuk össze, így nem minden külsı 

tényezıt emelünk ki a jelen megvalósáthatósági tanulmányban, csak ami annak a tárgyához, a természeti 

környezethez kötıdik. 

 

A Keszthely és környéke kistérségnek 16 településén közel 34 000 fı él, amelynek létszáma igen enyhe 

növekedést mutat (33.729  fı, 2007, 33.421 fı, 2009). Az állandó lakosok 57 %-a él Keszthelyen, ezekkel 

együtt 72 %-a él a partközeli településeken és 34 %-a él a BKÜ által érintett, de nem partközeli 

településeken és mindössze 11 %-a él a BKÜ által nem érintett településeken.  

 

 

2.1.1 Közúti infrastruktúra 

 

A Nyugat-Balaton fejlettségét, idegenforgalmát, de környezeti állapotát is befolyásolja milyen 

közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, milyen a megközelíthetısége. Az infrastuktúra részletesebb 

bemutatását a további csatlakozó anyagok, mint például az aktív turizmus megvalósíthatósági tanulmánya 

tartalmazzák.  
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Általánosságban elmondható, hogy a térség megközelíthetısége Budapest felıl az M7-es 2006. évi 

kiépülésével jelentısen javult. Az északi parton azonban továbbra is gondot jelent a 71-es számú út, ami 

Keszthely városán és a szomszédos hegylábi településeken is áthalad. A belváros forgalmának 

csillapítására azonban egy kétszer egy sávos északi elkerülı gyorsforgalmi utat terveztek, aminek a 

megvalósítása jelenleg zajlik és befejezése 2012-ben várható. Lényeges a Bécs-Sopron felıl a 84-es fıút, 

melynek fejlesztései továbbiakban is fontosak lehetnek, így a térség számára hasznos volt a sárvári 

elkerülı megépülése, és továbbra is fontos minden, a meglévı szakasz áteresztı képességét megnövelı 

fejlesztés megvalósítása.  

 

Graz-Zalaegerszeg és így a Nyugat-Dunántúl déli része irányából a 76-os fıút 11,5 tonnás 

megerısítésének munkálatai már elkezdıdtek. Igen hasznos lenne a továbbiakban egy Sármellék-M7 

gyorsforgalmi lekötı útszakasz kialakítása is, hiszen egyik legnagyobb kapuzata a térségnek a Fly-

Balaton reptér. 

 

A kistérségeken belüli közlekedés a part menti települések esetén, fıleg a vasút jelenlétének, illetve a 

távolsági buszjáratok sőrőségének köszönhetıen alapvetıen jó. A térségben ugyanakkor pont azokon a 

részeken nem megfelelı a megközelíthetıség, amelynek feltárása idegenforgalmi szempontból és 

foglalkoztatási szempontból is tartósan nehéz – a háttértelepülések esetén. A háttértelepülésekre vezetı 

mellékút hálózat áteresztı képességének növelésére lenne szükség, ami egyidejőleg lehetıséget teremtene 

a kerékpározható mellékútvonal hálózat bıvítésére, ezzel a térségi kerékpárút-hálózat mielıbbi, 

költséghatékony hálózatossá alakítására.  

 

Mivel a tömegközlekedést a kötelezı mértékben biztosító, de piaci alapon mőködı Zala Volántól nem 

várható el ellenszolgáltatás nélkül a tömegközlekedés sőrítése, és mivel ezt az ellenszolgáltatást az eleve 

forráshiányos települések nem tudják megadni, ezért ma hiány van a közlekedés minısége terén. A 

kereslet mértéke mind a járatok számát, mind azok minıségét befolyásolja.  

 

Szintén nem a jelen tanulmány keretei között elvégzendı, de fontos vizsgálat lenne a térség 

szempontjából, hogy milyen alternatív közlekedési szolgáltatásokkal lehetne megoldani az elsısorban a 

háttértelepüléseken élı tartós munkanélküliek mozgását, illetve az idegenforgalmi szezonban a 

települések jobb feltárását. Elıbbire nemzetközi szinten több jó példát lehet találni, úgy Skóciában, mint 

akár Ausztriában, ahol céltaxik, szociális buszjáratok mőködtetésével a települések és az érintettek 

valamiféle külsı (EU-s, vagy nemzeti) támogatással kis léptékben kreatívan oldják meg ezen problémákat.  
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Kerékpárút hálózat 

 

A Nyugat-Balatoni kerékpárút hálózat két fı gerinchálózati elemen csatlakozik a környezı nagyobb 

térségekhez.  

Az egyik a már kiépült 200 km-es Balaton-parti kerékpárút hálózat térségi szakasza, a másik pedig a 

jelenleg elıkészítés alatt álló, illetve egyes szakaszain kiépült Zala-völgye kerékpárút, amely Zala 

megyével, illetve a határ menti zalai kerékpárutakkal, és Kehidakustánnyal köti össze a térséget.  

A térségi kerékpárút hálózatnak ma még nem készült el a teljes koncepcionális és tervezési elıkészítése. 

Ennek hiányában azonban az egyes szakaszok építésének összehangolása nehézkes, fennáll a veszélye a 

fejlesztésekbıl kinyerhetı hatások csökkenésének, vagy éppen elmaradásának is. A térségi kerékpárút 

hálózat esetén a hálózat jelleg hangsúlyozása szükséges, ami a kerékpáros turizmus jellegébıl következik. 

Akár sport, akár rekreációs célra használják, minden esetben fontos, hogy körtúrák szervezhetıek 

legyenek! Ezen túl meghatározott szakaszonként a megfelelı kiszolgáló létesítmények hiánya (vendéglık, 

esıbeállók, kölcsönzık, mőhelyek), illetve a teljes szakaszt tekintve a megfelelı információs rendszerek 

(táblák, térképek, információs pontok) az ami a további gátja ezen idegenforgalmi ág fejlıdésének.  

 

Jelenleg elnyert pályázata van a Zalakaros-Hévíz térségnek közösen beadott kerékpárút-infrastruktúra 

fejlesztésére, melyben igen hasznos lett volna a Balatoni bringakörutat is bevonni, hiszen így megint csak 

tolódik az egységes Nyugat-balatoni kerékpárútvonal fejlesztés a tájékoztató táblák, pihenık, 

szervizépületek vonatkozásában. 

A térségben (is) egyre nagyobb népszerőségnek örvendı kerékpáros turizmus számára a térségben 

azonban ma már egyre több új szolgáltatási lehetıség nyílik.  

 

 

Vasút, hajózás, tömegközlekedés 

 

A tömegközlekedés 4 településen vasúti, a térség települései közt autóbuszos megoldással mőködik 

(utóbbi nem problémamentes). Az autóbuszos megközelítése a térségnek a környezı megyeszékhelyekkel 

jó, de tovább sőrítendı. Fejlesztendık továbbá a nagyobb távolsági irányok, így Sopron, Pécs, Gyır, 

Budapest, aminek keresletét az idegenforgalom mellett Sármellék (Fly-Balaton reptér) fejlesztése is 

növelheti. 

 

A vasúti megközelíthetısége a térségnek szinte csak Budapest felé tekinthetı jónak. A Nyugat-Balaton 

térség megközelíthetısége a közel 650 települést magában foglaló Nyugat-Dunántúl irányából (kivéve 

Nagykanizsa térségét) kifejezetten rossz, csak több átszállással és túlzott idıigénnyel oldható meg.  

Hasonlóan fejlesztendı a vasút északi parti vonala is.  
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A vasúti megközelíthetıség hatékonyabban kapcsolhatná be a nyugati öböl kínálatát a Balaton teljes, és 

országosan jobban keresett kínálatai közé. Különösen fontos lenne ez a kerékpáros turizmus fejlesztése 

szempontjából is, hiszen mára kiépült a balatoni körgyőrő, amelynek használatához hozzátartozik a 

nagyobb szakaszok tömegközlekedéssel való megtétele, ezáltal a napi szinten elérhetı távolságok jelentıs 

megnövelése is. Ehhez természetesen nem csak a járatok sőrítésére, de a szolgáltatások bıvítésére és 

minıségének emelésére is szükség van. 

A térség egyértelmő közlekedési központja Keszthely, ahol a vasútállomás és a térségi buszpályaudvara (a 

hévízi mellett) meghatározó. Jelentıs még a hajóforgalom is itt az idegenforgalmi idıszakban. Erıs még 

Hévíz fürdıvárosának turisztikai jelenléte, ahol ugyan vasúti és vízi megközelíthetıség nincsen, de a 

jelentıs (évi egymillió!) vendégszáma miatt sok menetrendszerinti buszjárat célállomása is ez, nem 

beszélve a bérelt buszjáratokról. 

 

A hajózás, mint tömegközlekedési eszköz elsısorban idegenforgalmi szempontból érdekes.  

A területet érintıen Keszthely és Balatongyörök rendelkezik menetrendszerinti járatokat is indító 

hajóállomással, ahonnan Badacsony, Szigliget, és Balatonmáriafürdı érhetı el közvetlenül, de fıidényben 

Balatonszemesre is közvetlen járat megy és érkezik. Keszthelyrıl a szezonban rendszeresen indulnak 

sétahajók, amelyek a Balaton egy egész más arcát mutatják a vízrıl az arra jegyet váltóknak.  

 

Idegenforgalmi szempontból jelentıs a vitorláskikötık száma, fejlettsége. A legjelentısebb 

vitorláskikötık a keszthelyi és a balatongyöröki, amelyek a Balatoni Hajózási Rt. kezelésében vannak, 

illetve a gyenesdiási kikötı, amely a helyi Jacht Egylet kezelésében áll.  

Jelenleg a kapacitások a vitorlázás terén nincsenek kihasználva, az komoly fizetıképes és a szezont kis 

mértékben kitoló fejlesztési lehetıséget jelent az érintett településeknek, a fizetıképes kereslet 

megjelenésén keresztül pedig az egész térségnek. 

 

 

Sármellék, Fly-Balaton reptér 

 

A Nyugat-Balaton térség közlekedési infrastruktúrájában idegenforgalmi szempontból az egyik, ha nem a 

legfontosabb lehetısége a sármelléki repülıtér. A korábbi szovjet reptér 1991 óta polgári repülıtérként 

mőködik, szolgálva a nyugat-dunántúli régió turizmusát, idegenforgalmát és gazdaságát.  

A korábban csak korlátozott feltételek között mőködı reptér hasznosítására 2004 végén a tulajdonos 

önkormányzatok és egy ír befektetı társaság közötti tárgyalások eredményeképpen hosszú távú, 99 évre 

szóló bérleti szerzıdés született. Ennek alapján a Cape Clear Aviation Repülıtér Üzemeltetı és Fejlesztı 

Kft. átvette a repülıtér üzemeltetését és vállalta annak fejlesztését, aminek keretében 2005 során 

hozzálátott a legszükségesebb feladatok megvalósításához. 
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A jelentıs fejlesztések végrehajtása után a Fly-Balaton repülıtér betöltötte a nyugat-dunántúli térségben 

azt a szerepet, amelyre valójában hivatott volt, méltó katalizátor lett a régió turizmusának – gazdaságának 

fejlıdésében, bekapcsolódhat az európai regionális repülıtér-hálózatba. A 2005-ben alapvetıen charter 

járatokra alapozó, Fly-Balaton évi közel 22 000 utast fogadott, amit két éven belül 140 000 fıre 

szerencsésen fel is futtatott. A forgalom felsı plafonja nem volt kijelölve, az a reptér mindenkori 

menedzsmentjén túl a térség marketingjének, fejlesztéseinek is függvénye (a térség alatt a repülıtér 60 

km-s körzetét értve).  

2006. év végén nyitotta meg kapuit a 300.000 fı/év kapacitás felett, már nyereséggel mőködı, minden 

igényt kielégítı, új szolgáltatásokat kínáló terminál épülete. 

 

Két éve még menetrend szerint, nem budapesti indítású Malév német járat (3 városba), illetve két további 

kisebb charter cég rendszeres járatai (London), ezzel együtt az európai piacon évi 3,5 millió utassal 

piacvezetı, RyanAir indított több járatot Sármellékrıl (utóbbi szerzıdésében kötelezettséget vállalva több 

tízezer utas idehozatalára). 

A gazdasági világválság hatására, azonban 2008 év végén és 2009 évben egy váratlan kényszerszünet 

következett be, hiszen az üzemeltetı jelentıs tartozásokat halmozott fel, melyet a befektetı tulajdonosok 

nem tudtak és nem akartak finanszírozni. Állami garanciavállalás és új szerzıdések (SCD Holding) 

lefektetése indult el 2010. év elején, mely remélhetıleg ismét nagy lehetıségek elé állítja a jelentıs 

fejlesztéseket igénylı repteret.  

 

2010. év márciusában ismét Gubicza Ágoston lett az SCD csoporthoz tartozó FB Airport Kft. ügyvezetıje, 

aki vállalásában a légi áruszállítás (cargo) korábbi szintre való visszaállítását tőzte ki célul. Legfontosabb 

feladat a közeli 200 ha-os területen a légikikötı fejlesztések folytatása, és a talaj kármentesítése. A 

zalavári és sármelléki önkormányzaton túl igen fontos szerep kell, hogy jusson a közeli turizmusból élı 

termálfürdı városoknak a légikikötı támogatásában. 

A fejlesztések végrehajtása után a Fly-Balaton repülıtér a nyugat-dunántúli térségben méltó katalizátora 

lehet a régió turizmusának és gazdaságának fejlıdésében, bekapcsolódhat az európai regionális repülıtér-

hálózatba. A gazdasági téren a légiszállítás, fuvarozás feltételeinek megteremtése jelenthet komolyabb 

vonzerıt, amit a szolgáltatásnak a reptér 150 km-es körzetében való értékesítése révén érhet el a 

tulajdonos testület.  

 

Az EU nemzetközi repülıterekre vonatkozó szabványainak megfelelı, egész évben mőködı, nemzetközi 

határátlépési lehetıséggel rendelkezı repülıtér menetrendszerinti és charter járatokat, valamint 

kisrepülıgépeket fogadhat ismét.  
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A repülıtéri szolgáltatásokhoz hozzátartozik az ismét elindított személyszállítás, illetve repülıtéri, 

pályaudvari, szállodai transzferek szervezése is. Budapesti, vidéki és külföldi transzfereket 

személygépkocsikkal, mikro-, midi-, vagy nagybuszokkal egyedi igények alapján egyaránt szerveznek. 

További közlekedési infrastrukturális hiányosságok 

 

- A Nyugat-balatoni egységes kerékpárút hálózati struktúra ma még tervekben sem létezik - ahhoz 

elsısorban a háttértelepülésekre vezetı mellékútvonal hálózat fejlesztésére, illetve a megyei- és a 

Nagykanizsai kistérség (Zalakaros) irányában induló fı gerincvezetékre való balatoni csatlakozásra 

lenne szükség. 

- Háttértelepülések között még megközelítési gondok vannak – útszakaszok hiánya vagy „csak” 

leromlott meglévı szakaszok. 

- Kerékpározható mellékúthálózat hiánya, amely összefüggésben áll az elızı két ponttal. 

- A 2010-ben már nagyrészt kiépítésre került egységes buszvárók megjelenése mellett, fontos lenne 

egységes kerékpártárolókban is gondolkodni (KEOP vagy ROP pályázatok keresése mellett). 

- Kapuzatok, turisták számára történı egységes kialakítása, térégi fejlesztése. 

 

 

 

2.1.2 Közmő infrastruktúra 

 

Jelentıs fejlıdés zajlott le a 2005. évi tervezési idıszak óta, különösképp a különvált (2007) Keszthelyi és 

Hévízi társulások tagtelepülésein. Vezetékes szennyvízhálózat épült ki (a régóta esedékes Keszthely-

Kertváros mellett) Cserszegtomajon és Reziben, Karmacs, Vindornyafok és Nemesbük, Szentgyörgyvár, 

továbbá Alsó- és Felsıpáhok településeken, ami többmilliárdos beruházást jelentett. A csatornázást 

nélkülözı települések: Zalavár, Esztergályhorváti, Gétye, továbbá Zalaköveskút községek. A vezetékes 

földgáz- és telefonfejlesztés már a korábbi fejlesztési idıszakig jórészt lezajlott a térségben.  

 

A fenti infrastrukturális elemek mellett egyes egyedi fejlesztések energetikai ellátása lehet kérdéses ott, 

ahol a hagyományosnak mondható vezetékes áramellátás csak jelentıs költséggel valósítható meg. Mivel 

a térségi idegenforgalmi fejlesztések többsége természeti értékek hasznosításához kötıdik, így 

tematikusan is jelentıs lehet a megújuló energiaforrások ilyeténképpeni hasznosítása.  

Kiemelendı ezek közül a geotermikus energia hıcserélıkön keresztüli hasznosítása főtésre-hőtésre, 

illetve a szigetüzem szerően létrejövı egyes fejlesztések (pl. kerékpáros szervizek, szállások, 

bemutatóhelyek) megújuló energiaforrásokkal való ellátása.  
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A térségben további nagyobb projektek is elıkészítésre kerültek, így Sármellék-Zalavár térségében 

biomassza alapú távfőtı rendszer, illetve Karmacs térségében biogáz erımő létesítése. Ezeknek a jelen 

fejlettségi szinten szakmai tematikus turizmust elısegítı szerepe is lehet.  

 

 

2.2 A térség népességi helyzete 
 

A térség egészében ugyan az idevándorlásnak köszönhetıen, ha igen alacsony szinten is, de növekszik a 

népesség, több településében azonban egyelıre kis mértékben ugyan, de folyamatosan csökken a 

lakosságszám. Ez a csökkenés az elvándorlásból és az elöregedésbıl adódik. Emellett figyelembe kell 

venni azokat a Balaton szintjén igaz információkat is, miszerint mára már csökken az érdeklıdés a 

balatoni ingatlanok, nyaralók iránt, ami további lélekszám csökkenést vetíthet elıre. Igaz, ez a folyamat 

kevéssé érinti a termálfürdık miatt a térségünket. Már középtávon is fontos információ az üdülık sorsával 

kapcsolatosan az is, hogy a balatoni üdülıtulajdonosok átlagéletkora 60 év feletti.  

 

Ez további ideiglenes lakosságszám, ezáltal a szolgáltatások keresletének csökkenését jelenti. 

Igen fontos lenne az igazi munkahelyteremtés, fıként Keszthely vonatkozásában, hiszen itt tömegesen 

jelentek meg 6 év alatt azok a multinacionális cégek, melyek fizetıképes kereslet nélküli embertömegek 

alkalmazásával rombolják a közösségek, a családok és az ember-ember, valamint ember-természet 

egészséges viszony kialakulását, tönkretéve az egészséges emberi egzisztenciákat.  

 

 

Keszthely városának balatoni központi szerepébıl történı kikerülésével, a rendszerváltás elıtti központi 

és meghatározó intézmények megszőnésével, gyenge turisztikai és politikai erejénél fogva, igen 

meghatározó lenne a Nyugat-Balaton egységes politikai, fejlesztési és turisztikai üzenete, mert ez elıbb-

utóbb visszafordíthatatlan irányba indítja el a tér teljes átrendezıdését! 

Nem csupán a lakosság száma csökken, hanem romlanak az iskolai végzettség mutatói is, hiszen a 

képzettebb emberek hagyják el elıször a településeket, a fiatalok és mobilabb rétegek is elvándorolnak a 

pólusvárosok felé, nem épülnek új lakások és leáll a közmővesítés. 

 

2007-ben 45 721 volt a térség állandó lakosainak száma, amely 2 év alatt 47 799 fıre növekedett. 

Önmagában ez kedvezı változást jelent. Azonban a lakosság számának növekedése nem általános 

jelenség, sokkal inkább 3-4 település (agglomeráció) kedvezı irányú lakosságszám változásának 

eredménye, továbbá nem a természetes szaporulat mutatóihoz köthetı. 
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A térség területének és népsőrőségének változása a Balaton-parti települések esetében teljesen ellenkezı 

tendenciát mutat, mint a háttértelepülések falvainál. A népsőrőséget a statisztikai kistérség szintjén 

vizsgálva megállapítható, hogy 2005-2007. között 91-rıl 95 fı/km2-re nıtt.  

 

 

2.3 A térség gazdasági helyzete 
 

A Nyugat-Balaton gazdaságának meghatározó eleme az idegenforgalom (Hévíz, Zalakaros, 

Kehidakustány, Keszthely). A további fı szektorok a szolgáltatási, kisebb mértékben az ipari, illetve 

csökkenı mértékben ugyan, de a mezıgazdasági körhöz tartoznak.  

 

A térség ásványi anyagainak hasznosítása a kıbányászat és a tızegkitermelés területén történik. A 

kıbányászat a térségi gyorsforgalmi útépítések bıvülésével vált jelentısebbé, amin ugyanakkor 

idegenforgalmi ágazatra is kihatással van. 

A tızeg kitermelés az utóbbi években megnıtt, ami azonban tovább már nem bıvülhet, mivel a 

lápterületeket a vonatkozó jogszabály ex-lege védetté tette.  

 

A gazdasági életben a mezıgazdasági termelés eddig is alacsony szintje tovább csökkent. A szılı-, és 

gyümölcstermesztés az egyik erıs ágazata a mezıgazdaságnak, azonban a térséget jól ismerı 

szakemberek véleménye szerint ma idegenforgalmi szempontból nem nyújt kellı alapot jelentıs, a térség 

arculatát meghatározó fejlesztésekre.  

 

A szılıtermesztés elaprózott, a fajtaösszetétele szintén, továbbá egyre csökken az értékesíthetı 

mennyiséget elıállító és azt kereskedelmi forgalomba hozó, illetve helyben kínáló gazdák, gazdaságok 

száma. Néhány pozitív példa mellett, mint a szentgyörgyvári Széchenyi-pince, vagy a Bacchus vendéglı 

Keszthelyen, többnyire az eddigi termelık számának csökkenése, sok helyen a szılık kivágása fenyeget. 

Itt figyelembe veendı a jelenlegi szılıterületek gondozó tulajdonosok körében az egyre növekvı 

átlagéletkor, illetve a fiatalok ezirányú érdeklıdésének hiánya is, ami hosszabb távon akár a tájkép 

megváltozásához is vezetı folyamatok irányába mutat.  

A meglévı adottságok kihasználásához is folyamatos fajtacserékre, térségi szinten jellegzetes fajták 

összehangolt telepítésére, továbbá az értékesítés helyeinek bıvítésére lenne szükség. Ennek hiányában a 

borászat nem válhat önállóan jelentıs idegenforgalmi tényezıvé, illetve nem aknázhatóak ki kellıen az 

abban rejlı turisztikai lehetıségek. 

A mezıgazdasághoz kötıdıen az élelmiszer feldolgozás, illetve a gyümölcstermesztés jelentısebb. 

Utóbbi a térségen belül az észak-nyugati részekhez kötıdik jelentısebb mértékben. Ma már a borutakhoz 

hasonlóan ausztriai mintára kezdenek kialakulni az almautak kezdeményezése is.  
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Ezek lehetıségeit a késıbbiekben érdemes lenne megvizsgálni a térség észak-nyugati részeire alapozva! 

A térségre a korábbi években sem volt jellemzı az ipari termelés. Az elmúlt években a még mőködı ipari 

üzemek többsége is megszőnt, felszámolták, s ez jelentıs munkaerı felszabadulást jelentett. A térségnek 

két fı bázisa Keszthely, illetve a sármelléki reptérhez kötıdı ipari területek lehetnek.  

Továbbra is elsısorban a kis és középvállalkozások jellemzıek e terület gazdasági életében is. A 

vállalkozások száma 2005 – 2007. között hasonló szinten mozgott, kivéve a mezıgazdasági 

vállalkozásokat, ahol folyamatos csökkenés figyelhetı meg.  

 

A 2008 év végén bekövetkezett gazdasági világválság és a magyarországi recesszió igen mély nyomokat 

hagyott a térség gazdasági szereplıiben. Balatoni szinten jelentıs, hogy az utóbbi 7-8 év alatt a balatoni 

idegenforgalmi vállalkozások 67 %-a megszőnt, ebbıl közel 80 %-a  az utóbbi két évben. 

 

Igen nagy szükség lenne egy egységes Nyugat-balatoni befektetési portfólió megteremtésére, melyben 

a kapuzatok (Keszthely, Sármellék) környezetében ipari parkok egységes kijelölése történne meg. A Kis-

Balaton térségében és a háttér Keszthelyi-hegység területein biomassza rendszerek jelenhetnének meg, a 

Balaton-parti települések mellett a vízparti és sportrekreációs fejlesztések sora, Hévíz-Zalakaros-

Kehidakustány welness turisztikai szolgáltatásai, pedig gyógy (kur) centrumok körét adná a térségnek; 

mindamellett, hogy az öko-, lovas és egyéb (bakancsos) turisztikai fejlesztések egymást szinergizálnák 

az egész térben. 

 

A külföldi állampolgárok tulajdonába jutó ingatlanok a teljes Balaton szintjén 47 %-a lakás, 17 %-a üdülı, 

36 %-a, pedig egyéb (telek, pince, stb.) besorolású volt a vásárlás idıszakában (a kistérség specifikálta 

nincs információnk hasonló felmérésrıl). Az utóbbiakon gyorsan lakóépületek, üdülık létesültek, az 

elıbbieket, pedig többnyire felújítják, átalakítják.  

  

 

2.4 Keszthely térség környezeti állapot értékelése 
 

A Nyugat-Balaton a Dunántúli dombság északnyugati részén helyezkedik el, Zala megye egyik 

legkedvezıbb természeti-ökológiai adottságú területe.  

Domborzata - a Keszthelyi-hegységet délrıl és nyugatról néhány száz métertıl két kilométerig terjedı 

szélességben, 105-380 m tengerszint feletti magasságban övezı felszín. Zömmel a hegységet felépítı 

dolomit, kisebb részben mészkı, foltokban pannóniai üledék és törmelékük, málladékuk van a felszínen. 

A mocsaras területek aránya fıként Zalaváron és Sármelléken magas. A Keszthelyi-hegység felszínén 

bekövetkezett törések mentén alakultak ki azok a völgyek, amelyek oly változatossá teszik a tájat.  

A Kovácsi-hegy és a Tátika bazaltrégiója is igen értékes élıhely komplexeket ad. 
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Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, északon mérsékelten hővös. Az évi középhımérséklet 

10-12 ºC (északon az alacsonyabb). Az évi csapadék 660-700 mm, a vegetációs idıszaké 400-420 mm. 

 

Az uralkodó talajtípus a 60%-os területi részaránnyal elıforduló, túlnyomó részben harmadidıszaki és 

idısebb üledékeken képzıdött, kisebb részben - Hévíztıl északra egy kisebb foltban - barnaföld. 

Erdısültsége jelentéktelen, mintegy 35%-át települések fedik, a szılı mintegy 20%. 

 

Itt találhatók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területei, amelynek ma már két 

látogatóközpontja érinti a térséget (Zalaszántó Kotsy-vízimalom, és a térség határán a Kányavári sziget 

madármegfigyelı helye). A térségi központja a Kis-Balaton Kutatóházhoz kötıdik, ahol Közép-Európa 

egyik legjelentısebb, Ramsari-kategóriás élıhely rendszerén végzik a természetvédelmi kutató, ırzı 

munkákat. 

 

A térség természeti értékei megóvásában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park mellett igen komoly 

szerepet töltenek be a társadalmi szervezetek.  

A terület egyik sajátos látnivalója a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által immár több 

mint 20 éve üzemeltetett fenékpusztai madárvárta, ahol folyamatos győrőzéssel, madármentıhely 

mőködtetésével, nyaranta madarásztáborok szervezésével és madártani tudományos monitoringgal 

foglalkoznak, és amely folyamatosan (csoportok esetén elızetes bejelentkezés után) szabadon látogatható. 

(Esetenként a Kerecsen Egyesület segítségével.) 

 

A Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület több mint másfél évtizede végzi fajvédelmi (denevér- és 

gyöngybagoly, fehér gólya), és környezeti nevelési tevékenységét. Ma egy saját tulajdonú mezei iskola 

mellett nádi- és (újra!) erdei iskola beindítását tervezik. 

  

Fontos a 12 éve mőködı Forrásvíz Természetbarát Egyesület tevékenysége is a térségben, amely 

elsısorban, de nem kizárólagosan a Keszthelyi-hegység területén végzi a természeti értékek feltárását, 

megırzését, fenntartható hasznosítását, sok esetben a bemutatásán keresztül. Bakancsos turisztikai 

fejlesztések, vizes élıhelyek védelme, tudatformálás és a biológiai monitoring is feladatai közé tartozik. 

 

A Balaton elsı vízvédelmi vonala, a Kis-Balaton és a Balaton legfıbb vízutánpótlása, a Zala-folyó 

torkolata. Kiemelendı a Keszthelyi-hegység dolomit és északi részén a Kovácsi-hegy csoport köré 

szervezıdı vulkáni tömbjei sajátos mikroklímájukkal, de itt találhatók Zala megye egyik legjobb 

bortermı helyei is, a kistérség nyugati felének löszös, észak-déli dombhátain.  
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Nem szabad kifelejteni a felszín alatti vizeket, a forrásokat, még kevésbé a térség legfıbb idegenforgalmi 

vonzerejét, a magas gyógyhatású termálvizet, amit Európa legnagyobb felszíni termál tava, a Hévízi-tó 

kellıen demonstrál!  

 

Nagy arányban maradtak fenn továbbá természeteshez közeli növénytársulások, illetve „hagyományosan”, 

a környezet adottságaihoz alkalmazkodó, „környezetadekvát”, okszerő gazdálkodással mővelt tájak, 

melyeken a gazdálkodók nem a környezetet kívánták minden áron a saját igényeikhez alakítani, hanem 

megpróbáltak a lehetıségek között ık alkalmazkodni a körülményekhez. Ezen területek növényzetükben, 

állatvilágukban, illetve mezıgazdasági kulturális értékeikben sokkal gazdagabbak, mint amilyenek az 

ország más vidékein találhatók.  

 

A terület élıhely-komplexei, a Balaton, a Kis-Balaton és a Keszthelyi hegység ma is a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park fokozottan védett területei. Jelentıs gazdagságban találhatóak meg itt fokozottan védett és 

védett fajok, úgy a növények, mind az állatok körébıl. Kiemelt fontosságú a természetvédelmi területek, 

a természeti értékek, erıforrások megóvása, tartamos, másként fenntartható hasznosítása. Különösen igaz 

ez annak a fényében, ha megvizsgáljuk, hogy a térség fı idegenforgalmi vonzerejét mire alapozza, illetve 

mik azok a vonzerık, amik a mai európai trendekben meghatározóak.  
 

Ezek a szempontok a teljesség igénye nélkül az egészséges, tiszta, ingergazdag környezethez, a welness, az 

egészségturizmus, illetve az aktív turizmus lehetıségeihez kötıdnek.  

 

 

A kistérség fı adottságait megvizsgálva szintén azt látjuk, hogy azok meghatározó módon a természeti, 

környezeti elemekre alapoznak:  

 

- a Balaton esetében meghatározó annak tisztasága, környezetének rendezettsége, a tó 

hasznosításának fenntarthatósága   

- a térségi gyógy- és welness turizmus egyértelmően a termálvízre, mint természeti erıforrásra 

alapoz, aminek elıfeltétele annak tisztasága és hosszú távú fenntartható, azaz a mennyiségét nem 

veszélyeztetı hasznosítása 

- a termálturizmusra, különösen a gyógy turizmusra jellemzı hosszabb itt tartózkodások kiváló és 

szükséges kiegészítıje, és a látogatottsága alapján a térség egyik fı vonzereje a Keszthelyi-

hegység, mint túralehetıség (lásd: Nagymezı éves szinten több tízezer fıs látogatottsága) – ez 

szintén meghatározó természeti érték 
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- Keszthely és Hévíz térségét meghatározta és öröksége révén mai napig befolyásolja a Festetics-

család öröksége – ennek gondozását a Keszthelyi Festetics-kastély Nonprofit Kft. végzi, tudatos 

fejlesztéspolitika megvalósításával. A bemutatható értékeinek többsége a tartamos 

mezıgazdasághoz, a tájjal való okszerő gazdálkodáshoz kötıdik, ami tájformáló, így 

idegenforgalmi szempontból kiemelkedı fontosságú hatásán túl relatív magas agro-

biodiverzitásával is a természeti értékek megırzése mellett egy újabb példa. 

 

Fontos felismerni, és ezek alapján tudatosítani, hogy a Keszthelyi és Hévízi kistérségek idegenforgalmi 

vonzereje meghatározó mértékben a természeti erıforrásaira épít, így közvetlenül függ azok állapotának 

változásaitól. Nem igényel ez különösebb indoklást azok számára, akik a Balaton vizének 90-es évek 

közepi állapotromlása, az angolna-pusztulások okozta igen jelentıs hírnévromlást, és az ennek 

eredményeként törvényszerően bekövetkezı vendégkör csökkenést megélték.  

Akik ezt megélték, tulajdonképpen egy természeti értékük romlásának érezhették meg a közvetlen 

következményeit, aminek káros hatásai a mai napig negatívan kihatnak a Balaton megítélésére, holott a 

víz minısége immár közel fél évtizede kiváló, sıt, a Zala-torkolat példáján bátran kijelenthetı, hogy 

közel fél évszázada nem látott tisztaságú.  

 

A térség ma együtt él a környezetével, annak minden változása kihat a kistérségek gazdasága, fıleg az 

idegenforgalmi ágazatainak eredményeire. Fel kell ismerni, hogy a Nyugat-Balatonnál létfeltétel a 

fenntartható fejlıdés megvalósítása! Ennek hiányában azokat az erıforrásait éli fel a terület, amelybıl 

jelenleg közvetve megélhetését megtalálja.  

Az Alpok és a Kárpátok magasan fekvı, környezetileg érzékeny területein élık számára a környezet és a 

saját egészségük közötti közvetlen összefüggések mára egyértelmőek, az itt élı népesség környezeti 

érzékenysége kiemelkedıen magas.  

A Nyugat-Balaton térségnek, különösen, ha a „Natúr-Kultúrpark” fejlesztése 1  irányába kíván 

elmozdulni, létfeltételeit meghatározó feladata ezen helyi környezeti, természeti értékek tudatosítása, a 

megóvásuk, ennek érdekében pedig a fenntartható hasznosításuk fontosságának széles körben való 

elfogadtatása! 

 

Túlzás nélkül kijelenthetı, hogy a Keszthely – Hévíz város páros idegenforgalmának, illetve az itt lakó 

népesség életminıségének jelene és jövıje alapvetıen a természeti erıforrásainak megóvásán áll, vagy 

bukik, azért tenni tehát mindenkinek kötelessége és érdeke is egyben.  

 

                                                        
1 Sánta Gábor – Varsás Bt. (2005): A Keszthelyi-hegység turisztikai fejlesztése – címő tanulmány részletesen foglalkozik a 

térség kiemelt fejlesztési területeivel. 
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Ennek fényében a fejlesztések egy esetben sem valósíthatnak meg ezzel ellentétes célokat, annak 

kockázata nélkül, hogy azok közvetlenül, vagy rossz példákon keresztül közvetve ne befolyásolnák idıvel 

a terület legfıbb, meghatározó vonzerejének, a természeti erıforrásoknak és az egészséges környezetnek 

az állapotát. 

 

 

2.5 Keszthely térség SWOT elemzése 
 

Mivel a térségben a SAPARD, (2005) késıbb LEADER (2009) újraprogramozás során, rövid idın belül 

készült el a SWOT analízis, így a munka során ezt nem ismételtük meg. További forrásai is voltak a 

SWOT elemzésnek, mint települési anyagok, a kistérség korábbi programjai. Ezek alapján állítottuk össze 

a korábbi elemzésekbıl azt az összegzı SWOT analízist, amibıl jelen tanulmányban csak az 

idegenforgalom szempontjából releváns pontokra térünk ki. 

 

1. táblázat: Keszthely térsége SWOT elemzése 

SWOT analízis eredménye 
E R İ S S É G E K  G Y E N G E S É G E K  
Természeti, táji adottságok gazdagsága, tiszta 
levegı 
Speciális többletek: vizek (Balaton, Kis-
Balaton, Zala-folyó, források, vizes élıhelyek), 
termálvíz (Hévíz) forráskutak 
Speciális érték: nagyfokú erdısültség, ıspark, 
túrautak , tanösvények, meglévı Nemzeti Park 
(BfNPI) 
turisztikai  gazdag vonzerıkínálat, helyi 
foglalkoztatottság  
történeti – mővi, épített kulturális örökségek; 
várak, régészeti leletek, épület, 
templomegyüttesek, faluképek 
kultúrközpont:  színház, folklór civil 
szervezetek, zenei központ, népmővészeti 
sajátosságok 
idegenforgalmi hálózat, marketing szervezet 
léte 
infrastrukturális adottságok; nemzetközi 
repülıtér, kedvezı közúthálózat (országos 
megközelíthetıség, kerékpárúthálózat) 
a térség kedvezı vendéglátó, és 
fürdıkapacitása 
 
 

Természeti, táji  adottságok 
kihasználatlansága 
általános tıkehiány, fıleg a 
háttértelepüléseken 
közepesnél magasabb színvonalú 
szállókapacitások, a meglévı 
alacsonyabb szintő férıhelyek 
kihasználatlansága,  
erıs szezonalitás, idıjárás függés 
háttértelepülések alacsony turisztikai 
termék kínálata, alacsony színvonala, 
erısen hiányos vendégfogadó kapacitás 
(szállások, szolgáltatások terén) 
hiányos marketing tevékenység és nem 
teljes értékő koordináció 
marketing szakember hiány 
turisztikai szervezetek elégtelen 
mőködtetése, kooperációja 
kihasználatlan borutak. 
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nevezetes szılı-, gyümölcstermesztı területek, 
borvidékek, borutak 
speciális kínálatok: lovardák kapacitásai, 
sporthorgászat 
jó vitorlázási lehetıségek. 
 
L E H E T İ S É G E K  V E S Z É L Y E K  
Természetvédelmi terület, parkok nagyobb 
hasznosítása 
tematikus túrautakkal vonzerı növelése 
városkép-, falukép rehabilitáció, 
örökségvédelem, 
sármelléki repülıtér (Fly-Balaton) mőködtetése, 
piacbıvülés, logisztikai fejlıdés, tranzitálás 
mőszaki infrastruktúra hálózatbıvítés (út, 
vízközmő fejlesztés) 
biokultúra fejlesztése, biokertészet, helyi szılı-, 
gyümölcstermesztés, biopiac 
új turisztikai termékbıvítés. 

Üdülési-idegenforgalmi szezonnyújtás-
késés 
idegenforgalmi bevétel csökkenés 
(üdülési csekkadóztatás, IFA 1 ft 
elvétele!) 
hiányzó új turisztikai vonzerı 
egyoldalú vendégkör, stagnálás, 
gazdasági világválság, mély recesszió 
elvont helyi adók 
kalmárszemlélet, nagy szezonális árak 
szétaprózott, koordinálatlan turisztikai 
szervezetek. 
 

LEADER, 2009 

 

A fenti SWOT egyaránt jelzi a térség kínálati viszonyait mind a jelenleg meglévı, mind a tudatos 

fejlesztések által elérhetı kínálat szempontjából. Egyidejőleg rámutat azokra a gyengeségekre is, amelyek 

a kereslet esetleges megléte esetén akadályozzák a további fejlıdést, illetve hasonlóképpen utal a 

kockázatokra is, amelyet a fejlesztésekre veszélyekként jelentkeznek.  

 

 

2.6 A Keszthelyi-hegység természeti értékelése és turisztikai jelentısége 
 

Az idegenforgalom súlya, szerepe hazánk gazdasági, társadalmi életében is jelentıssé vált, csakúgy, mint 

a világ számos országában. Az idegenforgalmi fogadóterület vonzástényezıi körében alapvetıen fontos 

helyet foglalnak el a természeti adottságok, mint civilizációs ártalmaktól mentes környezeti tényezık.  

A természeti tényezık önmagukban azonban nem biztosítják az idegenforgalmi folyamat feltételeit, 

viszont lehetıséget nyújtanak ahhoz, hogy az érdekeltek kiépítsék a fogadóképességet. A turizmus területi 

megoszlását és áramlási irányát a fenti elemek jelentısen befolyásolják. 

 

Az urbánus környezetben élı ember mind jobban visszavágyik az "érintetlen" természeti környezetbe, 

nyugalmat keres, de kényelmet is akar. Az idegenforgalom gyakorlatilag a természeti környezet kedvezı 

adottságait tárja fel sajátos aspektusából és teszi fogadásra alkalmassá, értékesíthetıvé, "fogyaszthatóvá".  
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A természetföldrajzi környezet és a társadalom kapcsolatában a kölcsönhatás kifejezésre jut abban is, 

hogy a vízivilág és a dombvidéki erdıségek kedvezı klimatikus adottságaikkal, tiszta levegıjükkel a 

kikapcsolódásra, a természetjárásra és a sportolásra korlátlan lehetıséget jelent az turizmus számára.  

Ezek az adottságok mind szerencsésen ötvözıdnek a balatoni tájban, így a zalai Balaton-parti régióban és 

településeikben egyaránt.  

 

A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a természetvédelmi területek idegenforgalmi hasznosítása 

jelenleg még nincs megoldva, de jelentısen fokozható e térségek látogatottságának elısegítése. Ez 

egyrészt megfelelı idegenforgalmi propagandával, másrészt a „zöld” turizmus és a természetvédelem 

érdekeinek összehangolásával lehetséges.  

A természetvédelmi területek, arborétumok és erdırezervátumok, tehát döntıen a belföldi turizmust 

vonzzák, bár a Nemzetközi Természetvédelmi Unió például a Kis-Balatont, a Velence-tavi 

madárrezervátumot, az Aggteleki Jósfafıi-barlangot, a Hortobágyot és a Szalajka-völgyi 

természetvédelmi területet is nyilvántartja. 

 

 

2.7 A térség környezeti állapota 
 

A Nyugat-Balaton a Dunántúli dombság északnyugati részén helyezkedik el, Zala megye egyik 

legkedvezıbb természeti-ökológiai adottságú térsége. Itt található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 

emiatt a mezıgazdasági mővelésbe bevonható területek nagysága korlátozott. Nagy arányban maradtak 

fenn természetes, természet közeli területek, „hagyományosan” mővelt tájak, melyek növényzete, 

állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók.  

A térség élıhely-komplexei, Balaton, Kis-Balaton és a Keszthelyi hegység ma is a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park fokozottan védett területei. Kiemelt fontosságú a természetvédelmi területek megóvása. 

 

A háttér bazaltrégió mellett a hegységet zömmel felépítı dolomit, kisebb részben mészkı, foltokban 

pannóniai üledék és törmelékük, málladékuk van a felszínen. A mocsaras területek aránya fıként 

Zalaváron ás Sármelléken magas.  

A Keszthelyi-hegység több részterületre osztható (Bulla 1962., Marosi-Szilárd 1990 után).  

 

Ezen belül elkülöníthetjük a hegység hátsó bazaltrégió területeit (Marosi, Szilárd mtsai szerinti) Tátika-

csoportját. (Kovácsi-hegy, Tátika, Láz-hegy, Szebike) 

A Keszthelyi-fennsíkot – a Púpos-hegyen át, a Zsidi-medencén keresztül az Edericsi-hegyig -, a hegység 

vízválasztójáig felnyúló erdıs dolomithegyet, és az azokat sőrőn felszabdaló kisebb-nagyobb völgyek 

képezik (Keszthelyi Dolomit).  
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A Keszthelyi Riviérát, amely délrıl a hegylábi részeket foglalja magában, Keszthely – Gyenesdiás – 

Vonyarcvashegy – Balatongyörök erdıterületei határainál húzódik.  

Ez a viszonylag nagy terület egyben a két magyarországi nagy táj határvonalába is esik, hiszen az a 

furcsa helyzet állt elı, hogy a hegylábakra települt üdülıtelepülések északi területei a Dunántúli-

középhegységhez, míg a déli rész a Dunántúli-dombság nagytájhoz sorolhatók.  

Az elıbbi részét képezı Bakony-vidék középtáj délnyugati, legszélsı tagja a Keszthelyi-hegység. Nem 

túl szerencsés megoldással a Somogyi-dombság középtájhoz kapcsolták a tó északi szélén húzódó 

Balatoni-Riviérát (sıt még a Tapolcai-medencét is), illetve esetünkben a „Keszthelyi Riviérát”. Mindez 

úgy lehetséges, hogy a tó mindegyik oldalán a Balaton-medence kistáj-csoporthoz sorolták a jókora 

állóvizet körbevevı változatos felszíneket.  

Turisztikailag elkülöníthetı viszont a szigorúan vett dolomitrög területein belül a Keszthelyi 

Riviéra és a Keszthelyi Dolomit fejleszthetı helyszíne. Ezek tájföldrajzi beosztása elkülönül az 

elızıektıl, hiszen visszatér a – Hajdú-Moharos-Hevesi 1997 utáni – területfelosztásokhoz.  

 

 A turisztikai termékfejlesztés tekintetében a két elkülönülı területegység – a Keszthelyi Dolomit 

(Cserszegtomaj, Rezi, Várvölgy, Lesencefalu, Nemesvita, Balatonederics) és a Keszthelyi Riviéra kistáj 

(Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök és átmeneti településként Vállus) 

továbbfejleszthetısége teljes mértékben más desztinációkon alapul, melyeket az önkormányzatok és civil 

szervezetek együttes hatékonysággal tudnak majd segíteni.  

 A Keszthelyi-hegység felszínén bekövetkezett törések mentén alakultak ki azok a dombozati és 

völgyhálózati viszonyok, amelyek oly változatossá teszik a hegységet.  

 

 

2.7.1 Természeti adottságok 

 

A Keszthelyi-hegységben számtalan természeti érték található. Geológiai felépítésébıl fakadóan 

változatos domborzati formák teszik érdekessé. Sziklaormok, mély völgyek, fennsíkok változatják 

egymást. 

A hegység völgyei: Vár-völgy, Büdöskúti-völgy, Párokháti-völgy, Cser-völgy, Bélap-völgy, (Kígyós-

völgy) Szent Miklós-völgy, Hosszú-völgy, Csornakúti-völgy. 

Meredek sziklafalak: Edericsi sziklafal, Függı-kı (Csornakúti-völgyben). Bércek: Csóka-kı, Bise-kı, 

Kígyóvár szikla, Pad-kı, Szamárkı, Szobakő, Kőmell. 

Lapos hegyhátak: Boncsos-tetı, Bányafı-tetı, Láz-tetı, Tusakos-tetı. 

 

A barlangok a karsztjelenségek eredményei. Legszebb példái: a Csodabogyós-barlang, Kútbarlang, 

Széllik-barlang, Vadlánlik, Szobakő-barlang. 
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A szurdokvölgyek lemeztektonikai mozgások és hidrológiai folyamatok eredményei. Ilyenek a Sipostorok 

Balatonedericsen és a Csóka-kı alatti szurdok Cserszegtomajon. 

A források a fennsíkokon lehullott csapadék beszivárgásából táplálkoznak. A kızetrétegeken átszőrıdve a 

hegység belsejében a Büdöskút, Szent Miklós-kút, Csettegı-forrás, Szent-kút. 

Néhány forrás a hegység peremén búvik ki, mint pl. a János- és Festetics-, valamint a Római-forrás, ill. a 

Szent Mihály-forrás. 

 

2.7.1.1 A Keszthelyi dolomitrög domborzata  
 

A hegység kızettani felépítését tekintve – és részben ebbıl következıen alakrajzi szempontból is – 

alapvetıen három nagyobb egységre bontható. A Lesence-völgyétıl Vindornyaszılısig húzódó Tátika-

csoport fiatal bazaltvulkáni körzete a laikus szemlélı számára is jól láthatóan különbözik a délebbi 

fekvéső részektıl. A vulkánvidék zöme 350 méter fölé emelkedı – Cholnoky (1918) kifejezésével – 

bazaltmezákból áll. A több négyzetkilométer kiterjedéső, majdnem síkfelülető hajdani lávamezıket csak 

egy-egy apró bazaltkúp töri át. Ebbe a kategóriába tartozik a nyugati Kovácsi-hegy és a keleti oldalon a 

Szebike platója, valamint a Vörösföld-tetı. A késıbbi erózió helyenként már mély völgyeket vágott a 

mezák peremébe, napjainkban pedig a kıbányák hasítanak ki belılük jókora darabokat.  

A közöttük lévı térségben 400 métert meghaladó magányos, kialudt tőzhányók (Tátika), vagy ezt 

megközelítı magasságú hasadékvulkánok sora hajlik ívesen Sümegprága felé. Tılük délre mélyebb 

fekvéső kismedencék (Szántói, Várvölgyi) kapcsolódnak a Tapolcai-medence széles síkjához, leválasztva 

a hegység fı tömegét képezı részt. 

A csaknem kizárólagosan triász idıszaki dolomitos kızetekbıl álló „klasszikus” hegyvidéket némely 

esetben Keszthelyi-fennsík néven különítik el a fenti tájegységektıl (Ádám et al. 1988).  

A fennsík megnevezés azonban egy kicsit megtévesztı; a kiemelkedı térszíneken túrázva senki ne 

számítson könnyő gyaloglást ígérı, kiterjedt lapos térségekre. Ilyenekkel legfeljebb a keleti részen, a 

hegység legmagasabb pontját képezı Köves-tetı (444 m) irányából délkelet felé húzódó – Edericsi-

fennsíknak is nevezett – 400 méteres magasság felett fekvı sávban találkozhatunk.  

Hasonló, de az elıbbinél is keskenyebb fennsíkmaradvány területünktıl északra, a Vállus melletti Láz-

tetı felé elnyúló vonulat. A hegység többi része ennél a szintnél általában alacsonyabb helyzető, csak a 

Rezi vár környékén akad még néhány hasonlóan kiemelt rög (Meleg-hegy 424 m, Bányafı-tetı 418 m, 

Rezi-tetı 431m). E gyengén ívelt hegykaréjtól délre és nyugatra elterülı részek Keszthely irányában mind 

lejjebb ereszkednek, egészen a Balaton tükréig.  
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A dolomittérséget egy észak-déli lefutású markáns választóvonal, a Vári-völgy további két részre bontja. 

A kisebbik, nyugati (Keszthelyi Dolomit) tömbbe mélyed a Zalai-dombság felé nyitott, viszonylag 

magas fekvéső Rezi-medence.  

 

A Keszthelyi Riviéra területei a keleti „térfél” délnyugati oldalán helyezkednek el. A tájegység északi 

vége felnyúlik egészen a hegység ÉNy–DK-i csapásvonalát alkotó vízválasztóig. Érdekes jelenség, hogy 

a fıbb völgyek nem e tengelyirányra merılegesen húzódnak, ahogy az várható volna, hanem szintén 

észak-déli irányban metszıdtek be. Ugyanakkor még a turistatérképeken is jól megfigyelhetık jellegzetes, 

szárnyaikkal nyugat felé ívelıdı vonalak. Legszembetőnıbb a hegység keleti peremének karéja, ahol a 

magasra kiemelt szegély Balatongyöröktıl Nemesvitán át egészen Vállusig kanyarodik.  

 

Hasonló, csak jóval kisebb „sarlók” találhatók a belsı, így a Gyenesdiástól Balatongyörökig húzódó 

területeken is: a Csider-völgy (késıbb Büdöskúti-völgyben folytatódva) és a Pórakháti-völgy, valamint a 

Hosszú-völgy és a Cser-völgy. Értelemszerően ugyanilyen formájú a köztük húzódó Pórakhát és a 

Malacos-tetı, egészen keleten, pedig a Székmány keskeny gerince is. 

 

A völgyhálózat mintázatának elemzésére késıbb még visszatérünk, most nézzük a kiemelt helyzető 

térszíneket, az ún. tönkfelszíneket, melyeket ezek a völgyek napjainkban is tovább darabolnak.  

A fent említett tájmonográfiák (Ádám et al. 1987, 1988) a Bakonyt az alacsony középhegységek 

kategóriájába sorolják, és a fıbb alakrajzi típusokat a függıleges tagoltság, valamint a területi kiterjedés 

figyelembevételével határozták meg.  

 

Eszerint a Keszthelyi-hegység domborzata a Bakony vidéken belül a legélénkebb, egységnyi területen itt 

találhatók a legnagyobb szintkülönbségek a hegytetık és a völgytalpak között. E mérıszám átlagos értéke 

az egész hegységre nézve négyzetkilométerenként 94 méter, de igen magas (43 %) a 100 m/km2-nél 

nagyobb szintkülönbségő területek aránya.  

Az alakrajzi típusok közül a legmagasabb fekvéső keleti hegysáv a köztes helyzető (400–550 m) 

fennsíkok kategóriájába tartozik.  

 

A név arra utal, hogy a Bakonyban vannak még ennél kiemeltebb helyzető fennsíkok is, ez csupán a 

második szintet jelöli. Juhász (1982) még a legmagasabb fekvéső ÉK-i részeket is csak az átlagos 

magasságú fennsíkok és sasbércek típusába (300–400 m) sorolja. 
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1. ábra: A Keszthelyi-hegység geomorfológiai vázlata (Juhász, 1982) 

 

1 = köztes helyzető fennsíkok és sasbércek (400-500m tszf.); 2 = átlagos magasságú fennsíkok és 

sasbércek (300-400m tszf.); 3 = alacsony helyzető hegyhát, hegykúp (200-300m tszf.); 4 = bazaltvulkáni 

kúpok, tanúhegyek; 5 = fennsíkok, vulkánok lejtıi; 6= alacsony helyzető hegyközi medencék (250m tszf. 

alatt); 7 = hegylábfelszínek; 8= hegylábi lejtık szilárd kızeten; 9 = völgytalpak, árterek; 10 = deráziós 

völgyek; 11 = eróziós völgyek; 12= deráziós páholyok; 13 = nagy eséső száraz aszóvölgyek; 14 = 

karsztos szárazvölgyek; 15 = nyereg 
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2.7.1.2 A Keszthelyi dolomitrög völgyhálózata 

 

A Keszthelyi Riviéra határa a keleti oldalon végig egy vízválasztót képezı, kisebb-nagyobb 

hegykúpokkal és nyergekkel tarkított gerincen fut fel a balatongyöröki Sárkány erdı környékéig. Innen 

völgytalpon megereszkedik, majd egy másik völgyön felkapaszkodik az egész hegység fı vízválasztójáig, 

ahol a Vári-völgybıl a Büdöskút felé tartó mőút is halad.  

Az itteni rövid szakasztól eltekintve a határ ismételten völgytalpakat követ a nyugati oldalon, egészen a 

Szár-hegyi legelı lapos síkjáig. Ez a magyarázata, hogy a hegyvidéki területen – néhány aprócska 

völgyfı és egy nagyobb északi völgyteknı kivételével – minden völgy a terület belseje felé fordul, vagy 

legalábbis nem hagyja el azt.  

Ez alól természetesen kivétel a Balaton-parti sáv, ahol a helyi erózióbázishoz, a tó vizéhez igazodnak a 

völgyek. Általánosságban ÉK felıl, a legmagasabbra kiemelt Öreg-Szék-tetıtıl (394 m), illetve a 

Boncsos-tetıtıl (422 m) és a Márványkıfejtı-hegytıl (439 m) DNy felé, a Balatonhoz (104m) tart a 

völgyhálózat. A két szélsı hely közti szintkülönbség közel 300 méter ezen a mintegy 5 km-es távon, ami 

nem túl jelentıs érték. 

A völgyekkel átszıtt vízgyőjtı területek két fı és néhány kisebb körzetre oszlanak. A völgyhálózat 

gerincét a Gyenesdiáson a Büdöskúti-völgy, és alsóbb szakasza, a Csider-völgy, Vonyarcvashegyen a 

Hosszú- és Cser-völgy, Balatongyörökön, pedig a Bélap-völgy alkotja. Közel 7 kilométeres hosszukkal 

elıször felnyúlnak északra, majd szinte teljesen visszafordulva felkanyarodnak a Büdöskúti erdıterületek 

rögcsoportjának keleti oldalára. Jelentıs méretét nem csak az innét hozzá kapcsolódó, viszonylag rövid, 

néhány száz méteres mellékvölgyek idıszakos vizeinek köszönheti.  

 

A Keszthelyi Dolomitról – a Büdöskúti-kismedence erısen felárkolt aljáról– egy nagyobb mellékvölgy 

csatlakozik bele, melynek további mellékágai közül az egyik egészen távolra, a Görbe-tetı nyergéig 

hátravágódott. E nagyon meredek oldalú völgyek mélysége néhol meghaladja a 70 métert, nevük is 

találóan jellemzi ıket: Pokol-völgy és Vadvízárok. Utóbbi torkolata alatt pár száz méterrel újabb jobb 

oldali mellékvölgyekkel gyarapszik a fıvölgy.  

Meglepı módon ezek szinte az esésiránnyal szemben csatlakoznak hozzá. Lejjebb, a Csider-kútnál még 

egy jelentısebb mellékvölgyet felvesz jobbról, de utána két kilométeren át errıl az oldalról egyetlen 

mellékága sincs.  

 

Állandó vízfolyás nincs e völgyekben, de ez egy dolomit kızető területen szokványos jelenség. A kevés 

laza üledékkitöltés helyenként agyagosabb részei is csak kis tócsákat tudnak éltetni egy-egy esı után. 

Idıszakos vízfolyásra a nagyobb eséső szakaszokon hirtelen hóolvadás vagy felhıszakadások idején van 

példa. 
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A fent leírtakból is kiviláglik, hogy a terület látszólag kaotikus völgyhálózata tulajdonképpen egy olyan 

mintázatot követ, aminek kiformálódása a meglehetısen bonyolult fejlıdéstörténetre vezethetı vissza. 

Különbözı földtani korok völgygenerációi öröklıdtek itt egymásra, többszöri üledékes eltemetıdéssel, 

majd ismételt kitakaródással kombinálva, amit még az idıközben zajló tektonikai mozgások is tovább 

cifráztak.  

 

 

2.7.2 Keszthelyi-hegység természetföldrajzi elhelyezkedése 

 

A Keszthelyi-hegység földtani felépítése a Bakony déli részéhez, földrajzi helyzete a Balaton-felvidékhez 

hasonló – a Balaton-partján emelkednek elsı dolomitszirtjei. Lapos fennsíkjai, mély völgyei, peremének 

meredek sziklafalai hazai hegységeink közül leginkább a Vérteshez teszik hasonlatossá. A változatos 

földtani fejlıdéstörténet eredménye, hogy a Keszthelyi-hegység földtani értékekben igen gazdag.  

A hegység földtani felépítése biztosítja azt a környezetet, amely egyrészt a Hévízi-tavat élteti, másrészt 

pedig hazánk egyik ritkaságokban leggazdagabb növény együttese élıhelyének meghatározó alkotója. 

 

A Keszthelyi-fennsík területe jelentıs vízmennyiséget győjt össze, s a Hévízi-forrástó mellett számos 

leszálló típusú forrást, forráscsoportot táplál. A vizek többsége a hegység déli lábainál, valamint északi 

alacsonyabb fekvéső völgyszakaszai mentén tör fel.  

A hegység belsejében csak a Szent Miklós-kút és a Büdöskút (nevével ellentétben kiváló) üdítı vize 

fakadt, amíg a bauxitbányászat miatti vízkiesés minimálisra nem csökkentette a vízhozamukat. 

 

 

2.7.3 A hegység természeti leírása 

 

Félszigetszerően nyúlik a Balaton víztükrébe a Keszthelyi-hegység 300-400 méter tengerszint feletti 

magasságig emelkedı vonulata, amely a maga 160 négyzetkilométernyi területével szinte hidat képez a 

Bakony és a Balaton között.  

 

A hegység déli lábainál (Keszthelyi Riviéra) mediterrán hangulatú üdülıközségek simulnak az 

eleinte szelíden emelkedı hegyoldalakhoz (Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök).  

A Keszthelyi fennsík más területei is (Balatonederics, Nemesvita, Lesencefalu, Vállus, Várvölgy, 

Cserszegtomaj, Rezi) ma már az üdülıturizmus megannyi fogadóhelyei. (Keszthelyi Dolomit)  

 

Ez a metamorfózis szerencsére nem tudta tönkretenni e szép tájat, amely a Tapolcai-medence vulkanikus 

tanúhegyeivel a háttérben Európa egyik legszebb tájképi együttese. 
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A Keszthelyi-hegység a Dunántúli-középhegység nyugati láncszeme, mely szerkezetileg a Bakonyhoz 

tartozik, de alaktanilag és helyrajzilag elkülönül tıle. A hegység fı alapkızete, északon a bazalt, délen 

pedig a dolomit, amelyen az ökológiai viszonyok sajátos növény- és állatfajok, valamint társulások 

kialakulását hozták ("dolomitjelenség"), alapvetıen meghatározzák a talajképzıdési folyamatokat és 

ugyancsak speciális élıhelyet jelentettek értékes faunájának is.  

 

A geológiai nevezetességek (pl. eróziós kıfülkék, barlangok dolomitbreccsában, szálában álló 

dolomitsziklák, hasadékbarlangok, sziklaszurdokok) sorában legjelentısebb az "edericsi pados mészkı". 

 

A Bakony szerves részeként, a Balatonicum flórajárásnak egyik legnagyobb összefüggı erdıségével 

borítva, a magyar középhegységi rendszer nyugati, szélsı tagja. Növényföldrajzi értéke, hogy területén a 

középhegységi flóra a maga teljességében kialakult, ugyanakkor érvényesül a környezı florisztikai 

tájegységek növényföldrajzi hatása is.  

A védett területek 99 %-a erdı, melynek döntı többsége üdülı- és véderdı. Az erdık nagy hányadát 

képviseli az értékes dolomit alapkızeten kialakult cserszömörcés-, molyhostölgyes karsztbokorerdı, mely 

gazdaságilag kevéssé jelentıs, de botanikailag, faunisztikailag annál érdekesebb, tekintettel a 

dolomitsziklagyepek, a dolomitrendzina lejtısztyepprétjeire, szubmediterrán és reliktum növény- és 

állatfajaira. A mikrotektonikusan feltöredezett, majd erózió által tovább rombolt keszthelyi dolomittönk 

mikroklímazugokban is igen gazdag.  

Nehezen, szinte egyáltalán nem mővelhetı északias oldalain reliktum elegyes karszterdık, zárt 

dolomitsziklagyepek (jégkorszaki Sesleria-gyepek leszármazottai) értékes élıvilága rejtızik.  

 

Növényvilágának jellemzı növénytársulásai a nyílt dolomit sziklagyepek, szikla- és pusztafüves 

lejtısztyeppek, cserszömörcés karsztbokorerdık, mészkedvelı karszttölgyesek D-DK-K-i lejtıivel, 

sziklafogaival félkaréjba fogja a pompás tájképi kilátást Bece szılıire, a Balatonra és a tapolcai 

tanúhegyekre.  

Különösen értékes növényei a magyar gurgolya (Seseli leucospermum), a Dunántúli-középhegység és a 

Naszály preglaciális vagy tercier interglaciális endemikus reliktuma, a szúrós csodabogyó (Ruscus 

aculeatus subsp. Angustifolius), a pirítógyökér (Tamus communis) és a nagyezerjófő (Dianthus serotinus 

var. Soói.) 

A vonyarcvashegyi erdıknek a gyenesdiásiakkal határos tagjai a királynégyertyás cserestölgyes 

maradványok miatt érdemelnek figyelmet. A Garga-hegyi nyereg K+  turistavonalán nyiladék vezet a Pap-

hegyhez. Innen a Bece-hegyen keresztül az edericsi határig és fölfelé az Apró-hegyeken át Bisekőig. 

Bece-völgy és Csereságya fejének mészkedvelı karszttölgyeseiben gyakori az atlanti-mediterrán szúrós 

csodabogyó és pirítógyökér.  
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Az Edericsi-hegy DK-D-i lejtıinek mészkıszirtjeit karsztbokorerdık teszik látnivalóban érdekessé és 

tájképileg széppé. Sípostorok mészkı sziklaszurdokának oldalait Melitti-Fagetumban hektárnyi területen 

borítja hazánk egyik értékes növényritkasága, a keleti zergevirág (Doronicum orientale subsp. 

caucasicum). 

A balatonedericsi platón a mai napig két barlangrendszer került feltárásra, valamint 2005-ben került 

átadásra a Pele apó tanösvény (BfNPI) is.  

 

Állatvilága szegényesebb a közeli védett területeknél. Az öreg odvas fák sok madárfajnak adnak 

fészkelıhelyet. A mindenütt gyakori cinegefajokon kívül a színpompás szalakóta (Coracias garrulus), a 

fekete harkály (Dryocopus martius), kis fakopáncs (Dendrocopos minos), a zöld küllı (Picus viridus) a 

perem- és ligeterdık gyakori fajai.  

Ritkán elıfordul a lappantyú (Caprimulgus europaeus), melynek "kurrogását" az esti órákban a 

balatongyöröki Bélap-völgy tölgy hagyásfáinál hallhatjuk.  

Egész évben elıfordul a léprigó (Turdus viscivorus). Téli idıszakban gyakori a gatyásölyv (Buteo 

lagopus) és mind gyakrabban elıfordul a héja és a karvaly, csökkenı számban van viszont a vörösvércse 

és a kabasólyom (Falco subbuteo).  

 

Az odvas fák és barlangok, illetve kıfülkék adnak otthont a denevérek fajainak: kis patkósorrú denevér 

(Rhinolophus hipposideros), korai denevér (Nyctalus noctula), közönséges denevér (Myotis myotis), 

fehér torkú denevér (Vespertilio murinus), valamint a törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus). A nagy 

szürkepele, az erdei pele, valamint a mogyoróspele száma egyre csökken az elszaporodó nyest és az egyre 

gyakrabban megfigyelt nyuszt miatt.  

A vadászatilag dúvadként számon tartott vaddisznó mennyisége, a nagyarányú szabad vadászat, valamint 

a védısőrők összeszőkülése miatt nagyon lecsökkent. A gímszarvas a Keszthelyi-hegység vadászatilag 

karakterisztikus, fontos haszonvadja. Genetikailag kiváló állományú. Kisebb létszámú, nem jelentıs az 

ızállomány, és ugyancsak nem számottevı - de felszaporodóban van - az elmúlt 35 évben betelepített 

muflonállomány sem. 

 

 

2.7.3.1 Séták a Keszthelyi-hegység dolomit vidékén  

 

Gyenesdiás nagyközség határában magasodó Ló-hegy csoport nyugati oldalában kis barlangnyílás 

húzódik meg, amelyet a diásiak Vadlánliknak neveznek. Nem más ez, mint egy emberkéz által kibıvített 

széleróziós kıfülke. A századforduló táján a helybeliek titkos pálinkafızı helyként használták. Innen szép, 

telepített fenyvessel szegélyezett út kanyarodik a környék kedvelt kirándulóhelyére, a Nagymezıre.  



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                         Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

40

A völgyben levı tisztást jól fölszerelt pihenıhellyé és erdei tornapályává alakította az erdészet. 

Különösen a néhai Kovács Lajos erdész szerzett ebben nagy érdemeket. Kollégái ırzik is az emlékét, a 

Nagymezı közepén fából faragott portréja fogadja a kirándulókat.  

 

Amióta megbontották az összefüggı erdıállományt, az addig csendes vidék madárénektıl visszhangzik. 

A több napfény erdei pintyeket, tengeliceket, citromsármányokat, kis keresztcsırőeket csalt ide, így vált a 

terület késıbb madárvédelmi területté is (1974).  

A szemközti magaslaton áll (K∆∆∆∆) a Festetics-kilátó (231 m), ahonnan körpanoráma nyílik a Keszthelyi-

öböltıl a hullámos felszínő, kisebb-nagyobb völgyek szabdalta hegyhátakig. 

(A kilátót, az esıbeállót és a tornapályát is az elmúlt években (2002-2004) rekonstruálták, így érdemes 

kilátogatni az év bármely szakában a pihenni, sportolni és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt.) 

Északkeleti irányban, a Csider-völgy (P jelzés) kanyargós vonala fölött a Ló-hegy vonulatai, keletre a 

Pad-kı telepített fenyvesei, tavaszi héricses és kosboros sziklafüves és pusztafüves sztyepprétekkel, 

cserszömörcés karsztbokor erdıkkel borított magaslatai emelkednek. 

Ott, ahol az erdı lombkoronája szorosan záródik, a szikla- és pusztafüves sztyepprétek erısen leromlottak, 

de azért néhány jellemzı maradvány növényfaj - például a kései szegfő és a magyar gurgolya - még 

megtalálható bennük.  

 

Vonyarcvashegy nagyközség határában (Szegfő és Meredély utca) találhatjuk a 2009. évtıl (4 csillagos 

szállodává) szépülı Helikon Taverna és mőemlék présház épületét. Feljebb a Berzsenyi utca végénél a 

Hosszú-völgyön (P jelzés) keresztül igen szép kirándulásokat tehetünk a gyenesdiási közigazgatási 

határban húzódó Berzsenyi-kilátóhoz (355 m).  

 

A Fı utcáról a Liszt Ferenc utca visz az erdı aljába, ahol az erdészeti utak elágazásánál a baloldali úton 

vezet a Z∆∆∆∆ jelzés a Kitaibel Pálról elnevezett kilátóhoz (215 m). Folytatva utunkat a kilátótól, a Vas-hegy 

nyugati oldalán érünk vissza a nagyközségbe. Az Agyagos utca végétıl észak-nyugati irányban, a 

Vonyarci-cser és a Cser-völgy kapujában (Z jelzés), erdészeti utak találkozásánál igen szép kiránduló 

helyszín fogadja a turistákat. A Cseri kapunak nevezett kis tisztáson erdészeti pihenı, információs tábla, 

padok és asztalok találhatók. A fejlesztés alatt álló terület igen szép cseres-tölgyes, királynégyertyás és 

csodabogyós területként van számon tartva. Tavasszal igen sok erre a fehér ibolya.  

Balatongyörök község határában, a Mogyorós út végén, a Bélap-völgyi pihenıbıl kiindulva a S+ 

jelzésen, melyrıl pár méter után nyílik déli irányba a S∆∆∆∆ jelzéső út, érünk a tölgyfák közt a Bél Mátyás 

kilátóba. A S+ jelő út a piros jelő turistaútra ér, összekötve a kiránduló helyeket. Ugyanis a Pap-hegyen 

található Batsányi János-kilátó lehet e fakultatív kirándulás másik célja. Mindkettı kis emelkedıvel, több 

kiindulási helyrıl érhetı el, és egymás után is bejárhatók rövid idı alatt. Elıször mandulás hétvégi házak 

közt, majd egy sőrő erdıfolton, de felsı részen szép fenyvesben gyalogolhatunk a csúcsig.  
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A szétnézés után továbbmehetünk ezen a jelzésen, míg a P jelzésre érünk, itt balra fordulva eléggé 

dolomitzúzalékos lejtın ereszkedhetünk le a Szépkilátó felé.  

A Szépkilátó a környék egyik legszebb kiránduló pontja, igazi panorámatetı. E helyrıl a Balaton, a Tanú-

hegyek, az új golfpálya és a Keszthelyi-hegység fenyves vonulatai is igazán szépen kivehetık.  

De a szemközti préstıl a Szépkilátói büfésornál, ha elindultunk a P∆∆∆∆ jelzésen, és az alsó utca zöld 

jelzésén folytatjuk sétánkat, gyümölcsfás kertek, hangulatos, felújított nyaralók között (híres 

operaénekesünk Simándy József szeretett kis háza mellett) érjük el a festıien szép Becei kápolnát. 

Összetalálkozva a Becei vasúti megállóból feljövı P jelzéssel, együtt halad a két turistaút az Edericsi-

hegy alá. (Ez egyben a Pele apó-tanösvény része is!). Mi itt a P jelzést követjük egy darabig a dr. Nagy 

Endre Vadasparkjának kerítése mellett, egyre meredekebben felfelé, míg a tetın élesen dél-nyugati 

irányba fordulva, erdei tanösvényen visszatérünk a P∆∆∆∆ jelzésig, és ott a Batsányi-kilátót érintve 

leereszkedhetünk a Szépkilátóhoz.  

 

A források természeti útjain a Nagymezıtıl északra a Csider völgy a Pajta völgyben folytatódik, és 

átszeli a hegységet a Büdöskúti-forrásig. Itt dolomit-sziklagyepek cseres- és mészkedvelı karszt-

tölgyesekkel, gyertyános és kocsánytalan tölgyesekkel váltakoznak.  

A kezdetben még szellısen tág völgy egy hatalmas hagyásfa - a közelítıleg 280 éves Ferenc József-bükk - 

után beszőkül, és szurdokvölgy jelleget ölt.  

Valamikor ez volt a Festeticsek egyik legjobb vadászterülete. Még az angol VIII. Edward is vadászott 

errefelé trónörökös korában.  

Akkoriban már állt itt egy Hatlábú pajta is, errıl kapta nevét a völgy. A fölötte húzódó szikla-kibúvások 

sok botanikai különlegességet rejtenek.  

 

A vadregényes út a Büdöskúti-forrás közelében érdekes arborétumot érint. A 65 hektáros erdészeti 

kísérleti telep azért létesült, hogy kiderítsék: a távoli országokból származó növények miképp viselik el az 

itteni klímát. Ez ugyanis a hegység leghidegebb pontja. Nem ritka, hogy még március közepén is vannak 

hófoltok. Ezért szinte csoda, hogy a telepített szelídgesztenyefák egészségben megmaradtak.  

A növénygyőjtemény két részét elválasztó út mentén hatalmasra nıtt hamisciprusok sora húzódik. 

Mögöttük százévesnél idısebb cser- és molyhos tölgyek birkóznak az idıvel.  

De akad itt az erdei-, a vörös- és lucfenyık árnyékában szúrós és lónyelvő csodabogyó is.  

A növénygyőjteménytıl nem messze egy kis vadászház áll. Az alatta húzódó mélyedésben ered a maga a 

forrás. 

 

Vállus kisközség határában a Köves-tetı (444 m) és a Láz-tetı között a Babarcs-hegy irányában húzódik 

a Keszthelyi-hegység másik meghatározó völgye, a Szent Miklós-völgy. A középkorban kisebb települések 

sora épült a források közelében. Ezek a török idıkben elpusztultak, késıbb szerzetesek éltek csupán itt. 
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Ma már a hegység teljesen kihalt. Csak az erdészek, a vadászok és a turisták járják ösvényeit.  

A Szent Miklós-völgy kevéssé ismert. Távol esik a Balaton nyüzsgı világától, s ezért jóval kevesebben 

látogatják, mint a hegység déli részét, pedig szép bükk állomány díszlik errefelé. Alatta különleges 

formájú üregek szakítják meg a terep egyhangúságát. A középkorban mészégetı lyukakként használták 

ezeket a környezı falvak lakói. Még most is ki lehet bontani az oldalfalukból kisebb-nagyobb 

salakdarabokat. A bükkfák alatt a gyér aljnövényzetet örökzöld babér és farkasboroszlánok, valamint 

szártalan kankalinok és medvehagyma teszik színesebbé.  

 

A Z jelzésen felérve, balról mellızzük a Kutyasírokat. Ezt a kutyatemetıt egykor katonák létesítették, 

most 2010 tavaszán civil összefogással (Keszthelyi-hegységért Egyesület) vált turisztikai látványossággá.  

A területen 12 fejfa áll, ezeket felújították és alacsony fagerenda kerítéssel, szegélyezték e sírokat. 

Érdekesség, hogy a kutyanevek mellett rendfokozati jelölések is szerepelnek. A közelben (Görbe-tetı – 

437 m) katonai objektum (átjátszó és légvédelmi torony) mőködött, de már néhány éve elhagyott, lakatlan. 

Érdekes lenne e tornyot „felfedezni és bevonni” az értékes térségi turisztikai leltár részeként! 

 

A névadó Szent Miklós-forrás a közelben, mély szurdokvölgyben ered. A patakmeder fölött kisebb plató 

húzódik. Valaha pálos kolostor (Válusszentmiklós) állt itt.  

Sajnos, már a nyomát is eltüntette az idı, kövei valószínőleg a part menti települések épületeibe kerültek. 

A pálosok jelenlétére csak az egykori halastavak helyét jelzı mélyedések utalnak. Böjti idıszakban 

valószínőleg ezekbıl a tavacskákból került hal a szerzetesek asztalára. 

 

 

2.7.3.2 Nevezetes forrásvizek és kutak a térségben 

 

A keszthelyi-fennsík kb. 70 km2-es területe jelentıs vízmennyiséget győjt össze, és Hévíz forrásának 

krátertava mellett számos forrást, forráscsoportot táplál. A vizek többsége a hegység lábainál tör fel: 

Gyenestıl Györökig: az Örzse-forrás, a Szent János-forráscsoport, a Fisz-kút, a balatongyöröki Római-

forrás.  

A Pap-kút vizét a forrása körül érdekes összevisszaságban települt Nemesvita foglalta el. Válluson az 

elhanyagolt Náradfı vize és a "Csettegıkút" /amelybıl a hercegi idıkbıl megmaradt hidraulikus kossal 

nyomtatták fel a vizet a szomszédos erdésztelephez, amíg el nem vitték/ ismert. 

A hegység belsejében csak a Szent Miklós-forrás és a Büdöskút forrásvizei fakadnak. (A bıvebb viző 

Szent Miklós-forrás az elmúlt években /1998-2001/ mért vízhozama pl. 6 l/min volt csupán, 2002-ben 

elapadt, mára ismét szerény hozammal igaz, de folyik. A Büdöskút forrása elapadt!) 
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A Keszthelyi-hegység keleti oldalán Cserszegtomaj szívében, a temetınél egy betonlappal lezárt kútnál ér 

össze a sárga és a piros turistajelzés.  

Ez a kút rejti a környék egyik legnagyobb érdekességét, a cserszegtomaji Kút-barlangot , amelyet 1930-

ban kútásás közben fedeztek fel. Ezen a több mint 70 m mély, 120 cm átmérıjő kútaknán kell 

leereszkedni a mintegy 50 m mélységben nyíló barlangig. A barlang folyosói több száz méteres bonyolult 

labirintus-rendszert alkotnak.  

A barlang pontos terjedelmét nem lehet pontosan megállapítani, mert egyes szakaszai megmászhatatlanul 

szőkek. Bontásukkal még valószínőleg sok új részt lehetne felfedezni. 

A barlangban két kisebb, 8 - 10 m átmérıjő, 3 - 4 m magasságú, nyilván forrástölcsérbıl kialakult terem 

is van. A termek igen szépek és érdekesek, mennyezetük kupolaszerő; aljukban tölcsérszerő, törmelékkel 

kitöltött mélyedések vannak. 

A barlang teljesen száraz. Nagyon finom, lisztszerő homok van a járatok alján. A falakon az oszlopok 

lábán és több helyen a mennyezeten is nagymennyiségő kristályképzıdmény pazar pompával csillog a 

lámpafényben, s mesebeli tündérországgá varázsolja a barlangot. Különösen sok a gipszkristály, az 

aragonit - és limonitképzıdmény. 

 

 

A Keszthelyi-hegység bazaltvidéke 

 

A Keszthelyi-hegység kis tájegységcsoportjának északi tagja, mely koszorúként övezi a tıle délre fekvı 

Zsidi-Vindornya-medencét és a Keszthelyi-dolomit fennsíkot. Elsısorban pannon üledékre települt bazalt 

formációk, hatalmas erdıségekkel. 

 

A Kovácsi-hegyi (geo-botanikai) tanösvény egy 1998-ban kialakult nagyon szép és példaértékő hivatali 

(BfNPI) és civil együttmőködés (Fehér Holló természetvédelmi Egyesület) eredménye, a Sztupa 

(Buddhista kegyhely) felé felvezetı erdei út mentén egy igen megragadó gyertyános-tölgyes (Querco-

Carpinetum) erdıállományban.  

 

Kovácsi-erdı közepén megbújó Rakottyás-tó környéki szivárgók táplálják a tanösvény szomszédságában 

helyreállított (újraöltöztetett) kis forrást (Kovácsi-forrás).  

A Kovácsi-forrás szivárgóinak hozama nem elhanyagolható (22 l/min), melyhez aztán késıbb az éger 

ligetben (Dryopteridi-Alnetum) elhelyezkedı Szálászi-forrás is társul (8 l/min).  

 

Ezek a források táplálják elsısorban a Zerna-séd felsı folyását a nagyon vízgazdag Kovácsi-hegyekben. 

A Szılısi-hegy mentén találhatók a Bazalt utcai kıfülke szivárgói (0,5-2 l/min), amelyek követette, de 

kis hozamukkal mégis táplálják a Vindornya-csatornát.  
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A hegység északi oldalában Nagygörbı szomszédságában a Kis Bükk-forrás (9 l/min), Bazsi mellett a 

Berek-kút és a Delelı-kút mélybıl feltörı forrásai táplálják az északi vízgyőjtı területek patakjait 

(Görbıi-patak, Nagy Erdı-patak).  

A Sümegprága szomszédságában található az igen szépen kiépített (egykor közel 60 l/min-es) Sarvaly-

forrása, mellette erdészház. 

 

 

Jelenleg fokozott védelem alatt álló erdıterületek és erdırészletek 

 

Kovácsi-hegy, Vadlány-barlang (10,1 ha)  

A hegy nyugati szélén, mintegy 300 m-re a Vad-tótól található az ún. kıárok, vagy kıfolyosó, más néven 

sziklafolyosó. Eredetileg 400-500 m felett lehetett, nehezen járható. A felsı kıárok nyugati falába készült 

a Vadlány-barlang úgy, hogy a természetes hasadékot C bető alakban befalazták, így a tetıt alkotó óriás 

kılapot (ami eddig ereszszerően nyúlt ki) alátámasztva kb. 2,5-3 m-es helyiséget nyertek. (A Vadlány-

barlanggal kapcsolatos különbözı népi mondák ismeretesek, melyek hasonlatosak a gyenesdiási 

Vadlánlik legendaköréhez.) 

 

Akolvölgy (161,0 ha)  

Az itteni erdık a meredek hegyoldalak miatt az erdészeti üzemtervi elıírások szerint jórészt talajvédelmi 

célt szolgálnak. A terület magában foglalja a kultúrtörténeti emlékhellyé nyilvánított Rezi várat és annak 

környékét. (Nagy turisztikai esemény az évenként tavasszal megrendezendı vártúra és nyári vártáborok!) 

Fontos geológiatörténeti emlékek az ıshévíz egykori felszínre törési helyei, a turisztikailag is érdekes 

forrásbarlangok. (A Meleg-hegy oldalában, a Sikalikja és a Rezi váralja barlang.) 

A fokozottan védetté nyilvánításával talán hosszú idıkre megırizhetı a völgykatlan jelenlegi arculata. A 

viszonylagos háborítatlanság fenntartásával remény van rá, hogy a környéken immár rendszeresen 

felbukkanó holló és kerecsensólyom számára alkalmas fészkelıhellyé válnak a völgyet övezı 

hegyoldalakból kiugró sziklák.  

A fokozott védettséget az alábbi ritka növények is indokolták: légybangó, lónyelvő csodabogyó, szúrós 

csodabogyó, babérboroszlán, farkasboroszlán, széleslevelő nıszıfő, pázsitos nıszirom, karéjos 

vesepáfrány, díszes vesepáfrány, gímpáfrány, pirítógyökér, májvirág stb. 

 

Pörkölt-hegy (33,4 ha) 

A terület jelentıs részén talajvédelmi rendeltetéső meredek véderdık vannak. A fokozott védettséget a 

jellemzı társulásokon kívül az alábbi, a hegységben és országosan is ritka védett növények indokolták: 

szúrós csodabogyó, tavaszi hérics, genyıte, gérbics, bíboros kosbor, erdei szellırózsa, fehér madársisak, 

pázsitos nıszirom, turbánliliom, árvalányhaj fajok, henye boroszlán, epergyöngyike, patkócím stb. 
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Púpos-hegy (92,5 ha) 

A magasba szökı, meredek sziklacsúcsot övezı erdık jelentıs részének a talajvédelem az elsıdleges 

rendeltetése. A terület talán legérdekesebb része, a hegy nyugati oldalán található erdırészletek, igen 

hosszú ideig a HM lıterét, ill. gyakorlóterét alkották.  

Ennek köszönhetıen a viszonylagos háborítatlansága, csak elenyészı volt a vadlétszám és a turisták 

számára sem volt látogatható a terület. Itt fordul elı a környékrıl hosszú évek óta eltőntnek hitt fanyarka. 

A terület jelentısebb védett növényei: szúrós csodabogyó, lónyelvő csodabogyó, tarka nádtippan, erdei 

ciklámen, turbánliliom, májvirág, tavaszi csillagvirág, tavaszi hérics, fekete kökörcsin, tarka nıszirom, 

gímpáfrány, téglaszínő lednek, farkas boroszlán stb. 

 

Csókakı (53,7 ha) 

A keszthelyi erdı Cserszegtomaj fölötti, a rezi úttól keletre található része, a Kígyóvár-Kıhát-Csókakı 

térsége. E kis területen számos értékes geológiai, botanikai ritkaság található. Domborzatát a Kígyóvár és 

a Csókakı sziklatornyai, ill. a Csókakı-patak vadregényes szurdoka és víznyelıje teszi változatossá. 

Rendkívül értékes társulások találhatók a területen: nyílt és zárt dolomit sziklagyepek, virágos kıris - 

molyhos tölgy - cserszömörcés karsztbokorerdık, glaciális reliktum elegyes karszterdık, helyenként 

bükkösök. A védettséget az alábbi védett növények is indokolták: bokros koronafürt, leánykökörcsin, 

fekete kökörcsin, gímpáfrány, májvirág, tavaszi csillagvirág, bíbor kosbor, kétlevelő sarkvirág, magyar 

gurgolya stb. 

 

Tátikai ısbükkös (74 ha) 

Zalaszántó község határában fekvı, kettıs lávaomlású bazaltkúpon található. 1988-ban került országos 

védelem alá. A Tátika-hegyet két vulkáni kitörés hozta létre. Környékén nagyobb, valószínő ıskori 

sáncrendszer még felméretlen. Zalandus veszprémi püspök 1240 és 1250 között várat építtetett a Tátikán. 

A 346 m magas fennsíkon állott Alsótátika vára. Itt egy jelentıs kıépület nyomát még megtaláljuk.  

A késıbbi lávakitörés 413 m magas csúcsán áll a Felsıtátika vár romja. Eredeti állapotát Giulio Turco 

(1569) rajzáról ismerjük.  

 

1532-ben, amikor Szulejmán szultán Bécs ellen vonult, a keszthelyi ferencesek és a környékbeli nemesek 

értékeiket Tátika várában hordták össze. 1538-ban Kecseth Márton veszprémi püspök megtámadta, 

elfoglalta a várat és az értékeket elrabolta. 1589-ben a török fosztotta ki Tátikát, ami ettıl kezdve már rom 

volt. 

 

Kisfaludy Sándort megihlették a romok. Költeménye nyomán Festetics György (†1819) emléktáblát 

helyezett el a vár egyik falán, a vers kezdetével: 
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"Tátika, mint egy korona 

Feltéve a tetıre…" 

 

Festetics György a vár környékét is rendbe hozatta és sétautakat építtetett, így ábrázolja Tátikát Szeremley 

Miklós 1848-ban kiadott rajza. Azóta az emléktábla eltőnt és a vár tovább omolva várja restaurálását, 

mely napjainkra önkormányzati és civil összefogással (Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület) 

elkezdıdött.  

 

A Tátikai ısbükkös elegyes állománya az alsó bazaltkúpon található, természetes állapotú ıserdı, 

melynek koros fái 230-240 évesek. A bükkös elegyedik gyertyánnal, magas kırissel, kocsányos tölggyel, 

kevés virágos kırissel és szillel. Az ilyen korú bükkös hazánkban már oly ritka, hogy feltétlen érdemes 

védelemre.  

Kétszeresen is védett, hiszen az erdészet itt erdımővelést nem folytat, véderdıként tartja nyilván, a 

természetvédelem pedig 1953-ban helyezte oltalom alá. Késıbb (1974-ben) védelmét feloldották, majd 

1988-ban országos értékké minısítették. 1959-ben a vár területét kitisztították, a feljáró utat 

használhatóvá tették. Ma a Balaton-felvidék egyik legszebb kilátással bíró kilátóhelye. 

 

 

 

2.8 A környék településeinek védett természeti értékei  

(látnivalók a térségben) 

 

Hévíz / Hévízi-forrástó 

 

A Balaton délnyugati végének közelében található Hévízi-tó és közvetlen környéke került védelem alá 29 

ha területtel. Az ország méltán legismertebb gyógyfürdıhelyének különlegessége, egyben természeti 

értéke is a 29 °C átlag hımérséklető forrástó, mely gyógyhatású vizén kívül jelentıs vízföldtani érték is 

egyben.  

Védelem alá vonását, mint egyedi természeti érték, a kiemelkedı gyógyászati és idegenforgalmi 

jelentısége indokolta, valamint a tavat övezı égeres erdı védelme, mely mint véderdı jelentıs hatással 

van a tó és környéke mikroklímájára. (Az erdı jelenleg fokozatos felújítás alatt áll!)  

Vize, mely kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos kénes víz, kis mértékő radontartalommal, 

balneológiai szempontból kiemelkedı jelentıségő. Élıvilágát tekintve a speciális klimatikus 

adottságoknak köszönhetıen egyedi vonásokkal rendelkezik, így nevezetes növényei az ún. "piros" 

tündérrózsa (Nymphaea alba), valamint a kifolyók környékén a tengermelléki káka (Schoenoplectus 

litoralis).  
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Magasabb rendő állatvilága a fenti körülmények, valamint az állandó zavarás miatt szegényesebb, 

említést érdemel a betelepített "elevenszülı" fogasponty (Gambusia affinis). A védett terület 

természetvédelmi kezelését a Hévízi Gyógyfürdıkórház látja el. 

 

Hévíz  / Szanatórium park 

 

Hévízrıl Alsópáhok irányában haladva a városból kivezetı út északi oldalán található a vadgesztenyékkel 

övezett Szanatórium park.  

A szanatórium fıépülete 1903-ban, szecessziós stílusban készült. A körülötte kialakított park létesítéséhez 

is ekkor kezdtek. Az elıre gondosan megtervezett parkosítás eredményeképpen olyan értékes élıfa 

győjtemény jött létre, mely az év csaknem minden szakában színes esztétikus látványt nyújt. A 80-100 

éves növények között 15 fenyıfélét, 34 lombos fafajt és 23 cserjefajt találhatunk.  

 

Mindenképpen említést érdemel a kaukázusi jegenyefenyı, a kolorádói jegenyefenyı, az ezüst-, sima-, 

luc-, erdei-, fekete- és páfrányfenyı, a tiszafa, a tuja, az oregoni hamisciprus, a boróka, a bükk szomorú 

és piros levelő változata, a platán, a szivarfa, a császárfa, a csörgıfa, az alásfa, a japánakác, a díszalma, a 

fekete dió, a komlógyertyán,  az örökzöld mahónia, a gyöngyvesszı, az aranyfa és a magyal. 

A park területén jó érzékkel kialakított több virágágy egynyári növényeinek színpompájában 

gyönyörködhetnek a betegek és a látogatók. 

 

Cserszegtomaj / Egzótakert 

 

Horváth Jenı, kertész hagyatéka. Jelenleg csak a tulajdonosok engedélyével látogatható ez a kiemelkedı 

genetikai értéket képviselı egzótakert, mely a Keszthelyrıl Hévízre vezetı közútról közelíthetı meg.  

A nemesítéssel és honosítással is foglalkozó tulajdonos 1966-ban faiskolát hozott létre az Új-hegy 

oldalában egy köves, mezıgazdasági mővelésre alkalmatlan váztalajon. A ma már csak kizárólagosan 

fenyıfélékkel foglalkozó kertben 1970-ig mintegy 220 lombos cserje- és fafaj faiskolai célú szaporítását 

végezték.  

A '60-as években az ország azon kevés faiskolái közé tartozott, ahol eredési garanciával nagymérető 

földlabdás anyagot lehetett vásárolni. Az akkori "hivatalos felfogás" nem látta szívesen az ilyen 

tevékenységet, ezért a faiskola egy része szövetkezeti kezelésbe került, ahol a növényanyag jelentıs része 

tönkre ment.  

A tulajdonos a kezelésében meghagyott területen csak fenyıfélékkel folytatta tovább kitartó honosító és 

nemesítı munkáját. A cél érdekében az ismert valamennyi eljárást és azoknak kombinációit is (oxigén-, 

hormon-, sugár-, vegyszeres kezelés) alkalmazta.  
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E munka eredményeként látható itt számos örökzöld növény, közülük is kiemelkedik a 15 m magas és 43 

éves atlasz cédrus, vagy a 12 m magas libanoni cédrus.  

A szenvedélyes győjtı az egykori angol kolónia volt kertjébıl, egyenesen a Himalájából hozta például a 

himalájai cédrus magját. A magról nevelt csemeték fává növekedett példányát is megcsodálhatjuk a 

kertben. A cédrusok mellett felfedezhetünk 23 új, saját szelektálású és nemesítéső egyéb örökzöld 

változatot is.  

A különbözı törpe, kékes, arany, csüngı változatok közül néhány a teljesség igénye nélkül: az oregoni 

hamisciprus csüngı, valamint a csüngı arany változata, a malonyai tuja óriás és csavart változata, tiszafák, 

borókák, stb. A faiskola 1979-80-ban már arborétumnak minısült.  

Jelenleg a faiskola és az arborétum együttes területe a visszavásárlások következtében közel 30 ha, ebbıl 

csak 2 ha a védett. Az egzótakert az itt díszlı növények rendkívüli faj- és fajtagazdagsága miatt nemcsak 

jelentıs genetikai, hanem kiemelkedı tájképi és tájesztétikai értéket is képvisel. A terület központi részén, 

legmagasabb pontján (Bikedi-domb – 181 m) található a térség egyik legfontosabb belterületi kilátója, a 

Margit-kilátó. 

 

Balatongyörök / Fekete-hegyi fenyves 

 

Balatongyörökrıl Tihany felé haladva útközben érjük el a 140 m magasan fekvı Kápolna-domb platós 

fennsíkját, vagy ahogy Eötvös Károly nevezte a Szépkilátót. A kilátó mögött a triászkori dolomitból 

felépülı Fekete-hegy 178 m magas tetején Bél Mátyás-kilátóról gyönyörködhetünk a tájban. A Fekete-

hegyi fenyveserdı itáliai hangulatot árasztva ejti rabul a szemlélıdıt.  

A Balaton-felvidéki fenyvesekben azonban késıbb remélhetıleg ismét elıretörnek a tájra jellemzı olyan 

ıshonos fafajok, mint a molyhos tölgy vagy a virágos kıris. A fenyıállományok korosak, 80-100 évesek, 

talajmegkötı eróziógátló szerepüket betöltötték. Ökológiailag teljesen indokolt, ıshonos fafajokból álló 

erdıállományokra való lecserélésük után a mindig zöld fenyvesek egy emberöltın keresztül megszokott 

képe eltőnik. Helyükön a déli napsütötte, felmelegedı oldalakban idıvel cserszömörcés karsztbokorerdık, 

az északi, üde, hővös részeken, pedig bükkösök megjelenése várható.  

 

Balatongyörök / Platán- és vadgesztenyesor 

 

Az egykor halászok és mészégetık által lakott falut a 17. századtól Meszesgyöröknek nevezték. E század 

eleje óta Balatongyörökként ismert település csak 1920 óta üdülıhely. Az impozáns fasorok a 

vasútállomással szemben lévı községi strand területén találhatók. A nyilvánvalóan ültetett fasorok a 

strand díszét jelentik. Hajóval érkezve már a vízrıl látható a hajókikötıtıl alig 50 m-re kezdıdı 

vadgesztenyesor.  
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Kiváló érzékkel választották e két fafajt ültetıi. Míg a gesztenyék 100-150 éves korig, addig a platánok 

akár 1000-1500 éves korig is képesek fennmaradni. Fiatalon viszonylag gyors növekedést mutatnak, 

késıbb, ha méreteik megerısödnek, rendkívül dekoratívak. A kissé Balaton irányába megdılı 

vadgesztenyék kifejezetten hegyvidéki származásúak, tavaszi virágzásukkal, nyári zöld lombjukkal, késı 

ıszig fennmaradó, fokozatosan elszínesedı leveleikkel jelentıs esztétikai élményt nyújthatnak az erre 

fogékony üdülıknek.  

A lemezekben leváló kérgő platánok kifejezetten a patakpartok és árterek melegigényes fái, 

származásuknál fogva talán jobban illenek a vízpartra. A központi kiszolgáló épületeket szinte körbeölelik 

a fák. Érdemes követni máshol is ezt az építkezési módot, hiszen szép példája a természet és az épített 

emberi környezet lehetséges összhangjának. A strand bıvítésénél a már meglévı fasorok folytatásában 

fiatal platánokat ültettek, megteremtve a lehetıséget annak, hogy a meglévıhöz hasonló esztétikai 

élményt nyújtó fák között pihenhessenek a strandolók. 

 

Balatongyörök / Vadgesztenyefák 

 

A Kossuth Lajos utcában, a plébánia épülete elıtt találjuk a 8 védett vadgesztenyefát. A járda mellé 

ültetett fák koruknál, méreteiknél fogva érdemelték ki a védelmet. Európában a jégkorszak elıtti idıkben 

volt jellemzı e fafaj.  

Késıbb Clusius 1576-ban Törökországból hozott vadgesztenye csemetéket Bécsbe. Innen indult el közép-

európai hódító útjára és innét újra elterjedt. Közép-Európában vadon csak a Balkán-félszigeten elıforduló 

fafaj akár 25 m magasra is megnı. 

 

Jellegzetes illatos virágjaival, mással nehezen összetéveszthetı, tenyeresen összetett hatalmas leveleivel, 

ısszel koppanva lehulló termésével már nagyon régen az utcakép kedvelt díszítı eleme.  

 

A vadgesztenye megihlette a költıt, aki így írt róla:  

 

"Kék fák közé most jer velem, 

Hol minden árny és sejtelem, 

És minden mély törzs mély csoda, 

Nézd gesztenyefa-pagoda! 

Lombja mélyén egész sereg 

Zeg-zug, mint száz szentély-üreg, 

S bent apró virágoszlopok 

Halvány ivor-színe lobog" 

(Tóth Árpád: Gesztenyefa-pagoda) 
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Lesencetomaj / Emlékpark 

 

A Lesence-patak mentén elterülı Lesencetomaj Szent István király sógoráról, Tomaj vezérrıl kapta nevét. 

A település lakossága fıként szılıt és gyümölcsöt termeszt, házai közül már csak egy ırzi eredeti 

szalmafedelét. 

Lesencetomaj római katolikus templomát és a községben látható barokk stílusú kastélyt 1752-ben a 

Nedeczky-család építette. A kastély kéthektáros, szép parkjában az 1800-as évek elejérıl származó fák is 

élnek, közöttük két idıs mammutfenyı. 

 

 

2.9 A város fontosabb védett természeti és mőemléki értékei  

 

2.9.1 Keszthely / Kastélypark 

 

A jelenlegi Helikon Kastélymúzeum, a volt Festetics-kastély parkjának kezelıje A Kastélymúzeum 

Igazgatósága. A kastélyt övezı parknak ma már csak maradványai vannak meg, csupán 7,2 ha.  

Festetics Kristóf 1745-ben Keszthelyen a megszerzett birtok nagyságához méltó kastélyt épített. A város 

legrégibb településén, feltehetıen az egykori, 1686-ban még meglévı, Pethı várkastély helyén épült. Ezt 

a várkastélyt már 15. századi okmányok említik.  

A 18. század közepén még a Fı utca a kastély homlokzata elıtt haladt el, s vele szemben tágas térré 

szélesedett ki. Itt állott az árpádkori Szent Márton templom.  

 

Az 1745-ös építkezés tervei nem maradtak meg, de a következı évtizedekben több építkezési és 

átalakítási tervvel találkoztunk. Az elsı 1755-bıl való, Hofstädter Kristóf készítette. A terven U alakú 

kastély alaprajzát látjuk, a szárnyak között díszudvar, nyugati végén barokk vonalú, vasráccsal lezárva. A 

kastély körül nyugatról és délrıl mértani beosztású francia kert, szimmetrikusan elhelyezett 

virágágyakkal. A virágágyak között egy-egy szökıkút.  

 

A park még nem nagy - alig hatszorosa a kastély területének -, de a virágággyal létrehozott ötletes, finom 

minták a versaillesi park hatásáról tanúskodnak. Az 1759-ben Hofstädter által készített tervrajzon csupán 

az a lényeges változás, hogy a park kb. egynegyedével megnagyobbodott, mögötte hatalmas gyümölcsös 

létesült. A terv csupán ötlet, a térkép viszont már a valóságot ábrázolja. Ezért tartjuk lényegesnek az egyik, 

1769-ben rajzolt térképet, amelyen a kastély és közvetlen környéke is szerepel.  

Ekkor még nem létezett az elıkert, az utca közvetlenül a kastély épülete elıtt vezetett. A telek, miként az 

a törökkor utáni nyílt telepítéső kastélyoknál szokásos volt, gazdasági udvarra, lakásudvarra, kertekre 

tagolódott.  
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Az ÉK-i szögletben helyezkedett el a gazdasági udvar, amelyet praktikus okokból erıs kerítéssel 

rekesztettek el a további területektıl. Ettıl délre és a déli szárnytól délre volt a jóléti díszkert, amelyet a 

kastély szárnyai között fekvı lakóudvartól nem választott el semmi. A díszkert egyszerőbb aszimmetrikus 

franciakert volt. A lakóudvartól szélesebb út vezetett a faiskolához. Itt egy 1768-ból származó térképen 

202 hárs, 2639 alacsonyabb törzső és 2165 magas törzső fa áll.  

E térkép másik lényeges pontja, hogy a késıbb oly virágzó kertészet már csírájában létezett, de a 

kastélypark kerítésétıl még út választotta el. Az 1769-es térképen megfigyelhetı, hogy az a mai 

oroszlános kút helyén kutat ábrázol! Minden bizonnyal középkori eredető. E térkép igazolja, hogy az 

1768-ban tervezett faiskola megvalósult.  

 

A kastély és a hozzá tartozó terület újabb átépítése Festetics György nevéhez főzıdik. Ingatlancserével, 

vásárlással a park területét növelte: északon kisebb mértékben, délkeleten az elválasztó út területével, 

nyugaton pedig a késıbbi "Bécsi-kapu"-ig. A park e kori teljes alaprajza ismeretlen.  

A részletrajzok és azok dátuma igazolja, hogy 1792-tıl már angolparkot épített. Ez azért lényeges, mert 

ekkor tért vissza Keszthelyre, s reformtörekvései ettıl az idıtıl kezdve kezdtek érvényesülni.  

Megmaradt azonban egy másik kertrészlet térképe, ami 1813-ban már funkcionált. Ezt a Georgikon 

számára építette. A Georgikon 1797-ben létesült, s "Erdei faiskolája"-nak rajzát Magyar Imre 1813-ban 

vizsgafeladatként térképezte. E két idıpont között kellett az említett dendrológiai győjteménynek 

települnie.  

 

A kert ekkor még elkülönült a parktól, de a kerítésen a család számára kapu volt. A faiskola 

középmagasságában az utak a győjtemény létrehozójának, a nagy Festetics Györgynek monogrammját 

adják. Nyugaton a Csókakıi-patak határolja, amelynek partját a rézső fölött kıfalat emeltek. Elıtte, a 

délnyugati sarokban kis szabadtéri színházat építettek. A színpad kb. 1 m magasságú döngölt föld volt 

(Sági János után) s a színház falát nyírott gyertyánfa (Carpinus betulus) alkotta.  

 

A kertet az 1815-ben Keszthelyen járt Richard Bright, angol orvos és utazó írta le. Hangsúlyozta, hogy 

abban az összes hazai fa és bokor megtalálható a külföldiekbıl, pedig azok, amelyek elviselik 

éghajlatunkat s így az erdıgazdálkodás számára fontosak lehetnek. Kiemeli, hogy sok észak-amerikai fajt 

látott a kertben. Amikor 1849-ben az önkényuralom feloszlatta a Georgikont is, ez az erdei faiskola a park 

szerves részévé vált. Néhány idıs fája ma is él.  

A szabadtéri színházat a késıbbi tulajdonos megszüntette. Itt Festetics György idején a vendégek számára 

pásztorjátékokat, népi táncok bemutatóját tartottak, de gyakran szerepeltek mősoron zenemővek is az 

"Arénában".  
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Sok írás emlegette az un, Grottás-kertet, amely a benne épített barlangról nyerte nevét. A térképek 

összevetésébıl azonban kiderült, hogy az a Georgikon második, ma is álló épületébıl nyugatra, az 

Alsópáhokra vezetı út mentén feküdt. Tehát nem a család jóléti-, hanem a hallgatók szociális kertje volt. 

Festetics László apja nyomdokain haladt a parképítésben is, kitőnı gazdája volt annak, sok értékes 

növényt hozott és hozatott.  

A 19. század végén Festetics Tasziló a parkot jelentısen megnagyobbította, mert idıközben a hercegi 

ranghoz illı kastélybıvítésbe kezdett. A park ekkor 47 hektáros területét magas kıkerítéssel zárta le.  

1893-ban a kastély elıtt haladó utcát megszüntették, s a parkhoz csatolt nagy félköríves terület mögé 

helyezték el. Erre a parkosított félkörre néztek a keleti ablakok s a  növényállományon nem hatolhatott át 

az utca zaja. A félkör közepén egy barokk vonalú szökıkút lövellte a vizet, négy sarkában virágok 

pompáztak. A szökıkutakat Hencz Antal keszthelyi építımester, a vázákat Polacsek Máté keszthelyi 

kıfaragó készítette. A Fı utcai nagy barokk kaput szintén Hencz Antal építette. A parkrészt H. E. Millner 

angol kertészmérnök tervezte és létesítette 1886-1889 között. Egyidejőleg az egész parkot átalakította, de 

a 18. századi emlékeit és nevezetes növényeit megkímélte. Megmaradt a régi szabadtéri színpad, a 

gloriette s a park északi végében az Ybl Miklós által 1860-ban épített gyönyörő istálló. (ma 

Hintómúzeum!) Lehet, hogy a déli szárny végénél zöldellı néhány csodálatosan szép, különleges 

páfrányfenyı és feketedió óriásfa még az 1799-ben itt járt Kitaibel Pál küldötte magvakból fakadt.  

 

H. E. Millner feltétlen érdeme, hogy a növényzet telepítésekor a meglévı idıs fákat igyekezett tervébe 

foglalni, átültetni. Megismerte és leírta azok átültetésének "Magyar módját". Ez abból állt, hogy a tél 

végén a körülásott gyökereket addig öntözték vízzel, míg azt jégpáncél vette körül.  

A talajjal együtt így, viszonylag kis károsodással lehetett új helyére szállítani. Mindezt 8-9 m magas 

fákkal tették meg, ami nagyon munkaigényes és nehéz fizikai munkát jelentett.  

Az angol szakember jobban bízott a vesszıkkel és hálókkal való körülszövésben, mert így a kisebb 

gyökerek sem fagytak el. A "Magyar módi" álültetés azonban kerttörténeti szempontból igen fontos adat. 

A kastély kockával kirakott kapujától a "Francia kerten" keresztül, majd a park fıtengelyében több mint 

400 éves kocsányos tölgyek (Quercus robur), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) Mattuschka (Lieblein), 

magyar tölgy (Quercus farnetto), kislevelő hárs (Tilia cordata), nagylevelő hárs (Tilia platyphyllos), 

szádokfa (Tilia argentea), között vezetett a család magánútja a "Bécsi-kapun" át mintegy 2 km hosszan, 

ahol derékszögben csatlakozott egy É-K irányban húzódó úthoz.  

 

Északra a Vadgesztenye-allén lehetett a zalaszántói (hévízi) útra kanyarodni, délnek fordulva pedig a 

Feketefenyı-allé vezetett Fenékpusztára, ahol a család híres ménese volt. Az angol park fénykorában 

(1887-1945) 47 ha-on terült el.  Keletre, a mai Csapás út vonalában a Zsidi út folytatásaként vezetett ki 

egy délihez hasonló Feketefenyı-allé a felújított gyenesi Festetics-tréning pályára, hiszen a kedvezı 

talaj adottságok itt tették lehetıvé az egész éven át tartó lovaglást.  
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A pálya nyomai még fellelhetık, miközben a feketefenyı állomány nagy része már eltőnt. Érdemes lenne 

pótlásukon gondolkodni, hiszen 2010-ben a régi 100 éves hagyomány a lovas vágta sportja újra 

felelevenedett itt (Festetics Futam Gyenesdiás). 

 

A második világháborút követı években a kastélyt és parkját is elérte a magyar kastélyok és parkok 

méltatlan sorsa. A park fáinak nagy részét kivágták, az épületegyüttest tönkretették. Az 1960-as évektıl a 

fıépület felújításával együtt a parkból megmaradt 7,2 hektáros torzó rekonstrukciója megtörtént.  

A park sorsával kapcsolatos az 1980-as években országos közvélemény elıtti vitát követıen - a helyi 

vezetés hozzá- és meg nem értése következményeként - közúttal kettévágták az addig egységes együttest.  

 

A Festetics–kastély a hozzá tartozó épületekkel együtt ma az ország egyik legnagyobb mőemlék együttese, 

- amelyet az 1996-ban alakult Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft mőködtet – és a leglátogatottabb 

múzeumaink egyike. A nagykönyvtár, a kiállítások, a park, a konferenciaközpont szinte naponta 

rendezvények színhelye. A 19. század végén a kastélyhoz méltó módon megépített lóistálló most Közép-

Európa egyik legnagyobb hintógyőjteményének, valamint a 400 hallgatót befogadó konferencia- és 

koncertteremnek ad otthont.  

Az Eiffel-iroda által tervezett pálmaház és 3 üvegház a körülötte lévı természetvédelmi területtel a 

Balaton-felvidék védett növényeit győjti egybe. A terület a 19. század végén Európa egyik legszebb 

kastélypark együttese volt. A honvédség kivonulásával lehetıvé vált a kettészakított park egységes 

kezelése. A honos és távoli tájakról származó tekintélyes mérető fapéldányok mindvégig ırizték a 

kastélyparkok megnyugtató hangulatát.  

A bejárat mellett egy idıs császárfa (Paulownia tomentosa), egy magas tiszafa (Taxus baccata) áll, de az 

ország egyik leghatalmasabb nıivarú páfrányfenyıjében (Ginko biloba) is itt gyönyörködhetünk. A szép 

dendrológiai győjtemény körül mőalkotásokat láthatunk.  

A Maria Immaculata szobor, a klasszikus oroszlános kút, a Szent Ilonát és Festetics Györgyöt ábrázoló 

szobrok teszik teljessé az élményt. A történelmi Kastélypark rekonstrukciója során a betelepített 

katonaság által elhagyott egyik épületet Vadászati Múzeummá és Vasútmodell-kiállítássá építették át – 

méltó módon a Festeticsek egykori tevékenységéhez. 

 

 

 

2.9.2 Fenékpusztai feketefenyı sor 
 

A Keszthelytıl Balatonszentgyörgyre kivezetı közúttal párhuzamosan az egykori Festetics majornál, a 

Fenékpusztára vezetı kocsizó-, lovaglóutat kettıs feketefenyı fasor szegélyezi.  
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A fasort Festetics (II) Tasziló felesége, a monacói hercegtıl elvált angol származású Hamilton Mária 

hercegnı telepíttette az 1880-as években, aki gyakran kocsizott ki az uradalom angol félvér és telivér 

lótenyésztésérıl híres fenékpusztai majorjába. E fasor sajátos megjelenésével, a feketefenyık távolról 

kissé mediterrán hatásával a századforduló békebeli hangulatát idézi.  

 

Sajnos a telepítés óta nagyon foghíjassá vált a fasor, az eredetileg elültetett egyedek fele kipusztult. Ezért 

1944-ben a hiányzó fák helyére több száz "austriaca" változatot telepítettek. A fafajra jellemzı, hogy 

feketésszürke kérge mélyen barázdált, koronája fiatal korban keskeny, késıbb széles, tojásdad. Tői sőrőn 

állók és viszonylag rövidek (8-10 cm).  

Az egykor földig ágas fasort a szájhagyomány szerint az 1940-es években felnyesték, hogy a belógó ágak 

a kocsikat ne zavarják. Késıbb természeti, majd természetvédelmi terület lett. Helyileg, majd országosan 

védett fasor! 

 

2009 júniusában lett átadva a „Fenyves Állé” Georgikon utcai végétıl induló, és a Szendrei Júlia 

szülıházáig tartó, a környéken elsınek kialakításra került Nordic Walking pályája . E bakancsos 

turisztikai fejlesztés fontos mérföldkınek számít, hiszen a természeti út elég széles, kerékpározásra is 

alkalmas és a tervek szerint folytatódni fog Fenékpusztáig. Az induló részen nagy tábla és egy esıbeálló 

is található, továbbá két helyen van még információs tábla. Mindehhez az önkormányzat nyert pályázati 

támogatást, közel 3 milló ft értékben! 

 

 

 

2.9.3 Fenékpuszta  

 

Fenékpuszta az ország egyik legfontosabb régészeti lelıhelye. A rómaiak által Valcumnak nevezett 

település, illetve "fenékpusztai típusú" erıd urai a rómaiakat felváltó hunok, akiket a keleti gótok követtek. 

A régészek és történészek nem tartják kizártnak, hogy a nagy király, Teodorik is itt született.  

 

1770-tıl Fenékpuszta újabb nevezetessége lett egy hajóácstelep, ahol kompokat, sószálító hajókat, 

csónakokat építettek. Ez a késıbb hajóépítı üzemmé kifejlıdött telep 1828-ig mőködött. Fenék a 19. 

századtól állattenyésztésérıl vált nevezetessé, innen kerültek ki a Festetics-hitbizomány híres 

versenylovai. Nevezetes volt a Fenéki csárda is, ahol a betyárnak állt Nád Jancsi is gyakran megfordult. 

Egyik itteni mulatozása közben ütöttek rajta és lıtték agyon a pandúrok.  
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A halálát éneklı népdalt Bartók Béla győjtésébıl ismerjük:  

 

"A Nád Jancsi csárdában van,  

Pandúroknak üzenve van". 

 

1945 után az egykori cselédek megkapták Fenékpuszta földterületét, amelyen önálló termelıszövetkezetet 

alapítottak. 1960 után a sármelléki közös gazdaság része lett a fenékpusztai. A gulyaistállók helyén 

tehenészet mőködött, az egykori gazdasági épületeket, így például a kocsiszínt, lakásokká alakították át. 

A kiskastély emeleti részén, az egykori fogadószalonban általános iskola alsó négy osztály mőködött. A 

lótenyésztés egykori fellegvárában len feldolgozó üzemet létesítettek. A lóistállókat gépkarbantartó 

mőhelyekké alakították át, hatalmas gépeket szereltek beléjük, szerelıaknákkal.  

A ménistállóból és a hágatóból szociális helyiségek lettek. Az egykori csikóudvarba kazánházat és 

gépmőhelyt építettek. A len üzemet az 1980-as években felszámolták és leszerelték. A 

termelıszövetkezet is elvitte állatállományát az 1990-es évek elején. Fenékpuszta gazdátlanná vált és 

pusztulása elkezdıdött. 

A Helikon Kastélymúzeum 1992-ben vásárolta meg a Magyar Államtól és a sármelléki 

termelıszövetkezettıl a fenékpusztai majorságot és hozzá még egy 50 hektáros területet. Öt esztendeje a 

rommezı is a múzeum kezelésébe került. 

A Kastélymúzeum elkészítette a rommezı és a majorság megújulásának tervét, hogy Fenékpuszta 

lovaival, az újraépített római erıdrendszerével ismét régi fényében ragyogjon. 

 

Hadnagy Károly civil kezdeményezı sikerének lehet elkönyvelni, hogy több önkormányzatot, 

döntéshozókat, regionális tanácsokat, múzeumokat és civil szervezeteket megmozgatva 2009-tıl útjára 

indította a „Római birodalom provinciáinak elsı kulturális találkozója”  – a Pannóniai római 

provincia alapításának 2000. évfordulója jegyében kerüljön megrendezésre. Ennek tervezett területe és 

ideje: Keszthely-Fenékpuszta késı római kori erıd területe, 2012. június 23-26. A déli kapu teljes 

rekonstrukciója igen nagy turisztikai látványosság és attrakció lehetne a jövıben! Ennek turisztikai és 

kiemelt projektszintő támogatása igen fontos kitörési pont lehet a Nyugat-Balaton számára. 

 

 

2.9.4 Balatoni Múzeum 

 

A Nyugat-Balatonnál a pihenni vágyó ember, ha a napi pihenés és szórakozások mellett idıt szakított 

magának a keszthelyi múlt megmaradt emlékanyagának tanulmányozására, akkor kezd csak igazán 

érdeklıdni a város története iránt. Eddig, mint idegen, kívülrıl szemlélte Keszthelyt, és most látja csak, 

milyen sokrétő szálak kötik ezt a helyet a múlthoz! 
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Hova is vezethetne az utunk, mikor Keszthely múltjának régibb vagy részletesebb emlékeire vagyunk 

kíváncsiak, mint a Balatoni Múzeumba, a térség egyik legnagyobb gyönyörően felújított győjteményébe. 

Az elıcsarnokban a múzeum három alapítójának, Lovassy Sándornak, Csák Árpádnak és Sági Jánosnak 

márvány emléktábláját helyezték el. A földszinti részeken idıszaki kiállítások, az udvarok árkádjai alatt 

pedig, állandó római és középkori kıtár kapott helyet. Az emeleti rész 2009-ben sépen helyrehozott 

kiállítási termei mutatják be a Balaton kialakulását, a környék élıvilágát és a balatoni ember történetét, 

népmővészetét, életét egyaránt. A változatos anyagot „balatoni képtár” egészíti ki, amely Egry Józsefnek, 

a Balaton nagy festıjének legszebb alkotásait, életmővének javát foglalja össze. Ezt a múzeumot nem 

érdemes kihagyni! 

 

 

2.9.5 Keszthely / Helikon park 

 

A már 1960-ban védetté nyilvánított keszthelyi Helikon park a vasútállomástól északra, pár száz méterre 

terül el, de területét az 1903-ban kialakított vasútvonal kettészeli. A 17 hektáros park területe csere révén 

került a város tulajdonába. 1883-ban a Festeticsek a kastély bıvítéséhez szükséges területért elcserélték a 

Balaton-parti sétányt. A parkot 1905-ben Sendl Jakab létesítette. A parkosításban a Helikoni ünnepségek 

nagy szerepet játszottak.  

A híres, 1817-19 között évente tartott ünnepségeket Festetics anyagi támogatásával a dunántúli magyar 

írók találkozójaként szervezték. A megjelentek emlékfákat ültettek a parkban. Sajnos ezeket az 

emlékfákat a századforduló után kivágták, de 1920-ban a város közönsége pótlásukra a régi fák helyére 

16 hársfát ültetett, ma már ezek is famatuzsálemek.  

 

Napjainkban a park közepén igen szép kettıs platánsor fut végig. Középen található a nyolcoszlopos 

kupolás Helikon emlékmő. E parkban kapott helyet Kitaibel Pál szobra és itt növekedik Herman Ottó 

emlékfája is. Az 1936-os berlini olimpia úszóbajnoka, dr. Csík Ferenc dicsı tettét emlékkı hirdeti, a róla 

elnevezett sétányon. A park növényállománya elsısorban lombfák tekintetében jelentıs.  

Méreteivel kiemelkedik a fehér főz, valamint két 140, illetve 200 cm törzsátmérıjő fehér nyár. A parkban 

sok vadgesztenyét láthatunk, átlagos törzsátmérıjük 40-60 cm, magasságuk 12 m. Elıfordul itt 

cseresznye, hárs, ezüst és korai juhar, szomorúfőz, kocsánytalan tölgy, bükk, dió, valamint tőlevelőek 

közül a fekete- és erdeifenyı, a keleti tuja, a közönséges mocsárciprus, a tiszafa, a cserjék közül loncok, 

fagyalok (sövényben), bangiták, magyal, stb. A parkot néhány éve szépen kitisztították, az elvadult 

bokrokat, cserjéket kivágták, a kipusztult fákat újra telepítették (a Pannon Egyetem közremőködésével), 

valamint új játszótér és információs táblák sora jelent meg.  

A fákon szakszerően kihelyezett mesterséges madárodúkat és denevér odúkat találunk. 
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2.9.6 Keszthely / Vadgesztenyesor 

 

Keszthely központjából Balatonszentgyörgy irányába autózva a Balaton Múzeum elıtt érjük el a védett 

fasort. A fasor a múzeumtól egészen a Csókakıi-patakig terjedı mintegy 3 km-es útszakaszt övezi.  

A 364 db-ból (+ fiatalabb pótlásból) álló fasor évtizedek óta díszíti a kivezetı utat. A gépkocsiban ülık 

tavasztól ıszig úgy érezhetik, hogy egy zöld alagútban haladnak. Ez a zöld vált át az ısz során 

aranysárgába, majd barnába és télre már lombmentes fák habitusa gyönyörködteti az arra járókat. A 

jellegzetesen balról jobbra csavarodó vadgesztenyék átlagosan 60-100 cm törzsátmérıjőek és 12-15 m 

magasak. Néhány éve (Sáringer Gyula nyomán) már igen szakszerően oldják meg a vadgesztenye 

aknázómoly elleni védelmet, megırizve a fasor egészségi és esztétikai állapotát. Az újratelepítéseknél a 

város (VÜZ Kft.), pedig ügyel arra, hogy a rezisztens piros virágú változatok kerüljenek újra pótlásra! 

 

 

2.9.7 Keszthely - Szent Miklós temetı 

 

A történelmi múltú helyek egykori életének talán legbeszédesebb emléke a temetı. A város régi lakói, 

polgárok, iparosok, kereskedık, tudósok, mővészek nevével találkozunk a sorakozó sírkövek és fejfák 

feliratain. A sírkövet és a síremlékek stílusa szinte idırendben tárja elénk a változó ízlés egyes 

idıszakokban uralkodó irányzatait. 

Így van ez a keszthelyi Szent Miklós temetıben is, amely árnyas fák között álló régi sírköveivel beszél a 

régi Keszthelyrıl.  

A régi idık társadalmi képe iránt érdeklıdı turista különös élménnyel gazdagszik, ha a bejárja ezt a 

temetıt. Szinte páratlanul áll az országban az a szemléletesség, amellyel a Szent Miklós temetı az 

egykori osztályviszonyokat tükrözi. A magaslaton, elkülönülten áll a - felújításra váró! - Festetics 

Mauzóleum, mintegy kihangsúlyozva az egykori földesúri arisztokrata család különállását. Körülötte tág 

körben a régi nemesség, akadémiai tanárok és gazdagabb polgárok kriptáit találjuk, díszes sírkövekkel, 

faragványokkal. Túl ezen a körön sorakoznak az egyszerőbb keszthelyi polgárok, kézmővesek, 

kiskereskedık sírjai.  

Világosan ırizve meg ez a ma már szinte múzeum számba menı temetı a letőnt idık társadalmi képét. 

(Itt nyugszik Csík Ferenc úszó, 1936 olimpiai bajnoka; Lipp Vilmos; Csák Árpád; Lovassy Sándor; 

Darnay Dornyai Béla, és sokan mások. Érdemes végigsétálni a mőemlék sírok között!) 

 

1713-ban a középkori Szent Miklós kápolna helyén épült a temetı mőemléki értékő kápolnája. Az 

újonnan épült kápolnát 1775-ben renoválták, és mint a torony északi falába épített kıtábla felirata hirdeti, 

1909-ben Sztehlo Ottó és Schadl János tervei szerint teljesen átalakították. Az átalakítást neoromán 

stílusban végeztek, és ez teljesen kivetkıztette a kápolnát eredeti formájából.  
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A nagyrészt homokkıbıl faragott sírkövek és síremlékek könnyen málló anyaga pusztulásra ítélte a 

temetı legrégibb emlékeit. Amit megkímélt az idı, az utódok közönye a mai napig pusztítja. A temetı (ma 

már régi temetı), nagy része mőemlékvédelem alatt áll és beteltnek számít; de ma már szinte az új 

(Vadaskert menti) is ugyanerre a sorsra jutott! 

 

 

2.10 Balaton-felvidéki Nemzeti Park által kialakított turisztikai helyszínek, látnivalók 
 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az utóbbi években több turisztikai célterületet alakított ki a 

Keszthelyi-hegységben. Az igazgatóság ma már alapvetı feladatának tekinti, hogy a látogatók számára a 

természet közelebbi megismerésének, megtapasztalásának és új ismeretek megszerzésének lehetıségét 

megfelelı feltételek mellett biztosítsa, a természeti környezet lehetı legcsekélyebb terhelése mellett.  

 

E feladat teljesítésére jött létre többek között a balatongyöröki Pele tanösvény, amely játékos tábláin Pele 

apó és unokája vezetik végig a látogatót a hegység dolomittömbjének déli részén. Az út során a látogató 

nem csak a legfontosabb geológiai és biológiai tudnivalókat sajátíthatja el, de természetben tett 

kirándulások során minimálisan elvárható viselkedési szabályokat is. Pele apó ösvénye két 

túralehetıséget is kínál. A 8,5 km hosszú útvonal a következı állomások mellett halad: Ederics-hegy, 

Afrika Múzeum, Virágos-hegy, Bélap-völgy, Bise-kı, Szobakı-barlang, Garga-hegyi kilátó, Szépkilátó, 

Becei-kápolna. A mintegy 2,7 km hosszú rövid séta ezzel szemben a Szépkilátó – Pap-hegy kilátó – Bece-

hegy szılıskertek – Szépkilátó kört járja végig. 

 

A zalaszántói Kotsy-vízimalom területén mőködik a nemzeti park egyik bemutatóhelye. Az egykori 

MajorJános-vízimalom, késıbbi tulajdonosa alapján „Kotsy Nándor” vízimalma a keszthelyi út északi 

oldalán épült, a „Falu kocsma” mellett., az Ádám utcába. Az épületet a nemzeti park igazgatóság 2000-

ben vásárolta meg Kotsy Nándortól a Magyar-Svájci Együttmőködési Projekt keretében.  

A turista a malom megtekintését az emeleti szinten kezdi meg. Itt váltja meg jegyét, vásárolhat 

kiadványokat, illetve ajándéktárgyakat. A kiállítás berendezésének alapjait az életképek, a tárgyak 

megismertetése, így például a malomkerék és annak meghajtása, az egykori daráló mőködtetése szolgálja. 

Ahol a feldolgozandó téma megengedi, a látogató maga is részt vehet a kiállítási elemek mőködtetésében.  

A gyerekek számára játékos feladatok segítik a könnyebb megértést. A malom udvarán játszótér és padok 

állnak a turisták rendelkezésére. Az épület kialakítása már megfelel a mozgáskorlátozottak fogadására is. 

 

Magyarország hetedik, a Dunántúl harmadik leghosszabb barlangja a Csodabogyós-barlang – 

természetesen szervezetten és bizonyos korlátozásokkal – szintén látogatható.  
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Ezzel kapcsolatban talán a legfontosabb tudnivaló, hogy az itt élı denevérkolónia nyugalmának 

biztosítása érdekében augusztus 15. és október 31. között a délután órákban a nemzeti park csak 

korlátozott számban indít túrákat. A barlang jelenleg ismert járatainak hossza összesen 5200 m, mélysége 

121 m, a túrák azonban ennek csupán töredékét érinti. A „Csodabogyós” méreteibıl, látványos 

formakincsébıl a viszonylag könnyen járható jellegébıl adódóan kiválóan alkalmas a „tanbarlang” 

szerepre, azaz a barlangjárás, a barlangkutatás technikájának, gyakorlatának elsajátítására, valamint a 

tektonikus folyamatos és a különbözı képzıdmények bemutatására. A fokozott érdeklıdést – a barlang 

mérete mellett – az is megalapozza, hogy egyes szakaszokon dunántúli viszonylatban igen sok és 

változatos cseppkıképzıdmény figyelhetı meg (Függıkert, Meseország stb). Óriási hasadékok mintegy 

természetes geológiai szelvényként mutatják be a barlangot magába foglaló, felsı-triász Edericsi Mészkı 

Formáció rétegeit itt is akár csak a szomszédos Döme barlangban. 

A térségben dolgozó barlangkutató csoportok (Acheron és Labirint csoport) komoly eredményeket értek 

el az Edericsi-fennsíkon kialakult fiatal víznyelı barlangok Horda-, Nagy-nyelı-, Vaddisznós-barlang) 

feltárásában is. 

 

A Keszthelyi-hegység belsejében hajdan kóborló vizek munkájára vall a szintén nemzeti park területét 

érintı, jelenleg kialakítás alatt álló Rezi barlang, a Vár-hegy északi oldalában, valamint más 

forrásbarlangok a Púpos-hegy északi oldalában. De a feltárás alatt álló cserszegtomaji Kút-barlang  és 

Apalányai-barlang is késıbb komoly lehetıségeket rejt! 

 

 

 

2.11 A Keszthelyi-hegység természeti értékeinek feltárási lehetıségei 
 

- Természeti értékekben gazdag, jelzett turista utakkal sőrőn behálózott terület 

- Autóval járható erdészeti út csatlakozás van Balatongyöröknél, Vállusnál és Keszthelytıl 

északra, a várvölgyi útra. Ezt az úthálózatot kerékpárútként szeretné hasznosítani a térség. A 

kerékpárút tervei elkészültek, a források függvényében meg fog valósulni, de ma is járható.  

- A vasút közvetlenül a part mellett halad, így ez a közlekedési eszköz a közúti közlekedésnél 

kisebb jelentıséggel bír. 

- A 71-es fıút és az erdı között sehol sincs 1, 1,5 km-nél nagyobb távolság. A meglévı 

buszmegállókból negyed órás sétával el lehet érni az erdıbe. Ennek a lehetıségnek a 

kihasználtsága a kirándulni vágyók hiányos helyismerete miatt alacsony. Az út északi oldalán 

található beépítés a szılıhegyek felparcellázásával és beépítésével alakult ki. Ennek örökségként 

megmaradt egy viszonylag szők, zegzugos úthálózat, mely a kirándulókat nagy kerülıre 
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kényszeríti és bizonytalanná teszi az útirány követése tekintetében. A szılıhegyek régi szellıs 

beépítettsége, átjárhatósága megszőnt, kerítések, zsákutcák akadályozzák a továbbhaladást. 

- Gyalogos turisták számára a legismertebb kiindulási pontok, melyeken biztosított a parkolási 

lehetıség a következık: 

� Gyenesdiás, Nagymezı 

� Vonyarcvashegy, Szent Mihály-domb 

� Balatongyörök, Szépkilátó 

� Balatongyörök, Bélapi pihenı 

� Vállus, Jágerházak 

 

 

2.12 Keszthely város adottságai, közigazgatási térségi szerepe 
 

Keszthely a Dunántúli-dombság természetföldrajzi nagytájegységben, a Balaton-medencében, a 

Keszthelyi-Riviéra kistájban helyezkedik el (kiterjedése 60 km2). A város a kistáj déli részén található, és 

közigazgatásilag kettıs tagoltságú belterületi részbıl (Keszthely és Fenékpuszta) áll.  

 

A várostól északra a Keszthelyi-hegység rendkívül tagolt, legmagasabb kiemelkedései elérik a 300 m-t is, 

amivel egységesen közel 200 m-rel magasodnak a Balaton fölé. A hegyek közötti eróziós völgyek déli 

lefutásúak, mellékvölgyeik kelet-nyugatiak. Állandó vízfolyások ritkák, mivel az alapkızet jó 

beszivárgási képességekkel rendelkezik. 

 

Zömmel a hegységet felépítı dolomit, kisebb részben mészkı, foltokban pannóniai üledék és törmelékük, 

málladékuk van a felszínen. Az északnak felnyúló Keszthelyi öblözet nagy része homokos-löszös, 

dolomittörmelékes felépítéső. A hegységpermi lejtıs síkok alsóbb szintjein fokozatosan kivastagszik a 

málladéktakaró és a homokos-löszös-agyagos összlet, mely Keszthelyen keresztül vonul. 

 

Keszthelynek önálló vízfolyása nincs. A Balatonra lejtı terület általában jó vízelvezetéső. A talajvíz 

mélysége 4 m alatt van, mennyisége nem számottevı. 

A kistáj nagy része éghajlati vonatkozásban a mérsékelten meleg és mérsékelten nedves övezetbe tartozik. 

Az évi középhımérséklet 10 ˚C körül mozog. A csapadék évi mennyisége 660-700 mm közötti. 

A kistáj területén túlnyomórészt harmadidıszaki és idısebb üledékeken képzıdött vályog összetételő 

barnaföldek az elterjedtek, melyek a terület 60%-át borítják. 
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Keszthely és környéke éghajlati adottságaira a kontinentális mellett leginkább az atlanti-óceáni hatás 

jellemzı. Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati. A Balaton éghajlat-befolyásoló szerepe 

jelentısen érzıdik a területen. 

Szezonálisan szelesnek tekinthetı a vidék. A szélsebesség óraértéke évi átlagban 2,8 -3,0 m/s értékre 

becsülhetı, ami a Keszthely-medencét közepes szélsebességő tájak közé sorolja. 

 

A város területhasználata a táj domborzatának megfelelıen alakult. A mezıgazdasági mővelés alatt álló 

talajok minısége kifogástalan. A város területén található felszíni- és felszín alatti vizek állapota 

elfogadható. 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 kiemelkedı jelentıségő, 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 természetközeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné a terület esztétikai 

élményét. Az épített környezeten belül a mőemlékek súlyponti szerepet töltenek be a város arculatában. 

Keszthely város csaknem 20.485 fı (2010) állandó lakosával a Balaton-part legnépesebb, 

hagyományokban gazdag települése, méltán tart igényt a Balaton fıvárosa címre. A Balaton északnyugati 

végén, a Keszthelyi-hegység lábánál lévı település természeti környezete több száz millió éves fejlıdés, 

változás után nyerte el mai arculatát.  

 

2.13 A város fekvése, megközelítése a régióban 

A nyugat-balatoni régió sajátos helyet foglal el Magyarország térképén. Turisztikai szempontból egy 

olyan régió része - Balaton - amely fontos desztináció, mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. 

Klímája kellemes, talán az ország leginkább kiszámítható környezeti adottságaival rendelkezik, rendkívül 

ritka a váratlan, szeszélyes idıváltozás.  

A térség domborzatát tekintve azt is mondhatjuk, hogy szinte hazánk minden szegmensében járunk 

egyszerre, hiszen a turista találkozhat itt kisebb hegyekkel, lankás dombokkal, messze elnyúló sík 

vidékkel, folyókkal, tavakkal. Mivel a Nyugat-Balaton régió, így egyben igen vonzó, ezért megközelítése 

is szépen kiépített, hiszen a közlekedési útvonalak is elvezetnek oda, ahol minden kedvére valót megtalál 

a kíváncsi érdeklıdı.  

Ha autóval, motorral, kerékpárral, lakókocsival szeretne Keszthelyre eljutni, akkor az alábbi útvonalak 

javasoltak:  
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Ausztria felıl: Wien (A3) -Sopron (Kópháza) határátkelıhely (85) - Nagycenk - Sárvár (84)- Sümeg (84) 

- Keszthely (71) Graz - Heiligenkreuz (65) - Rábafüzes  határátkelıhely - Körmend (8) - Zalaegerszeg 

(76) - Hévíz - Keszthely (76)  

Szlovénia felıl: Lendava - Rédics határátkelıhely - Lenti (75) - Keszhtely (75)  

Horvátország felıl: Hodos - Letenye határátkelıhely (M7) - Nagykanizsa (M7) -  Balatonszentgyörgy 

(M7) - Keszthely (76)  

Szlovákia felıl: Komarno (Ml) - Gyır (83) - Pápa - Tapolca - Balatonederics (71) - Keszthely  Budapest 

irányából: Zamárdiig (M7)- Balatonszentgyörgyig (M7) – Keszthely (76). 

 

 
1. fotó: Légifotó a Nyugat-Balatonról (Barasits Tamás-2009) 
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3 KESZTHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 

 

3.1 A város általános jellemzése 
 

Keszthely a Dunántúl középsı részén, Zala megye keleti részén, Budapesttıl 190 km-re nyugatra, az 

ország nyugati határától, Soprontól 135 km-re délre, a Balaton észak-nyugati partja mentén, a Hévízi 

gyógyforrástól néhány kilométerre fekszik. A település a Keszthelyi-hegység déli lejtıin alakult ki, amely 

ma már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezi. A környék ásványkincsben gazdag, a város 

területén és környékén homokkı és több mészkıbánya is mőködik, illetve mőködött. A város országos 

jellegő térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit elsısorban az befolyásolja, hogy közel 

fekszik a M7-es autópályához, a Déli (Fiumei) vasútvonalhoz, és a hozzájuk kapcsolódó mai korridor-

fejlesztési vonalhoz és a sármelléki regionális, Fly-Balaton reptérhez. Keszthely és térségének a másik 

meghatározó országos jellegőnek és jelentıségőnek tekinthetı sajátossága, hogy a Balaton Fejlesztési 

Tanács (BFT) révén része a Balaton fejlesztési régiójának, valamint a Balaton Kiemelt Üdülıkörzetnek 

(BKÜ). 

A távolabbi kapcsolatok tekintetében a Dunántúlon lehatárolt három statisztikai-tervezési régió 

funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Gyır, Pécs, Székesfehérvár) képest viszonylag periférikus a 

helyzete, hisz a három régió közös határán fekszik. 

A város legelınyösebb topográfiai pozíciója a Zalaegerszeg Kaposvár, Veszprém közötti erıvonal, mely 

a kapcsolatok szempontjából legkedvezıbbnek Zalaegerszeg irányában tőnik. 

 

A Nyugat-dunántúli régió Gyır-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magába, a régióban 25 

statisztikai kistérség található, melyben a 2007-tıl (Hévíz társulással) különvált Keszthelyi kistérséget 16 

település alkotja. Keszthely város a Balaton nyugat térségének a legfontosabb többfunkciós települése, 

mely méltán viseli a Balaton fıvárosa címet. A város közigazgatásilag hármas tagoltságú belterületi 

részbıl (Keszthely, Kertváros és Fenékpuszta) áll. 

 

A várost jellemzı_ általános adatok: területe: 7 598 ha 3 903 m2, ebbıl belterülete 1 021 ha 7 475 m2, 

lakosság: 20 485 fı, lakásszám: 9 128 db, társas vállalkozások száma: 1 460, egyéni vállalkozók száma:  

3 250, hatályos üzletek száma: 1 048. 

 

Keszthely szervesen kapcsolódik a Nyugat-Balaton térség közlekedési hálózatába is, a településen halad 

át a 71. sz. fıút, illetve a Keszthely-(Hévíz)-Sümeg összekötıút. A város jól megközelíthetı a fıvárosból 

az M7-es autópályán, Balatonszentgyörgy felıl, valamint a nyugati országhatártól a 84. sz. fıút irányából 

Sümeg felıl, illetve a (jelenleg felújítás alatt álló) 76. sz. fıút irányából, Zalaegerszeg felöl. 
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3.1.1 Településtörténet 
 

Keszthely az egyetlen város a Balaton partján, amely igazi városi múlttal rendelkezik, így méltán viseli a 

„Balaton Fıvárosa” titulust. Történetileg Keszthely vált a Balaton nyugati térségének a legfontosabb, 

többfunkciós településévé, majd városává. Keszthely funkcióinak sorában korán helyet kaptak 

nagytérségi elemek, nem csak a szőkebb környék funkcionális központjaként szerepelt. 

A 18. század elejétıl kezdve Keszthely fejlıdése szervesen összekapcsolódott a Festetics család tudatos 

gazdasági, kulturális törekvéseivel. A járási szint_ közigazgatás, a magángazdasági birtok-központiság, a 

kulturális-oktatási szerepkör (Gimnázium – 1772, Helikon Könyvtár – 1793, Georgikon – 1797), a 

kisipari termelési, valamint kereskedelmi központjelleg mind szerepet kapott a település fejlıdésében. 

Keszthely igazi jellegének fı meghatározója egy évszázadon keresztül leginkább a kulturális központi 

minıség volt. Az idegenforgalmi szerepkör a 19. század utolsó harmadától kezdve egyre szélesedıen 

bontakozott ki, majd vált országosan meghatározó vonássá. Jelentıs elırelépés volt, amikor 1888-ban 

szárnyvonallal kapcsolódott be a város a Déli-vasút fıvonalába, majd 1903-ban megépült a tapolcai 

kapcsolat is. 

Trianon után az országra jellemzı válság, illetve lassú fejlıdés a Balatonra és Keszthelyre nem volt 

érvényes. Beépül a Helikon-liget, megkezdıdött a Zámor térségének fejlıdése. Új közintézmények 

készültek, például a Postapalota, a Balatoni Múzeum, megépült a karmelita rendház és bazilika, az 

evangélikus valamint a református templom. 1950-ben a közigazgatási átszervezés következtében 

Keszthely is Veszprém megyéhez került. „Mostohagyermek” lett, Pápával egyetemben, fejlesztés a 

megyeszékhely mellett a „munkásvárosokban”, a Balaton térségében, pedig Balatonfüred és Tihany 

környékén zajlott. Ennek elınyei is voltak, hisz a belvárost nem építették át, csupán néhány sebet ejtettek 

rajta. 1954-ben Keszthely járási jogú várossá alakult, ekkor a Balaton-part egyetlen városi jogállású 

településeként a Balaton fıvárosának érezhette magát.  

 

Közvetlen városi vonzáskörzete fıként az akkori keszthelyi járás, valamint Somogy megye mintegy 10, 

Zala megye 5 községére, egészében véve mintegy 45 ezer lakosra terjedt ki. Fellendülést csak a ’60-as 

évek hoztak: új lakótelepek épültek a város nyugati és keleti oldalán, példaértékően felújították a 

Festetics-kastélyt, új általános és középiskolák, valamint szállodák nyíltak, utóbbiak közül elsı a Helikon 

Hotel volt 1971-ben.  

Ugyanebben az évben az akadémia egyetemi rangra emelkedett, de a városban megjelent a könnyőipar is. 

1979. január elsejétıl Zala megyéhez csatolták Keszthelyt, s az elsı években komoly segítséget, 

támogatást kapott. A ’80-as évek közepétıl azonban az országos válság itt is éreztette hatását. Keszthely 

az 1930-as években kapcsolódott be az ország kiépülı modern közúti hálózatába, a Balaton északi partján 

futó, a mai 71-es fıközlekedési út révén.  
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Az 1960-as évektıl lényegi változást hozott a település életében a Sopron– Jánosháza– Tapolca– 

Keszthely út fejlesztése, majd a Körmend–Zalaegerszeg–Hévíz–Keszthely út kiépítése, illetve jelentıs 

fejlesztése. 1964-ben megépült a Keszthely- Hévíz közötti korszerő közúti kapcsolat, s a város 

összeköttetésbe került a 7-es számú fıúttal is. 1990 után kétarcúvá vált a fejlıdés. Egyrészt eltőnt az ipar, 

megjelent a munkanélküliség, másrészt számos épület megújult, új idegenforgalmi, kereskedelmi 

beruházások valósultak meg. 

1990-ben következett be a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezıgazdaság-tudományi 

Karának végsı szervezeti átalakulása. Az ekkor kialakított szervezeti keretek között mőködött a kar 2000. 

január 1.-ig, amikor is a Pannon Agrártudományi Egyetem a felsıoktatási intézmények integrációja 

következményeként megszőnt. Az országgyőlés a több mint 200 éves intézményt a Veszprémi 

Egyetemhez csatolta. 2006. március 1.-tıl az egyetem neve Pannon Egyetem lett. 

 

A Sármelléken megépült szovjet katonai repülıtér polgári hasznosításának lehetısége a szovjet katonai 

kivonulás után vetıdhetett csak fel. A Fly-Balaton repülıtér – minden korábbi és jelenlegi gondja ellenére 

– a térség közlekedési és kommunikációs kapcsolatrendszerének fontos eleme (kapuzat) és különösen az 

lehet a jövıben. Hat éve 26 ezer utas is megfordult a sármelléki repülıtéren, a hosszú leállás és a jelenlegi 

fejlesztéseket követıen a szakemberek a jövıben 120-150 ezer utassal számolnak.  

Keszthely történetileg sokáig térségi hiányközponti szerepet is betöltött a történelmi Zala megyében. Az 

1949/1950-es közigazgatási területi átrendezéssel Veszprém megyéhez került, s mintegy perifériaként 

szerepelt az új megye térszerkezetében. 1954-ben Keszthely járási jogú várossá alakult, ekkor a Balaton-

part egyetlen városi jogállású településeként a Balaton fıvárosának érezhette magát.  

Közvetlen városi vonzáskörzete fıként az akkori keszthelyi járás, valamint Somogy megye mintegy 10, 

Zala megye 5 községére, egészében véve mintegy 34 – (46) ezer lakosra terjedt ki.  

 
 

 

3.1.2 A Nyugat-Balaton idıjárási viszonyai 
 

Általános klimatológiai viszonyok 
 

A Keszthelyi-hegység éghajlati adottságaira a kontinentális mellett leginkább az atlanti-óceáni hatás 

jellemzı. Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati. A Balaton éghajlat-befolyásoló szerepe már 

kevésbé érzıdik a területen. 

A területet a Szász-féle besorolás a 29-es meteorológiai körzetbe osztja. (SZÁSZ 1993) Az 50 éves 

meteorológiai átlagadatok alapján a terület a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telő éghajlati 

körzetbe tartozik.  
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Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati. Csekély mértékben tekinthetı szelesnek a vidék, a 

szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s. A szélcsend elıfordulásának valószínősége magas, 19,4 %. 

Az évi középhımérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 629 mm volt 1994-2009 között. A legtöbb 

csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. A relatív páratartalom kedvezı: 76,8 % az elmúlt 

tizenöt év átlagában. A napsütéses órák száma igen kedvezı meghaladja a 2100 órát, az elmúlt idıszakra 

vonatkozó pontos mért érték: 2105 óra. 
 

A Sármelléki Meteorológiai Állomás 2000 decembere óta üzemel, amely révén még nincs összefüggı, legalább 20 éves adatsor, 

ezért a Keszthelyi Meteorológiai Állomás adatainak 1994-2009-es felhasználásával is készítettük a terület éghajlati elemzését.  

Automata szélmérés 1998 óta folyik Keszthelyen, így a szél alfejezet eredményei az 1998-2008 év adatai alapján készültek. 

 

 

 

Hımérséklet 

 

Az évi középhımérséklet 10,6 °C (1994-2009 év átlagában). Az elmúlt tizenöt év szélsıségei: 

legmelegebb év az 1994 és 2000-es, amikor 11,7 °C évi átlag léghımérséklet volt, a leghidegebb év az 

igen csapadékos 1996, amikor mindössze 9,0°C volt évi átlagban. A leghidegebb hónap a csapadékban 

igen szegény január (-0,4°C). Július és augusztus (20,9 és 20,8°C) a két legmelegebb hónap, de 

magyarországi viszonylatban mérsékeltnek tekinthetı.  

 

2. táblázat: Az évi középhımérsékletek alakulása, éves átlagban (°C) 

Település 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Keszthely 

10,8 10,4 11,7 10,2 10,6 10,7 10,1 9,8 10,7 11,4 11,2    10,6   10,4 

 

 

3. táblázat: A léghımérséklet havi átlagainak alakulása 1998-2008 év adatai alapján  

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  Átlag  
(1998-2008) 

Léghımér- 
séklet [°C] 

-0,4 2,2 5,8 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,2 0,3 10,6 
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2. ábra: A léghımérséklet havi átlag, maximum és minimumértékeinek alakulása 1994-2009 adatai alapján 

 

4. táblázat: A léghımérséklet közép- és szélsıértékeinek alakulása 1998-2008 között 

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
Átlag -0,4 2,21 5,84 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,15 0,28 

Maximum  5,15 8,61 12 17,7 23,3 26,4 28 28,5 22,6 17,6 10,4 4,32 
Minimum -4,3 -3 0,27 4,16 9,3 12 13,4 13,3 8,89 5,12 0,71 -4,1 

 

A térség további jellemzıi: 

Hıségnapok száma (Tmax≥30°C): 17 

Nyári napok száma (Tmax≥25°C): 70 

Fagyos napok száma (Tmin≤0°C): 92 

Téli napok száma(Tmax≤0°C): 23 

Fagymentes idıszak tartama: 269 nap 

Elsı fagyos nap átlagos napja: október 22-e 

Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 05. 

 

 

Csapadék 

 

A Nyugat-Balaton térségének csapadékviszonyai az elmúlt évtizedekben talán igen kedvezınek hatottak, 

ami sajnos az utóbbi pár évben megváltozott. 

A térség ugyanis földrajzilag három éghajlati terület találkozásánál élvezi azok klimatikus elınyeit, de 

esetenként azok idıjárási szeszélyei miatt szenved is. Atlanti-óceáni párás légtömegek teszik egyenletessé 

a csapadék évi eloszlását és csillapítják a szélsıséges kontinentális hatásokat. A mediterrán hatás 

tavasszal és ısszel "hetes esıivel", nyári záporaival öntözi a hegység déli oldaláig hatása alá tartozó 

területeket. (SZABÓ 1987) 

A légh ımérséklet havi eloszlása 1994-2009 átlaga alapján
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A 24 órás nagycsapadékok összege eléri a 90 mm-t. 

Az éves csapadékösszeg 13 – 15 %-át is kitevı napi csapadékok – a heves lefolyási viszonyok miatt – a 

diffúz tápanyag bemosási mértékét növelik. Az állandó intenzitású záporcsapadékok vizsgálata szerint a 4 

és 10 éves visszatérési idejő csapadék maximumok 97 mm/óra ill. 131 mm/óra értékek lehetnek a 

térségben. 

A legszárazabb hónap a január és a február, tehát hóban meglehetısen szegény, telente 35-40 hótakarós 

nap fordul elı. A maximális hóréteg vastagság értéke 25-30 cm között változik. 

  

A 29-es körzet 50 éves meteorológiai adataitól lényegesen eltérı körülmények és idıjárási helyzetek is 

kialakulhatnak, mivel a helyi mikroklíma kialakításában az Észak-zalai-dombság, a Kemeneshát és a 

Bakony közelségének jelentıs szerepe van (pl. magas relatív páratartalom, záporcsapadékok 

kialakulásának gyakorisága). 

Az évi átlagos csapadék 1994-2009 között 629 mm volt, de már az utóbbi 9 évet vizsgálva, 2002-2010 

évi átlagos csapadékmennyisége enyhe növekedést mutat, ugyanis ez az érték 640 mm. Az elmúlt 9 év 

legaszályosabb éve a 2003-as volt, amikor mindössze 443 mm csapadék hullott, a legcsapadékosabb 

évjáratnak pedig a tavalyi év bizonyult (1013,6 mm). A térség csapadék-bevételének éven belüli 

eloszlására átlagban a kétcsúcsú görbe jellemzı. A fımaximum szeptemberben (78 mm), a 

másodmaximum júniusban van (76 mm). Az év elsı három hónapja igen száraz (25-34 mm), január-

februárban a legkevesebb a csapadék, csupán 25-26 mm. A csapadék 59,4%-a a nyári, és 40,6%-a a téli 

félévben realizálódik. 

 

5. táblázat: Havi csapadékösszegek alakulása Keszthelyen (mm)  

 2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  2010.  
Január  18,5  51,0  26,8  6,3  40,1  31,8  7,3  57,9  37,3  
Február  60,0  17,4  64,4  25,7  28,4  48,4  4,7  50,4  41,4  
Március  32,6  9,6  50,2  41,4  26,7  62,9  54,5  47,5  20,7  
Április  116,5  35,1  89,4  57,4  82,1  2,1  28,1  27  50,2  
Május  33,9  50,9  29,1  59,8  99,8  120  52,5  51,6  166,7  
Június  44,2  16,8  87,8  95,4  84,6  53,5  118  82,7  91,8  
Július  59,1  57,0  29,4  104,5  20,8  58,2  68,1  54,5  47,7  
Augusztus  47,4  46,3  48,4  231,3  140  115  35,5  56,6  161,6  
Szeptember  27,9  51  24,9  69,1  11,1  95,4  36,5  30,1  136,5  
Október  62,1  108  87,4  2,6  14,3  41,8  35,3  56,8  59,8  
November  19,8  41,1  45,6  31,9  21,3  54,8  22  49,7  95,4  
December  41,5  31,2  35,5  69,7  11,3  31,4  65  48,9  104,5  
Összesen:  563,5  443.1  516,3  795,1  580,5  714,9  527,9  613,7  1013,6  

OMSZ adatai alapján  
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3. ábra: A  csapadékmaximumok alakulása, havi lebontásban 
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4. ábra: Az átlagos havi csapadék alakulása a 2002-2010 idıszakban 
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6.  táblázat: A csapadék havi alakulása számszerően (2002-2010) 

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Összesen 

Csapadék 
[mm] 

26 25 34 55 52 76 65 53 78 57 60 59 629 

 

7. táblázat: A csapadék éven belüli téli-nyári megoszlása (2002-2010) 

Nyári félévi csapadék (IV-IX.) Téli félévi csapadék (X-III) 
[mm] % [mm] % 
374 59,4 255 40,6 

Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 05-e. 

 

További csapadékjellemzık: 

Átlagosan 107 napon a csapadék mennyiség >1 mm  

A levegı relatív páratartalma sok év átlagában 76,8%. 

 

8. táblázat: A levegı relatív nedvesség-tartalmának havi átlagai az 2002-2010 közötti idıszakban 

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Átlag 
RH % 85,4 76,9 72,4 69,8 68,9 70,6 70,6 71,1 79,6 83,4 85,3 87,5 76,8 

 

A napsütéses órák száma igen kedvezı, általában meghaladja a 2100 órát; a fenti 10 évre a mért pontos 

érték: 2105 óra. 

 

 

Szélviszonyok 

 

Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati (jóval kisebb gyakorisággal elıfordul a délies áramlatok 

mindegyike, illetve a keleti szél is). Az idıjárási frontokkal többnyire északias, a meleg beáramlással 

délies vagy keleti szélerısödések, szélviharok jelentkezhetnek. Csekély mértékben tekinthetı szelesnek a 

vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s. A legélénkebb március, áprilisban de akkor sem 

haladja meg havi átlagban a 2,3 m/s-ot. Szélcsend összesen 19,4 %-os gyakorisággal fordul elı.  

 

9. táblázat: A szélirány gyakoriságok számszerő megoszlása Keszthely (1998-2008) 

Irány É ÉK K DK D DNY NY ÉNY Szélcsend 
Gyakoriság [%] 17,0 5,7 10,8 9,0 9,8 8,2 5,5 14,4 19,4 
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5. ábra: A szélirány gyakorisága Keszthelyen (1998-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A havi átlagos szélsebesség Keszthelyen (1998-2008) 

 

 

 

A térségre mindössze 1,8 m/s átlagos szélsebesség jellemzı, amely igen csekély légmozgás az ország más 

vidékeihez képest.  

Az évi átlagos szélcsend gyakoriság: 19,4  %. 
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7. ábra: A szélcsend gyakoriság éven belüli eloszlása Keszthely (1998-2008) 

 

 

Hidrometeorológiai viszonyok 

 

A Dunántúli-középhegység más területeinél melegebb, az utolsó fagyos nap április elején fordul elı, az 

elsı fagyos nap pedig többnyire csak november elején jelentkezik, Az évi átlag hımérséklet a Bakony 

magasabb fekvéső területeinél 1-2 ºC-kal magasabb, ötven év átlagában 10,3 ºC. 

 

A keszthelyi mérıállomás adatai alapján a sokévi csapadékösszeg átlaga az 1958-2008 közötti idıszakban 

657 mm volt, ugyanakkor a Keszthelyi-hegység karsztos vízgyőjtıjét jobban jellemzik a vállusi 

mérıállomás adatai, ahol 742 mm volt az említett idıszak sokévi csapadék átlaga.  

A legtöbb csapadék nyáron esik. Ezen belül júniusban és júliusban, amikor az átlag Keszthelyen eléri, 

Válluson meghaladja a 80 mm-t, de jellemzı az ıszi másodmaximum is, novemberben (63, illetve 73 

mm.) A csapadékos napok átlagos száma az országos átlagnál lényegesen magasan, meghaladja a 160-t.  

 

 

Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, az aszályos idıjárás itt kevésbé 

fenyeget. A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlag, illetve havi összeg értékeit a 7. 

táblázatban foglaltuk össze. 
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 10. táblázat: A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlagadatai 

Éghajlati adatok Keszthely környezetére (havi átlag, ill. összeg) 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov.  Dec.  éves 

Csapadék 
(mm) 

32,4 32,6 36,8 47,9 63,0 82,6 79,7 66,3 57,7 47,2 62,6 48,5 657,3 

Hımérséklet 
(ºC) 

-0,7 1,1 5,4 10,7 15,6 18,9 20,5 20,0 16,0 10,6 5,1 0,9 10,3 

Napfénytart. 
(óra) 

64,6 97,8 145,1 189,8 242,7 253,8 284,2 267,6 196,0 151,3 73,1 50,7 2016,7 

Harmatpont 
(Cº 

-2,9 -1,9 1,0 4,5 9,3 12,9 14,2 14,0 11,3 7,0 2,5 -1,1 5,9 

Beszivárgás 
(mm) 

19,9 20,6 15,8 19,1 8,1 
 

5,6 5,6 4,0 3,8 12,0 16,4 27,6 168,5 

VITUKI KHT 

 

A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 58 % körül van, ami nagyjából megegyezik a Dunántúli-

középhegység átlag értékével. A felhızet évi menetében a maximum decemberben van, amikor a gyakori 

köd felléptével 70-80%-ra emelkedik a havi átlag, borultság, a minimum pedig augusztusban. A borult  

napok száma évi átlagban 109, ami valamivel alacsonyabb mint a Bakony területén. A napsütéses órák 

száma 2105, ami meghaladja a Bakony – Balaton-felvidékre jellemzı 1900-2100-es intervallum felsı 

határát.  

 

A leggyakoribb szélirány az É-i, ellentétben a Bakony más területeivel, ahol az ÉNy-i. A szélsebesség évi 

menetében tavaszi (3,5-2,8 m/s) és nyári (3,0-2,5 m/s) maximumok karsztos felszín kifejlıdéstıl függıen 

beszivárgó, és/vagy lefolyó vízmennyiség. 

 

 

 

3.1.3 Demográfia és foglalkoztatás a térségben 
 

A Zala megyei demográfiai folyamat (akárcsak az országos) negatív tendenciájú, amely a természetes 

szaporodás elégtelenségébıl és a vidék negatív vándorlási különbözetbıl adódik. Ezt részben 

kompenzálja a pozitív vándorlási különbözet, amelyet azonban az idıskorúak betelepülése, és a fiatal, 

képzett lakosság elvándorlása jellemez.  

Keszthely demográfiai adatai évtizedes viszonylatban és az elmúlt évek tekintetében is a fentiekhez 

igazodva, sajnos egyaránt negatív tendenciákat mutatnak, követve az országos folyamokat. A város a 0-18 

éves korosztályban rendkívül alacsony számot jelez. Magas a 18-59 év közötti korosztály létszáma.  

A 60 év felettiek száma a lakosság körülbelül egynegyed részét teszi ki.  
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A számadatokból elıre jelezhetı, hogy a felnövekvı és a 18-59 éves korosztály száma folyamatosan 

csökken, ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma fokozatosan emelkedik. Megállapítható tehát, 

hogy a város lakossága fokozatosan öregszik, a gyermekkorú lakosság, pedig egyre szőkülı alapot képez 

a korfán, ami a jövedelemtermelı és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség 

további szélesedését vetíti elıre.  

 

Foglalkoztatási szerepkör  

Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-folyamatokhoz igazodva változik. Ezt 

némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi szezonalítás, mely egyszerre jelent hátrányt és 

elınyt.  

Keszthely város gazdaságszerkezete viszonylag egyoldalú, a turizmuson és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokon kívül más jellegő megélhetési források, ágazatok kismértékben találhatóak, noha a 

kereskedelem egyre aktívabb. Hiányoznak a gazdaság több lábon állásához szükséges korszerő és 

innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok. A keleti városrészhez igazodó kereskedelmi 

övezet túlzott kiépülése, részben a településközpont népességszám csökkenéséhez, az idıskorúak 

arányának megnövekedéséhez vezetett. Cserszegtomaj és Gyenesdiás népességnövekedési, pedig 

nagyrész, mint Keszthely agglomerációs övezetének kibıvülése egy fokozódó kiköltözési tendenciát 

mutatnak a mai napig. 

 

 

3.1.4 Gazdaság 

 

A város egészére jellemzı alapadatok: 

területe: 7.598 ha / 3.903 m2 

ebbıl belterület: 1.021 ha/7.475 m2 

lakosság: 20.485 fı (2010) 

lakásszám: 9.128 db 

 

A térség — a turizmus és a szolgáltatási ágazatokat leszámítva — dominánsan agrár jellegő, jelentısebb 

ipari létesítmény nem található a térségben. A Balaton más területeihez hasonlóan a szılı- és 

gyümölcskultúrák igen jelentısek, emellett országos átlag feletti az erdısültség, valamint a gyepek aránya 

is. A szántóföldeken elsısorban a gabonafélék termesztése jellemzı.  
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Az egykor domináns szarvasmarha-tenyésztés helyett az elmúlt évben a baromfi- és sertésállomány 

aránya növekedett, fontos kiegészítı ágazat a méhészet, a Balatonon, pedig a halászat. A gazdálkodás 

tıkeszegény kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkezetekbıl alakult jobb, de korántsem megfelelı 

tıke-ellátottságú vállalkozásokban folyik.  

 

11. táblázat: Vállalkozások száma 2009 évben 

 Mőködı 
egyéni 
vállalko-
zások száma 
(2009) 

Mőködı 
társas 
vállalko-
zások 
száma 

Regisztrált 
vállalkozás 
összesen 

Ipari és 
építıipari 
vállalkozás  

Kiskeres-
kedelmi 
vállalkozás 

Vendég-
látó 
hely 

Kereskedelmi 
szálláshelyek 
férıhelyei 

Összes 
szállás
férı-
hely 

 2853 1400 4253 486 615 233 4541 7895  

  

Az élelmiszeripari kapacitások jelenleg csak részben felelnek meg a kistérség változó, illetve a jövı 

lehetıségeit szem elıtt tartó minıségi és mennyiségi követelményeknek, amely különösen a jó 

jövedelmezıségő borászati-, kertészeti- és gyümölcs- ágazatokban jelentkezik.  

 

A nagy erdısültségbıl és minıségi faanyagtermesztésbıl eredıen a faipari ágazat is megtalálhatja 

számítását a térségben. A modern mezıgazdaság fejlıdésének kiváló alapot nyújt a Pannon Egyetem 

keszthelyi karán mőködı agrárképzés. 

 

12. táblázat: Vállalkozások alakulása az elmúlt 10 évben 

Mőködı vállalkozások száma db 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Mikrovállalkozás (0-9 fı 
alkalmazott) 

2 751 2 715 2 691 2 684 2 594 2 086 1956 1911 1897 1591 

Kisvállalkozás (10-49 fı 
alkalmazott) 

70 78 81 69 71 78 69 73 61 51 

Középvállalkozás (50-250 fı 
alkalmazott) 

11 12 13 16 18 15 14 17 13 10 

250 fı feletti 5 4 2 1 0 2 1 2 3 3 
Ebbıl jogi személyiségő 438 445 458 484 504 457 493 519 509 471 
-ebbıl jogi szemé1yiség nélküli 2 402 2364 2329 2286 2 179 1724 1698 1654 1649 1620 
Regisztrált táras vállalkozások 
száma 

1267 1301 1340 1356 1386 1400 1423 1449 1458 1372 

Regisztrált egyéni válla1kozások 
száma 

1 723 1 689 1 634 1 593 1 522 1281 1241 1213 1201 1124 

Mőködı non-profit szervezetek 
száma (db) 

196 197 195 204 209 216 227 233 245 256 

Forrás: TEIR adatbázis 

  

A vállalkozások száma folyamatosan csökkenı tendenciát mutat, mind az egyéni mind a társas 

vállalkozások tekintetében. Ez nem csak a gazdasági produktivitásra, de a helyi foglalkoztatottságra is 

negatívan hat, amit a regisztrált munkanélküliek száma is jól példáz. 

Az elmúlt 10 évben a lakosság létszáma folyamatosan csökkent az aktív korúak - összlakosságon belüli - 

aránya azonban nem változott 60% körüli értéket mutat.  
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A regisztrált munkanélküliek száma folyamatos emelkedést mutat. 

A területi fejlıdés tekintetében a turizmushoz és részben a területhasználathoz is köthetı, hogy a kistérség 

jelentıs része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A természeti értékek mellett a 

védelem egyik kiemelkedı szempontja a Balaton-vidéki kulturtáj megırzése és fejlesztése, amely 

elsısorban a turizmushoz kapcsolódóan jelent lehetıséget.  

A természeti értékek védelme kiemelten az elsıdlegesen vízgazdálkodási és víztisztaság-védelmi céllal 

létesült Kis-Balaton esetében jelentkezik, amely számos hazai és vonuló madár- és halfajnak, ritka 

hüllıknek, kétéltőeknek, valamint számos védet növénynek ad otthont; itt a vízgazdálkodás és 

természetvédelem szempontjai alá rendelt ökoturizmus lehet a kistérség fontos lehetısége. A nagy 

kiterjedéső védett területek megléte nemrégiben a Natura 2000 területekkel is kiegészülve azt jelenti, 

hogy a nagyobb volumenő iparfejlesztés és az intenzív mezıgazdálkodás lehetıségei szőkülnek, Viszont a 

hagyományos és környezetbarát mezıgazdaság valamint az ökoturizmus feltételei javulnak. 

A térség gazdasága nagyrészt a turizmus ágazatához kötıdik, amit mutat az a tény is, hogy a 

nemzetgazdasági fıágazatok szerint a térségben a gazdaságilag aktív lakosság közel kétharmada, 65,2 %-

a szolgáltatási jellegő ágazatokban (kereskedelem, javítás, szállítás, gazdasági szolgáltatás, egyéb 

közösségi, személyi szolgáltatás) dolgozik.  

Az ipar megtelepedése nem várható, ugyanis a várost sem jelentıs, nagy kapacitású vasúti fıvonal, sem 

egyszámjegyő fıközlekedési út nem érinti. 

  

 

3.1.5 Lakosság 

 

Keszthely város lakossága ma már mindössze 20 485 fı, a 16 települést magában foglaló Keszthely 

kistérség lakossága mindösszesen közel 34 ezer fı. Keszthely, a Balaton környékének legpatinásabb 

településeként és térségi központként igen kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik. Az állandó és 

kistérségi lakósokon kívül jelentıs a várost, mint oktatási, közigazgatási, egészségügyi szolgáltatásokat 

igénybevevı, idelátogató turisták száma is.  

 

A mellékelt táblázatban bemutatjuk Keszthely lakosságszámát az elmúlt 9 év adatai alapján. A táblázat 

alapján megállapítható, hogy az elmúlt kilenc évben a lakosság létszáma tendenciózus csökkenést mutat. 

(A születések száma az elmúlt évtizedek csökkenı tendenciája mellett 1998-tól stagnál.) 

 

13. táblázat: Népességi adatok változása 

Év lakosságszám (fı) 
2003 21260 
2004 21079 
2005 20674 
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2006 20762 
2007 20656 
2008 20657 
2009 20636 
2010 20485 

 

14. táblázat: Lakossági korösszetétel 

Év 0-18 év 18-59 év 60-79 év 80 év felett 
2003 3689 11818 5081 672 
2004 3574 11632 5163 710 
2005 3706 12618 3935 615 
2006 3598 12527 3916 721 
2007 3466 12478 3972 470 
2008 3453 12467 4001 736 
2009 3446 12462 3984 744 
2010 3398 12456 3982 649 

 Forrás: KSH 

A számadatok jól mutatják, hogy a felnövekvı és a 18-59 éves korosztály száma folyamatosan csökken. 

Ezzel szemben a 60 év feletti lakosok létszáma emelkedik, így megállapítható, hogy a város lakossága 

fokozatosan öregszik.  

A gyermekkorú lakosság, pedig egyre szőkülı alapot képez a korfán, ami a jövedelemtermelı és 

jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti elıre. 

 

8. ábra: Keszthely város korfája (2009. december 31-i állapot szerint) 

 

 A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által 2009-ben készített demográfiai helyzetkép és népesség 

elıreszámítás szerint a Balaton természetes régiója egészében jelenleg 42 ezer a 65 évnél idısebbek 

száma, arányuk jelenleg 19 %, azonban 2040-re trendszerően számuk 81 ezer fıre változik, ami azt is 

jelenti, hogy a 65 év felettiek népességen belüli aránya meghaladja a 30 %-ot. 
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Az öregedési folyamatnak nemcsak mértékei, de differenciáltsága is hatalmas lesz: az idısek aránya 27 és 

39 százalék között szóródhat, a tanulmány szerint a leginkább elöregedı település Keszthely lesz. Ennek 

értelmében a megfelelı vándorlási többlet elérése, a természetes fogyás korlátozása lehet a következı 

idıszak egyik fı demográfiai „teendıje”. 

  

b.) Munkaügyi helyzetkép 

Keszthely városában a térségünkre jellemzı idegenforgalom szezonális jellegő, amelyet jól példáznak az 

alábbi adatok: 

15. táblázat: Munkaügyi helyzetkép alakulása az elmúlt idıszakban 

Idı A munkavállaló 
korú népesség 
(fı) 

Regisztrált 
álláskeresık 
száma (fı) 

Ráta (%) Álláskeresési 
járadékban, 
segélyben 
részesülık száma 
(fı) 

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülık száma 
(fı) 

2009 I. 13741 953 6,94 497 145 
2009 III. 13684 923 6,75 486 218 
2009 VII. 13684 554 4,05 231 111 
2010 I. 13813 942 6,82 504 280 
2010 III. 13813 988 7,15 415 370 

Az elmúlt év március hónapban regisztrált 988 személy közül 504 fı a férfi, 484 fı a nı, 121 (12,2 %). 

Rehabilitációs eljárásba bevontak száma 46 fı, 4,7 %. 

A regisztrált állást keresık vonatkozásában jellemzı a szezonalítás. Az elsı és negyedik negyedévben a 

legmagasabb a regisztrált állást keresık száma. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és 

szakmunkás végzettséggel rendelkezı az 50 év feletti korosztályt sújtja leginkább és ezen belül jellemzı a 

vendéglátóiparban végzettek aránya, akik nem tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az 

építıiparban dolgozók e területen is fokozottan érintettek. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Keszthelyi Kirendeltsége a több lábon állás 

érdekében az ıszi és téli hónapokban különbözı képzéseket indít a regisztrált állást keresık számának 

csökkentése érdekében, és a rendelkezésre álló eszközökkel segíti az álláskeresık elhelyezkedését 

(munkaerı-piaci képzések, közhasznú foglalkoztatás, bértámogatás, vállalkozóvá válás támogatása). A 

közmunka programok lehetıséget nyújtanak a munkaerı-piaci szempontból hátrányos helyzetőek 

foglalkoztatására. 
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3.1.6 Környezet 

A környezet állapotára jellemzı mutatószámok közé sorolható a levegıtisztaság, a zaj ártalom, a 

rendelkezésre álló vízbázis tisztasága, a felszíni vizek tisztasága és természetes tisztulása, a szennyvizek 

kezelése, a szemétgyőjtés és szemét elhelyezés rendszere, szelektált hulladékgyőjtés térnyerése, 

hulladékfeldolgozás, az erózió elleni védelem, az erdık és a természetvédelmi területek megóvása, a 

megújuló környezet kímélı energiák részarányának folyamatos növelése. A város a helyi védelem alá 

vont természeti értékeinek, területeinek megırzésére külön kiemelt figyelmet fordít. 

Keszthely városa a jelentıs Balaton-partra érkezı közúti forgalom miatt levegıjét tekintve jelentıs 

terhelésnek van kitéve, de a nagyobb zöldterületek közelsége, a Balaton klímája, valamint a kedvezı 

északnyugati szélirány viszonylag tisztán tartja a város levegıjét. A forgalom okozta zajártalom jelentıs 

ugyan, de bizonyos idıszakonként zavaró hatású. A közlekedési rendszer racionalizálásával a zajártalom 

megfelelıen kordában tartható. 

A város a vízellátó bázisát a nyirádi karsztvíz képezi. Az ivóvíz ellátás tartósan megoldott és minısége is 

megfelelı. A környékrıl felszínre hozott gyógyvizek visszapótlása a törvényi szabályozás miatt 

megoldott, így a környezetet a kiemelt gyógyvizek hiánya nem rombolja. Az élıvizek tisztasága, a 

nádasok jelenléte, a Balaton-part csatornázottsága megfelelı és feltétlen elırelépést jelent a korábbi évek 

hiányosságaihoz képest. A szennyvíztelep kapacitása megfelel a kívánalmaknak. A város területén jól 

mőködik a szelektív hulladékgyőjtés, a város területén rendszeres a szemétgyőjtés és a rendszerelvő 

szemételhelyezés is megoldott az EU normáknak megfelelıen. 

A környezet értékeinek megırzésében nagy szerepe van a környezetkímélı és megújuló energiaforrások 

térnyerésének. E környezettudatos, tervezett cselekedetek egyike a korszerő tömegközlekedési eszközök 

bevezetése és az intermodális közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése is. A napos órák száma, valamint 

a kedvezı éghajlat lehetıvé teszik hosszabb távon az alternatív energiaforrások használatát, a 

geotermikus energia és napenergia hasznosítását.  

a.) Ingatlanok 

Az önkormányzat ingatlanvagyona összesen mintegy 1400 db ingatlan. Ebbıl ingatlanjelleg szerint a 

jelentısebb számú ingatlanok: 

Út, tér, híd                                                                       729 db 

Lakásbérlemény (VÜZ Kft kezelésében)                      373 db 

Helyiségbérlemény (VÜZ Kft kezelésében)                  106 db 

Intézmény épület                                                               45 db 
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A mintegy 7.000 lakásból 373 az önkormányzati bérlakások száma (5,32 %)‚ amely még a Magyarországi 

átlaghoz képest (8 %) is alacsony. A bérlakásokban élı emberek szegénységi kockázata nagyobb, mint a 

lakás tulajdonosoké, gyakori a köztartozások felhalmozása, annak ellenére, hogy évente mintegy 17 

millió forintot biztosít lakásfenntartásra a szociális igazgatás. A lakásbérleményeken álló bérhátralék 27 

millió Ft. Az egy lakásra jutó lakbérhátralék átlaga 72.850,- Ft. A lakhatás biztosítására várók becsült 

száma 300 fı. A 2007. évben átadott 12 bérlakás, és a 2009-2010-ben átadásra kerülı további 12 db 

nagyobb alapterülető szociális bérlakás enyhít a lakásra várókon, de megnyugtató helyzetet nem biztosít. 

A vízellátásért a Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyugat-balatoni Üzemigazgatósága felelıs. A 

szolgáltatott vízmennyiség 4300-4500 m3/nap, a víz 90 %-a Nyirádról érkezik (karsztvíz), a fennmaradó 

10 %-ot a kisebb, fúrt kutak adják. A helyi ivóvízhálózat hossza 96 km, a lakosság közel 100 %-a 

vezetékes ivóvízzel ellátott. Fejlesztés nem szükséges, fontos a szolgáltatás szinten tartása, a karbantartás, 

mivel a hálózat nagy része elöregedett. Emiatt sok a csıtörés és az útfelbontás. Sürgıs lenne az elavult 

hálózat ütemezett cseréje, felújítása, mely jelenleg minimális mértékben valósul meg. 

b.) Szennyvízkezelés 

Szennyvízcsatornával való ellátottság 95%-os, a kiépített szennyvízcsatorna hossza 87 km, ami kielégítı 

mértéket jelent a város esetében. A szennyvíz gravitációs rendszeren - átemelık és nyomóvezetékek 

közbeiktatásával - jut el a 21.500 m3/nap kapacitással rendelkezı szennyvíztelepre. A szennyvíz kezelése 

3 fokozatban történik, a foszfortalanítás is megoldott. Cél a 100%-os ellátottsági arány elérése. A 

szippantott szennyvíz mennyisége nem számottevı, elhelyezése Alsópáhokon történik. 

  c.) Csapadékvíz elvezetés 

A városban csapadékvíz-elvezetı rendszer mőködik, melynek fontosabb paraméterei a következık: a nyílt 

csatornák hossza 76, 8 km, a zárt csatornák (csıvezeték) hossza cca. 38 km, továbbá 3 db záportározóval 

is rendelkezik a város. A vízelvezetı rendszer és a záportározók által befogadott víztisztítás után a 

Balatonba kerül. A tisztítás három lépésben történik: ülepítés, rácsos szőrés, nádszőrı. A külterületek 

vízelvezetésének megoldása a város hosszú távú fejlesztési programjában is szerepel 20 km hosszúságú 

vízelvezetı rendszer megépítése 2007-2013. között.  

Az útfelújítások mentén évente elvégzik az út-árkok karbantartásokat, de a Balaton-parton 15,5 ezer m3-

es újabb záportározó megépítésére volt szükség (2010). 
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d.) Környezeti feltételek alakulása 

Keszthely város elfogadás elıtti gazdasági program tervezetében kiemelt szerepet kapott a természeti és 

épített környezet megóvása, fejlesztése. Fontos a környezetvédelem társadalmi elfogadásának növelése, 

partnerség a lakossággal, a civil szféra részvételének és szerepének növelése a környezeti állapot 

megırzésében. A térségben keletkezı szilárd és folyékony települési hulladék, szelektív győjtése és 

korszerő kezelése nagyobb részt már megoldott.   

 

3.1.7  Közlekedés infrastruktúra 
 

Az országos közúthálózat három jelentısebb (kétszámjegyő) úttal érintett, a 71-es, 75, 76-os fıút, 

amelyek közül a 71-es átvezetése jelent problémát elsısorban a Hévízi úti lakosság szempontjából. 

 A város belsı úthálózata jónak mondható, a 86 km-bıl szinte 100 %  aszfalt vagy beton burkolatú. A város 

közútjai folyamatos felújításra szorulnak, az elmúlt 3 évben a teljes úthálózat 20 %-a új burkolatot kapott. 

A város egyik legnagyobb problémája a megfelelı parkoló terület hiánya és általában a parkolási helyzet 

megoldatlansága. A jelenleg kivitelezés alatt álló fıtér-rekonstrukciós projekt ezen a területen jelentıs 

elırelépést fog eredményezni, hiszen a további ütemekben, a város több frekventált pontján is megfelelı 

elhelyezést nyernek a parkolni szándékozó gépkocsik. Élénkülıben van a kerékpáros közlekedés, az 

elmúlt idıszakban 15 km kerékpárút épült, mely csatlakozik a Balaton körüli kerékpárúthoz, illetve annak 

része.  

 

A városban a jármőforgalom növekedése átszervezést igényel, aminek vezérlıelve a történelmi belváros 

tehermentesítése, külsı körgyőrők kialakításával. Indokolt a sétáló övezet bıvítése, és a 

tömegközlekedési útvonal módosítása. Keszthely Város Önkormányzata a feladatok szakszerő megoldása 

érdekében elkészíttette a város közlekedési koncepcióját, melynek komplex megvalósítása a város 

pénzügyi lehetıségeitıl függ. 2010 tavaszán elkezdıdik az a fıtér-rehabilitációs program, amelynek 

komoly kihatásai lesznek a belvárosi közlekedésre, ezen keresztül környezetszennyezés visszaszorítására 

is. 

Hosszabbtávon a tömegközlekedés korszerő megoldására terv létezik a Hévíz-Keszthely közötti villamos 

vonal megépítésére, mely a belváros további forgalomcsökkentését is megoldaná. 

 

A légi közlekedés: Keszthelytıl 9 km-re lévı Sármelléki Fly Balaton repülıtér az ország legfontosabb 

regionális státuszú és jelentıs nemzetközi forgalmat lebonyolító repülıtere.  

A vízi közlekedés: Vízi közlekedésre a Balaton kínál lehetıséget elsısorban idegenforgalmi célú 

utazásokra, ami a nyári forgalomban jelentıs, színesíti a város utazási alternatíváit.  
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Keszthely jelenleg egy közforgalmú kikötıvel és egy kereskedelmi vitorlás kikötıvel is rendelkezik, 

melyek üzemeltetése és karbantartása a BAHART feladatát képezi.  

A vasúti közlekedés: Jelentıs a vasúti közlekedés személyszállítási funkciója, a 26/a. vonal közvetlen 

érintésével, amely lehetıséget biztosít közvetlen budapesti, bécsi, nyíregyházi, pécsi utazásra.  

Turista utak: A Keszthelyt körülvevı dombvonulaton meghúzódó hegység, jórészt a Balaton-felvidéki 

Nemzeti park Igazgatóság területein fekszik. Legvonzóbb adottságai, a tájképi környezet, a mediterrán 

hangulatú fenyıerdık, természetvédelmi területek kínálnak kikapcsolódási és túrázási lehetıségeket.  

 

 

3.1.8 Közmő infrastruktúra 
 

Vízellátás 

A vízellátást a Nyugat-balatoni Regionális Vízmő Szállító Vezeték (NYBRV) biztosítja, mely Nyirádról 

karsztvizet szállít, valamint a helyi vízbázisok is rendelkezésre állnak. Ezek a kutak a bauxitbányák 

víztelenítését szolgáló karsztkutak voltak, melyeknek ma már kizárólagosan csak ivóvíz-ellátási 

funkciójuk van. 

A szolgáltatott vízmennyiség 4300-4500 m3/nap, a víz 90 %-a Nyirádról érkezik (karsztvíz), a 

fennmaradó 10 %-ot a kisebb, fúrt kutak adják. A helyi ivóvízhálózat hossza 96 km, a lakosság közel 

100 %-a vezetékes ivóvízzel ellátott. 

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

figyelembe véve is – teljeskörően megoldható.  

 

A Nyirádon kitermelt ivóvíz az 1970-es évek elején megépült 20,4 km NA500 mm-s, valamint 6,7 km 

NA600 mm-es ún. regionális ivóvízvezetéken jut Keszthely város térségébe. 

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

technológiai szerelés kívánalmainak megfelelıen, béléscsöves átvezetéseknél és mőtárgyak kialakításánál 

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

épített 3000, illetve 5000 m3-s tárolókat, amelyek a város konstans nyomásértékő vízellátását biztosítják. 

A 171,33 m túlfolyószintő medencék hivatottak a csúcsidıszaki vízigényeket kielégíteni. 

 

Normál idıszakban a település vízellátása az említett gravitációs övezetrıl maximálisan kielégíthetı. 

Szezonban – Balaton parti településrıl lévén szó – szükséges beüzemelni az ún. felsı zónai mőveket, 

melyek lényeges nyomásváltozást a gravitációshoz képest nem okoznak. A Vaszary Kolos utcai 

elosztóhálózaton található nyomásfokozó segítségével töltenek egy 200 m3-es hidroglóbuszt, és egy 

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

csúcsidıszakokban. Mőködtetésük a folyamatosság biztosítására szolgál. 
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Keszthely város vízellátása céljából a regionális ivóvízvezetéken kiépített 12 db lecsatlakozási pont 

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

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

jellemzıek. 

 
A városi elosztóhálózat 79 %-ban AC, 20 %- ban PVC, és csupán 1 %-ban acél, illetve öntöttvasból 
készült. 
 
A városban közvezeték rendszer került kiépítésre, amelynek következtében nem alakulhatnak ki rossz 

vízminıséget okozó pangóvizek. Az egyes területrészek szakaszolási lehetısége nem minden esetben 

megoldott, így meghibásodások esetén elıfordul, hogy a szükségesnél nagyobb területrészek kizárása 

történik meg a vízellátásból a javítás idejére. 

Üzemeltetési gondokat okoz, hogy régebben a vezetékeket kizárólag azbesztcement csövekbıl készítették 

– a város 79%-ban ez üzemel – és ezek nagyon sérülékenyek. A megnövekedett forgalom, a jármővek 

súlyának növekedése dinamikus igénybevételnek teszi ki a hálózatot, amelyeket egyes régebben épített 

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

környezetének közvetlen beépítése okozza. 

 

Villamos energia ellátás 

Keszthely Város energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a földgáz áll 

rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata a vezetékes földgáz megjelenésével 

fokozatosan szorul ki, mégis jelentıs szerepet tölt be. A villamos energia jellemzıen a világítás és 

technológiai energiaigények kielégítését szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával a termikus 

energiaigények (főtés, használati melegvíz termelés és fızés) teljes körő kielégítésére alkalmas, felváltva 

a környezetet erısebben szennyezı nem vezetékes energiahordozók szerepét. 

Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók alkalmazásának 

szükséges elterjedését. A szokványosan alkalmazott energiahordozók elıállításával és hasznosításával 

jelentkezı környezetterhelést csökkenteni csak a megújuló energiahordozók alkalmazásával lehet. A 

környezeti állapot javítása nem csak helyi, országos, hanem világérdek, amelyre ma már nemzetközi 

szerzıdések is köteleznek. 

 

Keszthely villamos energiaellátását a keszthelyi 120/20 kV-os alállomás biztosítja, mely a hévízi 

400/120 kV-os alállomásból kapja az elektromos alátámasztást. A város vivıfrekvenciás éjszakai és 

csúcsidı kizárást vezérlı adóval és vevıberendezésekkel ellátott, melyek nagyban hozzájárulnak az 

energia felhasználásának gazdaságossá tételéhez. Az alállomástól a város nagy keresztmetszető 20 kV-os 

szabadvezetéki vonalon kap energiát. 
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A város ellátását biztosító vonalak: 

• Keszthely északi légvezeték 

• Keszthely észak-dél I. belsı kábelkör 

• Keszthely észak-dél II. külsı kábelkör 

• Keszthely észak III. kábel 

• Keszthely dél III. kábel 

 

A város fogyasztóinak nagy részét 20 kV-os szabadvezetéki leágazások és 20/0,4 kV-os 

oszloptranszformátorok segítségével látják el energiával. A város belsı részein és a lakótelepi 

övezetekben döntıen földkábeles, míg a külsı illetve családi házas beépítéső városrészekben 

légvezetékes megoldású a kisfeszültségő hálózat. A 20 kV-os hálózatok a keszthelyi alállomáson lévı, 

egykori DÉDÁSZ Rt. által épített transzformátorhoz csatlakoznak. A kábeles trafó állomások egy része 

épített házas (ÉHTR), más része vaslemezházas (VHTR). A légvezetékes állomások betonoszlopos 

(OTR) kivitelezésőek.  

 

A villamos energiaellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan terület nincs, a 

kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetık. A jelenlegi ellátási rendszer mőködése a város 

területén környezetterhelést nem okoz. A város távlati fejlesztési igényeihez kapcsolódó villamos energia 

hálózati és egyéb kiegészítı létesítmények fejlesztése a város területén további környezetterhelést nem 

jelent, mivel az energia elıállítás más térségben történik. Az ellátási helyzetbıl adódóan a 

környezetvédelmi program keretében a továbbiakban a villamos energia ellátással nem foglalkozunk. 

 

Földgázellátás  

Keszthely város területén 1984. évtıl épült ki a vezetékes földgázellátás.. Az országos nagynyomású 

földgázvezeték Cserszegtomaj felıl közelíti meg a települést. Keszthely északi részének külterületén 

került kialakításra a 68/8 bar-os gázátadó állomás. A gázátadó állomáson maximálisan áthaladó 

gázmennyiség 27.000 m3/h. 

 

A gázfogadó állomás a Zsidi-Csapás utcai keresztezıdés ÉNY-i oldalán került elhelyezésre. Az itt 

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

8.000 m3/h. A középnyomású földgázhálózat 3 bar üzemi nyomású rendszer, melynek hossza 55.000 m. A 

belvárosi részen 100 mbar-os emelt kisnyomású vezetékhálózat üzemel, melynek hossza 5500 m és 

nyomásszabályozója a Park utcában található 

 



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                         Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

85

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

alacsonyabb, vagyis 70%-ot tesz ki. A városban található távfőtı hálózatra kötött lakások az összes lakás 

százalékában mintegy 13 %-ot tesznek ki.  

 

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

mind a háztartásokban, mind az intézményekben, közületekben. Így a főtés és melegvíz elıállítás 

gáztüzeléssel történik. A gáztüzelésbıl szén-monoxid és nitrogén-oxidok – melyek légszennyezı anyagok 

– kerülnek a környezeti levegıbe.  

 

Távközlés 

Megépültek az országos digitális gerinchálózat megyén átmenı optikai kábel szakaszai, továbbá a 

primerkörzetek településeit felfőzı körzethálózatok nagy része. A primer központok kapcsolják be a 

körzeteket az országos és a nemzetközi távközlési rendszerbe.  

A Magyar Telekom Nyrt hálózata a város területén elsısorban légkábeles oszlopsoros hálózatot alakított 

ki. A távközlési hálózat az 50. számú Keszthely TPV primer körzetközpontról leágazva épült ki. A 

település a 83-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

 

Vezeték nélküli távközlés 

A vezeték nélküli távközlési szolgáltatásban a jelek továbbítását a rendszerek bázisállomásai biztosítják. 

A mikrohullámú összekötés két pontja között az üzembiztos mőködéshez az optikai átlátást biztosítani 

kell. 

Zala megye területén az országos mikrohullámú rendszer részeként a Magyar Telekom Nyrt-nek, az 

Antenna Hungária Zrt-nek, a Magyar Honvédségnek és a mobil távközlési szolgáltatóknak üzemelnek 

bázisállomásai.  

 

A területrendezési tervben területfelhasználási szempontból a mősorszórás és a vezeték nélküli távközlési 

rendszerek meglevı és tervezett bázisállomásait kell figyelembe venni korlátozó tényezıként 

védıterületük igényével, valamint a bázisállomásokat összekötı mikrohullámú összekötés sávját azokon a 

helyeken, ahol a modulációs vonal 30-40 m-en belül megközelíti a terepet. A telepítéseket tájképi és 

településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni.  

Javasolt a mikrohullámú állomásokat üzemeltetı szolgáltatók között együttmőködés kialakítását, hogy 

közös állomásra helyezzék fel a berendezéseket, hogy a továbbiakban csökkenteni lehessen a telepítendı 

bázishelyek számát.  

A mobil telefonok elérhetısége a település nagy területén megfelelı, a vételi lehetıség a Keszthelyi 

bázisállomásról biztosított.  
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Mősorszórás 

Az Antenna Hungária Zrt. digitális és analóg rendszerő mikrohullámú hálózata végzi a rádió és a TV 

adórendszerek modulációval történı ellátását. Zala megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadó, továbbá a 

Nagykanizsai TV átjátszó adó játszik szerepet a földfelszíni mősorszórásban. Újabb bázis állomás 

telepítése nem várható a megyében.  

Tervbe kell venni - elsı lépésben a településközpontot ellátó - bıvíthetı kábel tv hálózat létesítését. 

A hálózat kiépítése, során már gondoskodni kell a hálózat többfunkciós (tv, távközlés, informatika) 

hasznosíthatóságáról is. A hálózati elemeket, a közlekedési területeken, vagy ingatlanon belül kell 

elvezetni nagy hangsúlyt fordítva az esztétikus, tájképet nem zavaró kialakítására. 

 

A városban üzemelı HIR-SAT 2000 Kft. 1995-tıl biztosítja Keszthelyen a kábeltelevíziós szolgáltatást. 

2004. évtıl alkalmassá tették a hálózatot szélessávú nagy sebességő Internet elérésre. A folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetıen elmondható, hogy ma már egy komplex kommunikációs csomaggal áll 

rendelkezésre. Keszthelyen jelenleg 35 analóg és 68 digitális csatorna vételének lehetısége biztosított. 

2008. januárjától elindították kábeltelefon szolgáltatásukat is. 

Keszthely városban az elmúlt 15 évben fıleg a Kertváros térségében szinte folyamatos volt a hiányzó 

közmővek kiépítése. A pénzügyi források pályázati támogatások, önkormányzati- és lakossági 

hozzájárulások felhasználásával voltak biztosítottak. A fejlesztéseket követıen az alábbi kiépítettség 

alakult ki. 

- Ivóvíz ellátás gyakorlatilag a város teljes területén ki van építve s a DRV Zrt. üzemeltetésében 

mőködik. 

- Szennyvízelvezetés és elhelyezés tekintetében szintén jó az ellátás, csak a Fenékpusztai 

városrész nincs csatornázva. A szennyvíz elhelyezés a város déli külterületi részén lévı három 

fokozatú szennyvíztelepen megoldott. A rendszert szintén a DRV Zrt. üzemelteti. 

- Földgázellátás az igényeknek megfelelıen kiépült a kiépítettség mértéke 95 %-os, üzemeltetıje 

E.ON vállalatcsoport 

- Távbeszélı hálózat olyan mértékben lett kivitelezve, hogy gyakorlatilag minden beépített 

ingatlan ellátható.  

- Központi televízió antenna rendszer (kábel TV, telefon, internet) a Kertváros kivételével teljesen 

behálózta a várost, melyet a HIR-SAT 2000 Kft. mőködteti, és folyamatosan biztosítja a 

korszerősítéseket, fejlesztéseket. 

- Elektromos energia ellátás mindenhol biztosított, a közvilágítás kiépítettsége lakott területek 

vonatkozásában teljes körő, 2007. évben a közvilágítási hálózaton energiatakarékos korszerősítés 

lett végrehajtva. Üzemeltetı E.ON vállalatcsoport 

- Csapadékvíz elvezetés, kezelés a csapadékvíz összegyőjtése, elvezetése és kezelése érdekében a 
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80-as években kiépültek a fı gerinchálózatok és vízkezelı létesítmények a város 80 %-án. 

Hiányként jelentkezik a Kertváros vízelvezetı rendszerének kiépítése. Üzemeltetı az 

Önkormányzat tulajdonában lévı Városüzemeltetı Egyszemélyes (VÜZ) Kft. 

- Távhı ellátás: a város távfőtési ellátási rendszere mintegy 1180 lakásra kiterjedıen végez 

hıszolgáltatást, ezzel közel 5000 lakost érint. 

Megállapítható, hogy a város közmőves infrastruktúrája ivóvíz, szennyvíz, földgáz, távbeszélı hálózat, 

elektromos energia vonatkozásában megfelel az EU-s elıírásoknak. A települések hálózatában 

meghatározó szerepe van, melyet az is mutat, hogy a közmőrendszerek többsége regionális vezeték, 

melyek a közvetlen régió egy részét is kiszolgálják. Fejleszteni kellene a csapadékvíz elvezetés és kezelés 

rendszerét, valamint megvizsgálandó a Kertváros központi TV csatornával történı ellátása. 

 

3.1.9  Humán infrastruktúra 

Intézmények: 

1. Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (rövidített neve: ESZI), székhelye: 

8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A, telephelye: Keszthely, Georgikon u. 3. Az ESZI besorolása: az 1993. évi 

III. tv. (Szt.) 85/B. (2) bekezdése szerinti szervezeti integráció (alap-, nappali, bentlakásos intézményi 

formák egymásra épülése). 

2. A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat az Alapellátási Intézet (ALI) önálló szakmai egységeként 

mőködik. 2007. január 1-tıl intézményfenntartó társulási formában öt települést lát el (Keszthely, 

Bókaháza, Zalaapáti, Esztergályhorváti, Gétye). 

3. A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedı és ingyen konyha 10 éve mőködik 

városunkban. Ebbıl adódóan szolgálat a társadalom peremére került rászorulókkal foglalkozik. Az 

intézményt naponta 30-50 fı látogatja, segítı szolgáltatásaik 250 emberhez jutnak el városunkban. 

4. Keszthely város egészségügyi alapellátását 11 felnıtt háziorvosi, 5 gyermek háziorvosi és 7 fogorvosi 

praxis biztosítja területi ellátási kötelezettséggel. A háziorvosok vállalkozói formában mőködnek. Az 

ügyeleti ellátás mind a háziorvosi szolgálat, mind a fogászati ellátás területén — mely nem kötelezı 

önkormányzati feladat — megoldott. Az anya-, gyermek-, csecsemıvédelmi ellátásról a védınıi szolgálat 

gondoskodik. 

5. A keszthelyi Városi Kórház jelentıs lakosság-létszámú területet lát el 
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6. A megyei fenntartású Nevelési Tanácsadó feladat ellátási területe Keszthely-Hévíz-Zalaszentgrót 

városok és azok kistérsége, közel 50 település. A 7,5 fıállású személyi állománnyal közel 800 fıt 

gondoznak évente. 

 

A szociális ellátottak száma évrıl évre mérsékelten emelkedett, azonban ennél is jelentısebb gond, hogy a 

problémák tartalma egyre súlyosabb és az egyes családok életében halmozottan fordultak elı.  

 

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása: 

 

Demográfia és szociális gazdaság 

- a turizmus szerepe jelentıs, fontos többletforráshoz jutás az önkormányzatnak, amely 

kiszolgáltatottá teszi az önkormányzatot és a helyi lakost egyaránt 

- szezonon kívüli munkanélküliség megjelenése 

 

Infrastruktúra 

- csatorna és csapadékvíz-elvezetı hálózat kiépítése 

- az úthálózat minıségének javítása és szükséges területeken a járdaszakasz kiépítése 

- út menti fasorok (honos növényzettel történı) pótlása, utcabútorok, szemétgyőjtık elhelyezése 

- központi zöld és pihenıhelyek kialakítása 
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3.2 A környezeti elemek állapota 
 

3.2.1 Levegı 

 

A levegı védelmével kapcsolatos szabályok zömét a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet tartalmazza. 

A levegıterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: 

légszennyezı forrás) az elérhetı legjobb technika alapján, jogszabályban, illetıleg a környezetvédelmi 

hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegıvédelmi követelményeket kell 

megállapítani. 

A levegıterheltségi szint határértékeirıl és a helyhez kötött légszennyezı pontforrások kibocsátási 

határértékeirıl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A jogszabály szerint a rendelet 1 .  számú 

mellékletében szerepelnek a levegıterheltségi szint egészségügyi határértékei, célértékei, hosszú távú 

célkitőzései.  

 

A felülvizsgálat alatt álló terület jelenlegi állapotának megfelelı, az alapállapotot jelentı 

levegıminıségi helyzetének megítéléséhez a terület légszennyezettségi paramétereit az egészségügyi 

határértékekkel kell összevetni.  

 

Egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásainak korlátozásáról illetve az 

oldószer-felhasználás küszöbértékeirıl, valamint kibocsátási határértékeirıl külön jogszabály rendelkezik 

a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelettel. 

A nagyobb hıteljesítményő (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenı 

teljesítményő) tüzelıberendezések légszennyezıanyagainak technológiai kibocsátási határértékeirıl a 

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet tartalmaz elıírásokat. A főtımő, erımő nagyságrendő teljesítményekre 

(50 MWth felett) külön jogszabályok rendelkeznek. 

  

Keszthely város levegıminıségét fekvése, éghajlati viszonyai és az emberi tevékenység együtt 

határozzák meg. A település környezeti levegıállapotát a főtési idényen kívüli idıszakban elsısorban a 

gépjármő közlekedés és az azzal járó porterhelés, szennyezıanyag kibocsátás befolyásolja fokozottan. 

Elınyös a Keszthelyi-hegység kiterjedt erdıségeinek közelsége, illetve a portalanított utak, zöldfelületek 

nagy aránya.  
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A légszennyezıanyag-kibocsátás a szezonálisan jelentıs közlekedésen kívül, a lakossági főtésbıl, 

valamint az avar és kerti hulladékok égetésébıl adódik.  

A forgalomból származó légszennyezı anyagok a forgalommal arányosan képzıdnek, ezért a maximális 

terhelés a nyári idegenforgalmi idıszakban (július-augusztus) jelentkezik.  

A településen áthaladó 71. számú fıút jelentıs gépjármő forgalmat bonyolít le egész évben, így a 

közlekedési eredető légszennyezés fıként az itteni kibocsátásokból adódik. A Balaton északi partjának 

forgalma nagy százalékban ezen az útvonalon bonyolódik, ezért az innen eredı emissziók nem 

elhanyagolhatóak a vonalas szennyezıforrás mentén.  

A gázfőtésre való átállást követıen a lakossági főtésbıl származó légszennyezés mértéke erısen 

lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Bár mára már a nagyfokú energia áremelkedés 

következtében egyre többen ismét visszatértek a szennyezıbb vegyes tüzelésre.  

Várhatóan a légszennyezés mértéke, illetve a helyi eloszlása a város rehabilitációs munkák után áttevıdik 

a belvárosból a Szent Miklós és a Bercsényi M. utcákra. (Buszforgalom). 

 

Levegıtisztaság-védelmi szempontból a települést „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelölésérıl”  szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. zónába sorolja. 

 

Keszthely város közigazgatási területén levegıtisztaság-védelmi szempontból jelenleg a 10. 

zónatartományúnál (igen jó minıségő kategória) szennyezettebb terület nincs. 

 

A város területén a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 

végzi a levegıszennyezettség méréseket. Keszthelyen 2008. 01. 01.-tıl az ülepedı por és a kén-

dioxid(SO2) mérése megszőnt.  

Keszthely város közigazgatási területén imissziós mérıpont csupán egy található (Gyógyszertár, Rákóczi 

tér 12/a) E mérıpont alapján állnak az alábbi mérési adatok állnak rendelkezésre. Megállapítható, hogy 

2010 évben 5 alkalommal volt határérték túllépés. 
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9. ábra: Nitrogéndioxid kibocsátás 2010. évben (µg/m3) 
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Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség adatai alapján 

 

16. táblázat: Imissziós mérıpont adatok (2010) 

Megnevezés 

Gyógyszertár 
Rákóczi tér 

12/a 
µg/m3 

minimum 11,91 
minimum hely 2010.06.20 
maximum 119,15 
maximum hely 2010.12.21 
percentilis(99.9%) 116,04 
percentilis(99.8%) 112,93 
percentilis(99%) 93,64 
percentilis(98%) 79,40 
percentilis(95%) 69,15 
percentilis(90%) 56,63 
percentilis(50%) 43,26 
szórásnégyzet 213,44 
átlag 43,60 
gyakorlati db 352 
elméleti db 365 
adatrendelkezés % 96,44 
Határérték (éves) 40 
Határérték (24 órás) 85 
24 órás határérték 5 
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Megnevezés 

Gyógyszertár 
Rákóczi tér 

12/a 
µg/m3 

átlépés db 
24 órás határérték 
átlépés % 

1,42 

LinReg B 32,09 
LinReg M 0,06 
LinReg R -0,24 
Minısítés - 

  

3.2.2 Légszennyezı források kibocsátása   

 

A település levegıjét szennyezı kibocsátások, elsısorban a közlekedésbıl, valamint a főtésbıl és 

égetésbıl származnak.  Ezek közül a főtésbıl eredı szennyezés helyhez köthetı, az esetleges égetésekbıl 

eredı többé-kevésbé helyhez kötött, a közlekedésbıl eredı inkább diffúz jellegő, szezonálisan igen 

jelentıs terhelés.  

 

3.2.2.1 Helyhez kötött légszennyezı források 

 

Gazdasági tevékenység 

A településen nem tapasztalható az ipari tevékenységbıl származó jelentısebb légszennyezıanyag-

kibocsátás. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 46 

pontforrást tart nyílván városunkban.  

A legnagyobb kibocsátónak a Horváth-Ép Kft. aszfaltkeverı üzeme (8360 Keszthely Sömögye-dőlı, 

4561 hrsz.-ú ipartelepe számít. Az aszfaltkeverı üzem érvényes telepengedéllyel, 2012. október 31-ig 

érvényes levegıtisztaság-védelmi mőködési engedéllyel rendelkezik. A pontforrások mőködtetése 

megfelel a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek. 
 

17. táblázat: Sömögye-dőlı aszfaltkeverı – pontforrás adatai (2010)  
  Tárgyév 

Telephely Szennyezıanyag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Összesen 
(kg) 

1 - Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) 
mint SO2 

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

2 - Szén-monoxid 9 667 1 461 29 638 81 677 3 461 4 452 7 253 137 609 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és 
NO2 ) mint NO2 

43 47 220 588 34 44 72 1 048 

7 - Szilárd anyag 218 206 4 186 11 538 149 192 313 16 802 

Horváth-Ép Kft. aszfaltkeverı 
üzem (8360 Keszthely 
Sömögye-dőlı, Ipartelep) 

999 - SZÉN-DIOXID 198 999 47 469 221 217 592 916 48 232 62 579 314 338 1 485 750  
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Az építési engedélyezés elıállítása és a mőködési engedélyezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a 

konyhai elszívó berendezések elhelyezésére, tájolására, a hulladéktárolók OTÉK-ban foglalt 

követelményei teljesítésére. A követelmények következetes betartásával, betartatásával elkerülhetık a 

légszennyezıanyag-terhelésre, bőzterhelésre vonatkozó panaszok. 

Jelenleg nem ismert jelentısebb légszennyezést okozó beruházás megvalósítására vonatkozó terv, 

azonban a szabályozási elıírásokban rögzítjük, hogy a 310/2008.(XII.22) Korm. rendelet mellékletében 

felsorolt új tevékenységek esetén védelmi övezetet kell kialakítani.  

 

A védelmi övezetben állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint idıszakos vagy átmeneti 

emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló 

létesítmény), levegıterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra nem telepíthetı. A 

védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezıt terhelik. 

 

A meglévı telephelyen tervezett új vagy felújításra kerülı forrás esetében – a 310/2008.(XII.22) Korm. 

rendelet - a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásban, a közegészségügyi hatóság és a települési 

önkormányzat jegyzıjének szakhatósági állásfoglalása alapján a jogszabály mellékletében 

megfogalmazott védelmi övezet nagyságértékénél kisebb értéket is engedélyezhet.  

A környezetre jelentıs mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése elıtt környezeti 

hatásvizsgálatot kell végezni a 310/2008.(XII.22) Korm. rendelet követelményei szerint. A környezeti 

hatásvizsgálat végzésére, illetve környezetvédelmi engedélyezési eljárásra kötelezett tevékenységek körét 

a hivatkozott jogszabály tartalmazza. 

 

Az egyes - a 314/2005.(XII.25.) Kormányrendeletben megjelölt - tevékenységek környezetet terhelı 

kibocsátásainak megelızése érdekében, a környezeti elemeket terhelı kibocsátások, valamint a környezetre 

ható tényezık csökkentésére, illetıleg megszüntetésére irányuló, az elérhetı legjobb technikán 

alapuló  intézkedéseket az egységes környezethasználati  engedélyezési eljárás során állapítja meg a 

környezetvédelmi hatóság. 

 

Egyedi és lakossági főtések 

A helyhez kötött (pontszerő) emissziók a lakossági főtésbıl származnak.  

Keszthely Város levegıjét idıszakosan (a téli hónapokban) a családi házak főtésbıl eredı gázok terhelik.  

A földgáztüzelés mellett, igen jelentıs maradt a szilárd (fıleg fa) tüzelıanyag égetése is.  

A konténeres és a gázpalackos földgáz, illetve propán-bután gáz felhasználás elhanyagolható. 

A pontforrásokon keresztül kibocsátott szennyezıanyagok mennyiségét meghatározó emisszió mérések 

ez idáig nem történtek, de nem is jelentıs. 
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A nyári szezon (június, július, augusztus) alatti főtés gyakorlatilag elhanyagolható. A fızéshez és a 

melegvíz ellátáshoz szükséges energia egy részét villamos energia, másik részét földgáztüzelés, a szilárd 

anyagok égetése felhasználása biztosítja. A nyári szezonban felhasznált tüzelıanyagok mennyisége az 

egész évi felhasználás kb. 5 %-a.  

A különbözı légszennyezı forrásokat összegezve a kén-dioxid, a korom és a szilárd (nem toxikus) por 

kibocsátás elsısorban a lakosság főtésébıl, illetve a közlekedésbıl származik.  

 

A szén-monoxid koncentrációt elsıdlegesen a közlekedés határozza meg: éves átlagban a közlekedés 

okozta fajlagos, 1 hónapra vonatkoztatott kibocsátás (249.173,3 kg/hónap) sokszorosa a főtési 

emissziónak (1.468,7 kg/hónap) a térségben. Ez az arány a nyári szezonban még nagyobb. 

A földgáz tüzelés további elterjedése és a szilárd tüzelıanyagok döntı többségét kitevı fa- és széntüzelés 

csökkentése, a szén-monoxid kibocsátás további csökkenését okozza majd. 

 

A nitrogén-oxidok kibocsátásának döntı többségét a közlekedés okozza, a földgáz tüzelés részarányának 

növekedésével pedig szintén a NOx emisszió fog nıni. 

 

 

A földgáz árának várható növekedése kettıs hatású: 

 

♦ Egyrészt nem ösztönzi a további felhasználást azokon a részeken, ahol még nem teljes körő a 

gázellátás. Itt a szén-monoxid, korom, és por kibocsátás sem fog a jövıben csökkenni. 

♦ Másrészt a meglévı földgáztüzeléső berendezéseknek a korszerőbb, nagyobb hatásfokú, kisebb 

légszennyezıanyag kibocsátású típusúakra történı cseréjét fogja elıidézni. Ezzel tovább nı a szén-

monoxid kibocsátás csökkenése és a nitrogén-oxidok kibocsátása sem fog növekedni jelentıs mértékben. 

 

Az egyedi és lakossági főtések energiahordozó felhasználásából keletkezı emissziók a szén-, olaj- és 

gáztüzelésbıl származó átlagos légszennyezıanyag kibocsátások összehasonlításával jellemezhetık. 

 

 

Kén-dioxid kibocsátás 

A szilárd tüzelıanyagok, szénfajták éghetı kéntartalma 0,7...6,0% között változik, így a primer 

energiahordozók közül a legkedvezıtlenebbek az emissziós paraméterei. 

A tüzelı- és főtıolajok maximális kéntartalma 0,5...2,0% között mozog, míg a földgáz és propán-bután 

gáz összes kéntartalma legfeljebb 100 mg/m3 lehet. A tüzelıolaj főtés kén-dioxid emissziója mérsékeltnek, 

míg a gáztüzelésé elenyészınek tekinthetı. (Az égés során 1 kg kénbıl 2 kg kén-dioxid keletkezik.) 
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Szén-monoxid kibocsátás 

A szén-monoxid képzıdése a tüzelési módtól és a hıtermelı berendezés kialakításától függ. A szén-

monoxid égéstermékben való jelenléte általában az égés tökéletlenségére utal. Az alacsony mőszaki 

színvonalú berendezések esetén számolhatunk jelentısebb mértékő kibocsátással, mely javarészt a 

széntüzelésnél fordul elı.  

A gáz- és olajtüzeléső berendezések esetén az égéstermék szén-monoxid tartalma hígítatlan száraz 

égéstermékre vonatkoztatva nem lehet több 0,1 tf%-nál, mely koncentráció megfelelı beállítás esetén 

nem lép fel. A fajlagos emisszió érték mindkét energiahordozónál max. 1,5 x 10-3 kg/h, kW. 

Tekintettel arra, hogy a város területén a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelıség 2008. 01. 01.-tıl az ülepedı por és a kén-dioxid (SO2) mérése megszőntette, ezért 

pontos adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

 

Nitrogén-oxidok kibocsátása 

Az égéstermékben jelenlévı nitrogén származékok (NOX, NO, NO2, stb.) jelentıs része magas 

hımérsékleten (1500 °C felett) az égési levegı nitrogénjébıl és oxigénbıl keletkeznek. A gáz- és 

olajtüzelés fajlagos emisszió értéke max. 3 * 10-4 kg/h, kW. A széntüzelés fajlagos nitrogén-oxid 

légszennyezıanyag keletkezése ennél kevesebb. 

 

 

Szilárdanyag kibocsátás 

Az égéstermék káros szilárd szennyezıanyaga a korom és a pernye. Legkedvezıbb kibocsátást 

gáztüzelés esetén tapasztalhatunk. A fajlagos emisszió értéke max. 1,5 x  10-6 kg/h, kW. A tüzelıolajok 

hamutartalma maximum 0,1 %. 

Ennek a mennyiségnek csupán egy része emittálódik. A főtıfelületen a por teljes mennyiségének 

1/3...2/3 része lerakódik, mely rontja a tüzelés hatásfokát. Széntüzelés esetén az égéstermékben lévı 

káros szennyezıanyag mennyisége függ a hıtermelı berendezés kialakításától és az energiahordozó 

hamutartalmától. 

 

Általánosságban elmondható, hogy a szilárdanyag emisszió mértéke a rostély típustól és légtechnikától 

függıen (0,05...0,2) x Ghamu (keletkezı hamu mennyisége) összefüggéssel jellemezhetı. A fajlagos 

értékek alapján a távfőtés alkalmazása mellett szorgalmazni lehet a gázellátó rendszerre való 

rácsatlakozást. 

 

 



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                         Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

96

Egyéb légszennyezı források 

Szezonális gond még a hulladék szabálytalan égetése is. Leginkább tavasszal a metszési idıben a 

keletkezı növényi nyesedék (fák, bokrok, szılı venyigéje) okoz így gondot, de a helyi komposzttelep és 

a komposztálás népszerősítése, illetve a biohulladék győjtés bevezetése jelentıs elırelépést jelent néhány 

éve. 

Nagy gondot okoz a peremterületeken a hulladékok égetése (vezetékek, autógumik…). Ennek megoldása 

bírságolással nem megoldható. 

 

 

3.2.2.2  Közlekedési eredető légszennyezıanyag-kibocsátás 
 

A közlekedési emissziókat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és kén-dioxid szennyezıanyagok 

jellemzik. Elsısorban a jelentısebb fıutak forgalmából eredı emisszióval kell számolni.  

 

A település levegı minıségével kapcsolatban figyelembe kell venni a településen található utak 

kiépítettségét. Lokális problémát okozhat ugyanis a burkolatlan utak mentén felvert por. E ténybıl fakad 

az a követelmény, hogy a porterhelést célszerő csökkenteni.  

A településen találhatók töredezett szélő, rossz állapotú utak, melynek oka lehet a rossz csapadékvíz 

elvezetés is. A csapadékvíz-elvezetı hálózat folyamatos jókarba helyezésével, illetve felújításával ezek a 

problémák is megszüntethetık.  

Porterhelésre számíthatunk ezen kívül még a mezıgazdasági munkák idején, amikor a talajmunkák során 

jelentıs mennyiségő por kerül a levegıbe, valamint megnövekszik a tehergépjármő forgalom.  

 

Az elmúlt években a gépjármővek légszennyezıanyag kibocsátása a közlekedéssel összefüggı mőszaki, 

környezetvédelmi szabályozás következtében a térségben, jelentıs mértékben csökkent. A közlekedés 

levegıszennyezése szempontjából fontos üzemanyagok minısége látványosan javult, megszőnt az ólom 

tartalmú adalékanyagok használata, valamint bevezették a nehéz tehergépkocsik hétvégi 

forgalomkorlátozását. 

 

A gépjármővek által kibocsátott szennyezık részben a tökéletlen égés eredményei (szénmonoxid, 

szénhidrogének, korom), részben az üzemanyagban szennyezésként található anyagok égéstermékei (kén-

dioxid, nitrogén oxidok) egy része.  

Ez utóbbiak az égési levegı nitrogénjébıl is keletkeznek. 
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A gáznemő komponensek mellett nem lehet elhanyagolni az úttesten lerakódott por hatását. A gépjármő 

motorokból és a gumiabroncsok kopásából származó szilárd szennyezıanyagok és a hozzájuk kötıdı 

policiklikus aromás szénhidrogének egy része az úttest szélétıl számított kb. 10 méter széles sávban 

kiülepedik a talajra, a növényzetre és a tereptárgyakra. Ezek jellemzı szemcseátmérıje 60 µm-nél kisebb. 

Jelentıs az 1 µm-nél kisebb frakció is, amely az utaktól jóval távolabbra is eljuthat. 

A gáz halmazállapotú légszennyezı anyagok az úttengelytıl számított több száz méterre is mérhetık, a 

meteorológiai és domborzati viszonyoktól függıen változó koncentrációban. 

A szén-monoxid koncentrációt elsıdlegesen a közlekedés határozza meg: éves átlagban a közlekedés 

okozta fajlagos, 1 hónapra vonatkoztatott kibocsátás sokszorosa a főtési emissziónak. Ez az arány a nyári 

szezonban még nagyobb. A földgáz tüzelés további elterjedése és a szilárd tüzelıanyagok döntı többségét 

kitevı fa és széntüzelés csökkenése a szén-monoxid kibocsátás további csökkenését okozza. 

 

A nitrogén-oxidok kibocsátásának döntı többségét a közlekedés okozza, ugyanakkor a földgáz tüzelés 

részarányának növekedésével a NOx emisszió nı. Elkerülı és tehermentesítı utak építésével a 

kibocsátások nınek, mert nagyobb lesz a forgalmi teljesítmény, de a települések központjaiban, ahol a 

lakosság él, a szennyezettség csökken. 

 

A közlekedési emisszió hatására lényegesen kedvezıtlenebb légszennyezettségi (immissziós) értékek 

alakulnak ki pl. a nyári csúcsforgalomban. 

A település megközelíthetısége egyszerőnek mondható, mivel a települést kettészelı – északi parti 

településeket összekötı - 71. számú fıút jelentıs gépjármő forgalmat bonyolít le egész évben. 

A gépjármővek okozta káros anyag kibocsátás nagyságát, egyébként az adott útszakaszra jellemzı 

forgalmi teljesítmény és az egyes gépjármőtípusok fajlagos kibocsátása határozza meg.  

A forgalmi teljesítmény, az adott útszakaszok hosszának és a rajtuk lebonyolódó forgalom nagyságának 

szorzata gépjármő kategóriánként. Mértékegysége: jármőkilométer/nap vagy jármőkilométer/év. 

 

A KHVM kezelésében lévı utak hosszát és gépjármő kategóriánként a rajtuk lebonyolódó forgalom 

nagyságát a Zala Megyei Közúti Igazgatóság jogutódja: a Zala Megyei Állami Közútkezelı KHT 

regisztrálja. 

 

18. táblázat: Forgalmi adatok (2010)  

71. sz. út Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépkocsi 

Nagyteher-
gépkocsi 

Szerelvény Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Motor-
kerékpár 

1997. év 11.742 416 296 171 175 0 327 
2001. év 14.443 449 320 185 184 0 327 
2009. év 11.901 1200 349 171 104 0 276 
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19. táblázat: Forgalmi adatok (2010)  

7327. sz. 
összekötı 

út 

Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépkocsi 

Nagyteher-
gépkocsi 

Szerelvény Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Motor-
kerékpár 

1997. év 10.704 106 311 66 282 0 116 
2001. év 14.022 117 342 73 293 0 106 
2009. év 10.590 1688 214 22 299 0 231 

 

20. táblázat: Forgalmi adatok (2010)  

7343. sz. 
összekötı 

út 

Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépkocsi 

Nagyteher-
gépkocsi 

Szerelvény Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Motor-
kerékpár 

1997. év 1.406 31 204 96 37 0 39 
2001. év 1.842 34 224 106 38 0 35 
2009. év 2.036 631 154 50 43 0 58 

 

21. táblázat: Forgalmi adatok (2010)  

73162. sz. 
bekötı út 

Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépkocsi 

Nagyteher-
gépkocsi 

Szerelvény Szóló 
busz 

Csuklós 
busz 

Motor-
kerékpár 

1997. év 620 6 64 36 24 0 24 
2001. év 812 7 70 40 25 0 22 
2009. év 881 200 49 32 23 0 25 

 

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Levegı) 

 

- A gázhálózatra való rákötési lehetıség nincs teljesen kihasználva. 

- Az utak rossz állapotának folyamatos javítása. 

- Kevés megújuló energiahasznosítás. 

- Égetésbıl eredı idıszakos légszennyezés és az egyéb légszennyezı források megszüntetése. 

 

 

 

3.2.3 Vizek 

3.2.3.1 A Bakonyalja erdıgazdasági táj vízföldrajzi viszonyai 

 

A Balaton hazánk legkedveltebb üdülıhelye kb. 600 km2 felszínével hazánk legnagyobb tava. A Zala 

folyón kívül mind az északi, mind a déli partvidékrıl még számos patak, forrás is táplálja a tavat, 

amelynek így összesen 5775 km2 vízgyőjtı területe van.  
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A fı tápláló folyó a Zala vizének lassú végigfolyása miatt a Balatonban állandóan cserélıdik a víz, a tóból 

nem csak párolgás útján távozik a belejutó csapadék és patakok vize, mint a Velencei-tóból és a Fertı-

tóból, hanem a fölös víz idıszakonkénti vízeresztés formájában a Sió-csatornán keresztül a Duna felé 

távozik. 

Emiatt ásványi sókban nem dúsult fel annyira a Balaton, mint pl. a Velencei-tó. Így pl. a Velencei-tó oly 

sok oldott sót tartalmaz, hogy vize sem öntözésre, sem ivásra nem használható. Az a tény, hogy a Balaton 

vize kémiailag ivóvíznek ma még megfelel (bakteriológiailag természetesen nem), kihatással van a 

tókörnyéki vízbeszerzési lehetıségekre is. (LÉCZFALVY 1976) 

 

A Balaton környékének, de fıleg a Balaton északi részének geológiai viszonyai igen változatosak. Ezért a 

mélységbeli vizek helyzete, a hidrogeológiai viszonyok is igen különböznek. Emiatt itt a felszín alóli 

vízbeszerzés is nagyon sokféle lehet. 

A Balaton térség, elsısorban az északi part legfontosabb vízadó kızete a mezozoos triász alaphegység, 

amely Keszthelyi-hegységtıl Balatonalmádi felé vonul végig, legtöbbször a felszínen a peremi területek 

mögött és a fölött a Balaton-felvidéken.  

Ez a triász elsısorban karsztosodott mészkövekbıl és összetöredezett, repedezett dolomitokból épül fel, 

alárendeltebben márgákból és agyagokból áll. Mivel a Balaton-felvidék zöme a karsztosodott kızetekbıl 

épül fel, a benne helyet foglaló triász-karsztvíz képezi a Balaton környék felszín alatti vízkészletének 

zömét. 

 

A triász kor alsó, középsı és felsı tagjai egyformán képviselve vannak ezen a területen. Ezt azért fontos 

megemlíteni, mert az alsó triászban általában kevesebb víz van, tagjai tömörebbek, sokszor márgásabban 

mint a középsı vagy felsı triászé. 

A középsı, fıleg felsı triász dolomitból álló, jelentıs kiterjedéső mészkırétegei, illetve ezeknek 

hasadékai, karsztosodott üregei a Balaton és a Balaton-felvidék vízellátásában igen fontos karsztvíz 

tárolóhelyei. Gyakorlatilag a legtöbb helyen a bennük levı karsztvíz összefügg egymással s egységes 

víztároló rendszert alkot.  

 

Az egész Keszthelyi-hegység zömmel felsı triász dolomitból, illetve mészkıbıl áll, amelynek peremén 

igen nagy hozamú források fakadnak. Itt elsısorban a hévízi melegforrást kell megemlítenünk, amelynek 

hımérséklete nagyobb mélységben 30 – 34,5 °C közötti és közép vízhozama  31.160 l/min. 

Számos forrás fakad a Balaton partján a Keszthelyi-hegységbıl. Ezekbıl sokat már foglaltak a 

települések is, így elsısorban Keszthely vízellátására. 

Ezen triászkori kızetek kifejlıdése, elhelyezkedése nagyon változatos és bonyolult. Az eocénkori rétegek 

elterjedése nem jellemzı a Balatonra: azokat csupán Balatonvilágos – Bozsok térségében tárták fel, ahol 
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mészkıbıl (a balatonaligai térségében 270 m mélységbıl) kapta az eocénbıl 18 °C-os vizet. 

Nagy kihatása volt azonban az eocénkori bauxitoknak a balatoni karsztvízkészletre. Ezek ugyanis Nyirád 

térségében a karsztvíznívó alatt, a mélybesüllyedt triász karsztkızeteken fekszenek. Kibányászhatóságuk 

miatt az elmúlt évtizedekben a karsztvizet ki kellett emelni, a karsztvíznívót le kellett süllyeszteni. Pl. az 

1970-es években kb. 410.000 m3/nap karsztvíz kiemelése folyt itt és ezért a környezı karsztvízforrások 

szinte teljesen elapadtak. 

 

Ez az apadás azért következett be, mert a karsztvíz területen éves átlagban kb. 200 m3 víz szivárog be a 

csapadékból négyzetkilométerenként.  

A karsztból, ha ennél többet vesznek ki – márpedig a bányából többet vettek ki – a kızetek repedéseibıl 

ürül le az ott felraktározódott, tározódott karsztvíz, és ezért süllyed a nívó.  

Ez a süllyedés még ma is tapasztalható a Balaton-felvidék északnyugati végénél, mivel Nyirádnál történt 

közel 70  méteres vízszint süllyesztés igen nagy területen – beleértve az egész Keszthelyi-hegységet – a 

források vízhozam alakulására a mai napig nagy hatással van.  

 

 

3.2.3.2 Keszthely környékének hidrológiai adottságai 
 

A felsı triász dolomitok repedezett kızetek lévén, repedésrendszerükben és helyenként 

barlangrendszerükben vizet tárolhatnak, víztartók.  

A Keszthelyi-hegység 260 – 420 m tengerszint feletti magasságra felnyúlik. A triász dolomitra hulló 

csapadék ebbe szivárog és kb. 120 – 130 m tengerszint feletti magassággal egységes karsztvíztükör 

alakult ki benne. A magasan összegyőlı karsztvíz a mélyebben fekvı hegységperemek felé szivárog és ott 

források alakjában a felszínre tör. Igen sok forrás alakult ki a Keszthelyi-hegység déli peremén 

Balatonederics – Gyenesdiás – Keszthely vonulatában, fıleg a 71-es út és a Balaton között, ahol a 

terepszint már 120 mBf körül van, tehát alacsonyabb a karsztvíz nívónál. A források itt 110 – 115 mBf 

szinten fakadnak, áttörve a dolomitra ráfeküdt iszapos, agyagos fedıréteget. 

 

A keszthelyi dolomittömb kb. 70 km2-es területe jelentıs vízmennyiséget győjt össze, s Hévíz krátertava 

mellett számos forrást táplál, amelyek többsége a hegység déli lábainál és az északi völgyszakaszai 

mentén, a Zsidi-Vindornya-medencében tör fel. Ez utóbbiak vizét a Gyöngyös-patak vezeti le a Zalába, a 

hegység nyugati határán.  

 

A források feltörési helyeire jellemzı, hogy vagy egy kifejezett nyíláson lépnek a felszínre, vagy több 

kisebb-nagyobb kibuggyanás, szivárgás csoportot alkot. A forráscsoportok tagjait külön-külön, vagy – 

gyakrabban – egységesen foglalják, különösen akkor, ha ciszternába vagy ivóvíz hálózatra kötik. 
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A Keszthelyi-hegység magasabb fennsíkját sok helyütt vizet át nem eresztı, diluviális barna agyag borítja 

több méter vastagságban. Emberi településre utaló nyomokat a régmúltból csak a nagyobb források és 

kutak mellett találunk. A hegység belsejében csak a Szent Miklós-kút és a Büdöskút üdítı vize fakadt, de 

a bauxitbányászat miatt minimálisra csökkent a vízhozamuk. A Csókakı-patak Rezi fennsíkján 

legmagasabban levı forrásai napjainkra elapadtak. A Szent Ilona-kút, Náradfı-forrása, Csetényi-kút, a 

Fagyoskereszt melletti foglalt forráskutak igen elhanyagolt állapotban vannak. Vizük csupán szivárgó 

jellegő, illetve a Csetényi-kútra szélmotoros szivattyút szereltek. 

 

Keszthely város egész területe a Dunántúli-dombságon belül a Balaton-medence tájegységhez, annak 

„Keszthelyi-Riviéra” elnevezéső kistájához tartozik. Közigazgatási határain belül mőködı forrás már nem 

található. Jelentıs felszíni vizei a Gyöngyös-patak, az Óbereki-csatorna, a Csókakıi-patak, Büdös-árok, 

Szent Imre és Szent László árok, valamint a Zala alsó folyása és torkolata. 

 

 

3.2.3.3 Hidro-meteorológiai viszonyok 

 

A Balaton tó ökológiai állapotának – és a vízminıség javításának – alapjául a Balaton Kiemelt 

Üdülıkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szolgál. A vízminıség védelme szempontjából irányadó a 

5/2001. (II. 23.) Korm. határozat melléklete, amely a célállapotot a biológiailag hozzáférhetı 

foszforterhelés csökkentésében határozta meg. A Keszthelyi medencében 2010-ben a foszforterhelés nem 

haladhatja meg a 21 t/év értéket. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálni szükséges a tó terhelését. 

 

A Balaton vízminıségének jellemzése 

A Balaton vízminıségét a nyílt víz és a strandok (parti sáv) vízminısége együttesen jellemzi. A Közép-

dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség a Keszthelyi-öböl tóközép mintavételi pontban, az országos 

törzshálózati rendszer keretében, kétheti gyakorisággal vizsgálja a vízminıséget.  

A 2001. évi vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az MSZ 12749:1993 szerinti minısítési 

rendszerben (I. /kiváló/ – V. /erısen szennyezett/ osztály) a tó vízminısége az öt paramétercsoportban 

változó – I-IV. osztályig. 

 

Az oxigénháztartás csoportja alapján a tó összes szerves szén tartalma miatt IV. osztályú, azaz 

szennyezett minısítéső. Ennek oka feltehetıen a befolyó huminsavakra vezethetı vissza. A tápanyag 

ellátottság okozza a tápanyagháztartás csoportjában a III. osztályú minısítést.  
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Az összes foszfor és klorofill-a koncentráció még mindig magas értéket képvisel.  

A mikrobiológiai paraméterek csoport minısítése kiváló (I.). A szerves és szervetlen mikroszennyezık 

csoportjába a minısítés II., melybe belejátszik a geokémiai háttérszennyezettség. Az egyéb paraméterek 

csoport minısítése III. osztályú, melyet egyértelmően a vízminıség sajátos jellege okoz, nevezetesen az, 

hogy a pH és a vezetıképesség kissé magasabb értékő, mint a szabvány határértéke. 

A parti sáv vízminıségét jellemzı strandvizsgálatokat az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete és a Nyugat-

dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség is végzett 2001., 2004., valamint 2008. évek folyamán. A 

vizsgálatok elemzése alapján az alábbi megállapítások tehetık: a strandokon a víz minısége 

megfelelınek minısített, a klorofill-a (mint a minısítés alapja) koncentráció értéke alapján a minısített 

vízben az algák jelenléte gyakorlatilag szemmel nem észlelhetı.  

 

A vízfolyások minıségének jellemzése 

A Balaton szempontjából meghatározó vízfolyás a Zala folyó. Ennek vízminıségét a Nyugat-dunántúli 

Környezetvédelmi Felügyelıség Zalaapáti-közúti híd szelvényében vizsgálja az országos törzshálózat 

keretében. A havi gyakoriságú mintavételezés MSZ 12749:1993 szerinti minısítése alapján 

megállapítható, hogy mind a nyári, mind az egész évi adatok az öt komponenscsoportban a víz minısége 

III., illetve a mikrobiológia paraméterek csoportjában IV. osztályú. A mérési eredmények alapján 

viszonylag magas az oxigénfogyasztás mértéke (szervesanyag terhelésre jellemzı), a foszfortartalom. A 

folyóban a geokémiai háttéradottságok is kimutathatók. 

 

A Keszthely város közigazgatási területén található többi vízfolyást nem vizsgálják az országos 

törzshálózat keretében. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség eseti vizsgálatai alapján 

(havi egyszeri gyakorisággal) a víz minısége normál körülmények között a Szent László árkon és a 

Büdös-árkon kémiai komponensek tekintetében elfogadható, azonban a mikrobiológiai komponensek 

esetében általában szennyezettnek tekinthetı. 

Az árhullámok idején 2000-ben és 2007-ben célvizsgálat keretében elemezték a szennyezés idıbeli 

lefolyását. A Büdös árok árhullámairól három alkalommal elvégzett mintázás alapján megállapítható, 

hogy a csapadékesemény elsı egyharmadában a szennyezés jelentıs mértékő, majd csökkenés 

tapasztalható.  

Az utolsó harmadban a koncentráció értéke (KOICr, összes foszfor) általában ismét megemelkedik. Ebbıl 

az a következtetés vonható le, hogy az elsı idıszakban a meder átöblítésébıl származik a 

terhelésnövekedés, míg az utolsó harmadban a vízgyőjtı területrıl lemosódott szennyezıanyagok 

okoznak terhelésnövekedést. A Csókakıi-patak esetében csak egy mintavétel történt, azonban a tendencia 

hasonlóképpen értelmezhetı.  
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Hidrogeológiailag Keszthely városa a Zala vízgyőjtıjén, a folyó torkolati szakaszának részvízgyőjtıjén, a 

Keszthely-Hévíz belvízöblözet területén található.  

A területen keresztülfolyó mellékvízfolyások a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) II. ütemébe 

torkollanak. 

A település közigazgatási Ny-i határa (Keszthely – Kertváros) Hévíz várossal érintkezik, a Kis-sziget 

berek mentén a Hévízi lefolyótól, majd az Úsztatómajori-csatornától a Keszthelyi-határárkon keresztül 

tart D-i irányba. A Középsı-keresztcsatornánál a 76-os út és a vasúti töltés mentén megtörik, majd dél 

felé a Kis-Balaton II tározó , régi Zala meder mentén visz ki a megyehatárral egyetemben a Balaton 

Keszthelyi-öblözetéig. Keleten Gyenesdiás nagyközséggel határos a város, itt a Keszthelyi-övárok (Szent 

László árok) a közigazgatási határterület egy nagy szakaszon. Északon a határvonal és egyben a vízgyőjtı 

kiszélesedik a Pilikáni erdı és a Tomaji erdı Cserszegtomajt nagy ívben körbeölelı meredek (Kı-hát, 313 

m) határáig. A közigazgatási határ Cserszegtomajt délrıl is körbeöleli és Dobogómajornál tér vissza a 

hévízi határhoz. 

 

A Keszthely - Hévíz belvízöblözet csatornái az 1960-as években épültek ki.  

A használtvizek elvezetése a városi csapadékrendszeren keresztül a Páhoki-övárokba és az Óberek-

csatornába történik. A Hévízi-tó túlfolyó vizei az Óberek-csatornán, illetve a Hévíz-folyáson keresztül a 

Gyöngyös folyásba kerülnek.  

 

A belvízöblözeti csatornahálózat kialakításának kettıs célja volt: egyrészt a mélyfekvéső, magas 

talajvízállású tızeges terület lecsapolása, másrészt a terület talajvízszintjének megfelelı szinten tartása 

esetleges vízutánpótlás biztosításával a tızegvagyon megóvása érdekében.  

A hévízi hidrogeológiai védıidom ugyancsak a Zalavári-hát kistáj, valamint a Keszthelyi-Riviéra, a 

Keszthelyi-fennsík, a Kis-Balaton-medence és a Tátika-csoport kistájakon található.  

A hidrogeológiai védıidom az úgynevezett elérési idı alapján kerül meghatározásra. Elérési idı az az 

idıtartam amíg egy vízrészecske egy adott pontból a vízkivételi helyig (jelen esetben a Hévízi-tóig) eljut. 

Ez alapján rendelkezésre áll egy térbeli test, melynek a felszíni metszete a hidrogeológiai védıterület. A 

hidrogeológiai védıterület elsısorban a felszíni szennyezések megakadályozására szolgál. (A 

hidrogeológiai védıterület összesen 26 település közigazgatási területét érinti.) 

 

Az É-D-i irányban laposan elterülı öblözet a 60-as évek elején került átépítésre. A terület mővelhetısége 

érdekében nagy lecsapolási munkák indultak. A területen K-Ny-i irányú (Északi-, Középsı- és Déli-) 

keresztcsatornák és ezt merılegesen keresztezı társulati kezeléső fı lecsapoló csatornák épültek. A 

területet sőrőn behálózták az üzemi csatornák. Az öblözet egyetlen gravitációs vízbevezetése a Déli 

keresztcsatornánál volt a befogadó Egyesített övcsatornába. Az öblözet belvízmentesítésére a terület D-K-

i sarkában egyetlen szivattyútelep épült.  
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A sőrő árokhálózat ellenére a tızeges altalaj, a kis esések és a nagy távolságok miatt az öblözetben a 

belvíz levezetése nagyon lomhán mőködött.  

A gravitációs vízbevezetés a Kis-Balaton védırendszer II. ütemének üzembe helyezésével teljesen 

megszőnt.  

A KBVR kiépítése során az eddig egy szivattyútelep helyett, a három keresztcsatorna torkolatánál, három 

szivattyútelep épült, megteremtve így három önállóan mőködtethetı öblözet kialakításának lehetıségét.  

 

Belvizek minden évszakban kialakulhatnak, kisvizek ideje a nyár vége. A magasabb dombvonulatokon 

nincs összefüggı talajvízszint, az alacsonyabb helyeken 4-6 m között érhetı el. A táj éghajlati 

szempontból a Kis-Balaton és a Zalai-dombság éghajlati körzetén belül a mérsékelten meleg – 

mérsékelten nedves típusba tartozik. 

A Zalai-dombság más területeinél melegebb, az utolsó fagyos nap április elején fordul elı, az elsı fagyos 

nap pedig többnyire csak november elején jelentkezik. Az évi átlag hımérséklet a Bakony magasabb 

fekvéső területeinél 1-2 ºC-kal magasabb, ötven év átlagában 10, ºC. 

Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, az aszályos idıjárás itt kevésbé 

fenyeget.  

A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 58 % körül van, ami nagyjából megegyezik a Zalai-dombság 

átlagértékével. A felhızet évi menetében a maximum decemberben van, amikor a gyakori köd felléptével 

70-80%-ra emelkedik a havi átlag, borultság, a minimum pedig augusztusban.  

A borult napok száma évi átlagban 109, ami valamivel alacsonyabb, mint a Bakony területén. A 

napsütéses órák száma 2020, ami meghaladja a Bakony – Balaton-felvidékre jellemzı 1900-2000-es 

intervallum felsı határát.  

A leggyakoribb szélirány az É-i, ellentétben a Kis-Balaton térség más területeivel, ahol az ÉNy-i. A 

szélsebesség évi menetében tavaszi (3,0-2,4 m/s) és nyári (2,9-1,3 m/s) maximumok karsztos felszín 

kifejlıdéstıl függıen beszivárgó, és/vagy lefolyó vízmennyiség. 

 

3.2.3.4 A vizsgálati terület vízrajzi jellemzése 

 

A vizsgálati területet a Keszthelyi-hegység uralja, melynek lejtıs hegyláb felszíne 140-160 m és 115-

120 m átlag magasságú szintekre tagozódik, mely alatt a tóparton egy 110-114 m-es pleisztocén tavi 

abráziós szint és további parti alluviális síkok (105-108 m) sorakoznak. 

 

A jelenlegi felszín kialakulásában jelentıs szerepet játszott a tó vízmozgása, melynek eredményeként a 

legalacsonyabb alluviális síkokon tızeges, lápos képzıdmények is elıfordulnak. A területre a 10-

15 m/km2 relatív relief a jellemzı. 
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A vizsgálati terület másik része a Kis-Balaton-medencéhez tartozik, mely a Balaton DNy-i süllyedéke, a 

tóval kitöltött medencébıl és a Zala által áttört É-D-i irányú fenékpusztai hátból (Castrum-hát) áll. A 

térség szintkülönbségei csekélyek, a relatív relief értéke 2 m/km2. 

A vízgyőjtı terület nagysága 5,7 km2 belterület és 20,8 km2 külterület. A területen átfolyó vízfolyások 

adatait a következı táblázat tartalmazza: 
 

22. számú táblázat: A területen átfolyó vízfolyások adatai 

Vízfolyás Jelleg Befogadó Hossz 
(m) 

Vízgyőjt ı 
területe (ha) 

Vízhozam 
(Q10%, m

3/s) Kezelıje Karbantartás 

Csókakıi patak állandó Balaton 6.510 677 5,9 Vízügy folyamatos 
Büdös-árok állandó Balaton 2.835 280 5,6 város folyamatos 
Szt. Imre-árok idıszakos Büdös-árok 1.461 178 2,8 város folyamatos 
Keszthelyi övárok 
(Szt. László-árok) 

idıszakos Büdös-árok 3.872 109 4,7 város folyamatos 

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2010 

 

További idıszakos vízelvezetı árkok közvetlenül a Balatonba torkollnak, vízminıség védelmi mőtárgyak 

kiépítése nélkül: 

♦ Csárda utcai csatorna 

♦ Kemping csatorna 

♦ Madách utcai csatorna 

♦ Mártírok utcai csatorna 

♦ Via üdülı csatorna 
 
Az egyes vízfolyásokat és a vízfolyások vízgyőjtı területeit az alábbiakban mutatjuk be. 

 

Csókakıi patak 

A külterületi vízgyőjtı nagysága 16,8 km2, a városra esı vízgyőjtı terület nagysága 0,7 km2. A városi 

szakasz átlagos lejtése 1,5-2%, maximális lejtés 5%. A vízfolyás mértékadó vízhozama 6,1 m3/s. 

A vízfolyás nyíltvízi jellegő, kezelıje a 0+000 – 0+208 szelvények között a Nyugat-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság, a vízfolyás további szakaszait a Kisbalatoni és Zalamenti Vizitársulat gondozza. A patak a 

Balatonba nádas szőrımezın keresztül torkollik. 

A vízfolyás kezelési terve alapján a meder iszapkotrását háromévente, a mederkaszálást évente két 

alkalommal végzik. 

 

Büdös-árok 

A vízgyőjtı terület nagysága 280 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2%, a közvetlen parti sávban 1-0,5‰.  

A vízgyőjtı 28%-a külterület, 72%-a belterületen, döntı hányadában városias beépítettségő részen 

húzódik. 
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A város közepén áthaladó vízfolyás rendezése és átépítése 1976-ban kezdıdött meg. A vízfolyás nyíltvízi 

jellege megszőnt, a vízfolyás hosszának jelentıs részében zárt meder került kialakításra, az alsó torkolati 

szakaszt kivéve. 

A vízfolyás torkolati szakaszát jelentısen átépítették a Balaton vízminıség védelme érdekében (Balaton 

Program). A beavatkozások a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugat-dunántúli Területi Szervezetének 

koncepciója alapján az AGROBER kiviteli tervei szerint készültek el. 

Az átalakítási koncepció célja egy ülepítı tározó és egy záportározó kialakítása a lebegıanyag tartalom 

csökkentése érdekében, valamint a vízfolyás nádas szőrımezın keresztüli betáplálása a Balatonba az 

oldott állapotban lévı anyagok kiszőrése érdekében. 

A kivitelezés eredményeként a korábbi bevezetést mintegy 1.350 m-rel keletre helyezték át, így a 

vízfolyás a Szt. Imre-árok és a Keszthelyi-övárok befogadójává vált. A megnövelt hosszon került 

kialakításra egy 4.300 m3-es záportározó, melynek feladata a lefolyó csapadékvíz lebegıanyag 

tartalmának csökkentése, a nádas szőrımezı hirtelen terhelésének megakadályozása. A lebegıanyag 

tartalom további csökkentése miatt a záportározót megelızı szakaszon a mederszélesség megnı, így a 

vízáramlás sebessége lecsökken. A vízfolyás egy elosztómedencén keresztül jut a nádas szőrımezıre, 

majd a Balatonba. 

 

A vízfolyás medrének mőszaki adatai: 

♦ Zárt meder:   1.175 fm 

♦ Földmeder:   1.460 fm 

♦ Ebbıl záportározó:    670 fm 

♦ Elosztó medence:    200 fm 

Összesen:  2.835 fm 

 

A vízfolyás alsó szakasza több problémával terhelt. Ennek oka a csatorna mederszelvényének kialakítása, 

valamint a terepfelszín mély fekvése. 

A 0+000 és 0+153 szelvények között az alacsony terepszint miatt kétoldali töltés készült, melynek átlagos 

korona szintje 106,00 mBf. A 0+383 - 0+701 szelvények közötti zárt szelvény átmérıje 100 cm, mely 

szakasz elıtt a 0+701 - 0+806 szelvények között a nyitott meder fenékszélessége 3,0 m. Az említett 

szakaszokon a meder esése 0,15‰, gyakorlatilag síknak tekinthetı. 

 

A fenti okok miatt nagyintenzitású csapadékesemények alkalmával a szőkített mederszakasz 

visszaduzzasztja a magasabban fekvı területekrıl összegyülekezı és lefolyó csapadékvizeket, melynek 

következtében az Apát és Móra Ferenc utcákban idıszakos elöntések keletkeznek. 
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Szent Imre-árok 

A vízgyőjtı terület nagysága 178 ha, a felszín átlagos esése 1,5-2 %, a vízgyőjtı 23 %-a külterület, 78 %-

a belterületen helyezkedik el, az érintett belterület családi házas beépítettségő, illetve iparterület. 

A vízfolyás megırizte nyíltvízi jellegét, és eredeti nyomvonalát az alsó szakasz kivételével. Az Apát és 

Toldi utcákat összekötı út átépítése miatt az alsó szakaszon mederkorrekciót hajtottak végre. A régi 

meder részben betöltésre került, részben vasúti talpárokként funkcionál. 

A vízfolyás a felsı szakaszon, a 71. számú közlekedési út megkerülı szakaszától északra két nyílt árok 

befogadása után megszőnik, továbbá régi nyomvonala felhagyásra került. 

 

A vízfolyás medrének mőszaki adatai: 

♦ Burkolt meder:    99 fm 

♦ Zárt meder:       205 fm 

♦ Földmeder:     1.157 fm 

Összesen:       1.461 fm 

 
 
Keszthelyi övárok (Szent László-árok) 

Az övárok feladata a vizsgálati terület mentesítése a várostól északra fekvı külterületekre hulló és lefolyó 

csapadékvizektıl. 

A vízgyőjtı külterületi nagysága 20,8 km2, Keszthely városi belterülete 1,2 km2 (124 ha), a felszín átlagos 

esése a felsı szakaszon 2-2,5 %, az alsó szakaszon 1-1,5 %. A vízgyőjtı 94 %-a külterület, 6 %-a 

belterületen helyezkedik el. Az érintett belterület családi házas beépítettségő, illetve iparterület. 

Az övárok felsı szakaszán – az 1+686 szelvény felett – egy kiegyenlítı és ülepítı tározó épült, melynek 

feladata az érkezı csapadékvíz mennyiségének visszatartásával a továbbfolyó víz mennyiségének 

korlátozása, valamint a lebegı- és tápanyag tartalom csökkentése. A torkolat és a záportározó közötti 

szakaszon nyomvonal módosítás nem történt. 

A kiegyenlítı tározó megépítése miatt az eredeti nyomvonalon jelentıs hosszban (757 m) mederkorrekció 

készült, az új meder északra helyezıdött át, a régi medret feltöltötték. 

 

A kiegyenlítı tározó adatai: 

♦ Üzemvízszint:   124,50 mBf 

♦ Maximális árvízszint:  125,00 mBf 

♦ Tározótérfogat üzemszintig: 41.000 m3 

♦ Vízfelszín üzemszinten: 6,3 ha 
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A kiegyenlítı tározó ideiglenesen, csak nagycsapadékok alkalmával mőködik.  

 

A vízfolyás medrének mőszaki adatai: 

♦ Burkolt meder: 3.140 fm 

♦ Zárt meder:       50 fm 

♦ Földmeder:     682 fm 

Összesen:  3.872 fm 

 

 

 

3.2.4 Erdészet és vízgazdálkodás 
 

Az erdıket 200 évvel ezelıtt mindenhol rövid vágásfordulóban, úgynevezett sarjerdı-üzemmódban 

kezelték. Az egyik legrégebbi 1787-es Sárközi-féle erdészeti térkép szerint a legidısebb faállomány 32 

éves volt. Ez a termıhelyek hihetetlen mérvő kizsarolását jelentette. Akkor az igen nagyszámú 

állatállomány legeltetésére is igénybe vették az erdıt, illetve az irtásréteket, tisztásokat. Az alacsony 

vágásfordulójú sarjaztatás és a legeltetés az oka annak, hogy maga az erdı kevesebb vizet tárolt, a 

lombkorona záródatlansága miatt a vízelfolyás nagyobb volt. A leírások, térképek mégis viszonylagos 

vízbıségrıl tanúskodnak. 

 

Az erdık területének csökkenését, a sarjaztatás, a legeltetés indította meg, amelyben egymás után szőntek 

meg a források, és apadnak el a kutak. Az ember még siettette is ezt a folyamatot szerencsétlenül 

megválasztott fafajcserével, erdıtípus és mővelési módváltással.  

Elıbb a hamuzsírfızés érdekében szinte kiirtotta a bükköt, amely talán az összes itt fellelhetı fafajok 

közül a leggazdaságosabban bánik a vízzel, aztán az erdıgazdálkodás belterjesebbé tételével háttérbe 

szorultak a talajvédı, árnyéktőrı fafajok: a hárs, a juhar, megkezdték az elegyetlen fenyvesek telepítését. 

Csoda-e, hogy a talaj is degradálódik? A termelékenység, vagyis az egy hektárra számított fatömeg 

nagymértékben megemelkedik, ez viszont fokozottabb vízfelhasználással (párologtatással) jár együtt. 

 

Az erdık alkalmazkodtak a helyi vízellátáshoz. Mindazokon a helyeken, ahol megfelelı mennyiségő víz 

áll rendelkezésre, több és zárt, nagy fatömeget termelı erdıt találunk. Azokon a helyeken, ahol az erdı a 

szárazsághoz alkalmazkodott, vagy nem tudja kellıképpen kielégíteni vízigényét, nyílt erdık, füves 

puszták, vagy fátlan mezıségek terülnek el. Az erdı tehát igen vízigényes növényállomány.  

A szárazságtőrı fafajok is több mint 100 mm vizet használnak fel évente. A többi fafaj pedig 200-250 

mm-t használ fel, s ez a mennyiség szárazabb vidékeinken egyáltalában nincs biztosítva. A vízrendszer 

értékelésére maradjon egy szubjektív mérlegelés alapján történı értékelés. 
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A Keszthelyi-hegység vízrendszerétıl elvárnánk, hogy a területen álló erdı a fatömeg termesztés terén 

maximális hasznot hajtson, s hogy szolgáltasson tiszta ivóvizet nagyrészt a Keszthely környéki 

településeknek, valamint az erdészházaknak és a területen megforduló természetjáróknak, turistáknak. A 

hegység területének vizét szerencsére nem hasznosítják ipari célokra, ugyancsak nem jöhet szóba a 

hajózás és az intenzív öntözés sem.  

 

A területen tárolható víz mennyiségét meg kellene ismét emelni tavak létesítésével, amelyek egyúttal 

esztétikai élményt is nyújtanak a természetjáróknak, turistáknak. 

Esetlegesen ezekbıl csemetekertek barázdás, áztató öntözését is meg lehetne valósítani a késıbbiek során. 

(Pilikán, Szoroshad, Szár-hegy) 

Az erózió elleni védekezésben olyan állományok telepítése szükséges, amelyek a leghasznosabban 

gazdálkodnak a vízzel. Mérsékelni kell a fenyık elegyetlen telepítését, ahol lehet vissza kell hozni a 

karszt-bokorerdıt és a gyertyános tölgyeseket. 

A felsı triász dolomitok repedezett kızetek lévén, repedésrendszerükben és helyenként 

barlangrendszerükben vizet tárolhatnak, víztartók.  

 

 

3.2.5 A vizsgált terület földtani felépítése 
 

Keszthely városa a Keszthelyi-hegység délnyugati peremterületén helyezkedik el, amely a Bakony 

tájegység szélén található. A Keszthelyi-hegység triász rögökre töredezett tönkfelszíne alig haladja meg a 

300 méteres tengerszint feletti magasságot. 

 

A város területén a földtani adottságokból eredıen a triász alaphegységet képezı felsı-triász dolomit a 

felszín közelben, helyenként a felszínen fordul elı. A legnagyobb területen a település keleti részén a 

Pilikáni-hegy és a Pajtika térségében jelenik meg a felszínen a dolomit. Egyéb részeken csak kisebb 

foltokban található meg.  

 

A magasabb térszíneken a dolomit fölött a felszínen pleisztocén lösz helyezkedik el, míg a legnagyobb 

térszínen, a terület déli részén a felsı-pannóniai Somlói Formáció aleuritos, homokos, homokköves 

összlete van jelen. Kisebb térszínen vegyes összetételő lejtıüledék, míg a vízmosások, vízfolyások 

völgyében proluviális-deluviális agyag, aleurit, homok, kavics, durvatörmelék található. 

A Gyöngyös-patak völgyében nagy területeken települ pleisztocén folyóvízi homok, kavics. 
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3.2.5.1 Vízföldtani viszonyok 

 

A térség hidrogeológiájában egyértelmően a Keszthelyi-hegység karbonátos kızettömege bír legnagyobb 

jelentıséggel. A nyirádi depressziót megelızı természetes állapotban a karsztvízszint a Keszthelyi-

hegységen keresztül a Hévízi-tó irányába lejtett, a vízkitermelés hatására azonban egy ÉNy-DK-i irányú 

vízválasztó alakult ki, a hegységen belül. A karsztvíz szintje Vállus környékén a legmagasabb, ahol a 

+140 m-es tengerszint feletti magasság csupán egy-két méterrel csökkent. A legmélyebb megcsapolási 

terület a Hévízi-tó (+109 m)és a balatoni fenékforrások (+106 m). 

A Keszthelyi-hegység DK-K-i részén uralkodóan a felsı-triász Edericsi Formáció zátony fácieső mészkı, 

dolomitosodott mészkı és dolomit kızetei vannak a felszínen, elterjedési területük Ny-i peremén a 

Veszprémi Márga vízzáró kızetei ismertek keskeny sávban 

A hegység központi és nyugati területét a mintegy 1000 m vastagságú Fıdolomit és Rezi Dolomit alkotja, 

e fölött a Kösseni Formáció települ a Rezi-medencében. Az ismertetett két, egymástól eltérı földtani 

felépítéső egység határát alkotó szerkezeti vonalbalos elmozdulásokkal szabdalt, kulisszás lefutású 

eltolódásként értelmezhetı. Ennek a szerkezeti zónának tulajdonítható, hogy a nyirádi depresszió hatása a 

hegység fı tömegét nem érintette jelentıs mértékben. 

A Keszthelyi-hegységnek a Dunántúli-középhegység általános ÉK-DNy-i irányától eltérı. É-D-i csapású 

szerkezete a miocén medencéket létrehozó mozgások során alakult ki, a határait alkotó ÉNy-DK-i irányú 

horizontális elmozdulásokkal együtt.   

A hegység karsztosodása több szakaszban történt, melyek közül legjelentısebb a pannóniai. Területileg és 

anyagában egymástól jól elkülönülı hévforrás-képzıdmény nyomozható: DNy-on a kovás üledékek, ÉK-

en a karbonátos hévforrás üledékek a jellemzıek. 

 

 

A Keszthelyi-hegység döntı szerepet játszik a Hévízi-forrástó hideg ágának után pótlódásában. A karsztos 

felszínre hulló csapadék beszivárgó része lefelé maximálisan a vízrekesztı Veszprémi Márga rétegig 

szivárog, majd nyugat felé áramló része viszonylag rövid-felmelegedést nem eredményezı-áramlási 

pályája végén a tó alatt húzódó szerkezeti vonal K-i oldalán áramlik fel, a forrásbarlang hideg ágát 

szolgáltatva. 

A város környezetében a középhegységi jelleg miatt összefüggı talajvíz nem jellemzı. A helyi földtani 

adottságoktól ill. a morfológiától függıen alakulhatnak ki össze nem függı talajvíz testek, elsısorban a 

mélyebb völgyekben.  

Megállapítható, hogy Keszthely területén jelentıs a szennyezésre érzékeny terület, a karsztkibúvás 

valamint jelentıs vízbázis védıterülettel is rendelkezik. Az agglomeráció részei a Gyenesdiás és 

Vonyarcvashegy településekhez tartozó vízbázisok, melyek a karsztkibúvásokon keresztül 

szennyezıdésre érzékeny területek. 
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A város közigazgatási területét besorolva az érzékenységi kategóriákba megállapítható, hogy Keszthely 

nagy része érzékeny a felszíni behatásokra. A Keszthelyi-hegység nagy része kétszeres, illetve 

háromszoros érzékenységő terület, mely fokozott védelmet igényel. 

 

 

3.2.6 Felszíni vizek vízminısége  
 

A Keszthelyi-hegység és a Balaton-part közötti peremhelyzető önálló vízfolyása nincs, de a Ny-i 

tájhatáron érinti a Csókakıi-patak (15 km, 25 km2) torkolati szakasza. Vízháztartása kiegyenlített. 

 
Lf=4 l/s.km2 Lt=29 % Vf=1 mm/év 

 

ahol: Lf: fajlagos lefolyás 

 Lt: Lefolyási tényezı %-ban 

 V: vízfelesleg mm-ben 

A Balatonra lejtı terület általában jó vízelvezetéső. A Csókakıi-patak melletti ártér is csak 1 km2-es, fele 

szántó, fele rét és legelı. 

A talajvíz mélysége 4 m alatt van, csak Keszthelytıl Ny-ra emelkedik 2 m-ig. mennyisége nem 

számottevı. Kémiai jellege kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Általában kemény, sıt Keszthely 

környékén igen kemény (45 nk° felett). 

A rétegvizek mennyisége is csekély (1 l/s/km2 alatt). Az artézi kutak mélysége eléri a 200 m-t is, 

vízhozamuk ingadozó. A hegység lejtıin néhány forrás is fakad, köztük a vonyarcvashegyi Erzsébet-

forrás a legjelentısebb, 18-240 l/p között ingadozó hozammal. 

 

Keszthely közigazgatási területét a Csókakıi-patak, valamint a település keleti határán húzódó 

Gyöngyös-övcsatorna, illetve a Hidegér-patak szeli át É-D-i irányban. A település vízelvezetését meglévı 

árok és csatornarendszer biztosítja.  

 

A Gyöngyös-patak nyíltvízi jellegő, kezelıje a 0+000-0+208 szelvények között a Nyugat-dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság, a vízfolyás további szakaszait a Kisbalatoni és Zalamenti Vizitársulat gondozza. A 

patak a Balatonba nádas szőrımezın keresztül torkollik. A vízfolyás kezelési terve alapján a meder 

iszapkotrását háromévente, a mederkaszálást évente két alkalommal végzik. A Csókakıi-patak szintén a 

Balatonba torkollik.  
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Balaton átlag vízszintjének alakulása 

 

 

10. ábra: A Balaton vízszintjének 2010. évi alakulását (cm)  

 
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai alapján 

 

A Keszthelyi-medence a tó vízminıség szempontjából leginkább problémás területe. 

A település életében meghatározó szerepet tölt be a tó vízminıségének alakulása, ezért az alábbiakban 

kerül bemutatásra az érintett két medencére (I., II. medence) vonatkozó, valamint összehasonlításul a 

Balatont érı összes terhelés legfrissebb (2009. évi) adatok.  

 

[A Balaton tápanyag-terhelésének mérlege, mérése és modellezése, 2009.  VITUKI KHT.]   
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23. táblázat: A Balatont érı összes nitrogénterhelés 

Eredet I. II. III. IV. Balaton 
Vízfolyások 339,0 407,4 247,4 11,5 1032,3 
Közvetlen szennyvíz 0,0 3,0 0,7 0,0 3,7 
Városias terület bemosódása 26,1 12,5 35,6 51,1 125,4 
Egyéb közvetlen vízgyőjtı bemosódása 44,6 19,3 57,8 35,3 157,1 
Légköri terhelés 98,7 329,7 451,7 567,6 1447,7 
Összesen 508,5 772,0 820,2 665,6 2766,1 
Forrás: A Balaton teljes vízgyőjtı területének állapot értékelése, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2009 

 

 

24. táblázat: A Balatont érı összes foszforterhelés 

A Balatont érı összes foszforterhelés 
 t/év 
Eredet I. II. III. IV. Balaton 
Vízfolyások 20,9 12,4 2,8 0,4 36,6 
Közvetlen szennyvíz 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 
Városias terület bemosódása 6,4 4,0 7,7 13,1 31,2 
Egyéb közvetlen vízgyőjtı bemosódása 17,2 6,9 21,5 12,7 58,2 
Légköri terhelés 0,8 2,8 3,9 4,8 12,4 
Összesen 45,3 26,3 36,2 31,0 138,9 
Forrás: A Balaton teljes vízgyőjtı területének állapot értékelése, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2009 

 

 

25. táblázat: A Balatont érı ortofoszfát foszfor terhelés 

A Balatont érı ortofoszfát foszfor terhelés 
 t/év 
Eredet I. II. III. IV. Balaton 
Vízfolyások 13,6 3,9 0,6 0,2 18,4 
Közvetlen szennyvíz 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 
Városias terület bemosódása 2,8 0,0 2,0 2,1 7,0 
Egyéb közvetlen vízgyőjtı bemosódása 6,7 0,1 1,7 1,3 9,7 
Légköri terhelés 0,8 2,8 3,9 4,8 12,4 
Összesen 24,0 7,0 8,5 8,4 48,0 
Forrás: A Balaton teljes vízgyőjtı területének állapot értékelése, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2009 
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26. táblázat: A Balatont érı összes biológiailag hozzáférhetı foszfor (BAP) terhelés 

A Balatont érı összes biológiailag hozzáférhetı foszfor (BAP) terhelés 
 t/év 
Eredet I. II. III. IV. Balaton 
Vízfolyások 15,1 5,6 1,1 0,3 22,0 
Közvetlen szennyvíz 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5 
Városias terület bemosódása 3,5 0,8 3,2 4,3 11,9 
Egyéb közvetlen vízgyőjtı bemosódása 8,8 1,4 5,6 3,5 19,4 
Légköri terhelés 0,8 2,8 3,9 4,8 12,4 
Összesen 28,3 10,9 14,1 12,9 66,1 
Forrás: A Balaton teljes vízgyőjtı területének állapot értékelése, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2009 

 

 

27. táblázat: A Balatont érı összes terhelés 2001-2009. 

t/év 
Évek Összes nitrogén Összes foszfor Összes ortofoszfát-P BAP 
2001. 3794 235 117 140 
2002. 2769 168 82 99 
2003. 3186 211 97 119 
2004. 3518 239 123 146 
2005. 2485 155 69 86 
2006. 2086 122 38 54 
2007. 2020 83 22 35 
2008. 2028 86 24 36 
2009. 2766 139 48 66 

 

Forrás: A Balaton teljes vízgyőjtı területének állapot értékelése, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, 2009 
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A tó vízminıségében az elmúlt 9 évben bekövetkezett változást lehet nyomon követni a fenti táblázatok 

segítségével.  

A Balatont érı összes terhelés, fenti négy paraméter vonatkozásában 2001-tıl áll folyamatosan 

rendelkezésre. (A Balaton tápanyagterhelésének mérlege, mérése és modellezése, 2009.)   

 

Az egész Balatonra összesített terhelésekbıl látható, hogy 2002-ben erıs csökkenés, majd ezt követıen 

2003-ben ismét határozott növekedés jelentkezett több paraméter tekintetében. 2005-ben újabb csökkenés 

kezdıdött, mely a csapadékosabb évek alatt folytatódott. 2009-ben minden vizsgált tápanyagforma 

terhelése jelentısen megnövekedett az emelkedı lefolyás értékek eredményeként.  

A Balaton trofitásának alakulását az a-klorofill maximumok alapján szokták kategorizálni. A hipertróf 

tartományban levı csúcsok után a tó 2003-ig folyamatosan eutróf, 2004-ben pedig három medence is újra 

mezotróffá vált, csak a Keszthelyi medencében mért maximum mutatott eutróf értéket. 
 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Víz.) 
 

- A csapadékvíz elvezetés rendszer kiépítése, a meglévı vízelvezetı árkok karbantartása 

(jelentısen hozzájárul a kiépítetlen vízelvezetés a Balaton össz-tápanyag terheléséhez) 

- A szennyvízcsatorna hálózatra történı rákötések maximalizálása 

- A terület felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny, komplex védelem kidolgozása 

szükséges 

- A felszíni szennyezıdésre fokozottan érzékeny és érzékeny területek jelenléte  

- A település felszíni vízfolyásainak mederrendezése nem kielégítı 

- Jelentısen csökkent a karsztvízszint 

 

 

 

3.2.7 Talaj 

3.2.7.1 Természetföldrajz 

 

A Keszthelyi-hegység és környéke földtani érdekességekben és értékekben gazdag terület.  Az értékek 

nem korlátozódnak a pusztán leíró tudomány által nyilvántartott érdekességekre, hanem találhatók köztük 

turisztikai, kulturális, történeti, és természetesen gazdasági értékek is.   

A hegységben változatos keletkezéső és korú kızetekkel találkozhatunk, a sekélytengeri platform 

karbonátoktól a szárazföldi eredető üledékeken keresztül a vulkanikus eredető kızetekig, mindegyik más-

más formakinccsel járul hozzá a terület helyrıl-helyre változó tájképi megjelenéséhez. 
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A felszínen megtalálható legidısebb képzıdmények a földtörténeti középkor (mezozoikum) elsı 

idıszakában a triászban keletkeztek.  A környéken a Balaton-felvidék egyik legnagyobb felszíni 

kiterjedéssel rendelkezı képzıdménye a Fıdolomit formáció nagy területeken található meg.   

A miocén során uralkodó normál tengeri viszonyokat és szubtrópusi körülményeket a Pannon korban 

felváltotta egy fokozatosan kiédesedı beltó, és lassan méréskeltbe forduló éghajlat.  A miocén tengeri 

karbonátos kızetekre törmelékes üledékek települtek.  Ezek az üledékek az alaphegységi medencékben 

ülepedtek le, változatos homok, agyag, márga, helyenként mészkı rétegekbıl állnak.   

 

Keszthely területén felszín közeli földtani felépítésében pleisztocén homok és kavics a domináns, s csak 

kisebb foltokban található a felszínen felsı-pannóniai homok. 

A település területének fekvése kiváló, a talaj jó és a termelésbiztonsága nagy. A magasabb térszintjeit 

erdıtalajok borítják, ez üledéken képzıdött agyagbemosódásos barna erdıtalaj (szılı- és gyümölcs 

mőveléső). 

Erózió következtében lepusztult 50 % részarányú barnaföld, 30 %-on pedig csernozjom barna erdıtalaj 

található (szántó területek). Az alluviumos agyagos vályog réti talaj és lápos tızeg területek elıfordulása 

is jellemzı. 

 

 

3.2.7.1.1 A Keszthelyi-hegység földtani jellemzése 

 

A Keszthelyi-hegység a Bakony-vidék, s egyben a Dunántúli-középhegység legnyugatibb kistája, területe 

290 km2. 

Alakrajzilag  neogén medencék és medencedombságok fölé magasodó, szomszédságától szigetszerően 

elkülönülı alacsony középhegység. 

Határait minden irányban élesen kirajzolódó szerkezeti vonalak, középhegységi fı törések jelölik ki. 

Délen a Balaton határolja, nyugaton pedig a hévízi törésvonalas (tektonikus) szélbarázda, - vagyis a 

Dunántúli-középhegység Budapestnél végzıdı "Dunai termálvonalá"-nak ellenlábasaként: a "Keszthely - 

Hévízi termálvonal". (DARNAY DORNYAI  1962 ) 

Északon a hegység lealacsonyodó hegylábfelszíne a Marcal-medencébe simul, keleten pedig a meredek 

lejtıi a Tapolcai-medencére tekintenek. 

 

Szerkezeti szempontból a hegységet kettıs karaktere teszi változatossá: egyrészt mikrotektonikusan 

összetöredezett sasbércek alkotják a Keszthelyi-fennsíkot, amelyet tektonikus árkok és medencék 

sorozata tagol, másrészt bazaltvulkáni kúpok és tanúhegyek, vulkáni gerincek és „lávalepények” építik fel 

a hegység északi részét. 
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A különbözı magasságú tönkös sasbérceket és fennsíkokat a törések mentén formálódott köztes (250-300 

m B.f.) és alacsonyabb helyzető hegyközi medencék (Rezi-medence, Várvölgyi-medence, Tomaji-

medence), ill. hegységperemi félmedencék (Vindornyalaki-medence) tagolják. 

A mai domborzat jellege és a tájökológiai kapcsolatok alapján a Keszthelyi-hegységet a mészkıbıl és 

dolomitból épült Keszthelyi-fennsíkra (dolomitrög), illetve a Tátika-csoport vulkanikus fennsíkjára 

tagolhatjuk. 

A Keszthelyi-fennsík különbözı magasságú (általában 300-450 m B. f.) sasbércek sorozatából áll. 

Jellemzı a völgyek és a sasbércek É-D-i szerkezeti irányítottsága. A dolomitból és mészkıbıl épült 

domborzat egész évben vízhiányos felszín közeli rétegekkel a Dunántúli-középhegység más tagjaihoz 

képest sajátos egyedi domborzati-ökológiai típust képvisel.  

 

 

3.2.7.1.2 A Keszthelyi dolomitrög földtani felépítése 

 

A jura-krétakori, különbözı mértékő emelkedések következtében a Keszthelyi-hegységet erıs törések, 

vetıdések érték és a triászkori táblavidék - táblás rögvidék lett. A törések, süllyedések mentén a hegység 

belsejébe is behatolt a Pannon-tenger és ott lerakta üledékeit. Minthogy a hegység nyugati részei voltak 

legjobban összetöredezve, délen is morzsolódtak le kisebb-nagyobb dolomitbörcök, ezért legjobban 

ezeket öntötte el és abradálta a tenger (3 abráziós szint).  

 

Fı építıkızete a lepusztult, összetörve lesüllyedt permkarbon rögökre települt felsıtriászkori lemezes, 

szaruköves dolomit, vastagpados fıdolomit, melyet negyedkori lösz és a Pannon-tenger parti 

képzıdményei vesznek körül. 

A hegység peremeit a jégkori szoliflukció miatt lösztelen, pannóniai agyagos, glaciális kıtörmelékes 

lejtık alkotják. 

LÓCZY (1913) a pannóniai tenger elsı abráziós teraszának színlıit 116 m és 136 m magasságban ismerte 

fel. A pliocén - (bazalt) - vulkánossággal és a Balatonárok pleisztocénkori (Riss - Würm) besüllyedésével 

(gyenge elmozdulások, íves réteghajlások) kapcsolatban a Pannon-tenger beszáradása után a hegység 

lassan emelkedni kezdett.  

Az évszázados függıleges elmozdulás következtében kerültek az egykor jóval magasabb szinten feltörı 

hévforrásai (Rezi várhegy 4 termálja, tomaji Kút-barlang - Biked - Dobogó - Péber domb - Pajtikai 

okkerbánya - Csókakı - Hévíz) - 350 m-rıl 109 m-re. A süllyedés-emelkedés törésvonalain késıbb sok 

helyen nemcsak forrásvizek, de kovasavas hévizek is feltörtek. 

DARNAY DORNYAI (1962) szerint ezekután a földtörténeti pliocén kor végén és pleisztocén kor elején 

évezredekig tartó, igen erıs szélfúvás (defláció) alakította a tájat.  
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Majdnem teljesen elszállította a löszt a hegység területérıl, U alakú, lapos szélbarázdákat vájt a 

dolomitfelszínbe, megkezdte a hegységre sokaságuknál fogva jellemzı dolomit-monádnokok (pl. Meleg-

hegy, Budai-hegy, Csóka-kı) kidolgozását. 

Sok a rohanó víz, szélsıséges idıjárási hatások munkáját jelzı, az általános lepusztulásból kimaradt, 

keményebb kızetréteg sziklafoka, dolomit tornya (pl. ilyen a gyenesdiási Kőmell, Büdöskút és Pajta 

völgy fölött a Ló-hegy és a Petı-hegy sziklafokai, Keszthely felett a Függı-kı és a Kígyóvár 

sziklafoka). 

 

BULLA (1928) szerint azt eredményezték ezek a hatások, hogy a Keszthelyi-hegység ma tökéletlen 

síksággá lepusztult, összetöredezett, majd újra kiemelkedett, korai, érett állapotban levı röghegység. 

A köves, sziklás felszínek dolomit, mészkı és bazalt alapkızetein a talajképzıdési folyamatoknak 

megfelelıen a genetikai talajtípusok sorozata alakult ki.  

 

Tetıkön, gerincéleken, kıfolyásokon a váztalajok mozgó törmeléke található. Ezt követıen dolomiton a 

fekete rendzina, illetve - ha a talajképzıdést erózió kevésbé gátolja - barna rendzina vastagabb-vékonyabb, 

kıtörmelékes rétegei fejlıdnek ki.  

E talajok a fejlıdés kezdetén levı képzıdmények, amelyekben a talajélet még kezdetleges. A 

dinamizmusuk még bizonytalan és a típusjelleget alig lehet felismerni. A termıerejük gyenge.   

 

A fás növényzet rajtuk mindig silány növekedéső, inkább cserje alakú, gyakran teljesen hiányzik. Mivel a 

vízgazdálkodásuk a sekély termıréteg miatt gyenge, ezért az éghajlati tényezık befolyása nagy. A 

völgyek lábánál a lemosódás és egyéb tényezık összehasonlításának eredményeként vastagabb 

termıréteg alakult ki, amely lehetıvé teszi a különbözı irányú mezıgazdasági hasznosítást (pl. szılıskert, 

gyümölcsös). 

 

A legtermékenyebb, vastag termırétegő agyagbemosódásos és rozsdabarna erdıtalajok a völgyekben és a 

lábazatokon alakultak ki. A barnaföld, a Ramann-féle barna erdıtalaj fizikai talajfélesége a "Keszthelyi-

Riviérán" harmadkori és idısebb üledéken kialakult középkötött vályog. 

 

A peremek lejtıs síkjainak alsó szintjein fokozatosan kivastagszik a málladéktakaró és a homokos 

agyagos réteg. Az alluviális síkokon tızeges lápos képzıdmények is elıfordulnak. 

 A Balaton középvízállása 104,84 méteres magasságban helyezkedik el a tenger szintje felett (0,79 m a 

vízmércék "0" pontja). A tó mellékét a pannóniai - pontusi rétegek sárga homokja kisebb-nagyobb 

öblözetekkel Balatongyörökig kíséri. 
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A Keszthelyi hegységet D-rıl és Ny-ról néhány száz m-tıl 2 km-ig terjedı szélességben 105-180 m tszf-i 

magasságban övezı felszín.  

A Balaton-felvidék lábához támaszkodó Balatoni-Riviérához hasonló genetikájú lejtıs hegylábfelszín 

160-140 és 115-120 m átlagmagasságú szintekkel, amelyek alatt a tóparton egy 110-114 m-es pleisztocén 

tavi abráziós szint, továbbá a parti alluviális síkok (105-108 m) sorakoznak.  

Zömmel a hegységet felépítı dolomit, kisebb részben mészkı, foltokban pannóniai üledék és törmelékük, 

málladékuk van a felszínen. Elıbbi jellemzı a Szépkilátót magán hordó kiterjedt abráziós síkra, míg a 

helységbıl kilépı Vár-völgy hordalékkúpja homokos-löszös, dolomittörmelékes felépítéső, akárcsak az 

É-nak felnyúló Keszthelyi-öblözet nagy része.  

A hegységperemi lejtıs síkok alsóbb szintjein fokozatosan kivastagszik a málladéktakaró és a löszös – 

homokos - agyagos összlet, Balatongyöröktıl Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson át Keszthelyig.  

 

A legalacsonyabb alluviális síkokon tızeges, lápos képzıdmények is elıfordulnak. A terület mintegy 

felére a <5 m/km2, a többi felszínre egyenlı arányban az 5-10 ill. a 10-25 m/km2 relatív relief a jellemzı. 

Csak a hegység 400 m átlagmagasságú tömbjének a hegylábfelszínre való meredek leszakadásainak 

keskeny sávjain mutatkozik 150-200 ill. 200-250 m/km2-es relatív relief. 

 

A város közigazgatási területe Balaton felé, megközelítıleg északról délre lejtı terület közel párhuzamos 

"bordákkal" és völgyekkel szabdalt, a völgyekben lezúduló csapadékvízzel (a völgyek közül kettıben 

patakkal, - Gyöngyös, Csókakı). 

 

 

 

 

 

3.2.7.2 Talaj és földhasználat 
 

Felhagyott bányaterületek 

A Bányakapitányság nyilatkozata alapján, valamint a Magyar Geológiai Szolgálat nyilvántartásában is 

szerepel több Keszthely területét érintı bányaterület.  

 

Keszthely környéki bányák: 

− „Keszthely I. (Pilikáni bánya) - dolomit” védnevő bányatelken mőködı bánya 
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Határvonala töréspontjai koordinátái HKR Vetületi Rendszerben: 

 
Töréspont 
sorszáma 

Y 
(m) 

X  
(m) 

I. 135642 37681 
II. 135499 37661 
III. 135406 37661 
IV. 135381 37833 
V. 135617 37890 
VI. 135741 37887 
VII. 135820 37822 
VIII. 135805 37748 

 

A bányatelek  területe: 8 ha, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 183,0 m Bf. 

alaplapja: + 145,0 m Bf. 

A bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság állapította meg a V.118-15/94/95. számú 

határozatával.  A bányavállalkozó a DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, 

Dózsa Gy. u. 8.).  

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 775/20/2008. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2012.12.31. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 2021-ig végez.   

 

− „Keszthely II. (Csókakı) – dolomit” védnevő bányatelken mőködı bánya 

Határvonala töréspontjai koordinátái Sztereografikus Vetületi Rendszerben: 

 
Töréspont 
sorszáma 

Y 
(m) 

X  
(m) 

I. 138850 72310 
II. 138810 72255 
III. 138770 72190 
IV. 138702 72109 
V. 138634 72122 
VI. 138602 72200 
VII. 138570 72230 
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VIII. 138596 72346 
IX. 138525 72477 
X. 138525 72539 
XI. 138865 72518 
XII. 138869 72350 

A bányatelek  területe: 10 ha 3000 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 302, m Af. 

alaplapja: + 234,0 m Af. 

A bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság állapította meg a V. 119-18/94. számú határozatával. 

A bányavállalkozó a DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 

8.).  

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 3450/38/2007. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2011.12.31. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 2031-ig végez. 

− „Keszthely III. (Tömlöc-hegyi dolomitbánya) – dolomit” védnevő bányatelken mőködı bánya 

Határvonala töréspontjai koordinátái Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV): 

 
Töréspont 

száma 
Y(m) X(m) Z(mBf) 

1. 513.699,60 166.102,51 284,1 
IV. 513.777,80 166.161,50 286,2 
V. 513.967,20 166.209,20 250,3 
I. 514.094,50 166.135,50 233,1 
2. 514.138,88 166.153,00 228,5 
3. 514.179,79 166.138,68 225,0 
4. 514.192,04 165.996,73 260,0 
5. 514.147,43 165.982,93 260,0 
6. 514.068,88 166.032,67 266,5 
7. 513.901,78 165.888,25 280,0 
8. 513.685,86 165.926,92 272,6 

A bányatelek  területe: 10 ha 7172 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 288,0 m Bf. 

alaplapja: + 230,0 m Bf. 

A bányatelket a Pécsi Bányakapitányság állapította meg a 794/1996. számú határozatával, és 

módosította a 843/31/2008. számú határozatával. 
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A bányavállalkozó a DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 8.).  

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 590/8/2009. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2017.12.31. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 30 évet meghaladóan is végez. 

 

− „Keszthely IV. (Új Budaihegyi bánya) – dolomit” védnevő bányatelken mőködı bánya  

Határvonala töréspontjai koordinátái Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV): 

 
Töréspont 
sorszáma 

Y 
(m) 

X  
(m) 

1. 513811,00 164240,00 
2. 513821,00 164580,00 
3. 514275,00 164560,00 
4. 514271,50 164209,00 

 

A bányatelek  területe: 15 ha 7920 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 275,0 m Bf. 

alaplapja: + 180,0 m Bf. 

A bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság aV. 1011-14/1994. számú határozatával állapította 

meg, és a V. 1011-19/1994. számú határozatával módosította. 

A bányavállalkozó a TRIÁSZ-Kıbányászati Kft. (8361 Keszthely, Pf. 16.)   

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 761/5/2010. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2011.10.30. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 2035-ig végez. 

 

− „Keszthely V. (Budai-hegyi dolomitbánya) – dolomit” védnevő bányatelken mőködı bánya  

Határvonala töréspontjai koordinátái Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV): 
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Töréspont 
száma 

Y(m) X(m) 

1. 513.766 163.644 
2. 513.772 163.722 
3. 513.816 163.776 
4. 513.850 163.792 
5. 513.901 163.777 
6. 513.979 163.761 
7. 514.045 163.760 
8. 514.050 163.673 
9. 513.9836 163.594 

 

 

A bányatelek  területe: 4 ha 708 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága:A 

bányatelek  fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 233,0 m Bf. 

alaplapja: + 190,0 m Bf. 

 

A bányatelket a Pécsi Bányakapitányság a 2063/1996/3. számú határozatával állapította meg, és a 

4259/2004./5., 9620/2004./4. számú határozataival módosította. 

A bányavállalkozó a MOLNÁR-Kİ Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.) 

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 3113/8/2009. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2010.12.31.  

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 2026-ig végez. 

− „Keszthely VI. (Fehérrét-dőlı) – homokkı” védnevő bányatelken mőködı bánya 

Határvonala töréspontjai koordinátái Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV): 

Töréspont 
száma 

Y(m) X(m) 

1. 508.617,50 159.183,98 
12. 508.623,05 159.213,22 
13. 508.285,00 159.280,00 
14. 508.440,00 159.440,00 
15. 508.705,00 159.645,00 
16. 508.760,00 159.630,00 

        10.   508.854,37   159.481,30 
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        11.   508.940,80   159.345,11 
4. 508.960,59 159.341,35 
5. 509.024,12 159.243,05 
6. 508.990,62 159.066,80 

A bányatelek  területe: 21 ha 3891 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 121,0 m Bf. 

alaplapja: + 106,0 m Bf. 

 

A bányatelket a Pécsi Bányakapitányság az 5813/2002/5. számú határozatával állapította meg, és a 

62/22/2008., 176/15/2009. számú határozatokkal módosította. 

A bányavállalkozó a "MAGYAR DÍSZÍTİKİ" Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8360 Keszthely, 

Bessenyei Gy. u. 27.). 

A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 2798/17/2010. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2013.12.31. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 30 évet meghaladóan is végez. 

 

− „Keszthely VII. (Gy ıri-rét -d őlı) – homokkı” védnevő bányatelken mőködı bánya 

Határvonala töréspontjai koordinátái Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV): 

 
Töréspont 
sorszáma 

Y 
(m) 

X  
(m) 

1. 508.372 159.116 
2. 508.480 159.100 
3. 509.090 158.930 
4. 509.090 158.770 
5. 508.770 158.700 
6. 508.052 158.950 

A bányatelek  területe: 24 ha 1824 m2, fedı- és alaplapjának tengerszint feletti magassága: 

fedılapja: + 117,0 m Bf. 

alaplapja: + 105,0 m Bf. 

A bányatelket a Magyar Bányászati Hivatal a 1521/2003/2. számú határozatával állapította meg.  

A bányavállalkozó Szántó András Egyéni Vállalkozó (8360 Keszthely, Bessenyei Gy. u. 27.) 
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A bánya érvényes kitermelési mőszaki üzemi tervvel rendelkezik, a mőszaki üzemi tervet a Pécsi 

Bányakapitányság a 1461/23/2009. számú határozatával hagyta jóvá. A mőszaki üzemi terv 

érvényességi ideje: 2013.12.31. 

A bánya kitermelési tevékenységet várhatóan 30 évet meghaladóan is végez. 

Kutatási terület: 

 

− A Keszthely város külterületén fekvı 0155/37, 0155/38, 0155/39, 0155/40 és 0155/41 helyrajzi 

számú ingatlanokat érinti a REÁLKİ Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8360 Keszthely, József 

Attila utca 19.) jogosultságában lévı kutatási terület. A kutatható ásványi nyersanyagok: agyag, 

homok, homokkı és kavics. A Pécsi Bányakapitányság kutatási jogot adományozó határozatának 

száma: 5742/4/2008, a kutatás mőszaki üzemi tervét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal az 

1715/3/2009 iktatószámú, másodfokú határozattal hagyta jóvá. A Pécsi Bányakapitányság a 

2520/12/2010 iktatószámú határozatával a kutatás keretében, a területen 12 db kutatóakna 

létesítését engedélyezte. A bányavállalkozó a kutatást 2010 augusztusában befejezte, valamint a 

terület rekultivációját, tájrendezését elvégezte. Az elvégzett kutatásról a törvényes határidın belül 

elkészítette és elfogadásra benyújtotta a zárójelentést, készletszámítást. 

 

A kutatási területet alkotó blokk határvonalának törésponti koordinátái (EOV rendszerben): 

 

Töréspont jele Y (EOV) X (EOV) 
1 510 020,70 160 296,10 
2 510 316,50 160 349,10 
3 510 324,60 160 225,90 
4 510 015,20 160 170,60 
5 510 017,80 160 225,40 

Területe: 37 686 m2, azaz 0,037686 km2. 

 

Jelenleg a Pécsi Bányakapitányságon folyamatban lévı kutatási jog adományozása iránti 

kérelmekre indult eljárások: 

- Jádi Balázs (8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság utca 10.) által 2008. január 24-én elıterjesztett homokkı 

ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatási jogadomány kérelem. A kérelemben „Sziget I.” és „Sziget 

II.” elnevezéssel ellátott kutatási blokkok a Keszthely Város külterületén fekvı 0207/2, 0207/5, 0207/6, 

0207/10-12, 0207/14-22, 0207/24-28, 0207/30-95, 0207/99-101, 0207/104-156, 0206/2, 0196, 0185, 

0184/2, 0208-0210 és 0212/5-6 helyrajzi számú ingatlanokat érintik. 
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A Zala Megyei Bíróság 8.K.20.823/2010/8. számú ítéletében foglaltak szerint a Pécsi 

Bányakapitányság az ügyben az új eljárást megindította, azonban azt a Jádi Balázs 

meghatalmazott hozzátartozója, Jádi Zsolt által elıterjesztett, más, jogerısen lezárult 

bányahatósági eljárásokban való ügyféli jogállásának megállapítása iránti kérelemre indult 

eljárás jogerıs lezárulásának idıtartamára (amely az elsı- és másodfokú döntések meghozatalát 

követıen jelenleg szintén bírósági felülvizsgálat alatt áll) a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdése értelmében 

fel kellett függeszteni. 

 

A kérelmezett kutatási területet alkotó blokkok határvonalának törésponti koordinátái (EOV 

rendszerben): 

 

 I. blokk: 
Töréspont jele Y (EOV) X (EOV) 

1 507 987,00 159 000,00 
2 507 909,00 159 160,00 
3 507 898,00 159 244,00 
4 508 098,00 159 860,00 
5 508 250,00 159 926,00 
6 508 272,00 160 000,00 
7 508 700,00 160 000,00 
8 509 300,00 159 000,00 

Területe: 986 860,0 m2, azaz 0,9869 km2. 

 

    

II. blokk: 

 
Töréspont jele Y (EOV) X (EOV) 

1 509 300 159 000 
2 509 090 158 770 
3 508 770 158 700 
4 508 000 158 970 
5 507 987 159 000 

Területe: 236 195,0 m2, azaz 0,2362 km2. 

 

- Jádi Gábor (8361 Keszthely, Dózsa György u. 23.) által 2009. január 28-án beterjesztett 

(Csillagsor I; II; III; IV; V; VI; VII és VIII. blokk) homokkı ásványi nyersanyag-kutatási 

jogadomány kérelem.  
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- Az elıterjesztett kérelemben EOV törésponti koordinátákkal körülhatárolt terület Keszthely, 

Gyenesdiás, Cserszegtomaj, Rezi, Karmacs, Szentgyörgyvár, Felsıpáhok, Nemesbük, Hévíz, 

Alsópáhok, valamint Sármellék települések közigazgatási területét érinti, összesen mintegy 

61,26 km2 területen. 

A Jádi Gábor kérelmére indult eljárás jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdése értelmében fel van 

függesztve. 

 

A kérelmezett kutatási területet alkotó blokkok határvonalának törésponti koordinátái (EOV 

rendszerben): 

 

  I. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 503 500,0000 161 950,0000 
2 504 400,0000 161 150,0000 
3 504 630,0000 161 120,0000 
4 504 730,0000 160 400,0000 
5 505 000,0000 159 550,0000 
6 504 692,0000 157 615,0000 
7 504 950,0000 157 150,0000 
8 505 190,0000 156 000,0000 
9 505 700,0000 156 220,0000 
10 505 501,8949 157 220,4307 
11 506 987,2442 157 133,7892 
12 506 582,0000 154 750,0000 
13 506 000,0000 154 750,0000 
14 505 840,0000 155 300,0000 
15 505 470,0000 155 690,0000 
16 504 285,0000 155 500,0000 
17 504 500,0000 155 820,0000 
18 504 500,0000 156 370,0000 
19 504 090,0000 156 370,0000 
20 503 770,0000 158 300,0000 
21 504 000,0000 158 300,0000 
22 504 000,0000 158 515,6338 
23 504 440,0000 158 590,0000 
24 504 340,0000 158 085,0000 
25 504 035,0000 158 060,0000 
26 504 035,0000 157 690,0000 
27 504 690,0000 157 615,0000 
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28 504 795,0000 158 650,0000 
29 504 000,0000 158 518,1165 
30 504 000,0000 159 550,0000 
31 503 500,0000 159 550,0000 
32 503 600,0000 160 220,0000 
33 504 030,0000 160 880,0000 
34 503 600,0000 160 880,0000 

    

 

II. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 505 660,8195 161 471,9327 
2 506 580,0000 161 700,0000 
3 506 580,0000 162 080,0000 
4 506 674,0000 162 071,3708 
5 506 890,0000 160 750,0000 
6 507 900,0000 159 550,0000 
7 507 600,0000 158 890,0000 
8 507 980,0000 159 550,0000 
9 507 970,0000 159 960,0000 
10 508 460,0000 160 120,0000 
11 508 858,1386 159 694,1303 
12 508 681,3339 159 645,9674 
13 508 069,9958 159 770,0070 
14 507 929,9941 159 300,0013 
15 507 909,9939 159 159,9997 
16 508 000,0000 158 970,0000 
17 508 054,0316 158 951,0539 
18 508 052,0000 158 950,0000 
19 508 770,0000 158 700,0000 
20 509 090,0000 158 770,0000 
21 509 090,0000 158 930,0000 
22 508 479,9021 159 100,0273 
23 508 080,0006 159 170,0101 
24 507 915,0950 159 160,3097 
25 507 935,1190 159 300,4775 
26 508 139,9994 159 319,9899 
27 508 623,0405 159 213,2124 
28 508 617,4885 159 183,9731 
29 508 990,6277 159 066,7871 
30 509 002,5169 159 129,3383 
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31 509 090,0000 159 110,0000 
32 509 023,7599 159 214,3783 
33 509 059,3411 159 401,5783 
34 509 252,0000 159 120,0000 
35 509 230,0000 158 560,0000 
36 508 800,0000 158 365,0000 
37 508 113,7399 158 609,1317 
42 508 101,4335 158 613,5097 
43 507 015,0000 159 000,0000 
44 506 680,0000 161 750,0000 
45 506 300,0000 161 360,0000 
46 506 990,0000 157 150,0000 
47 505 500,0000 157 230,0000 
48 505 200,0000 157 230,0000 
49 505 370,0000 158 600,0000 
50 506 010,0000 159 200,0000 
51 505 320,0000 159 300,0000 
52 506 120,0000 159 450,0000 
53 505 782,0000 160 151,0000 
54 505 386,0000 160 151,0000 
55 505 000,0000 159 550,0000 
56 504 730,0000 160 400,0000 
57 504 630,0000 161 120,0000 
58 504 400,0000 161 150,0000 
59 504 790,2751 161 754,8860 
60 505 250,0000 161 737,0000 
61 505 648,5681 161 468,8928 
62 505 554,5777 161 128,5827 
63 505 085,0000 161 290,0000 
64 504 950,0000 161 275,0000 
65 504 870,0000 161 360,0000 
66 504 830,0000 161 630,0000 
67 504 710,0000 161 610,0000 
68 504 910,0000 160 570,0000 
69 505 420,0000 160 600,0000 
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 III. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 505 075,0000 163 770,0000 
2 507 136,1544 166 750,0000 
3 508 520,0000 166 750,0000 
4 508 720,0000 165 550,0000 
5 508 520,0000 165 550,0000 
6 508 520,0000 165 507,7703 
7 508 285,5000 165 467,2347 
8 508 326,0000 166 018,0000 
9 508 234,0000 166 370,0000 
10 507 630,0000 166 269,0000 
11 507 616,0000 166 135,0000 
12 507 549,0000 166 084,0000 
13 507 508,0000 165 657,0000 
14 507 645,0000 165 502,0000 
15 507 666,0000 165 350,0000 
16 508 520,0000 165 497,6220 
17 508 520,0000 164 350,0000 
18 507 400,0000 163 150,0000 
19 507 200,0000 161 950,0000 
20 508 776,8285 160 313,2228 
21 507 600,0000 160 390,0000 
22 507 050,0000 161 950,0000 
23 506 912,9277 163 445,3338 
24 506 597,8508 164 474,4487 
25 506 850,0000 164 210,0000 
26 508 050,0000 165 050,0000 
27 508 100,0000 164 920,0000 
28 508 300,0000 164 920,0000 
29 508 480,0000 165 440,0000 
30 507 600,0000 165 250,0000 
31 507 340,0000 165 250,0000 
32 507 290,0000 165 660,0000 
33 506 938,3974 165 599,7253 
34 506 300,0000 164 350,0000 
35 506 674,6655 162 071,3708 
36 506 580,0000 162 080,0000 
37 505 680,0000 162 140,0000 
38 505 665,0000 162 525,0000 
39 505 750,0000 162 180,0000 
40 506 490,0000 162 300,0000 
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41 506 500,0000 162 385,0000 
42 506 480,0000 162 715,0000 
43 506 200,0000 162 715,0000 
44 506 124,2817 162 924,9682 
45 505 920,0000 162 885,0000 
46 505 890,0000 162 600,0000 
47 505 040,5913 162 342,1774 
48 505 167,1360 161 867,7031 
49 504 858,3429 161 891,7606 
50 505 075,0000 163 764,4904 
51 505 079,0000 162 992,0000 
52 505 415,0000 163 050,0000 
53 505 440,0000 162 950,0000 
54 505 078,0000 162 895,0000 
55 505 080,0000 162 510,0000 
56 505 850,0000 162 610,0000 
57 505 700,0000 163 800,0000 

 

 IV. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 506 937,4305 168 077,2081 
2 506 370,0000 167 790,0000 
3 506 350,0000 166 920,0000 
4 507 136,1544 166 750,0000 
5 505 075,0000 163 770,0000 
6 504 770,0000 163 810,0000 
7 504 400,0000 165 380,0000 
8 505 230,0000 165 550,0000 
9 504 920,0000 166 750,0000 
10 505 130,0000 167 270,0000 
11 504 400,0000 167 370,0000 
12 504 400,0000 165 550,0000 
13 503 930,0000 164 800,0000 
14 504 000,0000 162 170,0000 
15 503 870,0000 162 170,0000 
16 503 730,0000 162 920,0000 
17 503 860,0000 163 630,0000 
18 503 860,0000 164 090,0000 
19 503 480,0000 164 050,0000 
20 503 480,0000 163 660,0000 
21 503 320,0000 163 890,0000 
22 502 970,0000 165 290,0000 
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23 503 890,0000 165 290,0000 
24 504 310,0000 167 500,0000 
25 504 770,0000 167 500,0000 
26 504 770,0000 167 950,0000 

 

 V. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 506 937,4305 168 077,2082 
2 505 560,7151 167 996,4243 
3 505 330,0000 169 150,0000 
4 506 000,0000 170 350,0000 
5 506 943,1378 168 287,3426 
6 506 937,4305 168 077,2088 
7 508 950,0000 167 950,0000 
8 510 264,9083 168 491,6655 
9 509 522,7658 168 421,3969 
10 509 704,0378 169 560,7270 
11 509 646,3783 169 894,0560 
12 509 395,9382 170 428,7195 
13 509 910,0000 170 630,0000 
14 510 010,0000 170 500,0000 
15 510 000,0000 169 150,0000 
16 511 150,0000 169 150,0000 
17 510 800,0000 168 300,0000 
18 510 300,0000 168 300,0000 
19 510 300,0000 167 400,0000 
20 510 550,0000 167 400,0000 
21 510 800,0000 166 450,0000 
22 509 850,0000 165 550,0000 
23 509 200,0000 165 550,0000 
24 508 950,0023 167 949,9775 

 

    

VI. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 511 700,0000 162 670,0000 
2 511 700,0000 164 214,0000 
3 512 400,0000 163 150,0000 
4 511 850,0000 163 550,0000 
5 511 850,0000 163 150,0000 
6 511 520,0000 160 300,0000 
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7 511 900,0000 159 850,0000 
8 510 640,0000 160 500,0000 
9 510 640,0000 160 998,2000 
10 511 078,6000 160 998,8000 
11 510 520,0000 161 430,0000 
12 510 730,0000 161 620,0000 
13 510 470,9094 162 685,6934 
14 510 679,0659 162 693,6680 
15 510 730,9000 162 431,8000 
16 510 822,2000 162 491,0000 
17 510 778,9000 162 707,5000 
18 509 878,7300 162 673,0141 
19 509 706,9077 163 129,5840 
20 510 300,6466 163 386,0195 
21 510 200,0000 163 800,0000 
22 509 400,0000 163 650,0000 
23 509 400,0000 163 150,0000 
24 510 150,0000 161 650,0000 
25 510 519,0000 161 430,0000 
26 510 150,0000 161 250,0000 
27 510 150,0000 160 517,4005 
28 509 997,6068 160 009,4232 
29 509 200,0000 163 150,0000 
30 509 550,0000 164 350,0000 
31 509 200,0000 165 550,0000 
32 509 850,0000 165 550,0000 
33 509 750,0000 164 350,0000 
34 510 800,0000 164 350,0000 
35 511 150,0000 165 050,0000 
36 511 695,0000 164 221,6000 
37 511 695,0000 162 669,9673 
38 510 935,0000 162 665,0000 
39 510 945,0000 162 340,0000 
40 510 760,0000 162 340,0000 
41 510 815,0000 161 520,0000 
42 511 032,0000 161 170,0000 
43 511 285,0000 161 250,0000 
44 511 245,0000 161 900,0000 
45 511 440,0000 161 970,0000 
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VII. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 511 850,0000 163 550,0000 
2 512 400,0000 163 150,0000 
3 513 000,0000 164 000,0000 
4 513 496,0000 164 022,0000 
5 513 520,0000 163 150,0000 
6 514 150,0000 163 300,0000 
7 514 632,0000 162 463,0000 
8 514 802,1662 160 727,9129 
9 512 050,0000 160 900,0000 
10 511 900,0000 159 850,0000 
11 511 520,0000 160 300,0000 
12 511 850,0000 163 150,0000 

 

 

 VIII. blokk: 
Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 510 000,0000 160 000,0000 
2 510 150,0000 160 500,0000 
3 510 640,0000 160 500,0000 
4 511 900,0000 159 850,0000 
5 510 800,0000 159 550,0000 
6 510 800,0000 159 050,0000 
7 511 300,0000 159 050,0000 
8 511 400,0000 157 150,0000 
9 511 150,0000 156 800,0000 
10 511 250,0000 156 000,0000 
11 511 650,0000 154 400,0000 
12 511 950,0000 153 700,0000 
13 511 550,0000 153 600,0000 
14 510 133,0000 158 160,0000 
15 509 517,9091 158 899,6828 
21 509 517,8736 158 899,7256 
22 508 867,9773 159 681,2639 
23 509 059,3411 159 401,5783 
24 509 023,7599 159 214,3783 
25 509 019,8434 159 220,5498 
26 509 024,1200 159 243,0500 
27 508 960,5900 159 341,3500 
28 508 940,7963 159 345,1088 
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29 508 854,3700 159 481,3000 
30 508 854,3683 159 481,2984 
31 508 760,0000 159 630,0000 
32 508 692,2239 159 643,7517 

 

 

Mezıgazdasági területek 

Mezıgazdasági terület-felhasználásba elsısorban rét, legelı, szántó, szılı, gyümölcsös hasznosítású 

felületek tartoznak. Keszthelyen ezek a funkciók mozaikszerően váltakoznak egymással és a 

lakóhelyekkel, amit az elég kedvezıtlen talajviszonyok minél jobb kihasználása alakított ki.  

Nagy kiterjedéső mezıgazdasági rendeltetéső területek elsısorban a település déli határa (Egyetemi 

Tangazdaság), valamint a Hévízi út mentén találhatók. Kisebb kiterjedéső mezıgazdasági területek a 

település határvonalai mentén is találhatók. A település méretéhez viszonyítva kicsi a mezıgazdasági 

területek aránya, a településszerkezeti javaslataink szerint is csak 278 ha. 

 

A keszthelyi mezıgazdasági területeken növénytermesztés folyik. A település déli felében található 

egyetemi gyümölcsös külön figyelmet érdemel. A mezıgazdasági területeken a nagyüzemi állattartás nem 

engedhetı meg a talaj védelme, illetve az idegenforgalmi zavaró hatása miatt. 

    

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Talaj): 

 

- A település teljes területe szennyezıdésre fokozottan érzékeny 

- A talaj teherbíró képessége nagy, de a beépítések nagy aránya rombolja a talaj szerkezetét 

- A csökkenı karsztvízszint csökkenti a talaj teherbíró képességét 

- Az alacsony talajvízszint következtében csökken a talaj humusztartalma, gyorsul az oxidáció 

és a (tápanyag) kilúgozódás 

- Az emberi beavatkozások hatására a rekultiválandó területek (bányaterületek) tájba 

illesztésére és az eredeti zöldfelület kialakítására kell törekedni, vagy a településkép 

figyelembe vételével a megfelelı utóhasznosítást kidolgozni. 

 

 

3.2.8 A környezeti és ökológiai állapot  

 

Ökológiai kiegyenlítı-felületnek - szőkebb értelemben - viszont a mezıgazdasági és részben a 

kertgazdasági termesztı-felületeken lévı, idıszakosan, ill. tartósan vízzel vagy fás növényzettel borított 

felületeket tekintjük. (FEHÉR, 2001) 
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Ilyenek: 

� a lefolyástalan mélyedések (tavak, tókák) 

� a rendszeresen vízzel borított főzbokrosok, csalitok, csenderesek 

� a nádasok, vízállásos láprétek 

� az egykori kubikgödrök, vályogvetıgödrök 

� a felhagyott regenerálódó anyagnyerıhelyek 

� a fával benıtt vagy füves mezsgyék 

� a mezıvédı és hófogó erdısávok 

� az erdıfoltok, facsoportok, pagonyok 

� a cserjével, fával benıtt vízmosások, horhosok, lemélyült földutak 

 

A növény- és állatfajok élıhelyéül szolgáló ökológiai felületek a mezıgazdasági monokultúrák között 

több faj egyetlen menedékei.  

Bár néhány állatfaj (pl.: fürj, egerészölyv, vörösvércse) gyakran a gabonatáblákon, és egyéb 

takarmánytermesztı felületeken keres táplálékot és búvóhelyet, a fauna és flóra fajgazdagsága csak az 

ökológiai kiegyenlítı felületek fenntartásával, ill. az egykoriak felújításával érhetı el. 

 

Tágabb értelemben az ökológiai kiegyenlítı-felületek klímatényezıként is felfoghatók. Ennek értelmében 

valamennyi tartósan és összefüggıen fás növényzettel (erdı) borított felület, továbbá a vízfelületek, a 

lápok hatékonyak. Ökológiai kiegyenlítı hatásuk is közismert (CSEMEZ, 1996). 

Keszthelyt körülhatárolható magterület-együttest lefedi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe, így 

számos nagy jelentıséggel bíró területrész országos védelemben részesül. 

E nagy kiterjedéső és kedvezı élıhely-rekonstrukciós lehetıségekkel bíró magterület észak-keleti 

irányban a Bakony magterületével, déli irányban a Kis-Balaton magterületével, északi irányban pedig a 

Marcal menti élıhelykomplexek által alkotott magterülettel kell, hogy kapcsolatban maradjon. 

E kapcsolatot az "ugródeszka" jellegő élıhelytöredékek és az ökológiai folyósók hivatottak 

megteremteni. Sajnos a magterületeknél elmondott jó természetességi állapot az ökológiai térstruktúra 

ezen elemeire már csak részben, vagy helyenként egyáltalán nem igaz.   

 

A térségben (illetıleg annak határain) megjelenı "ugródeszka" jellegő élıhelytöredékek és ökológiai 

folyosók az alábbiak: 

� Keszthelyi-láp – Keszthelyi Kastélypark – Keszthely-hegység 

E területek természeti állapota nagyon változó. Vannak kielégítı állapotú egységek, de a területek nagy 

része kisebb-nagyobb beavatkozásokat igényelne, hogy fontos szerepét maradéktalanul betölthesse.  

A térség elsırendő táj- és természetvédelmi feladatai közé kell sorolni ezen ökológiai folyosók, 

"ugródeszkák" megóvását, rehabilitációját. 
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Az ökológia az élılények egymás és környezetük közötti kölcsönhatás – rendszerét vizsgálja. Az 

ökológiai rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyíltak, ezért fokozottan érzékenyek a 

természetes vagy antropogén hatásokra.  

Az élı rendszerek természetes körülmények között is változnak, de az emberi élet tartamához képest 

lassan, míg az emberi beavatkozások hatására a változások felgyorsulhatnak. Ha a környezetvédelmi 

szempontból negatív hatások dominánssá válnak (pl. túl sok az illegális hulladéklerakó, trágyadepó a 

külterületen), a rendszer gyors ütemben degradálódik, sıt el is pusztulhat.  

Az élı rendszerekben fennálló törvényszerőségek ismeretében az ember szabályozhatja azok mőködését, 

így kellı tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan létrehozható egy új 

dinamikus egyensúlyi állapot. 

Az ökológiai állapotot a környezetterhelést is számottevıen befolyásolja.  

 

A települési környezet minıségét a késıbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegıtisztaság-védelem, valamint 

a jelentıs hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg. 

 

A települési környezet részletes vizsgálata alapján a következı környezetvédelmet érintı megállapítások 

rögzíthetık: 

� érdekében a Kormány határozatai alapján kidolgozott feladatterv szerint Keszthelyt érintıen a 

Balaton közvetlen vízgyőjtıjén kell intézkedéseket foganatosítani. 

� A Hévizi-tó ivóvízbázis elızetesen lehatárolt védıterületei. 

� Keszthely a 33/2000.  (111.17.) Kormányrendelet besorolási elve szerint "A" fokozottan érzékeny 

területen helyezkedik el, mely a felszín alatti vizek és a földtani közeg fokozott védelmét igényli. 

� A település nitrátérzékeny területen helyezkedik el. 

 

A környezeti elemek védelme és a jelentıs hatások elleni védelem, valamint a település mőködésének, 

mőködtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi építési szabályzat elkészítésének keretein. A 

környezet védelmét szolgáló fejlesztési program különösen nagy súllyal jelentkezhet a település életében 

és az önkormányzatok feladatainak ellátásában. 

  

A kiegyensúlyozott területi fejlıdése és a térség megfelelıen természeti értékek megırzése és szabályozott 

területhasználata elengedhetetlen feltétele az ökológiai állapot egyensúlyának megırzéséhez. 
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3.2.9 Élıvilág, természeti és táji értékek  

 

Napjainkban az urbánus környezetben élı ember mind jobban visszavágyik az "érintetlen" természeti 

környezetbe, nyugalmat keres, de kényelmet is akar. Az idegenforgalom gyakorlatilag a természeti 

környezet kedvezı adottságait tárja fel sajátos aspektusából és teszi fogadásra alkalmassá, értékesíthetıvé, 

"fogyaszthatóvá".  

A természetföldrajzi környezet és a társadalom kapcsolatában a kölcsönhatás kifejezésre jut abban is, 

hogy a vízvilág és a dombvidéki erdıségek kedvezı klimatikus adottságaikkal, tiszta levegıjükkel a 

kikapcsolódásra, a természetjárásra és a sportolásra korlátlan lehetıséget jelent a turizmus számára.  

 

A Keszthelyi-hegység hegylábi területei a zalai flórajáráshoz sorolódnak.  

Potenciális erdıtársulásai közül említendık a mészkerülı bükkösök, a mészkerülı gyertyános tölgyesek, 

a kocsánytalan tölgyesek, a cserszömörcés karsztbokorerdık és molyhos cseresek. 

A hegység vizes élıhelyei és a források, szivárgók környékén az ıshonos fafajok közül megtalálható a 

bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, gyertyán, magas kıris, hegyi juhar, nagylevelő hárs, 

madárcseresznye, hegyi szil, korai juhar, mézgás éger, fehér főz és a kecskefőz.  

A szárazabb helyeken gyakran elıfordul a cser, molyhos tölgy, virágos kıris és az akác. 

Elterjedt erdıtársulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a cseres kocsánytalan tölgyesek és a 

molyhos cseres tölgyesek. 

A cserjeszint a legtöbb esetben hiányzik, a jobb fényellátottságú helyeken azonban megjelenik a fekete 

bodza, de megtalálható a kányabangita, fagyal, kutyabenge és a veresgyőrős som is. 

 

Keszthely térképezett területeit 32,6 %-ban borítja külterületi erdıterület, amely a Balaton-felvidéki 

Erdı- és Fafeldolgozó Rt. kezelésében áll.  

A település táji szépsége elsısorban abban rejlik, hogy a Keszthelyi-hegység nyugati lábainál, az un. 

"Balatoni (Keszthelyi) riviérán" terül el. Napjainkban a kialakított Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 

mintegy a Dunántúli-középhegység nyugati kapubástyája csatlakozik e terület. 

Nagyon gazdag és egyedülálló az itt megtalálható flóra és fauna, melyeket már Kitaibel Pál óta számos 

hazai és külföldi kutató és tudós leírt. 

Elsısorban növényföldrajzi szempontból kiemelkedı a táj, mivel a környék egyfajta ütközızónája a 

pannóniai, atlantikus és mediterrán hatásoknak.  

Ez az együttes tette lehetıvé, hogy gazdag és értékes élıhelyrendszerek kialakulhassanak. 

A lakott terület felett emelkedı dombok még ma is megihletik az arra járó turistát. Régen a szılısorok 

fölött húzódó dolomitkopárok ejtették rabul az arra járót, ma azonban a betelepített feketefenyvesekkel a 

terület különleges mediterrán hangulatot áraszt.  
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Az eredeti Pannon táj szépségei azonban még csodálatosabbak. A legértékesebbek azok a 

növénytársulások, amelyek ilyen gazdagságban szinte csak itt találhatók az országban. Ezek a nyílt- és 

zárt dolomit sziklagyepek, a sziklafüves- és pusztafüves lejtısztyepprétek, valamint a cserszömörcés 

karsztbokorerdık.  

 

Ezeket a természeti csodákat kiépített turistautak és erdei utak teszik megközelíthetıvé. A pihenést és a 

kikapcsolódást szolgálják a kialakított park- és pihenıerdı részletek (Festetics kastélypark, Helikon liget), 

melyeket vonzóbbá tesznek a környék erdıterületeinek magaslati pontjain felállított kilátótornyok is 

(Festetics-kilátó, Berzsenyi-kilátó). 

A város területén megy keresztül az országos Kék Túra útvonala is, s a többi túristajelzéssel együtt visz 

fel a Keszthelyi-hegység szívébe, a Büdöskúti és a Szent Miklós forrásokhoz. 

Ezek a területek napjainkban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerves részét alkotják a Keszthelyi-

hegységen belül. A területek nagy része elıtte a Keszthelyi Tájvédelmi Körzethez tartozott, valamint helyi 

védelem alatt állt és áll ma is! 

 

Zala megye területén és a Balaton vízgyőjtıterületén a táj, a természeti és a települési környezet 

minıségének védelme, a jelentıs gazdasági potenciált képviselı üdülés és idegenforgalom minıségi 

fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megırzése és javítása, a térség kiegyensúlyozott területi 

fejlıdése és a térség megfelelıen szabályozott területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai 

állapot egyensúlyának megırzéséhez. 

Az ökológia az élılények és környezetük közötti kölcsönhatásrendszert vizsgálja. Az ökológiai 

rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyílt rendszerek. Az élırendszerek természetes 

körülmények között is változnak, de az emberi élet tartamához képest lassan, míg az emberi 

beavatkozások hatására a változások felgyorsulhatnak.  

Ha a környezetvédelmi szempontból negatív hatások dominánssá válnak (pl.: illegális hulladéklerakó), a 

rendszer gyors ütemben degradálódik, sıt el is pusztulhat.  

Az élı rendszerekben fennálló törvényszerőségek ismeretében az ember szabályozhatja azok mőködését, 

így kellı tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan létrehozható egy új 

dinamikus egyensúlyi állapot. 

Az ökológiai állapotot a kibocsátott szennyezıanyag-terhelés számottevıen befolyásolja. A 

levegıtisztaságot a nagy ipari üzemek által okozott légszennyezıanyag kibocsátás, valamint a közlekedés, 

különösen az átmenı forgalomból származó terhelés határozza meg elsıdlegesen. 

A meglévı környezeti problémák ellenére, Keszthely és környéke Zala megye egyik legkedvezıbb 

természeti-ökológiai adottságú térsége. Jó arányban maradtak fenn természetes, illetve természetközeli 

területek; „hagyományosan” mővelt tájak , melyek növényzete, természeti értékekben sokkal gazdagabb, 

mint amilyenek az ország más vidékein találhatók. 
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3.2.9.1 Növényföldrajzi jellemzés 

Magyarországon azért változatos, sokszínő a flóra, mert a Kárpát-medence földrajzi helyzeténél fogva a 

hosszú történelmi múlt során nem csak népek országútja, találkozó- vagy éppen ütközıpontja volt, hanem 

a különbözı klímaáramlatoké is.  

 

A kontinentális, szubmediterrán és atlantikus klímahatások hadakozásának gyakran bosszantó eredménye 

hazai idıjárásunk szeszélyessége. Az ország meghatározott területein egy-egy évben elıfordul, hogy egy 

bizonyos klímatipus (atlantikus, kontinentális, szubmediterrán, alpesi-nyugatbalkáni, stb.) válik 

meghatározóvá.  

Az atlantikus klímájú évekre a nagyon sok csapadék, a kontinentális évekre épp ennek ellenkezıje a 

jellemzı. A szubmediterrán jellegő klímasajtja a kettıs (május-júniusi és szeptember-októberi) 

csapadékmaximum, közte aszályos hónapokkal.  

 

Az alpesi-nyugat-balkáni klímajelleg hasonlóan két csapadékmaximummal jellemezhetı, de lényeges 

különbség, hogy nincsenek száraz nyári hónapok (ISÉPY, 1999). 

 

A Keszthelyi-hegység hegylábi területei, így Keszthely is - a zalai flórajáráshoz sorolódnak. Potenciális 

erdıtársulásai közül említendık a mészkerülı bükkösök, a mészkerülı gyertyános tölgyesek, a 

kocsánytalan tölgyesek, a cserszömörcés karsztbokorerdık és molyhos cseresek. 

A hegység vizes élıhelyei és a források, szivárgók környékén az ıshonos fafajok közül megtalálható a 

bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, gyertyán, magas kıris, hegyi juhar, nagylevelő hárs, 

madárberkenye, házi berkenye, madárcseresznye, hegyi szil, korai juhar, mézgás éger, fehér főz és a 

kecskefőz. A szárazabb helyeken gyakran elıfordul a cser, molyhos tölgy, virágos kıris és az akác. 

Elterjedt erdıtársulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a cseres kocsánytalan tölgyesek és a 

molyhos cseres tölgyesek. 

A cserjeszint a legtöbb esetben hiányzik, a jobb fényellátottságú helyeken azonban megjelenik a fekete 

bodza, de megtalálható a kányabangita, fagyal, kutyabenge és a veresgyőrős som is. 

A térség kutatott területein több jellemzı növénytársulást tudtuk elkülöníteni (BARTHA-KEVEY-

MORSCHAUSER-PÓCS 1995, BORHIDI ÉS SÁNTA , 1999) több szerzı munkájában. 

 

 

Cserszömörcés karsztbokorerdı (Cotino-Quercetum pubescentis) 

A tölgyesek zónájában, délies kitettségő, általában kb. 300 m tengerszint feletti magasságú 15-35°-

oslejtıket borít dolomit alapkızeten. Talaja leggyakrabban törmelékes, humuszban gazdag, sekély 

rendzina. Szubmediterrán növényfajokban gazdag társulás. Felsı szintjében a molyhos tölgy, virágos 

kıris uralkodik, a csertölgy ritkán jelenik meg.  
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A cserjeszinben tömeges a cserszömörce, a fagyal. A védett növények elıfordulhat a nagyezerjófő, 

bíboros kosbor, sárga és a bokros koronafürt. 

A Régióban Vállus, Rezi dolomithegyein általánosan elterjedt, Cserszegtomajon a Tomaji erdı magasabb 

fekvéső részein (, valamint a peremterületeken (pl.: Gyötrıs-tetı) található meg. Sajnos a legtöbb helyen 

fekete fenyıvel elegyedett állományai vannak, mely természetvédelmi értékeit rontja, természetvédelmi 

kezelésük szükséges. A környéken Meleg-hegyen, Púpos-hegyen, Hosszú-hegyen, Dér-tetın gyönyörő, 

tiszta állományai maradtak fenn. 

 

Cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) 

Jó növekedéső, zárt lombkoronájú erdık. Aljnövényzetében szárazságtőrı növényfajok dominálnak. 

Felsı lombkoronaszintet a csertölgy és a kocsánytalan tölgy alkotja, gyakori elegyfa a barkócaberkenye, a 

mezei juhar. Cserjeszintben elıfordul a fagyal, galagonya, kecskerágók. Lágyszárúak közül értékesebbek 

a genyıte, pirítógyökér, erdei szellırózsa, nagyezerjófő. 

A Battyán-hát erdei és a Tusakos vonulatai jellegzetesek. 

Gyertyános-tölgyes (Querco-Carpinetum) 

A nyugat-Dunántúl hegy- és dombvidékeinek jellegzetes erdıállománya 300 és 500 méteres tengerszint 

feletti magasságok között. Lombkoronaszintben a kocsánytalan tölgy és a gyertyán az uralkodó, de 

elıfordul a kocsányos tölgy, a bükk, a cser, a madárcseresznye és a gesztenye is. 

Elıfordulnak a környék nagy részén, elsısorban a közigazgatási határ északi területein.  

Értékes fajokban bıvelkednek: szártalan kankalin, kétlevelő sarkvirág, kardos madársisak, turbánliliom, 

májvirág. 

 

Homoki legelı (Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae) 

Alacsony füvő zárt gyep, amely a legeltetés hatására alakult ki. A homoki pimpó és a veresnadrág 

csenkesz mellett gumós perje, karcsú fényperje, agárkosbor. E társulás rendkívül értékes a régióban, 

hiszen legközelebb az Alföldön és a Duna-vidéken található. Ennek ellenére rohamosan pusztulnak a 

spontán bálványfa, akác és feketefenyı felnövekvés, valamint a homok- és kavicsbányászat miatt. A régió 

területén a Vári-völgyben (Vállus, Várvölgy, Rezi, Keszthely határán), valamint a Csatfa, Rezicseri 

részeken (Rezi) találjuk meg, de kisebb állományai a Battyán-hát nyugati oldalában még fellelhetık. 

 

Dolomit-lejt ısztyepprét (Chrysopogono-Caricetum humulis) 

Déli kitettségő, erıs besugárzású középhegységi lejtıkön kialakuló edafikus gyeptársulás. Az alapkızet 

és a mezoklíma nem teszi lehetıvé a beerdısülést. Nagy fajszámú, reliktum jellegő társulás. Elıfordul a 

dolomithegyek déli kitettségő területein, így Gyötrıs déli oldalában is! 

Értékes fajai: leánykökörcsin, tavaszi hérics, hangyabogáncs, homoki nıszirom. 
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Nyílt dolomitsziklagyep (Seseli leucospermi-Festucetum pallentis) 

Szélsıségesen száraz, nagy hımérsékleti ingadozású termıhelyeken alakul ki a délies kitettségő, erıs 

besugárzású dolomitlejtıkön. A térségben a dolomithegyek csúcsainak közelében elterjedtek (Rezi, 

Vállus, Cserszegtomaj – Csóka-kı, Kígyóvár). Fokozott védelemre érdemes. 

Értékes növényfajai: a fokozottan védett magyar gurgolya, a kövér daravirág, a sulyoktáska, apró 

nıszirom, sárga kövirózsa, stb. 

 

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (ökológia, élıvilág) 

 

- A települést kül- és belterületében is érintı patak medrek ökológiai állapota a folyamatos 

szennyezések miatt igen sérülékenyek 

- A fokozottan veszélyeztetett láprehabilitáció,  a fajok megırzésének legfontosabb eleme 

- A Zala mente vizes élıhelyeinek eltőnése  

- Bányászati tevékenység folytán veszélyeztetett élıhelyek (Budai-hegy, Tömlösc-hegy) 

- Folyamatos monitoring kialakítása a foltokban még megırzıdött természetközeli bel- és 

külterületi élıhelyek környezetében 

- A Keszthelyi-hegységi erdık értékes növény és állat fajainak megırzése (kocsánytalan tölgy, 

nagyezerjófő, Orchis sp. fajok; valamint mediterrán állatszigetek) 

 

 

 

 

3.2.10 Természetvédelem 

 

A természetvédelem az élı és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek megóvását célozza.  

Fı feladata a biológiai sokféleség megırzése, amelynek alapja a természetes és természetközeli élıhelyek 

mőködıképes állapotban történı megóvása.  

 

A természetvédelem fontos része a már gyermekkorban elkezdett ismeretterjesztı nevelés, amely során a 

gyermekek megismerhetik a védendı természeti értékeket, illetve természetessé válik számukra a 

környezettudatos magatartás.  
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3.2.10.1 Természeti területek 
 

1996. évi LIII. Törvény európai színvonalú, mely a faji védelmen túlmenıen az élıhely védelmérıl is 

rendelkezik. A természeti terület jogi kategóriát a törvény azért alkotta, hogy a természetközeli állapotú 

élıhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása nélkül is biztosítva legyen.  

 

A törvény 15.§ (1) bekezdése értelmében természeti területnek minısülnek azok a területek, amelyek 

természetközeli állapotúként jellemezhetıek, továbbá az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

a) Az erdı, gyep, nádas mőveléső ágú termıföld 

b) A mővelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy ha a 

fenti törvény hatálybalépésekor, jogerısen jóváhagyott bányászati mőszaki üzemi terv alapján nem állt 

bányamővelés alatt 

c) A mezı- és erdıgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület 
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3.2.10.2 Országos védettség alatt álló területek 

 

A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról a 110/2007. (XII. 27.) 

KvVM rendelet szól. Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl 

szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi 

és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendeli el: 

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1985. (X. 1.) OKTH 

rendelkezésével védetté nyilvánított Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségét 

fenntartom. 

2. § A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület kiterjedése 7,9 ha, ingatlan-nyilvántartási 

helyrajzi száma Keszthely 2008. 

3. § A védettség indoka és célja a történelmi tájképi park eredeti építési formában és jelleggel történı 

megırzése. 

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelıs szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság. 

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

3.2.10.3 Helyi védelem alatt álló területek 
 

A természetvédelemrıl szóló 1996. évi LIII. Törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testületének „A helyi természeti értékek védelmérıl”  szóló 

31/1996. (XI. 28.) számú rendeletének 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az 

érdekeltekkel egyeztetve, az elızıeket kodifikálva – a város képviselı-testülete megalkotta a 11/1999. (IV. 

29.) rendeletet, a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról rendeletét. 

 

1. §  

 

(1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete védetté nyilvánítja "Keszthelyi Láp 

Természetvédelmi Terület" elnevezéssel e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt helyrajzi számok 

szerinti, 1329 hektár 632 m2 kiterjedéső külterületi ingatlanok területét valamint az alábbi táblázatban 

felsorolt helyrajzi számú belterületi ingatlanok területét. 

 

(2) Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Országos Természetvédelmi Tanács 

• 65/1960 számú határozatával védetté nyilvánított Balaton-parti ısi park, 
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• 151/1960 számú határozatával védetté nyilvánított 71. sz. út Keszthely- Fenékpuszta közti 

szakasza mintegy 3 km hosszú részén álló vadgesztenye fasor, 

• 725/1963 számú határozatával védetté nyilvánított Keszthely- Fenékpusztai feketefenyı fasor, 

és a folytatásában a Hévízi útig húzódó vadgesztenye fasor 

 

helyi jelentıségő védett természeti területek védettségét e rendelettel fenntartja. 

 

28. táblázat: Helyileg védett természetvédelmi értékek Keszthelyen 

Ssz. Hrsz. Mővelés 
alól kivett 

/ha,m2/ 

Összesen 
/ha,m2/ 

Megjegyzés Tulajdonos, kezelı, használó 

1.2 714/  1.7394 1.7394  Fı tér  Keszthely Város 
Önkormányzata 

2.3  995/10  5895  5895  Kossuth L. u.  Keszthely Város 
Önkormányzata 

3.  1162  1.8853  1.8853  Deák F. u. Vadgesztenye 
fasor 

Keszthely Város Önkormányzata 

4.  1224/2  4.3427  4.3427  Szent Miklós Temetı  Keszthely Város Önkormányzata 
5.  1225/1  1.9349  1.9349  Szent Miklós Temetı  Keszthely Város Önkormányzata 
6.  1229/4  4596  4596  Béri B. Á. u. vadgesztenye 

fasor 
Keszthely Város Önkormányzata 

7.  1417/2  1.5502  1.5502  Bercsényi M. u. 
Vadgesztenye fasor 

Keszthely Város Önkormányzata 

8.  2513/4  5105  5105  Csapás u. fekete fenyı fasor Keszthely Város Önkormányzata 
9.  2811  4485  4485  Tapolcai u. japánakác fasor Keszthely Város Önkormányzata 
10.  2813  4769  4769  Tapolcai u. japánakác fasor Keszthely Város Önkormányzata 
11.  338  871  871  Erzsébet királyné. u. 30. 

Platán fa 
Szita Józsefné, Szita József, Szita 
Magdolna 

12.  933  4909  4909  Balatoni múzeum kertje Zala Megye Önkormányzata 
13.  1051  5610  5610  Deák 16. PATE udvar  Magyar Állam, Pannon Egyetem 
14.  1206/10  1.3052  1.3052  Deák 57. PATE udvar  Magyar Állam, Pannon Egyetem 
15.  1227  13.2723  13.2723  Pethe F. Kollégium 

Jubileumi park, botanikus 
kert 

Magyar Állam, Pannon Egyetem 

16.  1685  4.3215  4.3215  Georgikon u. DÉDÁSZ telep 
Platán fa 

DÉDÁSZ RT. Pécs 

17.  3850  3619  3619  Madách u. vadgesztenye 
fasor 

Keszthely Város Önkormányzata 

18.  0426/3  3.5731  3.5731  Fenyves állé fenyves fasor, 
vadgesztenye fasor 

Keszthely Város Önkormányzata 

19.  0250/1  9429  9429   Magyar Állam, Pannon Egyetem 
20.  0250/2  1.2356  1.2356   Magyar Állam, Pannon Egyetem 
21.  0254/1  14.7859  14.7859   Magyar Állam, Pannon Egyetem 
22.  0239  1.4195  1.4195   Magyar Állam, Pannon 

Egyetem 
23.  0227  2.7874  2.7874   Magyar Állam, Pannon Egyetem 
24.  0127  3.5078  3.5078   Magyar Állam, Zala Megyei 

                                                        
2 Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától. 
3 Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától. 
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közútkezelı Kht. 
25.  0443/1  7.1885  7.1885  Fenéki út,-Festetics u. 

vadgesztenyefasor 
Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelı Kht. 

26.  4291  . 3.0474   3.0474    Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelı Kht 

27.  3869/2   1.1178  1.1178   Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelı Kht. 

28.  3869/4  718  718   Keszthely Város Önkormányzata 
29.  3870  3093  3093   Keszthely Város Önkormányzata 
30. 3869/3  454  454   Keszthely Város Önkormányzata 
31.  3868  534  534   Keszthely Város Önkormányzata 
32.  995/4  1864  1864   Magyar Állam, Zala Megyei 

közútkezelı Kht. 
33.  995/5  823  823   Keszthely Város Önkormányzata 

34.  303  9.1755  9.1755  Helikon park  Keszthely Város Önkormányzata 

35.  302  6716  6716   Keszthely Város Önkormányzata 

36.  914/2  5397  5397   Keszthely Város Önkormányzata 

37.  3817/1  8.4939-bıl     
      6.7220 

8.4939-bıl  
      6.7220 

 Keszthely Város Önkormányzata 

38.4 995/11 9699 9699 Kossuth L. u. Keszthely Város 
Önkormányzata 

 

 (3) A fenti táblázatban 37.-es sorszámon szereplı, Helikon park 3817/1 hrsz-ú terület esetében a megosztott, védett földrészlet 

határvonalai a következık: (EOV rendszerben) 

 

Sorszám: Y (m) X (m) 
1.  512693  158850 
2.  512882  159052 
3.  513049  158973 
4.  513032  158936 
5.  513063  158922 
6.  512993  158771 
7.  512991  158743 
8.  513013  158717 
9.  513010  158712 
10.  512997  158715 
11.  512987  158715 
12.  512907  158698 
13.  512880  158682 
14.  512847  158713 
   
   

(4)5 A jelen rendelettel védetté nyilvánított területek nem tartoznak az Európai Unió ökológiai hálózata, a Natura 2000 

védelme alá. 

 

                                                        
4 Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától. 
5 Módosította a 36/2009. (X. 20.) rendelet. Hatályos 2009. október 20. napjától. 
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2. § 6 

A védetté nyilvánítás célja a következı volt: 

� a lápterület egységes tájképi megjelenésének megırzése, ökológiai zöldfolyosóként való 

mőködtetésének fenntartása, 

� a látogatók természet és környezet ismeretének bıvítése, fejlesztése, a tudományos kutatás és az 

oktatás elısegítése, 

� a természeti értékek többek között a tızeg ásványvagyon károsodásának, pusztulásának 

megelızése, az eddig bekövetkezett károsodást okozó folyamatok csökkentése, megszüntetése, a 

hiányzó faegyedek pótlása (fasorok esetén), 

� a védett természeti értékeknek a jelen és jövı nemzedék számára történı megırzése és tervszerő 

fenntartása, a területen található értékes növényzet, fasorok megırzése.” 

 

3. § 

 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a védelem alá vont természeti értékek állapotát közvetlen vagy 

közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti. 

 

4. § 

 

A védett természeti terület természetvédelmi kezelését Keszthely Város Önkormányzata látja el. 

 

 

 

 

3.2.10.4 Natura 2000 oltalom alatt álló területek 

 

A NATURA 2000 hálózatot az Európai Unió tagországai hozták létre összefüggı Európai Ökológiai 

Hálózatként az EU Élıhelyvédelmi Irányelve által meghatározott védett területek rendszere alapján. A 

Kormány 275/2004. (X. 8.) Korm. az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső 

területekrıl rendelete 7. sz. melléklete tartalmazza a Kiemelt jelentıségő különleges természet-megırzési 

területeket. A rendelet a NATURA 2000 területekhez sorolja Keszthelyi-hegység néven a város 

területének kis részét is, melyek a volt Koponári festékföld bányaterületre (901 és 907 hrsz.) is kiterjed. 

 

 

                                                        
6 Módosította a 43/2007. (XII.03.) rendelet Hatályos: 2008. január 1. napjától. 
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A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MÛKÖDÉSI TERÜLETÉN 

TALÁLHATÓ KÜLÖNLEGES 

MADÁRVÉDELMI TERÜLETEK 

 

Balaton 

(HUBF30002) 

2.1.31. Keszthely:  0486/73 

 

Kis-Balaton 

(HUBF30003) 

2.4.6. Keszthely:  0305, 0371, 0372/1, 0372/3, 0373/1, 0373/2, 0374/1, 0374/4, 0374/5, 0374/6, 0374/7, 

0374/8, 0374/9, 0374/10, 0374/11, 0375/1, 0376/3, 0376/4, 0377/1, 0377/2, 0378/3, 0378/7, 0378/8, 

0378/9, 0378/10, 0378/11, 0379/3, 0379/5, 0379/6, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384/1, 0384/2, 0384/3, 

0384/4, 0384/5, 0384/6, 0386, 0390, 0391, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399/5, 0399/6, 0399/7, 0399/8, 

0399/10, 0399/11, 0400, 0401/1, 0404/1, 0404/2, 0405/1, 0405/3, 0407/1, 0408/2, 0409/1, 0473/1 

 

Keszthelyi-hegység 

(HUBF20035) 

2.24.7. Keszthely:  072/1, 072/2, 072/3, 073/1, 073/2, 074, 075/1, 075/2, 075/3, 077, 080, 081/1, 081/2, 

081/3, 081/4, 082, 083/1, 083/3, 083/7, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14, 083/15, 084, 085/1, 085/2, 086/1, 

086/2, 086/3, 087, 088 

 

 

 

3.2.10.5 Táj- és természetvédelmi javaslatok 

 

A védett terület belterületbe nem vonható, beépítésre szánt terület, bányaterület nem jelölhetı ki. A 

védıterületen a vizekre és a vízben élı szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése 

tilos. Hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelı és vegyszertároló nem létesíthetı. A védett területen 

folytatható tevékenységek szabályozását a természetvédelmi kezelési terv tartalmazza. Mővelési ág 

megváltoztatása, illetve közmő, közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi 

hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhetı. 

A védett területeken extenzív jellegő, vagy természet- és környezetkímélı gazdálkodási módszerek 

alkalmazása javasolt mind az erdı-, mind a gyepterületeken.  

 

A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében lehet.  
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Javasolt a külterületi erdık, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdıtelepítésnél a természetközeli állapot 

megteremtése, amely elsı lépésben a tájidegen fajok (fehér akác, nemesnyár) ıshonos fajokra történı 

fokozatos cseréjét jelenti. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem elıtt tartani, valamint 

többszintő, változatos fajösszetételő sávok létrehozására kell törekedni. 

A mezı-, erdıgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélı 

módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és 

felszín alatti formakincs, a természetes élıvilág maradandó károsodása, a védett élı szervezetek, 

életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevı csökkenése nélkül kell végezni.  

 

Erdı telepítése elsısorban ıshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélı módon 

történjék. Gyepgazdálkodás elsısorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a 

vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélı használatával történhet.  

 

A vízfolyások természetes és természet közeli állapotú partjait – a vizes élıhelyek védelme érdekében – 

meg kell ırizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélı megoldásokat kell elınyben részesíteni. 

A települést keresztülszelı vízfolyás különleges érték. Törekedni kell a természeteshez közelítı 

patakmeder megtartására, településeken belül a mederburkolatok természetes anyagának megválasztására, 

kerülni kell a medrek lebetonozását, betonelemek alkalmazását, úgy a kisvízfolyásoknál, mint a 

vízelvezetı árkoknál. A gyepes vízelvezetık esztétikai hatása mellett ökológiai szempontból kiemelten 

fontosak. A települések belterületérıl kiérı csatornázott kisvízfolyások medreit revitalizálni kell. 

A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élıhely típusára, a jellemzı vadon élı 

szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  

 

A termıföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybevétele 

meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezıgazdasági tevékenységek folytatása valamint a 

vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természet közeli állapotú vízfelületeket, nádasokat 

és más vizes élıhelyeket, valamint a mezıgazdasági termelés számára kedvezıtlen természeti adottságú 

területek természetes növényállományát meg kell ırizni.  

 

Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élıhelyek partvonalától számított 50 m-

en belül a vízkár elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön jogszabályban 

meghatározott, a vizekre és a vízben élı szervezetekre veszélyes anyagok kijuttatása, elhelyezése.  

A bányászati tevékenységet a természeti területek lehetı legkisebb mértékő igénybevételével kell 

folytatni. A felhagyott bánya területen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni – és ha 

lehetséges – természetszerő állapotot kell kialakítani.  
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A városban védelmi okokból több területen véderdısávok kerültek kijelölésre, melyek kialakítása 

feltétlenül szükséges. Ezek elsısorban a közlekedés, illetve a gázfogadó és a kıbánya szennyezıdései 

ellen javasolt kialakítani. 

 

Az erdıs, ligetes területek megóvandók, az erdıgazdálkodást a továbbiakban is fenn kell tartani. A 

tájjelleg megırzése és környezetvédelmi okok miatt erdı hosszú távon sem szőnhet meg. Az erdıfelület 

mérete inkább növekszik gazdasági, turisztikai (arborétum bıvítési terület) célú erdıtelepítésekkel, 

védelmi erdısávokkal. A terv 50 ha-t erdı terület-felhasználási kategóriába sorol (meglévı és 

kialakítandó erdık), de további erdıs térségek találhatók még a természetvédelmi, védelemre javasolt 

területként nyilvántartott részeken is. A Keszthelyi-hegységben jelentıs területeket borító tájidegen 

fenyıerdık helyett az új telepítéseket tájhonos, lombos fákkal javasoljuk megvalósítani.  

 

 

3.2.11 Épített környezet állapota, építészeti értékek 

 

A város a Balaton ÉNY-i partján a Keszthelyi-hegység lábánál helyezkedik el. A tó ezen része – régészeti 

adatok alapján – már az új-kıkortól lakott terület volt. A történelem során a település szerkezete 

folyamatosan alakult, mígnem elérte mai formáját. 

 

Keszthely város szerkezetét nagymértékben meghatározza a rajta keresztül ívelı Gesztenye-allé, mely 

Keszthely Fı utcáját, és így a város gerincét alkotja. Az allé a Fı térbe, majd ezt követıen a Festetics 

kastély parkjába torkollik. 

 

A város szerkezete vegyes képet mutat, ami a település korával magyarázható. Az eltérı építési idejő 

épületek a városrészek eltérı arculatát adják. Maguk a kisvárosi jellegő területek is változatos képet 

mutatnak, amihez még hozzájárulnak a nagyvárosi jellegő településrészek is. A legrégebbi városrész a Fı 

tér körül koncentrálódik, és kifelé haladva egyre fiatalabb beépítésekkel találkozhatunk. Nagyvárosi 

beépítéssel találkozhatunk a vásártér környékén, a Vaszary Kolos utca 30-as övezetre esı részén és a 

Fodor utca lakó-pihenı övezetében. 

 

Gazdasági területek és iparterületek egyaránt találhatók a városban, de a városközpontban nincs ilyen 

jellegő terület. A Georgikon úton találhatók kisebb telephelyek. Kereskedelmi és szolgáltató területek a 

Csapás út északi oldalán, iparterületek pedig a Zsidi út mentén helyezkednek el, lakóterülettıl megfelelı 

távolságban.  
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Keszthely Város több száz éves építészettörtét, a Balaton-felvidéki népi építımővészet (pincék és 

présházak) több értékes emléke, s csak igen kis mértékben, a századforduló körül a romantika és az 

eklektika stílusai, valamint egyetlen mőemléképület ırzi. Ez érthetı, ha figyelembe vesszük azt a történeti 

tényt, hogy a település csak késın, a 19. század közepén alakult ki, s az itt lakók akkor is kizárólag 

ıstermeléssel foglalkoztak. Az épületek a 19. század közepéig kizárólag vert falból, illetve vályogból, 

ritkábban kıbıl épültek, nád-, illetve zsuppfedést kaptak. A házakat „kalákában” építették, 2-3 hét alatt 

készült el egy-egy lakóépület. A férfiak a fal rakását, az ácsmunkát, az asszonyok a sározást és a 

meszelést végezték. Csaknem 20 népi mőemlék ırzi még ma is az elmúlt századok építészeti 

hagyományait.  

 

Az épületek földszintesek, s az alacsony beépítés gyakorlata napjainkig a település építészetének 

meghatározó jellegét adja. Története során hagyományos településszerkezetét megırizte, hagyományos 

központi teret, vagy utcát nem alakított ki magának. 

 

Magyarországon az építésügyi törvény értelmében a kiemelkedı történeti, építészeti és néprajzi 

értékekkel rendelkezı építményeket, azok tartozékait a törvényben szabályozott, hatósági védelemben 

kell részesíteni.  

 

A védelem lehet „mőemlék” - mely a legjelentısebbekre vonatkozik - valamint a törvényben szabályozott 

szempontoknak megfelelı épületek, romok, szobrok és sírjelek az országosan még fellelhetı, nagyszámú, 

helyi jelentıségő objektumoknak csak a töredékét jelentik.  

Elıfordul, hogy a nem kellı hatósági odafigyelés miatt a régi szecessziós épületek lebontásra kerülnek, 

bár a városban (Kossuth u) lehet szép számmal látni olyan példákat is, ahol az új tulajdonos példás módon 

felújítva használja ezeket a régi épületeket és elıkertjeiket.  

 

 

Kıkeresztek: 

 

Fı tér §; Szentháromság oszlopon, Sebestyén, Rókus, Flórián; állította Festetics    Pál; „1770”.  

Kastélypark §; Immaculata; állította Festeties Pál 1770.  

Fenékpuszta §; Szt. Ilona; állította Festetics László 1825 (?), KM?.  

Temetı †; corpus, koponya, IHS; „Ex voto anno 1783 die 17 ianuarii Paulus Szalai Hungarus 

Cserdı Kesztheliensis emu conjuge sua Magdalena Raigh Weszprimiensi fieri curavit 1793”.  

Sírjel †; corpus; Vastag Antal, Lippai Sarolta; (183?); II. KM.  

Sírjel †; corpus, koponya; N. Szalay Mihál; (183?); II; KM.  

Sírjel †; corpus; Pusztai József; (186?); PM? 
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Karmelita templom †; corpus, Mária; a Dávid család sírkeresztje volt; (187?); III/l.  

Ady E. u. sarok § ; Flórián; „1772”.  

Bástya u. sarok †; corpus, Mária; „B.Gy.P.A. 1874”; III/3. szép vaskerítés.  

Csókakı patak †; corpus, Mária; „Jézus Krisztus dicséretére emeltette Miháldi Ferenc és neje 

Pontos Johanna 1872”; II. 

 

Sírjelek:  

 

Keszthely területén két római katolikus temetı és egy zsidó temetı található. Mindegyikben több 

védelemre kijelölendı sírjel, így a régi idık társadalmi képe iránt érdeklıdı ember különös élménnyel 

gazdagszik, ha a bejárja ezt a temetıt. Szinte páratlanul áll az országban az a szemléletesség, amellyel a 

Szent Miklós temetı az egykori osztályviszonyokat tükrözi.  

A magaslaton, elkülönülten áll a - felújításra váró! - Festetics Mauzóleum, mintegy kihangsúlyozva az 

egykori földesúri arisztokrata család különállását. Körülötte tág körben a régi nemesség, akadémiai 

tanárok és gazdagabb polgárok kriptáit találjuk, díszes sírkövekkel, faragványokkal. Túl ezen a körön 

sorakoznak az egyszerőbb keszthelyi polgárok, kézmővesek, kiskereskedık sírjai.  

Világosan ırizve meg ez a ma már szinte múzeum számba menı temetı a letőnt idık társadalmi képét. 

(Itt nyugszik Csík Ferenc úszó, 1936 olimpiai bajnoka; Lipp Vilmos; Csák Árpád; Lovassy Sándor; 

Darnay Dornyai Béla, és sokan mások. Érdemes végigsétálni a mőemlék sírok között!) 

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Településszerkezet) 

 

- a helytörténeti és kultúrtörténeti értékek védelme és folyamatos gondozása 

- a védett épületek egy része elhanyagolt, gondozatlan, tatarozásra szorul 

- A településképre nézve kedvezıtlen folyamat, hogy a szılıhegyen eladott területeken egyre 

több az oda nem illı mérető és küllemő lakóház 

- Az épületek megjelenését kedvezıen befolyásolja a kerti növényzet és a táji elhelyezkedés. 

 

  

 

3.2.12 Ember (környezet-egészségügyi állapot) 
 

A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényezı határozza meg. A rizikótényezık túlnyomó 

többsége elsısorban betegségre hajlamosító, fenntartó ok (ún. másodlagos ok), és nem közvetlenül 

kiváltó tényezı. Halmozódásuk azonban növelheti a betegségek kockázatát, elıfordulási gyakoriságát. 
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Az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezık: 

1. egyéni, endogén tényezık: 

- veleszületett genetikai adottságok 

- szerzett tulajdonságok 

- életkor, nem 

2. életkor, életvitel: 

- táplálkozási szokások 

- fizikai aktivitás 

- élvezeti szerek fogyasztása 

- szabadidı eltöltése 

3. lakókörnyezeti tényezık: 

- természetes környezet közegeinek fizikai, kémiai, biológiai állapota 

- épített környezeti tényezık fizikai, kémiai, biológiai állapota 

- város-falu 

- ipar-mezıgazdaság 

- szolgáltatások 

4. munkakörnyezettel, munkavégzéssel kapcsolatos tényezık: 

- fizikai (hı, zaj, rezgés, ionizáló és nem ionizáló sugárzás) kóroki tényezık 

- kémiai (gáz, gız, füst, aerosol, por, rost) kóroki tényezık 

- biológiai (mikrobiológiai) kóroki tényezık 

- pszichoszociális kóroki tényezık 

5. társadalmi, gazdasági (makro és mikro) környezeti tényezık: 

- életvitelt meghatározó társadalmi gazdasági tényezık 

- szociális környezet (migráció, munkanélküliség, elszegényedés, globalizáció, stb.) 

6. az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés: 

- ellátás minısége 

- ellátás elérhetısége 

 

Hazánkban a nem fertızı betegségek elıfordulásában és a halálozásban a 60-as évektıl mutatkoznak 

kedvezıtlen jelenségek, melyek a 90-es években válsággá súlyosbodtak. Ezért a fertızı betegségek 

mellett egyre hangsúlyosabb a nem fertızı betegségek megelızése. A nem fertızı betegségek 

monitorozására mortalitási (halálozási, haláloki) és morbiditási (megbetegedési) statisztikai elemzéseket 

használnak. Mivel az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezık az országon belül jelentıs 

különbséggel érvényesülnek, a haláloki és megbetegedési adatok is különbségeket mutatnak. 
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A halálokok közül a vezetı halálokoknak van népegészségügyi jelentıségük, mivel ezek komoly 

társadalmi terhelést és életév-veszteséget eredményeznek, a különbözı megbetegedések pedig az 

életminıség romlásához vezetnek. 

 

Az egészségmonitorozás országosan egységes standardok alapján kell történjen. Ennek bevezetése az 

elkövetkezendı években meg fog történni.  

1999 és 2001 között országos egészségfelmérést végzett az Egészségfejlesztési Kutatóintézet, mely során 

a népegészségügyi szempontból leginkább jelentıs krónikus nem fertızı betegségek arányát magasnak 

találták. 

A környezeti tényezıkkel összefüggı betegségek nehezen azonosíthatók, mivel számos tényezı együttes 

hatásának eredményeként alakulnak ki. 

 

A lakosság kedvezıtlen korösszetétele, az idıs korúak magas aránya miatt a lakosság egészségi állapota 

rosszabb, mint azt az egészségügyi ellátás szervezettsége és szakmai színvonala indokolná. A születések 

száma kisebb a halálozások számánál.  

Magas a mozgásszervi, keringési rendszer, daganatos és cukorbetegek száma. E betegségek a kedvezıtlen 

szociális helyzetbıl is adódó egészségtelen táplálkozással, a mozgásszegény életmóddal hozhatók 

összefüggésbe.  

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat nem rendelkezik levegıminıségi, talajvíz minıségi 

és a fúrt/ásott talajvíz kutak vízminıségi adataival.  

Levegıminıség terén kedvezı a helyzet, mivel komoly ipari tevékenység nincs, a háztartások száma, 

pedig annyira csekély, hogy 58 %-os gázbekötési arány miatt sincs gond télen a hagyományos tüzelési 

formák gázkibocsátásából. 

A közlekedésbıl származó szennyezés nem jelentıs.  Bőzprobléma a településen csak az állattartásból, 

esetleg a Csókakı-patak idıszakosan jelentkezı pangóvizes (illegális hulladékkal szennyezett) medrébıl 

származhat. Az állattartás bőze lakossági panaszokat csak ritkán eredményez.  

 

Allergia 

 

Az allergiás megbetegedések világszerte növekvı incidenciája miatt az aeroallergének  monitorozása 

iránt egyre inkább megnıtt az igény. (MAROSVÁRI 1997) 

A különbözı növényfajok pollenje tél végétıl - október közepéig van jelen a légkörben. A hazai flóra 

mintegy 2,5 ezer faja közül csak azoknak van allergológiai jelentısége, amelyeknek pollenfehérjéi 

allergének, nagy mennyiségő pollent termelnek, szélbeporzásúak. (Ezek közül a fajok közül leginkább az 

adventív /jövevény/ típusú nem honos gyomnövények a legveszélyesebbek!) 
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A virágzási szezon három egymást kissé átfedı szakaszra tagolható. Az elsı a fák, a második a 

pázsitfüvek, a harmadik a nyár végi gyomok idıszaka.  

A pázsitfüvek pollen-koncentrációja még fıszezonban sem olyan magas, mint más klinikai szempontból 

fontos szélbeporzású növényé, de pollenfehérjéinek rendkívüli allergenitása miatt azonban 

Magyarországon a legtöbb pollenallergiát okozó két növénycsalád egyike.  

Hazánkban az egyik legfıbb pollenallergén növény a parlagfő (Ambrosia elatior). Több hazai felmérés 

is igazolta, hogy a népesség 10-20 %-át érinti ez a pollenallergia. 

Az allergén gyomok elleni harc irányítása az önkormányzatok, a növényvédelmi állomások, földhivatalok 

feladata.   

Keszthely Város Önkormányzat Képviselı-testületének helyi rendelete foglalkozik a parlagfő 

mentesítéssel és más egyéb allergiát okozó növényekkel. Ebben minden helyi lakosnak érdeke és 

kötelessége közremőködni, legalább a saját lakóterülete mértékéig, de az Önkormányzat akciókkal is 

bíztathatja a lakosságot közterületi virágzás elıtti győjtésre, melyet jutalmazhat. (Ez egyben prevenció és akció 

program is lehet.) 

 

 

11. ábra: Országos Környezet-egészségügyi Intézet jelentése (Keszthely – 2010) 
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29. táblázat:  A regisztrált aeroallergén koncentrációértékek havi összesítése – Keszthely (2010) 

Hónap Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Össz. Max. 
Regisztrált 
napok 28 31 30 31 30 31 31 30 31   

Ambrosia 
elatior 

0 0 0 0 0 59 3089 2120 43 5321 447 

Betula sp. 0 5 4816 13 0 0 0 0 0 4834 1310 
Poaceae 0 0 12 1455 789 715 187 41 3 3203 192 
Urticacae 0 0 0 80 414 3459 1344 18 0 5315 259 

Légköri gombaelem – koncentráció 
Alternaria sp. 320 160 480 1824 4416 13568 14656 6312 2724 44908 1504 

 

A talajvíz minısége a jelenleg is, legtöbb helyen illegálisan elszikkasztott szennyvíz miatt, valamint az 

hulladéklerakások számának emelkedésével tovább szennyezıdhet.  

 

A településen veszélyes hulladéklerakó nincs, és múltbeli lerakásról sincs tudomás. Az idınként 

illegálisan lerakott hulladék eltávolítása (Sömögye-dőlı) és terület-rehabilitációja azonban fontos feladat.  

 

A környezet-egészségügy javítása érdekében kiemelt figyelmet kell szentelni Keszthelyen: 

- a vízminıség védelmére, - ezzel összefüggésben a közel 100 %-os csatornázottsági (és rákötési) 

arány elérésére (legkésıbb 2015-ig), a csapadékbemosódás megakadályozására 

- a pollenkoncentráció csökkentésére, a parlagfő-mentesítésre, erre vonatkozóan rendelet 

betartatása 

- környezet-egészségügyi problémát jelent a nyári hıségriadókra való felkészülés, valamint a 

turisztikai szezonban UV sugárzással járó veszélyek (Fontos a már készülı Hıség és UV 

védekezési terv mielıbbi elfogadása!) 

- a belsıtéri levegıszennyezık kontrollja mellett a dohányzás visszaszorítására 

- az ivóvíz alacsony fluortartalma miatt a fogszuvasodás megelızéséhez a fluorpótlásra 

- a golyvagyakoriság csökkentésére a jódozott konyhasó használatára 

- a települési szilárd és folyékony hulladék elhelyezése az Európa Uniós szabványoknak 

megfelelıen. 
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3.3 Önállóan kezelt hatótényezık 
 

 

3.3.1 Hulladék (kommunális infrastruktúra) 

                            

 

Települési szilárd hulladékok 

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirıl a települési szilárd hulladék kezelésére 

szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól tartalmaz alapvetı 

iránymutatásokat a 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet. 

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését 

megelızı módon köteles győjteni. A települési hulladék győjtése és tárolása csak megfelelı 

győjtıedényben történhet. A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és 

kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 

szállítójármővel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A hulladéklerakó üzemeltetıjének 

ellenırzési és megfigyelési programot kell vezetnie. A hulladékgazdálkodás (szilárd, folyékony) nem 

képzelhetı el megfelelı mőszaki védettséggel rendelkezı, alkalmas környezeti feltételek közé telepített 

hulladékgazdálkodási létesítmények nélkül.  

Ehhez elengedhetetlen a regionális kezdeményezés és koordináció mellett létrejövı településcsoportok 

(társulások) létrehozása, amelyek hulladékgyőjtés és ártalmatlanítás szempontjából összetartoznak, közös 

hulladékgazdálkodási tervet készítenek. 

Egy ilyen rendszer jelentısen növeli a munka hatékonyságát, javítja és meggyorsítja a 

hulladékgazdálkodási, illetve hulladékkezelési feladatok komplex és hatékony megoldását.  

A KETÉH Kft regionális hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, fı tevékenysége a hulladékok 

hasznosításra való elıkészítése hulladékválogató mőben és a biológiailag lebomló hulladékok 

hasznosítása komposztálással. A telephelyre beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 60 %-ot. 

A KETÉH Kft üzemelteti Keszthely városának lakossági hulladékudvarát és a kommunális hulladékok 

kezelésére szolgáló átrakó állomást. 

 

 

Települési folyékony hulladékok és iszapok 

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet a 

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl és az 50/2001.(IV.3.) 

Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól tartalmaz alapvetı iránymutatásokat. 
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Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezı települési folyékony hulladékot mőszakilag megfelelı 

(zárt) tartályban köteles győjteni, azt a begyőjtésre jogosult hulladékkezelınek átadni. Az illetékes 

vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik 

szennyvíztisztító telep vehetı igénybe. 

 

Keszthely városában a keletkezı szilárd kommunális hulladék győjtése és szervezett elszállítása 

megoldott. 

 

A hulladékelszállítás rendszerének megismertetésére a Városüzemeltetı Egyszemélyes Kft 2010. évben is 

egy hulladékszállítási naptárat készített, melybıl pontosan kiderült, hogy pontosan mely napokon van a 

bio-, a kommunális-, a sárga zsákos szelektív-, az elektromos és fém-, a bútor.-, illetve a textilhulladék 

begyőjtése. 

Textil hulladék házhoz menı győjtése 2010. április 17-én történt meg. 18.630 kg győjtöttek be. 

Elektronikai hulladékgyőjtést 

2010. szeptember 18.-án tartottunk a városi Piacon az Elektro-Cord Kft-vel közösen, 9.592 kg-ot adtak le 

a lakosok. 

A város területén a kommunális hulladékot a közszolgáltatás keretében a Városüzemeltetı Egyszemélyes 

Kft győjti össze, a hulladékátrakó állomásra szállítja, ahol kezelésre és ártalmatlanításra a KETÉH Kft -

nek adja át. Ide kerül a városban lévı hulladékszigeteken, sárga zsákokban szelektíven összegyőjtött 

hulladék is.



 
30. táblázat: A KETÉH telepre a Keszthelyi Városüzemeltetı Kft. által beszállított hulladékok mennyisége 2008*-2010 évben. 

       

VÜZ   Január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen 
2008    705 630       584 080       639 630       867 070           722 880           771 400      1 005 760           964 550          811 900       1 097 610          633 020          647 720       9 451 250    
2009    567 650       492 480       638 690       665 310           498 220           571 350         695 940           633 950          554 810          672 820          482 150        452 430       6 925 800    

Kommunális 2010    449 700       377 260       536 900       520 840           582 550           566 510         619 500           660 940          622 090          550 310          467 990          418 020       6 372 610    
2008      27 780         23 720         25 860         34 450             49 740             28 090           26 680             26 410            27 570            67 770            27 490            29 100          394 660    
2009      19 140         24 360         33 720         56 230             41 080             32 650           42 980             31 700            35 790            53 270            28 770            25 440          425 130    

Papír  2010      22 500         30 230         36 640         68 200             30 460             34 470           28 400             30 180            31 860            58 110            26 400            18 200          415 650    
2008        4 540           4 550           4 660           4 490               6 120               5 710             4 780               4 990              3 680              4 150              3 430              4 890            55 990    
2009        3 940           3 890           4 940           7 850               9 340               6 030           12 400               9 060              6 770              6 190              8 300              5 980            84 690    

Mőanyag 2010        6 930           6 790         10 130         10 050               9 560             12 290           11 980             12 730              8 610              7 670              8 780              6 000          111 520    
2008      90 460         96 680         97 420       117 010             78 680             99 740         133 490             75 610          121 300            91 840          156 540            67 800       1 226 570    
2009      43 240         51 270         58 460         69 050           108 000             97 540           59 430             45 890            51 920            87 330          165 030            82 600          919 760    Zöld 

hulladék 2010      52 880         30 980         97 880         61 590             82 230             65 370           81 200             58 460            71 590            96 040          117 880            35 660          851 760    

2009 
               
-     

               
-     

               
-          97 850           159 380           169 550         195 770           169 840          156 510          144 420          181 140          110 510       1 384 970    

Bio 2010      62 850         63 150       138 330       158 560           162 890           206 570         150 400           210 520          170 740          148 360          180 730            77 320       1 730 420    
2009      23 340         17 030         13 350           1 700                  270                  440                     -               1 570              9 460                 590                      -              2 590            70 340    

Faág 2010      10 950         55 540         36 120           6 520            14 430             34 660           14 450             19 150              6 740            11 700            52 080            37 220          299 560    
2008      12 100           6 820           5 960           7 330             10 770               3 970           10 190               7 380              7 130              7 990              6 980              8 800            95 420    
2009      10 340           2 980         13 160         11 820             12 730             10 950                     -               8 060            12 100            11 580              7 330              7 510          108 560    

Üveg 2010      14 840           4 580           9 120         18 700             10 840               9 930           13 340             13 040              4 510              8 640              7 110              6 360          121 010    
2008      18 980         17 960         19 300         24 060             35 880             27 400           33 500             31 910            27 200            34 070            24 120            17 500          311 880    
2009      24 350         19 490         23 000         36 430             57 910             56 990           55 130             52 280            45 270            59 610            45 850            35 910          512 220    

Sárga zsák 2010      42 300         33 950         39 050         62 700             52 330             50 840           50 280             64 710            57 410            70 890            49 600            42 050          616 110    

2008 
               
-          46 580       188 920       298 150           208 600           233 800           56 820           167 410          266 670          301 280            90 700            71 690       1 930 620    

2009      50 880         79 820       151 420       260 370           182 080           141 200         100 280             41 560          151 900          258 050          153 350            62 830       1 633 740    Építési 
törmelék 2010      33 880         40 800       234 420       158 440           131 130           148 660           83 270           121 840        178 620          142 450            28 900            71 810       1 374 220    

2008 
               
-               900              900    

               
-                       -                      -                     -                      -                      -              2 240                      -                      -              4 040    

2009 
               
-     

               
-     

               
-     

               
-                4 520                      -                     -                      -                 420                      -                      -                      -              4 940    

Gumi 2010 
               
-     

               
-     

               
-     

               
-                1 870                      -                     -               1 760                      -              1 910                      -                      -              5 540    
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31. táblázat: Lakossági hulladékudvarra beszállított hulladék mennyiségek hulladék fajtánként 2009-2010.évben 

           
  Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

2009 3490 8390 56380 54120 39300 25500 28620 25570 36130 37280 25920 12720 353420 
zöld 2010 13020 15720 75870 78870 73870 64770 47550 56460 42130 55930 86950 9440 620580 

2009 650 620 5230 2400 7220 6560 10190 5430 5160 6350 7150 1540 58500 lom 
2010 1150 3310 6130 7090 7480 5120 4990 7410 4170 3860 2400 230 53340 
2009 - - 140 870 - 1930 120 2320 160 1040 150 740 7470 gumi 
2010 - - 2750 640 1200 610 140 350 380 300 230 3040 9640 
2009 4270 1760 3440 3510 2240 1340 880 1370 1350 850 800 220 22030 üveg 
2010 490 640 2930 790 1070 1560 540 990 1260 100 4080 1340 15790 
2009 770 780 1000 3570 2320 5130 2500 2180 3310 750 230 260 22800 papír 
2010 150 470 4780 12260 10200 3750 2420 3120 5610 4540 6120 4200 57620 
2009 40 230 50 950 550 280 960 580 380 190 100 730 5040 mőanyag 
2010 200 230 150 520 450 220 210 280 310 710 130 690 4100 
2009 130 - 60 260 130 100 1960 300 810 160 1930 1340 7180 elektronikai  
2010 - 120 230 390 250 290 310 490 1810 640 710 440 5680 

 

 



 

Állati tetemek ártalmatlanítása 

Az állategészségügyrıl szóló 1995. évi XCI. törvény alapján a települési önkormányzat 

köteles gondoskodni az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. A veszélyes hulladéknak minısülı állati hulladékok elszállítását és 

ártalmatlanítását az erre a feladat elvégzésére jogosult és specializálódott ATEV 

Fehérjefeldolgozó Rt. végzi az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzıdés alapján. 

2010. évben eddig 4 alkalommal összesen 4,6 tonna hulladék ártalmatlanításáról kellet 

gondoskodni. 

 

Veszélyes hulladék 

A KETÉH Kft részére a veszélyes hulladékok begyőjtését az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség 2007. májusától 

engedélyezte telephelyükön. 

 

 

32. táblázat: 2009.- 2010. szeptember 30-ig a begyőjtött veszélyes hulladékok mennyiségek  

EWC megnevezés 2009. évi  
2010. évi  
1-3. n. év 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 
hajtómő- és kenıolajok 29 kg 0 kg 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 
azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 576 kg 380 kg 

16 02 11* 
HCFC, HFC-t tartalmazó használatból kivont 
berendezések   

16 06 01 ólomakkumulátorok 60 kg 10 kg 
20 01 19* növényvédı szerek 58 kg 7 kg 
20 01 21 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok   

20 01 23* 
Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett 
berendezések 2505 kg 890 kg 

20 01 33 Elemek és akkumulátorok 85 kg 30 kg 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos 
és elektronikus berendezések 1120 kg 880 kg 

 

 

 

Szelektív hulladékgyőjtés 

A KETÉH Kft. a ZALAISPA projekt keretében megépült válogatómőben válogatja és 

bálázza a telephelyre beérkezett haszonanyagokat. 

 



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                     Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

162 

A válogatómőben kerül sor a győjtıszigetekrıl származó papír, mőanyag és a 

háztartásoktól összegyőjtött sárga zsákok válogatására. A csomagolóanyagokat az 

elıkezelı mőben fogadják, ahol a szükséges kezelés elvégzésre kerül. A válogatás 

automata rendszerrel mőködtetett szállítószalag sor segítségével, kézzel történik. A 

bálázást automata présgép oldja meg, melynek teljesítménye 4000 tonna/év/mőszak. 

A szelektíven győjtött hulladékokból az alábbi komponenseket válogatják ki: vegyes 

papír, hullámpapír, fólia, társított italos csomagolás, alumínium csomagolás, fém 

hulladék, víztiszta, kék, vegyes PET, PP, HDPE. 

A másodnyersanyagok bálázva folytatják útjukat az újrahasznosító cégekhez, ahol újból 

hasznos termékek készülhetnek belılük. 

 

Lakossági szelektív hulladékgyőjtı szigetek: 

Keszthelyen a szelektív hulladékgyőjtés keretében összesen 30 győjtıszigetet 

létesítettünk. Ezeken a szigeteken anyagtípusonként különbözı színő, 1,1 m3-es 

győjtıedények kerültek kihelyezésre. (A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás 

beruházásai keretében 22 sziget) A konténerekbe a lakosság ingyenesen elhelyezheti a 

keletkezı papír, mőanyag, fém és üveg hulladékát, valamint az italos karton dobozokat.  

  

Szelektív hulladékgyőjtés, házhoz menı zsákos győjtés: 

A 2005. novemberében elindított zsákos szelektív győjtés, amely nagyon népszerő lett a 

családi házas övezetekben élı keszthelyi lakosság körében. Ebben a győjtési 

rendszerben több a hasznosítható hulladék, mint a győjtı szigeteken, kevesebb tovább 

nem hasznosítható hulladékot tartalmaz, mivel itt a lakosság a szelektíven győjtött 

hulladékát egyénileg helyezi ki a szállítási napon. A „sárga zsákok” begyőjtése, minden 

páros héten pénteken történik, a nyári hulladékszállítás idényben szombaton. 

 

Biológiailag lebomló hulladék győjtése: 

2009. április 1.-tıl a Városüzemeltetı Egyszemélyes Kft. bevezette Városunkban a 

biológiailag lebomló hulladék győjtést.  

Ennek elızményei 2008. nyarán kezdıdtek, mikor folyamatos hulladékanalízisek 

végzésével, megállapításra került, hogy a lakossági hulladék, minden igyekezet ellenére 

magas %-ban tartalmaz hasznosítható hulladékot illetve a hulladék 60-70 %-a 

biológiailag lebomló hulladék. 
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A lakosság részére kötelezı győjtésforma lett a biohulladék győjtés. Városunk 

lakosainak két lehetısége van. Vagy biokukába győjt, vagy házi komposztálást végez. 

A házi komposztálás folyamatosan ellenırzésével, megakadályozható, hogy a hulladék 

illegális lerakókra kerüljön. 

 

 

33. táblázat: A biológiailag lebomló hulladék lakosságtól begyőjtött mennyisége Városüzemeltetı 

Egyszemélyes Kft adatai alapján (kg-ban) 2009. április 1.-tıl 

  Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

2009 0 0 0 68 340 113 150 147 730 160 440 164 130 153 280 141 770 181 140 108 450 1 238 430 

2010 62 850 63 150 138 330 132 970 149 600 159 590 128 370 193 070 152 720 148 360 180 730 77320 1730 420 

 

 

Zöldhulladék: 

A komposztáló telep Keszthely győjtıkörzetében keletkezı, szelektíven győjtött zöld- 

és szerves anyagú hulladékok komposztálására létesült, hogy a komposztálás után 

kereskedelmileg hasznosítható, és jó minıségő komposzt keletkezzen, és ezzel a 

mennyiséggel csökkenjen a lerakásra kerülı hulladékok mennyisége a 

hulladékgazdálkodási törvényben elıírt ütemben.  

 

A KETÉH Kft. telephelyén már korábban is történt engedélyezett komposztálás, mely 

nyílt téri prizmás komposztálás volt. A ZALAISPA projekt keretében kiépült a GORE 

Cover típusú komposztáló rendszer. 

A GORE technológia három fontos elembıl tevıdik össze. Az aktív levegıztetı 

egységgel a komposztálásban közremőködı mikroorganizmusokat látják el oxigénnel. A 

levegıztetést az érı anyagban mért hımérséklet és oxigéntartalom jellemzıivel, 

visszacsatolással szabályozzák. A komposztálás zárt rendszerő megvalósulását a GORE 

Cover membrántakaróval biztosítják. 

A biohulladékok szakszerő elıkezelése, érlelése és rostálása eredményeként 

tápanyagban gazdag komposztot kapunk. 

 

A KETÉH Kft. 2007. október 1.-tıl hosszabb nyitva tartásban fogadja a zöld hulladékot. 

A lakosságnak lehetısége van hétfıtıl-péntekig 7-18 óráig, szombaton 7-17 óráig 

beszállítani a kertjében keletkezett hulladékot. 
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Építési törmelék: 

2008. februárjától a KETÉH Kft fogadja a Városüzemeltetı Kft-tıl és a lakosságtól az 

építési törmeléket, mivel a korábbi lerakó bezárt. a mennyiségi adatokat a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Lakossági hulladékudvar: 

A KETÉH Kft üzemeltetésében hulladékgyőjtı udvar mőködik, ahol a lakosság 

díjmentesen leadhatja a szelektíven győjtött hulladékokat.  

Az udvar a hétköznapi hosszabbított nyitva tartás mellett szombaton is fogadja a 

lakosokat, mellyel az igényekhez igyekeznek igazodni. 

A hulladékudvarban a feleslegessé vált tárgyak elhelyezésén kívül haszonanyagok 

( papír, mőanyag, üveg, fém, gumi), illetve veszélyes hulladékok ( háztartási gépek, 

világítótestek, használt sütızsiradék, festékek, növényvédıszerek…) elhelyezésére is 

lehetıség van. 

 

Illegális hulladék:  

Sajnos a város területén több helyen is található illegálisan lerakott hulladék. Ezek 

felszámolása folyamatosan történik . 

Keszthely Város Önkormányzata a KvVM pályázatán bruttó 2.990 eFt-ot nyert illegális 

hulladéklerakók felszámolására. A pályázat un. Hadi út 063/2 és a 055/46 hrsz-ú 

területeket érinti.  

 

Ennél súlyosabb probléma a Keszthely – Cserszegtomaj határában Cserszegi területen 

lévı volt okker bánya ügye. Itt több száz m3 illegális szemét elhelyezése történt. 

Tekintettel arra, hogy a terület egy része az önkormányzatunk tulajdonában, ezért az 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség a két 

önkormányzatot részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és rekultivációs terv 

készítésére kötelezte.  

 

Tudatformálás  

„Mutasd a szemeted megmondom ki vagy” rendezvénysorozatra 2010. február 18.–án 

és a Környezetvédelmi Világnapon június 5.-én került sor. Partnereink a Keszthelyi 

VÜZ kft a KETÉH Kft, az ÖKO Pannon, az ÖKO Pack, a HUKE Kft, a Keszthelyi 

Környezetvédı Egyesület és a Forrásvíz Természetbarát Egyesület voltak. A keszthelyi 

Városi Könyvtár is részt vett a rendezvényen és a Helikon Rádió egész napra kitelepült. 
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A projekt során a közterületeket megtisztítsa érdekében kutyaürülék győjtı zacskókat 

szereztünk be és szereltettünk fel a város frekventált helyein, ezzel is elısegítve a 

tisztább városképet. 

Öko-Pannon roadshowra 2010. szeptember 27. –én került sor. "Újrahasznosítási Hónap 

2010" néven. 

 

Az új hulladékgazdálkodási rendszer elismeréseként 2010. évben Keszthely város 

nyerte el az „Aranyhangya” díjat. Az országos elismerés díjának átadására 2010. 

november 25-én került sor.  

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Hulladék) 

 

- Az illegális lerakóhelyek megszőntetése. 

- A hulladékszigetek környezetének tisztántartása. 

- Keszthely – Cserszegtomaj határában lévı volt okker bánya rekultivációja. 

- Keszthely – Gyenesdiás közötti (Sömögye-dőlı) terület rendezése, hulladék 

mentesítése 

 

 

 

 

3.3.2 Zaj és rezgés 
 

A létesítmények üzemeltetıinek biztosítaniuk kell, hogy a mőködésbıl eredı zaj ne 

haladja meg a 27/2008.(XII.3.)KvVM együttes rendeletben elıírt zajterhelési 

határértéket. 

 

Keszthely zajhelyzetének elemzése során  három területre kell kitérni. Ezek a 

következık: 

• közlekedés 

• ipari tevékenységek 

• kulturális, szórakoztató ipar. 
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3.3.2.1 Közlekedés hatása 

A lehetséges közlekedési zajforrások a következık lehetnek: 

- közút  

- közlekedési létesítmények  

-   vasútvonal 

 

A közút zajterhelésének nagyságát az alábbi tényezık befolyásolják: 

♦ A forgalom nagysága, összetétele, sebessége, valamint a 

forgalomáramlás változásai (konvoj, gyorsítás, fékezés).  

♦ Az észlelési pont és a zajforrás távolsága, magassági viszonyok, 

valamint a közbensı terepviszonyok beépítés.  

♦ Az út meredeksége, szabályozási szélessége, a burkolat típusa.  

♦ A talaj, a felszín akusztikai tulajdonságai.  

♦ A jármőpark mőszaki állapota.  

♦ Légköri viszonyok (hımérséklet, szél stb.)  

 

A város környezeti zajhelyzetét döntı módon a közlekedés határozza meg. Az üzemi 

vagy szolgáltató jellegő létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen 

környezetben érzékelhetı, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész 

település szükséglete, így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény 

környezetében kell zajterheléssel számolni. 

 

Mára már mindenhol felismerték a forgalom káros hatásait, melyek közül igen jelentıs 

a zajhatás. 

Keszthely közlekedési helyzetét, mint már említettük, döntı módon meghatározza, 

hogy a településen két másodrendő országos fıútvonal is keresztül halad. Ezen kívül a 

település győjtı és forgalmi útjai is jelentıs forgalmat bonyolítanak, különösen a nyári, 

idegenforgalmi idıszakban. A város belterületét átszeli a 71. sz. fıút és a 75. sz. fıút. A 

belterületi részt érinti a 7327 sz., a 7343. sz. összekötı út és a 73162 sz. bekötıút. 

 

Számolni kell továbbá a vasút, és a pályaudvar zajterhelı hatásával is. 

 

A 2000. évi CXII. törvény értelmében Keszthely a Balaton kiemelt üdülıkörzetébe 

tartozó település, így a törvény 15.§-a értelmében területén csak olyan létesítmény 

üzemeltethetı, ami az üdülıterületre vonatkozó zajvédelmi követelményeket kielégíti. 
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A vasúti közlekedésbıl származó zajterhelés 

A Balaton partját követve, Keszthely területének szélét érinti a Balaton déli partját 

Tapolcával összekötı vasútvonal. A vonalszakasz a településnek csak kis területére veti 

ki környezeti hatásait. A déli szakasz által érintett lakóterületen a beépítés távolsága 

átlagosan 30-40 méter, de a vasútállomástól keletre fekvı területeken ennél közelebb is 

találhatók lakóépületek. 

 

Közúti közlekedésbıl származó zajterhelés 

A közúti zajszinteket jelentıs mértékben befolyásolja a nehézgépjármővek aránya. A 

személygépkocsik zaja 80-82 dB, míg a tehergépkocsiké és autóbuszoké 85-88 dB. 

A közlekedésbıl származó zajkibocsátás megengedett értékeit a 27/2008. (XII.3..) 

KvVM-EüM együttes rendelet melléklete tartalmazza, melynek alapján: 

 

Győjtı-, összekötı-, és bekötıút, vasúti mellékvonal környezetében falusias, kertvárosias 

és kisvárosias lakóterületen, illetve I. és II. rendő fıút, vasúti fıvonal környezetében: 

    LTH nappal = 60 dB LTH éjjel = 50 dB 

 

A legnagyobb zajterhelés a 71. számú fıút települési átkelı szakaszán tapasztalható. 

Ezzel a terheléssel annak ellenére számolni kell, hogy a belterületi szakasz egy részének 

tehermentesítésére a Csapás utcai, kevésbé érzékeny területeken húzódó nyomvonal 

rendelkezésre áll. 

 

A 71. sz. fıút települést megkerülı szakaszának kiépítésével, és a belváros 

autóforgalmának folyamatos csökkentésével és forgalomszervezési intézkedésekkel 

biztosítható a közlekedési zajjal legjobban érintett utcák mentesítése. 

 

Várhatóan a zajkibocsátás mértéke, illetve a helyi eloszlása a város rehabilitációs 

munkák után áttevıdik a belvárosból a Szent Miklós és a Bercsényi M. utcákra. 

(Buszforgalom). 

 

 

Ipari tevékenységbıl származó zajterhelés 

 

A közlekedési zajtól eltérıen a gazdasági tevékenység által okozott zaj lokális jellegő, 

csak a zajt kibocsátó termelı vagy szolgáltató környezetét terheli, így a lakosságnak 

kisebb részét érinti.  
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Ugyanakkor az üzemi létesítményekbıl származó zajhatás társadalmi megítélése 

kedvezıtlenebb, mint a közlekedésé, a lakosság kevésbé tudja tolerálni nyugalmának 

ilyen jellegő zavarását. 

Az elmúlt tíz év tendenciájaként Keszthelyen is megfigyelhetı a lakóterületeken a kis- 

és magánvállalkozások elszaporodása mind az ipari, mind a szolgáltató szakterületeken. 

Ezek zajhatása a közvetlen környezetüket zavarhatja, még akkor is, ha a zajterhelési 

határértékek betartásra kerülnek. 

 

 

Szórakoztató létesítményekbıl származó zajterhelés 

 

Az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében a kulturális, szórakoztató 

létesítmények, hangosító berendezések üzemeltetésének szabályozásával zajvédelmi 

fejezet foglalkozik, melynek aktualizálása a jogszabályi háttér változása miatt indokolt. 

Az ellátást biztosító szórakoztatóipari, kulturális illetve vendéglátó létesítmények és 

rendezvények mőködési jellegükbıl adódóan közvetlen környezetüket terhelik. A 

lakossági zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, de zavaró lehet a hőtı 

és légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek mőködése is. Az Önkormányzat 

rendszeresen ellenırzéseket tart és eljár a rendelet megszegıivel szemben. 

 

Keszthely város zajhelyzetét összefoglalva megállapítható, hogy a legnagyobb 

zajszintek a fıközlekedési utak mentén adódnak. Keszthely közlekedési helyzetét döntı 

módon meghatározza, hogy a településen két másodrendő országos fıútvonal is 

keresztül halad, a 71. és 75. számú fıutak. Ezen kívül a település győjtı és forgalmi 

útjai is jelentıs forgalmat bonyolítanak, különösen a nyári, idegenforgalmi idıszakban. 

Számottevı továbbá a település szélén húzódó vasútvonalon, és a vasútállomáson 

történı közlekedés környezeti hatása is. 

 

Az ipari létesítmények zajhatása helyi problémát okozhat. Jelentıs zajterhelés az adott 

területen intézkedést igényelhet, de a teljes település zajhelyzetét nem befolyásolja 

döntı mértékben. 

 

A közúti forgalom mértékét 2009 évi forgalomszámlálási adatok alapján határoztuk meg, 

melynek alapjául az Állami Közúti Mőszaki és Információs Kht. által 2009 év 

májusában kiadott, az „Országos közutak 2009. évre vonatkozó keresztmetszeti 

forgalma” címő anyaga szolgált.  
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Az adatok alapján számítással meghatároztuk a közúti közlekedés által okozott 

környezeti zajterhelést az ÚT 2-1.302. számú útügyi mőszaki elıírás alapján. 

 

Akusztikai jármőkategóriák: 

I. jármőkategória: személy- és kisteher-gépkocsi 

II. jármőkategória: szóló autóbusz, könnyő tehergépkocsi, motorkerékpár,  

     segédmotoros kerékpár 

III. jármőkategória: csuklós autóbusz, szóló nehéz tehergépkocsi,  

tehergépkocsi  szerelvény 

 

A forgalmi adatokból elıször meghatározásra került a referencia távolságra – az 

úttengelytıl 7,5 m-re – a kiindulási hangnyomásszint, majd az átlagos beépítési 

körülmények figyelembe vételével számítottuk az immissziós pontok zajterhelését, az 

egyenértékő A-hangnyomásszintet. A számítások eredményét az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

34. táblázat: A közúti közlekedésbıl származó zajimmisszió 

Út Zajimmisszió dB(A) 
nappal  

Zajimmisszió dB(A) 
éjjel 

71. sz. fıút 71,9 62,2 
7327 sz. ök. út 70,2 63,1 
7343. sz. ök. út 63,9 56,5 
37162. sz. ök. út 60,0 53,6 

 

 

A közúti közlekedésre vonatkozó számítások eredményébıl megállapítható, hogy a 

közúti forgalomból származóan igen magas környezeti zajterhelés éri a várost, ami 

különösen az éjszakai idıszakban okoz zavaró hatást. 

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Zaj) 

 

- A közlekedés zajterhelése az érintett területen számottevı 

- A szórakozóhelyek környezetében kiváltképpen a nyári fıszezonban 

pontszerő szennyezések tapasztalhatók. 
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3.3.3 Zöldterület 
 

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 26. § kimondja, 

hogy a település területén zöld területeket, véderdıket külön jogszabály szerint kell 

kialakítani. 

 

A zöldterületeknek általában két alapvetı rendeltetése van: 

♦ az egyik termelési célú, például ilyenek az erdı és mezıgazdasági területek, 

továbbá építési telken be nem épített részek, pl. gyümölcsös, szılı, veteményes, 

virágos kert; 

♦ a másik közjólétet szolgáló, mint pl. parkok, sétányok, vízparti nádas és 

bokros területek, köztemetık, továbbá sportpályák, játszóterek, kempingek, 

strandok. 

 

A zöldterületek szerepe: 

• A belterületen a zöldterületek esztétikai, használati és ökológiai szerepe 

együttesen hat. 

• A beépített területek, házsorok közé ékelıdve azok folyamatosságát megtörik  

• A fás, cserjés zöld sávok vagy foltok a lakóterületet védik a közlekedési 

emissziótól, javítják a levegı minıségét. (Egy 80-100 éves bükkfa, pl. a 

vegetációs idıszakban képes egy ember éves oxigén-igényét fedezni.) 

• Az ember számára elviselhetı levegı páratartalom 60-80% közötti. A 

növények 5%-kal képesek a páratartalmat növelni, kedvezı irányba módosítani. 

• A levegıbe kerülı port csökkenti a gyepesített terület. A sorfák is képesek a 

levegıbıl a port kifésülni. A települési por, ugyanis mérgezı ólmot is 

tartalmazhat. 

• A három fokozatban telepített növényzet (gyep, cserje, fa) a közlekedési 

vagy egyéb zajt akár 10 decibellel csökkenteni tudja. 

• Élıhelyei egyben honos hazai növényfajoknak, költı madaraknak, hasznos 

kisemlısöknek; de emellett árnyékot adnak utcán, ill. lakóterületek közt játszó 

gyerekeknek, sétáló, pihenı polgároknak. 

 

Összhatásukban a zöldterületi részek tájképi, tájesztétikai szerepe is igen fontos egy 

kistelepülés jövıbeni faluképének megırzésében, turisztikai szerepének javításában, 

melyre egy idegenforgalomból élı térségnek elsırangú feladata odafigyelni 
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A település fejlıdése, az idegenforgalom bıvülése, a minıségi turizmus és üdülés 

megjelenése magával hozza a pihenı, játszó, sport, rekreációs speciális igényeket, amik 

szükségessé teszik közparkok kialakítását.  

 

A leendı közpark területeken változatos növénytelepítés, feltáró útrendszer, különbözı 

korcsoportok számára játszó és sportterületek, egyéb egyedi funkciók és díszek 

helyezendık el késıbbi részletesebb terv alapján. A közparkokban csak a fenntartás 

céljából szükséges épületek helyezhetıek el. 

 

Keszthely város zöldfelületi rendszere 

A település zöldfelületi rendszerét elsısorban a táji és a településszerkezeti adottságok 

befolyásolták. A megfelelı minıségő zöldfelületek szerepköre kondicionáló, rekreáló és 

esztétikai egyszerre. Ha egy zöldfelület nem tölti be e hármas szerepkört és a jövıben 

megtartandónak ítéltük, akkor azt a felületet fejleszteni kell.  

 

Közparkok 

A közparkok rendeltetése, hogy a lakosság számára biztosítsa a napi és a hétvégi 

szabadidı szabadban való eltöltésének kedvezı feltételeit a településen belül, kötetlenül, 

bárki számára elérhetı módon. 

A város egyik legfontosabb környezetvédelmi jellegzetessége a belterületi parkok 

nagysága, állapota, elhelyezkedése a városban, illetve kapcsolata a városközponttal. A 

parkok felújítása az elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres 

locsolását és nyírását, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását jelenti. 

Ide tartozik továbbá a Balaton-part közelében elhelyezkedı mintegy 7 hektáros Helikon 

park, amely a 90-es évek végén elvégzett rekonstrukciónak köszönhetıen a város egyik 

legfontosabb pihenı övezetét képezi 

 

Utcai fasorok, zöldsávok 
 

A fıleg közterületen elhelyezkedı zöldterületek magukba foglalják többek között a 

füves területeket (660 ezer m2), virágosított felületeket (2700 m2), utcai fasorokat, 

közterek-parkok kavicsos felülető sétányait (33 ezer m2), valamint köztéri játszótereket 

(22 db) egyaránt. 

Egységes fasor ültetésére csak akkor van lehetıség, ha a spontán, feltehetıleg a 

lakóingatlan-tulajdonosok által közterületre ültetett fákat kivágnák.  
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Vertikális értelemben az alacsony légvezetékek is korlátozzák az utcai fasorok 

alkalmazását. Különösen hangsúlyosan jelentkezik ez az értékes építészeti elemek 

környezetében, de a számos csonkolt fa is bizonyítja, hogy zöldfelületi szempontból is 

akadályozó tényezı. Hosszú távon a légvezetékek földkábelre való cseréjével 

kifejezetten keskeny utcák fásítására szelektált hazai fafajokból esztétikus utcafásítás 

lenne elérhetı a szélesebb belterületi utakon. 

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az elöregedett, illetve lakossági 

panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása, illetve a zöldfelületi kapcsolat kialakítása a 

nagyobb összefüggı zöldterületek között. A fák metszését a jelenleginél jóval 

gondosabban kell végezni, annak érdekében, hogy a csonkítás következményeként a fák 

ne pusztuljanak ki. 

 

A gesztenyefasor aknázó molyok elleni védelmét folyamatosan el kell végezni, mely az 

elmúlt években jelentıs gondot okozott. A védekezés költséges és bonyolult, nagy 

munkaigényő, de a védett fasor megmentése érdekében mindenképp figyelmet kell 

fordítani erre a feladatra. 

 

 

Zöldfelületi jellegő intézmények 
 

Temetı 

A temetı a különleges terület-felhasználási kategóriába szerepel. A település 

közigazgatási területén két temetı található. 

  

A keszthelyi temetırıl általánosan elmondható, hogy a növénykiültetéseknél a tő- és 

pikkelylevelő örökzöldek (fenyık) alkalmazása gyakori, fıleg keleti tuja (Thuja 

orientalis), ezüstfenyı (Picea pungens). Meglévı nagy lombtömegő, árnyékoló funkciót 

is betöltı lombos fa a cserszegi temetıben igen kevés található, bár ezek erısítése lenne 

fontos (ld. Telepítésre javasolt növények listája). Érdemes lenne több lombhullató, nagy 

koronájú fát alkalmazni az árnyék- és térhatás biztosítása érdekében, akár a sírhelyek 

feláldozása árán is. Egy jól fásított, árnyékos temetı remek zöldfelülete lehet a 

településnek, kondicionáló hatása közismert. A nyári kánikulában a temetési 

szertartások mind a szolgáltatóknak, mind a résztvevıknek a tőzı nap miatt igen 

kellemetlen lehetnek. 

Táj- és településképi szempontból igen értékesek a temetıi feszületek, keresztek és régi 

homokkı síremlékek mindkét temetıben. 
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Magánkertek 

A települési zöldfelületi rendszer talán legfontosabb alkotó eleme. A településen egy, 

kettı és három zónás kertek egyaránt elıfordulnak. Az egyzónás kerthasználat (csak 

díszkert) egyre gyakoribbá válik, a kétzónás a leggyakoribb (díszkert – haszonkert), a 

három zónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzıje, ahol állattartás, vagy más 

gazdálkodási tevékenység (akár ipari, vagy szolgáltató jellegő) folyik és ennek 

kiszolgáló épületei találhatók a köztes zónában. Még mindig dominál a magánkertek 

haszonkerti jellege. Fıleg az idısebb, nyugdíjas korú lakosság csupán az elı- és 

oldalkertet használja díszkertként, a nagyobb felülető hátsó kertben pedig saját 

felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket termeszt. 

 

A hagyományosan ültetett fajok, fajták is visszaszorulnak, kiváltják ıket a magyar tájtól 

többnyire idegen divatnövények, elsısorban a hideg, hegyvidéki hatású tő- és 

pikkelylevelő örökzöldek (fıleg tuják, borókák és álciprusok) fajai és fajtái. Ez az 

irányvonal mind a közterületek kiültetéseiben, mind a magánkertekben a magyarországi 

viszonylatnak megfelelıen tisztán látható. 

 

Keszthely város belterületén mintegy 730 ezer m2 zöldfelület, számos védett terület, 

természeti érték található. A Polgármesteri Hivatal a Városüzemeltetı Egyszemélyes Kft. 

közremőködésével a rendezett városkép kialakítása érdekében: 

mintegy 1500 m2 rózsaágyás, 1000m2 virágágyás és 1700 m2 egyéb zöldfelület kerül 

beültetésre tavasszal és ısszel. Ezen túlmenıen kb. 800-1000 db közterületi faegyed 

tavaszi metszését, és 33600 m2 kavicsos felület gondozását kell megoldani éves szinten. 

 

A közterületi berendezések - egyes területeken a padok, virágládák és hulladékgyőjtı 

edények kivételével - elöregedtek, elavultak, cserére szorulnak. 

 

Különösen nagy gondot jelent még a teljesen elavult, elöregedett játszótereken az 

esetenként balesetveszélyes játszószerek folyamatos karbantartása, javítása és felújítása. 

A helyzet javítása érdekében megkezdıdött az Európai Uniós szabvány szerinti 

átalakításuk. Ebben legfontosabb szerepet a biztonsági követelmények kielégítése kapja. 

2008. év végére a biztonsági követelmények –az ütéscsillapító talaj kivételével- 

teljesültek. 2010 évben megkezdıdött a városi játszóterek teljes rekonstrukciója. Ennek 

elsı lépéseként a Balaton-parti játszótér újult meg, és átadásra került Kis-Keszthelyen a 

Bástya utcában egy új játszótér. 
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Továbbra is kiemelt szerepet kapnak a helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasorok, 

melyek aknázómoly elleni megóvása jelenti a legfontosabb feladatot. A sikeres 

védekezésnek köszönhetıen biztosítható az idıs fasorok életének meghosszabbítása. Az 

idıs, balesetveszélyes fák kivágása az elmúlt évben megkezdıdött. A vadgesztenye fák 

pótlására is sor került ebben az évben. Tavaly 38 db, míg idén 16 db rózsaszín szirmú 

/Asculus carnea „Briotti”/ vadgesztenye fa telepítése történt meg. 

A jelentıs elırelépés, hogy a belvárosban lévı értékes fasorok (gömbjuhar) levéltető és 

gomba elleni védelemben részesültek 2010. évben is, melynek eredményeként 

lombozatuk kisebb mértékben szenvedett a károsító hatástól 

 

Még 2004. év ıszén elindult egy komplex fásítási folyamat, melynek segítségével 

folyamatosan beültetésre kerülnek a befásítatlan utcák, és ezzel jelentısen emelkedik a 

városi zöldterületek színvonala.  

2008. ıszén a Bem u. és Széchenyi utca fásítása is megvalósult, amelynek 

eredményeként régóta aktuális feladat került megoldásra 

 2009. évben a Rákóczi, Petıfi, Kazinczy és a Tapolcai u. 2010 évben a Gagarin utca 

részleges fásítása, fapótlása is megtörtént. 

A Balaton-parti sétányok felújításával megkezdıdött a közterületi sétányok 

rekonstrukciója, amelynek révén fokozatosan megszépül a város arculata. 

 A Balaton-parti sétány és közterületek fejlesztése elnyert pályázati forrás alapján 2011 

évben folytatódni fog. 

 

 

Tájhasznosítás 

 

A táj egyidejőleg sokféle szükségletet elégít ki. A tájhasználat ezért igen változatos. A 

prioritást élvezı használatok az esetek többségében korlátozóan hatnak más 

fejlesztésekre. Egyszerre több tájhasználati mód halmozódása elıbb-utóbb 

konfliktusokhoz vezet. Az ágazati, a közösségi, a réteg érdekek mindig egyoldalúak és a 

tájpotenciál elınyös kihasználására irányulnak. A pillanatnyi és a látszat elınyök, az 

ökológiai és a tájképi alázatot nélkülözı beavatkozások idıvel súlyos konfliktusok 

forrásává válnak, illetve a társadalom meg nem értése miatt azzá válhatnak. A 

konfliktusok feloldása – a vizuálisoké olykor lehetetlen – minden esetben sokkal 

drágább, mint azok megelızése. 
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 Erdıterület 

Keszthely Város közigazgatási területén belül viszonylag csekély arányban találhatók 

erdıterületek, de a település képét mégis alapvetıen befolyásolja a közigazgatási határig 

húzódó Keszthelyi-hegység összefüggı erdıtömbje, ami már a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park részét képezi. 

Az erdıterületek a táj legfontosabb elemeit alkotják, mivel esztétikai, ökológiai és 

termelési potenciáljuk általában a legmagasabb és az emberi egészségre is jótékony 

hatással vannak. Az erdı magasan szervezett életközösség, amely hosszú fejlıdés 

eredménye. A tájfejlıdés során a legmagasabb produktumot biztosítják, a 

növénytársulások klimax (záró) társulásai. Számos növény és állatfaj élıhelyet, 

táplálkozó-, rejtızködı- és szaporodó helyét biztosítják. Az erdınek emiatt kiemelkedı 

szerepe van az élıvilág megırzésében, a biodiverzitás fenntartásában. Erdık nélkül az 

élet hazánkban elképzelhetetlen, ezért fontos megırzésük és területük növelése. 

A szántóföldeket és földutakat kísérı fás, cserjés állományok ökológiai szerepe a 

csatornák menti cserjésekkel megegyezik. Ezek a területek fontos búvó-, illetve 

táplálkozóhelyet nyújtanak a rovaroknak, lepkéknek, gyíkoknak, énekesmadárfajoknak. 

Megfelelı hálózat esetén lehetıvé teszik az apró énekesmadarak, vagy a lepkék 

vándorlását, amelyek takarást, vagy különleges klímahatást igényelnek vándorlásuk 

során. 

A további erdıterületek a hegyoldali utakat kísérı fás-cserjés ligetek, a telepített 

erdıfoltok, amelyek többnyire csatornák, vagy a vízfolyások közelében létesültek, vagy 

mezıgazdasági területek közé szorultak. Ezek az erdık többnyire kedvezıtlen ökológiai 

állapotúak. A telepített erdık állományai jellemzıen fenyıkbıl (feketefenyı – Pinus 

nigra és erdeifenyı – Pinus sylvestris) állnak.  

 

A kopárok, fátlan területek fenyıvel történı rekultivációja a Bakony és Balaton-felvidék 

ıshonos növényzetbıl álló erdeiben táj- és természetvédelmi szempontból erısen 

megkérdıjelezhetı. Vitathatatlan, hogy a fenyık általában jobban elviselik a 

szárazságot és tolerálják a rekultivált talajviszonyokat, olcsón és gyorsan nevelhetık és 

telepíthetık, tehát gazdaságossági szempontból ideálisak. Gyors növekedésőek, 

erdészeti szempontból hamar (50-60 év) viszonylag jó minıségő főrészipari rönk 

nevelhetı belılük. 

Táji és természetvédelmi szempontból azonban a fenyveseknek számos hátránya van. 

Lassan bomló tőleveleivel savanyítják a talajt, sokkal hosszabb idın keresztül alakul ki 

jó talajszerkezet.  
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Túlságosan (télen is) leárnyékolt az aljnövényzet, ezért második lombkorona- és 

cserjeszint nem alakul ki. Általában elegyetlenül vagy más fenyıfajokkal együtt 

telepítik, kevés kísérı- és színezıfaj jelenik meg benne, ezzel az állatvilág számára nem 

ad se táplálékszerzı, se szaporodó- és búvóhelyet. Avarja és száraz alsó ágai, gyantával 

teli tőlevelei miatt erısen tőzveszélyes. Kiszorítja az ıshonos fa- és cserjefajokat, télen 

az örökzöld lomb zöld tömege a lombhullató jellegő erdıkben idegenül hat. Csak több 

vágásforduló után, gyakorlatilag néhány száz év múlva alakítható ki a fenyvesekbıl 

tájba illı, ıshonos erdıállomány. 

Az utak, csatornák menti spontán fás-cserjés állományokban nagy területeket hódít az 

agresszív fehér akác (Robinia pseudoacacia). 

Az erdıterületek többségének a talajvédelem miatt elsıdleges rendeltetése védelmi. 

Az erdıgazdálkodással szorosan összefügg a vadgazdálkodás. A vidék vadeltartó 

képessége a mezıgazdasági- és lakóterületi tájhasznosítás miatt igen csekély.  

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (zöldterület): 

- Belterületi zöldterület növelése, park kialakítása, virágosítás, utcabútorok 

elhelyezése 

- Az utak mentén honos fafajok okszerő alkalmazása 

 

 

3.3.4 Települési környezethasználatok 

 

A települési környezethasználatokat az „elıvigyázatosság elvének” figyelembe 

vételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró 

hatások (zaj, hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani. 

 

Mezıgazdasági környezethasználatok 

A valamikori jelentıs élelmiszer feldolgozással és iparral rendelkezı város ma az 

egyetemi város rangot viseli, a Balaton fıvárosa. A több mint 200 éves múlttal 

rendelkezı agrár felsıoktatás, a Georgikon Major Múzeum rendkívüli mezıgazdasági 

kulturális értékeket ıriz.  

A településhez tartozó szántóterületek ápoltak, fıként a szántóföldi növénytermesztés 

jellemzı (gabonafélék, kukorica, repcetermesztés). A családi házas övezetben a 

kertgazdálkodás a domináns, ami napjainkban kezd újra intenzívebben mőködni, 

köszönhetıen a környéken szirmait bontogató helyi piacoknak, a minıségi 

mezıgazdasági termékek iránti igényeknek, gazdasági helyzetüknek. 
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A kiskertek termékeit fıként ıstermelık kínálják eladásra.  

A 2004 óta folyamatosan elérhetı Uniós támogatások révén kb.150-200, az MVH által 

regisztrált, gazdálkodó él a településen. İk növénytermesztéssel, 

gyümölcstermesztéssel, méhészettel és nagyon kis arányban állattartással foglalkoznak. 

Aktív tevékenységet végzı ıstermelık száma, 250-300 fı lehet. 

 

A legnagyobb mezıgazdasági termelést helyben folytató gazdálkodó társas vállalkozás 

az agráregyetem volt tanüzemének területén gazdálkodik színvonalas, a mai agrár-

környezetgazdálkodási feltételeknek megfelelıen.  

Több nagyobb termelı lakik a városban, családi gazdálkodók, ıstermelık, 

mezıgazdasági vállalkozók, akik 50-100 ha (200 ha) feletti birtoknagyságon 

gazdálkodnak. Gazdaságuk részben a településen, részben a környezı településeken 

helyezkedik el. Gazdaságukat - kihasználva az európai uniós támogatási lehetıségeket - 

igyekeznek folyamatosan fejleszteni a géppark és a minıségi termelés terén is.  

 

Keszthelyen jelentıs létszámmal mőködik méhész egyesület, akiknek tagjai részben a 

városban, részben város kb. 30-40 km-es körzetében méhészkednek. 

a város szélén egy-két gazdálkodó haszonállat (sertés, szarvasmarha) tartással próbálja 

kenyerét keresni, ık az idısebb korosztályt képviselik. 

 

 

Ipari környezethasználatok 

A nagyüzemi mérető ipari tevékenység nem jellemzı a Keszthelyen, a 

magánvállalkozások formájában őzött ipari termelés azonban megtalálható. 

Az esetenként hiányos (megtagadott) adatszolgáltatásból következıen nem zárható ki a 

lokális talajszennyezés. Ennek alapján javasolt egyes telephelyeken hatósági 

ellenırzések tartása 

 

 

Illegális kommunális hulladéklerakás 

 

• Illegális hulladéklerakás a településszéleken, általában erdıs 

környezetben. Ennek feltételezhetı oka, hogy az erdı a hulladékok 

leborítását részben eltakarja. A leborított hulladék újabb hulladéklerakásra 

ösztönzi a lelkiismeretlen embereket, ezért az egyre nı is növekszik. 
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 A településképet romboló részek legfontosabb elemei, ezért felszámolásuk 

nem tőr halasztást. A település északkeleti szegletében található 

anyagnyerıhely (907 hrsz.) mintegy 30 méter mély véggödrébe 

folyamatosan hordják a lelkiismeretlen emberek teherautószám a hulladékot, 

mely a szél útján terjedve több ezer m2 területet elborított. 

 

 

Környezeti konfliktusok, alapvetı területhasználati érdek (Környezethasználatok) 

- A táji-természeti adottságok által adott környezeti értékek megırzése, 

fejlesztése. 

- A turizmus fenntartható fejlesztése csak a környezeti értékek prioritása mellett 

valósítható meg. 

- A gazdaság-, infrastruktúra-, környezet- és humánerıforrás-fejlesztési célokat 

ennek alárendelten, ehhez igazítottan kell megfogalmazni és megvalósítani. 

 

 

3.3.5 Környezetbiztonság 
 

A környezetbiztonság a természeti és környezeti katasztrófák számának világszerte 

tapasztalható növekedése miatt kiemelt társadalmi megítélést kap. Ennek és a felelıs 

politikai gondolkodásmódnak köszönhetı, hogy az Országgyőlés elfogadta a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl szóló 1999. évi LXXIV. törvényt 

(katasztrófavédelmi törvényt). 

A törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fı települési feladatainak 

végrehajtását a polgármesterekre bízza. Létrejött 2000. január 1-i hatállyal a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és az általa irányított és felügyelt 

végrehajtó szervezetek. Ezek az adott problémák megoldásához igénybe veszik a 

társszervezeteket (Vízügyi, Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, stb.). 

 

A polgári biztonság érdekében jelenleg folyik az állami szervezetben a környezeti 

kockázatok felmérése. 

 

A környezet állapotát egyrészt természetes, másrészt mesterséges (ember által 

elıállított) tényezık változtathatják meg gyorsan és nagymértékben. Ezeket a gyors és 

nagymértékő környezeti változásokat nevezhetjük katasztrófáknak.  
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Természetes eredető katasztrófák lehetıségei: 

- Földrengés, 

- Légköri természeti csapások (csapadék, szél, villámcsapás, magas hımérséklet 

okozta károk), 

- Természetes eredető tőzvész. 

A mesterséges (emberi tevékenység által okozott) katasztrófák lehetıségei: 

- Üzemi robbanás, üzemi környezetszennyezés (mérgezés, tőz, tankautó baleset), 

- Tőzvész, 

- Terrorista merénylet következményei. 

- Repülıgép-baleset  

 

 

Természetes eredető kockázatot az árvíz, valamint az ártereket kísérı nádasok, kiterjedt 

szántóföldi növénytermesztés, illetve elhanyagolt ruderáliák esetleges égése, 

felgyulladása jelentheti. 

 

A domborzati viszonyok és a település fekvése miatt a belterület elöntésének veszélye 

nagy, a nádas- és avartőz viszont az utóbbi évek aszályos idıjárása, a talaj 

nedvességtartalmának csökkenése miatt figyelmet igényel. Közvetlen veszélyt a 

belterületre csak a tőzzel járó légszennyezés jelent. 

Veszélyes ipari létesítmény és forgalmas közút nem lévén, a település környezetének 

biztonságát a közlekedés nem veszélyezteti.  

 

Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (Biztonság): 

- Az erózió fokozott veszélyt jelenthet a túlnyomórészt meredek lejtéső részekben 

végzıdı külterületi részeken  

- Humán infrastrukturális problémát jelent, hogy az önkormányzat hozzájárul a 

meglévı bányászati tevékenységeken túli egyéb ásványi anyagra irányuló 

kutatásokhoz, bányatelek fektetésekhez, bányászati tevékenységekhez (nem 

bıvülnek az ipari területek, befektetıi helyszíneken elmaradó beruházások) 

- Erdı és avartüzek veszélye 
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Radiológia 

 

Világszerte egyre erısebb tudományos és társadalmi igényként merül fel az emberi 

környezet radioaktivitásának és az ebbıl adódó, a lakosságot érı sugárterhelésnek a 

megismerése. 

 

Az embert természeti környezetében érı radioaktív sugárzási dózis eredet szerint három 

fı csoportra osztható. Ezek:  

- kozmikus sugárzás, amely az éves besugárzási dózis kereken ¼-ét adja,  

- a területet felépítı kızetek természetes radioaktív elemeitıl (kálium-40, urán-

238, thórium-232 radioaktív bomlási sorok tagjaitól) eredı közvetlen 

besugárzás, amely szintén kb. ¼-ét adja az éves besugárzási dózisnak,  

- végül a radon-222 és alfa-sugárzó leánytermékei belégzése adja az éves 

sugárzási dózis felét. 

 

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy az embert érı természetes megterhelést alapvetıen 

a földtani környezet határozza meg, a kızetek kálium, urán és thórium tartalma, 

valamint radon kibocsátási tulajdonságai.  

Ezért a környezeti radioaktivitás vizsgálatának a terület geológiai felépítésébıl célszerő 

kiindulni (pl. geológiai törésvonalak mentén nagyobb a radon koncentráció), amelyre 

alkalmas módszer a légiradometriai felvétel készítés.  

 

A természetes sugárterhelésnek a fentiek értelmében közel fele a radonból származik, 

amely a talajból a szabad légtérbe kerülve gyorsan felhígul. Zárt terekben (lakásokban) 

azonban feldúsul. A zárt térben elbomló radonból keletkezett leányelemek 

(bomlástermékek, pl. ólom) a levegıben porszemekhez, vízgızhöz kötıdnek.  

Ezt belélegezve a porszem méretétıl függıen a tüdı különbözı részein megtapadhatnak.  

Nagy radon koncentrációjú helyeken megfigyelték, hogy a tüdırák kialakulásának 

valószínősége megnı. Igaz, az 1996. évi „atomtörvény” már elıírja a lakóterek radon 

koncentrációjának a korlátozását, bár ezidáig a végrehajtási utasítás nem jelent meg. 

 

Életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek nagy részét érzékszerveinkkel 

érzékeljük: látjuk a fénysugarakat, bırünkön érezzük a hısugarakat. Van azonban a 

sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek jelenlétét, erısségét egyetlen szervünk sem 

érzékeli, de amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása olykor mégis megjelenik. 
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A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az 

országos sugárzásfigyelı rendszer. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 

mérıállomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan mőszerekkel 

vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti 

dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a 

nanosievert/óra (kiejtése: nanoszívert per óra), rövid jele: nSv/h. 

 

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül 

ingadozik. Ez az érték függ a magasságtól, és a talaj típusától. Az ingadozást természeti 

hatások, idıjárási körülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai 

befolyásolják. 

 

A mért értékek egy központi adatgyőjtıbe kerülnek, ahol folyamatosan figyelik az 

állomásokról beérkezı jeleket. Ha valamely esemény hatására a dózisteljesítmény 

jelentısen megnı, akkor azonnal megkezdik a kivizsgálást, vagy - ha szükséges - a 

megfelelı óvintézkedések elrendelését. A figyelmeztetı szint 250 nSv/óra. (Ez a szint - 

a valós veszélyt jelentı szint töredéke - nem jelenti azt, hogy az állomás közelében lévık 

veszélyben lennének, csupán a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére.) 

 

12. ábra: Atomerımővek és környezetük esetleges környezetbiztonsági terhelése 
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Keszthely sem a geológiai viszonyok, sem pedig a használt építıanyagok – a 

jelenlegi ismeretek szerint - nem jelentenek radiológiai kockázatot.  

A Japánban történt atomerımő katasztrófa következményei még nem ismertek. 

Eddigi mérések és számítások alapján nem érik el Magyarországot, így 

térségünket sem. 

 

 

3.4 Keszthely környezetvédelmi SWOT analízise 
 

A SWOT elemzés célja elsısorban az erısségek és a gyenge pontok felmérése, valamint 

az erre támaszkodó lehetıségek és a különbözı szintő veszélyek megfogalmazása.  

 

Az erısségek számbavétele során meg kell keresni melyek azok a tevékenységek, 

jellemzı tulajdonságok, amelyeket ki kell hangsúlyozni, a figyelem középpontjába 

érdemes állítani.  

 

A gyenge pontok azok a lehetıségek, amelyek nincsenek megfelelıképpen kihasználva. 

Az egész fejlesztés során pedig folyamatosan figyelemmel kell lennünk a már kezdeti 

stádiumban megfogalmazott veszélyekre. 
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35. táblázat: Keszthely környezetvédelmi SWOT 
elemzése 

 

 

ERİSSÉGEK 
 
kiváló természeti, környezeti feltételek 
megléte (jó levegı, festıi táj) 
hévízi tó közelsége 
Balaton Felvidéki Nemzeti Park közelsége 
szennyezett ipartól mentes környezet 
a keszthelyi strandok vizének minısítése az 
utóbbi években jó, illetve kiváló 
 
elegendı és megfelelı kategóriájú szálláshely 
megfelelı mennyiségő vendéglátóhely 
jó vásárlási lehetıségek 
 
gazdag történelmi, építészeti, kulturális 
örökség, a látnivalók sokasága 
kulturális programok, fesztiválok magas 
száma 
a háttértelepülések gazdag látnivalói és 
programkínálata  
 
jól kiépített és mőködı térségmarketing 
 
vállalkozások magas száma,  
jó megközelíthetıség (közút, vasút, 
sármelléki repülıtér)  
 
az aktív sportolási lehetıségek feltételei jók 
 
jól kiépült (nagyszámú, változatos) középfokú 
oktatási intézményrendszer 
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezıgaz-
daságtudományi Kar Keszthely, kutatói és 
oktatói tevékenysége. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

GYENGESÉGEK 
 
erıs a térbeli és idıbeli koncentrációja a 
turistáknak 
 
4 hónapos kulturális programkínálat, a nyárra 
fókuszálva  
  
szakképzési rendszer nem eléggé 
keresletorientált 
 
a magyar szolgáltatók hiányos nyelvtudása 
 
helyi speciális termékek elıállítása 
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LEHETİSÉGEK 
 
mezıgazdasági múlt felélénkítése, turisztikai 
vonzerıvé fejlesztése 
 
kedvezı szálláshely kínálati viszonyok további 
kihasználása az elı- és utószezonban, és a szezon 
nélküli idıszakban 
 
a “Balaton fıvárosa” cím további népszerősítése, 
ehhez kapcsolódó szlogenek megfogalmazása, az 
egészségturizmus jelen koncepcióban 
megfogalmazott tartalmaira fókuszálva 
 
saját arculat, egyediség megteremtése a 
kialakítandó városi szintő egészségturisztikai 
szolgáltatásban 
 
megújuló energiaforrások (Nap-, biomassza, 
geotermális energia-hasznosítási lehetıségei) 
alkalmazása 
 
erısödı kereslet a speciális termékek, az 
újdonságok, a szép természeti környezet, az 
egészségturizmus iránt 
 
a szezon kihúzására alkalmas termékek fejlesztése  
 
infrastruktúra fejlesztése (közutak fejlesztése, 
kerékpárutak kiépítése, a sármelléki repülıtérrıl 
direkt buszjáratok) 
 
az egészségturizmus új intézményeinek létesítése, 
együttmőködés Hévízzel, és a Szent András 
kórházzal 
 
együttmőködés erısítése a regionális 
szervezıdésekkel, melyekhez Keszthely tartozik 
 
meglévı, oktatási-képzési intézmény-rendszerre 
épülı, kereslethez jobban igazodó oktatási 
programok beindítása 
a vendéglátóipari szakközépiskola fıiskolává 
válása 
környék megváltozott munkaképességő 
munkanélülieinek bevonása képzéssel, átképzéssel 
 
információs, kommunikációs rendszerek 
kialakítása, fejlesztése a turizmusban 

VESZÉLYEK 
 
rosszul meghatározott szegmensek a 
fejlesztéseknél 
 
a minıségi turizmus háttérbe helyezése, az ár- 
szolgáltatás-minıség viszonyának romlása 
 
egyes szolgáltatásoknál a megfelelıen képzett 
szakemberek hiánya csökkentheti a gazdasági 
pozíciókat 
 
az érdekek közösek, de eltérıek a 
versenytársak pozíciói az “egyszemélyes 
szolgáltatások” elsorvadása a nagy  
szolgáltatócentrumok kiépülése és fejlıdése 
mellett (helyi érdekeket sértı nagy 
beruházások) 
 
Balatoni térség régiós státuszának 
tisztázatlansága 
 
 
 
 
 
 

A SWOT analízis egyes elemeinek kifejtése 
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Elegendı és megfelelı kategóriájú szálláshely:  

Szállodák három- és kétcsillagos minısítéssel rendelkeznek, a panziók és 

magánszálláshelyek európai színvonalúak, olyan feltételekkel, amelyek megfelelnek az 

Európai Unió elvárásainak. 

 

Megfelelı mennyiségő vendéglátóhely: 

298 vendéglátóipari egység biztosít elfogadható színvonalú ellátást az idelátogató 

vendégek és a lakosság számára. Az említett szállodák, panziók éttermei és presszói 

magas színvonalon szolgálják fel a hazai illetve helyi specialitásokat. A vendéglátás 

szempontjából a sétálóutca és környéke a legfrekventáltabb. Éttermek, sörözık és 

cukrászdák várják a vendégeket. (A Fıtér program után remélhetıleg nagyobb 

számban!) 

729 bolt, kereskedelmi egység, több multinacionális cég áll a lakosság és a túristák 

rendelkezésére. Számos butik, áruház és üzletház várja a vásárolni vágyókat, részben az 

átalakítás alatt álló belvárosban, részben a kereskedelmi területeken Gyenesdiás felé. A 

keszthelyi heti piac (egyelıre osztottan), pedig egy folklór jellegő bevásárlóhely. 

 

 

Gazdag történelmi, építészeti, kultúrális örökség, a látnivalók sokasága: 

 

Múzeumok, kiállítások: 

 
Balatoni Múzeum  A Balaton kialakulásának, élıvilágának, a környéken 

megtelepedett népesség történetének legnagyobb szabású 
bemutatója. Állandó kiállítás még a Halápy János emlékszoba, 
valamint a római és középkori kıtár. Évente 4-5 történeti vagy 
képzımővészeti idıszaki kiállítás is megtekinthetı. Csiga 
parlament 

Helikon Kastélymúzeum  Hazánk egyik legnagyobb kastélyában, a Festetics kastélyban 
található. 100.000 kötetes mőemlékkönyvtár, állandó és idıszaki 
kiállítások (fıúri életforma, 1100 év fegyverei, 4 földrész trófeái, 
ritkaságok). 

Balaton Színház és Goldmark 
Károly Mővelıdési Központ 

A kultúrális kikapcsolódás központja, a városi programok 
szervezıje. Idıszaki kiállítások, folyamatos éves rendezvények: 
szakkörök, táborok, színházi elıadások. 

Keszthelyi Pantheon  A Keszthelyhez kötıdı személyiségek és események emléktáblái 
tekinthetık meg. 

Georgikon Majormúzeum  A múzeumot a Georgikon egykori tangazdasági majorjából 
alakították ki. A kiállítások között megtekinthetı a gabona 
betakarítás, tisztítás és tárolás eszközei, szekérszín, kovács- és 
bognármőhely, erıgépek, szılıtermesztés és borászat a Balaton 
környékén a 19. században. 
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Népviseletes Babamúzeum Európában a legnagyobb babamúzeum, közel félezer 
porcelánbaba pompázik nagymagyarországi népviseletben 

Játék Múzeum A múzeum bemutatja a játszás történetét, megtekinthetık régi és 
új játékok, babák. Szezonban az udvaron játszóház mőködik.  

Bacchus Bor és Borászati eszköz 
Múzeum 

A borászati múzeumban 18-19. századi szılészeti és borászati 
eszközök, közel 1000 kiállítási tárgy, több mint 1000 féle bor 
tekinthetı meg. Információkat kapunk valamennyi 
borvidékünkrıl, kívánságra borkostolási lehetıség. 
 

Marcipán Múzeum és cukrászda A 20 vitrinben, mintegy 100, marcipánból készített díszmunka 
látható. A múzeummal egy épületben cukrászda mőködik. 

 

 

Templomok: 

 

Gótikus Plébániatemplom, Kármelita Bazilika, Zsinagóga, Református Templom, 

Evangélikus Templom 

 

 

• Kulturális programok, fesztiválok magas száma: 

- Helikon ünnepségek minden második évben kerülnek megrendezésre 

- Balaton fesztivál, melynek keretén belül konferenciákat, idegenforgalmi vásárt, 

folklór programokat, hangversenyeket rendeznek 

- Festetics Kastély tükörtermének komolyzenei koncertjei 

- Goldmark Károly Mővelıdési Központ kulturális rendezvényei (író-olvasó 

találkozók, irodalmi estek, idıszaki kiállítások) 

- Ünnepi Sárgulás, a Pannon Agrártudomány Egyetem végzıs hallgatóinak 

búcsúünnepsége 

- Borfesztivál 

 

 

• Háttértelepülések látnivalói és gazdag programkínálata: 

- Hévíz gyógyfőrdıje 

- Fenékpuszta, Valcum római város romjaival 

- Kis-Balaton és települései 

- A környék borpincéi 

- A Keszthelyi-hegység turista útvonalai és kilátói 

Az aktív sportolás lehetıségei jók: 

- Vizisportok és horgászat a Balatonon 
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- Természetjárás, vadászat és lovaglás a háttértelepüléseken 

- Teremsportok a Csokonai Vitéz Mihály ÁMK tornacsarnokában (vívás, röplabda, 

kézilabda, kosárlabda, teremfutball) 

- Tenisz télen és nyáron a város közel 50 teniszpályáján 

- Sport és Rekreációs Tanszék által szervezett sporttanfolyamok 

- Nordic walking pálya (egész évben üzemel) 

- Balatoni bringakörút és kerékpárutak Hévízre és Gyenesdiásra 

 

 

I. 4. Célmeghatározások  

 

Fı cél:  

Keszthely váljon egészségturisztikai központtá – a maga teljességében jelentsen 

vonzerıt: kulturális örökségével, elegáns, nyugodt hangulatával, vonzó természeti 

környezetével, és a teljes kikapcsolódást szolgáló egyedi, modern és változatos 

szolgáltatáskínálattal. 

 

Hosszú távú célok: 

Az egészségturizmus sajátos elınyeinek kihasználása, kamatoztatása. Az 

egészségturisztikai piac egyedi elınyei (a turizmus más területeivel összehasonlítva), 

hogy nem érvényesül a szezonalitás hatása, az átlagos tartózkodási idı hosszabb, a 

fajlagos költés átlagosan egyharmaddal több, az adott turisztikai vonzerı komplex 

hasznosítását teszi lehetıvé, egyaránt alkalmas a külföldi és belföldi vendégforgalom 

növelésére. 

 

Közép távú célok: 

Már meglévı szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások kialakítása 

Egész évre szóló változatos programkínálat megteremtése 

A gazdasági igényekhez, új szolgáltatásokhoz igazodó oktatási-képzési programok 

indítása, meglévıkre alapozva 

Helyi lakosság egészségtudatos magatartásának és identitásának formálása: 

� Projektszemlélet az egészségturisztikai programok kidolgozásában és 

megvalósításában 

� Egyéni profilt biztosító egészségturisztikai termékfejlesztés 

� Meglévı kezdeményezések erısítése, a helyi erıforrások mobilizálása 

� A “Balaton fıvárosa” cím erısítése egészségturisztikai elemekkel 
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4 KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJA 
 

4.1 Stratégiai összefüggések 

 

A fenntartható fejl ıdés 

A fenntartható fejlıdés két, a piac által nem kellıen szem elıtt tartott szempontot kíván 

érvényesíteni, a környezeti értékek megtartása és a jövı generációkért érzett felelısség 

elvét.  

A társadalom fenntartható fejlıdésének környezetvédelmi vetülete a környezet 

fenntartható használatát jelenti, vagyis azt az alapelvet, hogy úgy javítsuk az emberi élet 

minıségét, hogy közben a természeti erıforrások és az életfenntartó ökológiai 

rendszerek teherbíró és megújuló képességének határain belül maradjunk. A 

fenntartható fejlıdés feltételezi, hogy egyensúlyt lehet teremteni a szükségletek 

kielégítése és a környezeti értékek megırzése között. Alapvetı követelmény a lételemek 

(víz, föld, levegı) állapotának és a természet sokszínőségének megırzése. Az elv 

érvényesítése megkívánja egy sor nem piaci megoldás kialakítását. A fenntarthatóság 

elvét egyaránt figyelembe kell venni helyi, regionális és globális szinten.  

 

Az elıvigyázatosság elve 

Az emberi tevékenységek bıvülésével, a társadalmi és földrajzi munkamegosztás 

fokozódásával és szakosodásával rohamosan növekednek és gyakoribbá válnak az 

ezekbıl eredı környezeti kockázatok. Az újabb és egyre bonyolultabb termelési 

rendszerek, technológiák alkalmazásával együtt növekszik a környezeti hatásokkal 

kapcsolatos bizonytalansági tényezı. A kockázatok csökkentése érdekében az 

elıvigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során nem 

zárható ki teljes bizonyossággal a súlyos vagy visszafordíthatatlan környezeti károk 

jövıbeli bekövetkezések lehetısége.  

Ennek legjellemzıbb példái a vegyi anyagokkal kapcsolatos problémák (pl. „ózonlyuk”, 

természetidegen vegyi anyagok bioakkumulációja), az édesvízkészletek illetve a talaj 

vízháztartásában okozott változások és a hosszabb távon fenyegetı globális 

éghajlatváltozás. 

 

A megelızés elve 

A megelızés elvének érvényesítése nélkül nem lehet elıre lépni a fenntartható fejlıdés 

irányába.  
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A megelızés egyrészt mindig lényegesen gazdaságosabb megoldás az utólagos 

beavatkozásoknál, másrészt vannak olyan esetek - fıleg a természeti értékek területén - 

ahol az eredeti érték vagy állapot a károsodást követıen semmilyen ráfordítással sem 

állítható helyre (fajok kipusztulása, hegyek elbányászása, mocsarak, vizes élıhelyek 

lecsapolása, stb.). 

 

Az ilyen értékek csak a káros hatások megelızésével óvhatók meg. Nyilvánvaló tehát, 

hogy a környezetvédelmi program által meghatározott szabályozási, építési, kutatási és 

fejlesztési tevékenységeknek a megelızés a fı iránya. 

 

A stratégia kulcskérdése a megelızés elvének érvényesítése. A korlátozott erıforrásokat 

és lehetıségeket még azon az áron is a megelızésre kell fordítani, hogy a meglévı 

környezetállapothoz kapcsolódó problémák felszámolása hosszabb idıt vesz igénybe. 

A megelızés elve megköveteli, hogy a környezetvédelmi politika segítse és befolyásolja 

a megfelelı irányú technológiai fejlıdést, részt vegyen annak támogatásában. 

Hasonlóképpen ezen elv érvényesítéséhez a környezetbarát termékek elterjesztésének és 

a jelenleg használt, környezeti problémákat okozó anyagok helyettesítésének 

megoldására is szükség van. Azokat a technológiai fejlesztéseket, innovációs lépéseket, 

termékkorszerősítéseket, amelyek a környezet igénybevételét, terhelését csökkentik, 

éppen úgy támogatni szükséges, mint a csak közvetlenül környezetvédelminek tekintett 

beavatkozásokat. A környezetvédelem fontos feladata, hogy segítse és ösztönözze a 

környezettudatos termelési, irányítási módszerek bevezetését a köz- és a 

magánszférában egyaránt. 

 

Partneri viszony 

A környezetpolitika kialakítása és megvalósítása során a környezetvédelmi program 

partneri viszony kialakítására helyezi a hangsúlyt a program által érintett összes 

szereplı vonatkozásában.  

A közigazgatás valamennyi szintjén törekedni kell a nyílt és eredményes kapcsolatok 

megteremtésére az intézmények között, illetve az önkéntes állampolgári csoportokkal és 

szervezeteikkel. Külön kiemelendı, hogy új alapokra kell helyezni a magánszektorral 

való együttmőködést, amelynek jó hagyományai nem tudtak kialakulni az elmúlt 

évtizedek során. Meg kell teremteni a kölcsönös érdekeken alapuló párbeszédet és 

együttmőködést, hangsúlyozva a környezetvédelem szerepét a hatékony gazdálkodás 

kikényszerítése illetve reklám hordozóként való felhasználása területén.  
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A stratégiát és magát a környezetvédelmi programot az érintettek véleményének 

figyelembe vételével úgy kell kialakítani, hogy azok elfogadhatók legyenek a helyi 

társadalom számára.  

A környezetvédelmi beavatkozások hatékonyságának biztosítása, az érintettekkel való 

viszony javítása, a megelızés elvének érvényesítése érdekében elıre kell lépni a 

környezetvédelmi céloknak a többi ágazat politikájába való integrálása kérdésében.  

 

Javítani kell a gazdálkodók részvételi lehetıségeit a környezetvédelemben, így ahol ez 

lehetséges, olyan megoldásokat kell kialakítani, amelyek az érintettek számára 

gazdasági haszonnal is járnak. Ebbıl a szempontból szakítani kell azzal a szemlélettel, 

hogy csak azok a fejlesztések támogathatók környezetvédelmi szempontból, amelyek 

valamilyen száz százalékig környezetvédelminek minısített "csıvégi" megoldást 

jelentenek. Erre annál is inkább szükség van, mert a vállalkozók szerepvállalalása nem 

megfelelı mértékő a környezetvédelmi fejlesztések terén. Mindezek alapján a stratégia 

egyik kiemelt aspektusa a vállalkozók részvételének növelése a környezetvédelemben. 

Olyan együttmőködésre van szükség, amely a bizalomra és a jószándékra épít. Az állam 

és az önkormányzatok felelıssége az, hogy ezeket a folyamatokat elindítsa és segítse. 

 

Gazdaszemlélet 

A környezetvédelemnek olyan kötelezı feladatai is vannak, amelyek nem kapcsolhatók 

a piacgazdasághoz, ezért szükség van olyan megoldásokra, amelyek környezetvédelmi 

és természet-megırzési célokat valósítanak meg és ehhez biztosítják a gazdasági 

eszközöket. 

 

Ennek feltétele, hogy az önkormányzatoknál az értékek megtartásának érdekében 

kialakuljon egy "gazdatípusú szemlélet" és az ennek megfelelı felelısségtudat is. 

A stratégia célként tőzi ki az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert e 

nélkül nem várható el a lakosságtól és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében 

történı cselekvés.  

Ehhez a példamutatáshoz nem csupán a "gazda" módjára való viselkedésre, de a 

megalkotott szabályok betartására is szükség van. A gazdaszerep, a "jó háztartásvezetés" 

gyakorlata annál erısebben jelentkezhet, minél konkrétabb maga a gazdálkodás tárgya.  
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A problémák megjelenése és azok gyakorlati megoldása is helyi vagy regionális szinten 

a legjellemzıbb. Ennek megfelelıen a stratégia olyan megoldásokat képvisel, amelyek 

nagyobb lehetıséget teremtenek a helyi és a regionális szinten a társadalmi részvételre 

és a beavatkozásokra. 

 

4.1.1 Környezeti jövıkép 

 

A már elfogadott környezetvédelmi programmal összhangban szükséges egy környezeti 

jövıkép kialakítása a település számára. A jövıkép megalkotásához elengedhetetlen a 

lakossággal, civil szervezetekkel, ipari vállalatokkal és a hatóságokkal a 

környezetvédelem terén még szorosabb együttmőködés megvalósítása. A végsı cél, 

hogy a település lakóinak életminısége, komfortérzete jelentısen javuljon és a település 

turisztikai szempontból az idelátogatók számára is vonzóvá váljon. Fokozatosan el kell 

érni, hogy az emberek belsı igényévé váljon a tiszta, egészséges környezet és mindez 

párosuljon egy környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával. 

 

 

4.1.2 Általános célok 

 

A települési környezetvédelmi program célja a (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 

2009-2014 közötti idıszakra szóló - Nemzeti Környezetvédelmi Program II. céljával 

összhangban, a legfontosabb környezeti problémák feltárása, és azok megoldása, azaz: 

1. A település lakói életkörülményeinek és életminıségének javítása, és a 

vonzó vidéki életmód megteremtése, az emberi egészséget károsító, 

veszélyeztetı hatások megelızése, csökkentése, megszüntetése.  

2. A település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedı, a környezeti 

és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevı fenntartható 

fejlıdés feltételeinek megteremtése, környezetbarát, és versenyképes 

termelési és szolgáltatási technológiák alkalmazása.  

3. Környezeti, táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve 

a természet védelmének szem elıtt tartása a település gazdasági, 

társadalmi fejlesztése során.  

4. A fentiekkel összhangban, a környezettudatos életszemlélet erısítése, 

és a partnerség fejlesztésének elıtérbe helyezése. (megújuló energiák 

használatának szorgalmazása, szelektív hulladékgyőjtés és hulladék 

újrahasznosítás, élhetı lakókörnyezet)  
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4.2 A környezeti elemek védelme 
 

4.2.1 Levegıtisztaság-védelem 
 

Az utóbbi két évszázadban földünkön a levegı összetétele jelentısen megváltozott, 

ugyanis egyes légköri nyomgázok és aeroszol részecskék légköri mennyisége 

világszerte rohamosan emelkedik. Az emberiség létfeltételeit is veszélyeztetı 

következmények elkerülése csak nemzetközi összefogással lehetséges, melyben 

Magyarországnak és a településnek is az arányos felelısség elve alapján kell szerepet 

vállalnia. 

 

Az éghajlatváltozás kockázatát csak az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésével lehetséges megelızni. E gázok kibocsátása az energiatermelés, a 

közlekedés, egyes ipari tevékenységek és az intenzív mezıgazdasági termelés rovására 

írható, így a légkör védelme végsı soron a nemzetgazdaságokat átszövı energetikai, 

közlekedési infrastruktúra, illetve a termelési-termesztési rendszerek fenntarthatóbb 

fejlesztését jelenti.  

 

A globális folyamatok mellett helyi szinten nem az üvegház hatású gázok, hanem az 

emberi egészséget, az ökológiai rendszert és az épített környezetet is fenyegetı 

légszennyezı anyagok okoznak komoly gondokat.  

Ezek forrásai szintén az energetikai és más iparágak, mezıgazdaság, a közlekedés, a 

szolgáltató ágazat, a lakossági főtés – tehát antropogén eredetőek. Olykor a természet 

maga is nagymértékben hozzájárul a légszennyezéshez (vulkán kitörés, aszály, 

hévízforrások, stb.). A légszennyezık e csoportjának hatása általában jóval gyorsabban 

érzékelhetı (napok, hetek, súlyos esetekben percek alatt), mint az üvegház hatású gázok 

esetében.  

A légszennyezı anyagok szilárd (por, korom, pernye), gáz (kéndioxid, nitrogén oxidok, 

kénhidrogén, ammónia, szénmonoxid, metán, alacsony forráspontú szerves anyagok) és 

gız (üzemanyag gızök, közepes és magas forráspontú szerves anyagok lehetnek.  

 

A szilárd légszennyezıkhöz gyakran kötıdnek az egészségre különösen káros szerves 

mikroszennyezık (policiklikus aromás vegyületek, dioxinok, oldószergızök, stb.). Ezen 

anyagok egy része a légkörben rövid élettartamú, így csak a kibocsátási pont szőkebb 

környezetében (néhány 100 m – néhány km) van jelentıs hatásuk.  
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Ugyanakkor egyes anyagok (pl. savas oxidok) regionális, mások (freonok, perzisztens 

szerves vegyületek) globális szinten is kifejtik káros hatásukat.  

A települési környezetvédelmi programban nagy figyelmet kell fordítani a 

légszennyezık e csoportjába tartozó anyagok csökkentésére is, mivel ezek lokálisan és 

rövid távon hatnak meg  a lakosság egészségi állapotára, mind pedig az élıvilágra és az 

épített környezetre. 

 

♦ Keszthely levegıminıségi szempontból jelenleg kedvezı helyzetben van, 

szennyezést okozó gazdasági tevékenységet alig folytatnak. A légszennyezést a 

helyi közlekedés, elsısorban a dízel üzemő buszok, tehergépkocsik okozzák.  

 

Az utak pormentesítési programja kizárólag a szálló por csökkentését szolgálja, egyrészt 

az átmenı forgalom által jelentısebben igénybevett útszakaszok (Tapolcai út, Szalasztó 

utca, Bercsényi út) forgalmi rend változásával, a meglevık felsöprésével, illetve 

locsolásával.  

 

A város-rehabilitációs Fıtér Program I-II. ütemén belül, a történelmi városközpont 

ütemezett és fokozatos lezárása a gépjármő forgalom elıl. Meg kell oldani az átmenı 

forgalom más irányba terelését, és a védett városközpontba csak célforgalom bevezetése 

legyen lehetséges. Elsı ütemben ez 2011-ben megvalósul, melyet a parkolási feltételek 

javításával kell majd biztosítani! 

A városon átvezetı 71. sz. fıút forgalmának mérséklésére, a közlekedésbıl származó 

légszennyezés csökkentésére a Keszthely nagy elkerülı szakasz kiépítésével. 

 

A diffúz légszennyezés csökkentésére az alábbi intézkedések javasoltak: 

• A város peremén – a Szendrey telep környezetében – végzett állattartás esetenként 

zavaró hatását (bőzszennyezését) technológiai intézkedésekkel kell csökkenteni. 

• Az iparterületi (Zsidi u, Csapás u) porszennyezést, ha szükséges, csökkenteni kell 

rendszeres takarítással, fedéssel (takarással) és szükség szerint locsolással.  

• Az avar és kerti hulladékok égetését az Eu-s jogszabályok tiltják, a szabálytalan 

égetéseket jegyzıi hatáskörben szankcionálni kell. 

• A bányaudvarokat szélsıséges meteorológiai körülmények között locsoltatni kell, a 

védıfásítást el kell végeztetni. 

• A porszennyezés elkerülése, csökkentése érdekében a szállító jármőveket 

folyamatosan le kell takarni (ponyvázás). 
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• Az ipari és kereskedelmi létesítmények porszennyezését a telekhatárra telepített 

zöldnövényzettel kell mérsékelni. 

• A MÁV felé kezdeményezni kell a Balaton Fejlesztési Tanács 20 éves 

koncepciójában (2008) is elfogadott – Tapolca felé történı - villamosítás bevezetését. 

 

A közlekedési hálózat fejlesztési tervét úgy kell meghatározni, hogy a várost a 

célforgalmon kívül lehetıleg minél kevesebb átmenı forgalom érje. Ennek érdekében a 

forgalomszervezés, a tehermentesítı útszakaszok megépítése és a belsı közúthálózat 

tehermenetesítése egyaránt szükséges. 

 

A forgalomszervezésre vonatkozó javaslatok: 

 

• Az autósok számára egyértelmő tábla-, és információs rendszer kialakítása 

szükséges, arra nézve, hogyan kerülhetik el a városközpontot. Ennek 

eredményeképpen csökkenthetı lenne az átmenı forgalom városközpontba 

jutása. 

• A Fı téri autóbusz állomás a jelenleg futó városrehabilitációs pályázattal 

megszőnik, de a vasútállomás és autóbusz végállomás teljes átépítése is idıszerő 

lenne. Környezetkímélı buszok beszerzésére közös tender kiírása a Volán 

társasággal. 

• Ahol a település szerkezete lehetıvé teszi, tömbparkolók kialakítása, parkolási 

lehetıség biztosítása szükséges.  

• Keszthely nagyrészt üdülıterületi övezetekbıl áll, így szükséges a 30 km/h 

sebességkorlátozás, valamint a kétirányú forgalombiztonságos közlekedés 

érdekében a keskeny utcákban az egyoldalú parkolás bevezetése. 

• Kerékpárutak bıvítése, és kerékpártárolók létesítése, térségi pályázatok útján. 

 

Célkitőzés: A jó levegıminıség fenntartása, a település környezeti levegıminıségének 

javítása, különös tekintettel a nitrogén-oxidok, kéndioxid és az ülepedı porszennyezés 

vonatkozásában. 

 

Feladatok: 

 

L.l. A közlekedési eredető és a pontszerő emisszió csökkentése a levegı, és a 

porszennyezés csökkentése okszerő növénytelepítéssel (ökológiai, cönológiai 

és esztétikai növényalkalmazás mellett) 
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���� A nem motorizált közlekedés feltételei megteremtésének elısegítése a 

kerékpárút-hálózat fejlesztése, bıvítése 

���� A közlekedés környezeti hatásait (NOx, por) mérséklı növényzet 

telepítése. 

���� Korszerő, alacsony kibocsátású buszok alkalmazása 

 

L.2. Energia hatékony és takarékos környezetkímélı technika támogatása, 

megújuló energiaforrásokra való pályázatok, koncepció kialakítása. 
 

���� Megújuló energiaforrások - nap és biomassza energia javasolt! 

���� Fosszilis energiahordozók hatékonyabb átalakítása (kis 

szennyezıanyag- kibocsátású tüzelıberendezések alkalmazásának 

támogatása) 

���� A káros kibocsátás csökkenését eredményezı építıipari, építészeti 

megoldások megvalósításának támogatása, ösztönzése 

���� Napkollektoros rendszeres elterjesztésének szorgalmazása (melegvíz, 

intézmények energianyerése) 

���� Energiatakarékos építészeti megoldások (passzív házak) 

���� Fotocellás közvilágítási innováció 

 

L.3. Biomassza főtéstechnológiára és napkollektoros melegvíz elıállításra 

való áttérés növelése (uszoda) 

 

 L.4. Illegális fő és lomb égetés megszüntetése, komposztálás további  

       népszerősítése. 

 

 L.5. Kerékpárút és gyalogos járda hálózat fejlesztése. 
 

 

4.2.2  Felszíni és felszín alatti vizek védelme 
 

A víz értékes, pótolhatatlan eleme minden élılénynek. Az érintetlen, tiszta felszíni vizek 

és árterek a biodiverzitás védelmének kiemelt jelentıségő elıfeltételei. A víz természeti 

erıforrásként is értékes.  
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A felszíni és felszínalatti vizeket megannyi gazdasági tevékenységhez használják fel: 

turizmus, mezıgazdaság, ipar, bányászat és nem utolsósorban természetesesen ezek az 

ivóvíz legfıbb forrásai. A víz megújuló természeti erıforrás, azonban az utóbbi 

évtizedek jelentıs felismerése volt, hogy nem körültekintı használata súlyos 

problémákat vet fel, a fenntarthatóságot veszélyezteti. 

A vízvédelemhez tartozik a felszíni vizek, a talajvíz és a mélységi vizek védelme, a 

környezetkímélı vízgazdálkodás. A felszín alatti víz esetében biztosítani kell az 

egyensúlyt a felszín alatti víz kitermelése és utánpótlódása között. A közmőves 

ivóvízellátásra közegészségügyi szempontból feltétlenül szükség van.  

A település vízbázisainak jelentıs része közepesen sérülékeny, nincs geológiai védelme 

(vízzáró, vízrekesztı réteg, amely a felszín felıl érkezı szennyezıdéstıl megvédené). 

 

♦ Keszthelyen komoly gond az utóbbi években a süllyedı talajvízszint, amely a 

kutak kiszáradását, a terület (és épületek) süllyedését eredményezi. Kevés 

ismeret, adat van a helyi vízminıségrıl (felszíni, és talajvíz), de jellemzıen 

fokozódik az elnitrátosodás. A csapadékvíz elvezetés a településen részben 

megoldott, karbantartása nem megfelelı.  

 

A vízbázis védıterületeken (Gyenesdiás, Vonyarcvashegy) folytatott tevékenységek 

felmérése elengedhetetlenül fontos, mivel jelenleg e vízbázisok védıterületén (János-

forrás, Festetics és Erzsébet-forrás) kommunális eredető szennyezéssel érintkezhetnek. 

A vízbázis védelme érdekében a vízmővet határoló utcákban a bekötéseket évente 

ellenırizni kell, bekötetlen ingatlan nem maradhat a külsı védıterületen. A 

környezetbiztonság is indokolja a védelmet a tározók és a védterületek mentén, hiszen 

itt megy el a 71-es számú fıútvonal. 

 

A felszín alatti vizek védelme érdekében programot kell kidolgozni a szabálytalanul 

eltömedékelt kutak kitisztítására, és a kutakba vezetett kommunális eredető szennyvíz 

és csapadékvíz becsatlakozások felszámolására. 

A csatornák karbantartását évente el kell végezni, oly módon, hogy a továbbiakban 

hosszútávon kizárható legyen a talajvizek, csapadékvizek hozzáfolyása. 

 

A szennyvíztisztító telepen a hidraulikai túlterhelésbıl adódó problémákat a DRV Rt.-

nek 2015-ig kell megoldania. A telepen ki kell építeni egy vezetéket, amely a többlet 

szennyvizeket egy kialakítandó ún. záportározó térbe (régi oxidációs árok) vezeti a 

kritikus idıszakokban.  
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A helyzet normalizálódása után a tározott szennyvíz-esıvíz keverék a tisztító egységre 

kerül rávezetésre. 

Az iszap teljes víztelenítésének problémáját ugyancsak 2015-ig meg kell oldani az 

üzemeltetınek.  

Be kell fejezni a közcsatornára való ingatlan rákötéseket, elsısorban Keszthely-

Kertvárosban és a Balaton-part közvetlen környezetében lévı néhány utcában. 

 

A felszíni vizek és a talaj terhelésének csökkentése, és a mővi környezet állagának 

megóvása érdekében a csapadékcsatornák és nyílt árkok karbantartását, rekonstrukcióját 

elı kell irányozni. A szennyvízelvezetı csatornák állapotának felmérésével egyidejőleg 

felül kell vizsgálni az adott szakaszok csapadékcsatornáinak, illetve az árkoknak az 

állapotát, illetve hiányát.  

A csapadékvizek befogadóba történı bevezetése elıtt a felszíni vizek védelme 

érdekében az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

 

• A csapadékvíz összefolyó rácsoknál tapasztalható bőzhatás okát ki kell vizsgálni, 

az illegálisan bekötött szennyvizeket le kell választani, a csapadékcsatornák 

iszapját el kell távolítani. 

• A Büdös árok alsó szakaszának átépítésével (2010) az Apát és Móra Ferenc 

utcákban az idıszakos elöntések megszőntét folyamatosan ellenırizni kell. 

• A Balaton megemelt szabályozási szintje következtében a befolyó vízfolyások 

torkolati szakszán visszaduzzasztás keletkezik, ezért a Kemping árok mentén 

kialakított záportározó folyamatos ellenırzése, a környezı csapadékvíz-elvezetı 

árkok tisztítása, meg kell, hogy történjen. 

• A nagyintenzitású csapadékesemények alkalmával a szennyvízcsatornák aknáin 

keresztül jelentıs mennyiségő csapadékvíz jut a szennyvízelvezetı rendszerbe, 

ezért ennek mérséklésére a csapadék összefolyó aknákat rendszeresen ki kell 

tisztítani. 

• A VÜZ Kft-nek megfelelı ütemtervet kell kidolgozni a csapadékvíz elvezetı-

rendszerek karbantartására (kaszálás, medertisztítás, szemételtávolítás). 

• Meg kell oldani a csapadékvíz elvezetı-rendszerek medertisztításából kikerülı 

iszapok szabályos, környezetkímélı elhelyezését. 

• Az épületek védelme érdekében a volt Festetics csapadékvíz elvezetı-rendszer 

állagát fel kell térképezni, és lehetıség szerint biztosítani kell annak teljes 

lezárását, illetve kijavítását. 
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• A Kertváros városrészben a kb. 20%-os kiépítettségő csapadékvíz-elvezetı 

hálózatot teljes körően ki kell építeni. 

• A Kertváros csapadékvizeinek befogadója a Gyöngyös-patak, ezért a patak 

medrének kiépítését a mértékadó vízhozamra kell megtervezni. 

• A külterületi mezei utak melletti árkok tisztítását és karbantartását, kaszálását, a 

dréncsı rendszer tisztítóaknáinak tisztítását rendszeresen biztosítani szükséges, 

hogy a táblákon keletkezı lepelvizek az árkokba folyhassanak. A helytelen 

szántásokból eredı tábla és árok találkozásánál tapasztalható magasabb 

térszíneket tereprendezéssel helyre kell hozni. 

• Halaszthatatlan feladat a síkláp területrész rehabilitációjának elvégzése, a 

talajvízszint-szabályozás fımőveinek megépítése. 

 

A felszíni vizek terhelésének csökkentésére a téli sózás mérséklésére mechanikai 

csúszásmentesítı anyagok alkalmazását kell bevezetni (kıszórás). 

A felszíni vízfolyásokon és csapadékvíz elvezetı árkokon létesített, illetve létesítendı 

szőrımezık tápanyag visszatartásának fokozása érdekében rendszeresen gondoskodni 

kell a növényzet kaszálásáról, eltávolításáról. 

 

Célkitőzés: Az ivóvízbázis védelme a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás feltételeinek 

megteremtésével, fenntartásával. A szennyvízcsatorna-hálózatra történı rákötések 

ösztönzése 

 

Feladatok: 

 

V.6 Települési csapadékvíz elvezetı hálózat továbbépítése, vízkár-elhárítási 

elıírások betartása. Vízminıség-védelmi tevékenység (a felszíni és felszín alatti 

vízkészletek megóvása) 

���� a vízbázis szennyezı forrásainak csökkentése (szennyvíz csatornára 

teljes kiépítése, csapadékvíz elvezetés tovább fejlesztése) 

���� házi ciszternák kiépítésének szorgalmazása 

 

V.7 Vízminıségi vizsgálatok. Települési csatornázottság teljes körő kiépítése, 

szikkasztók megszüntetése és a rákötések számának késıbbi teljes kialakítása 

(2015) 

���� ásott és fúrt talajvíz kutak felmérése, vízminıségük vizsgálata; 

vízfolyások vízminıség vizsgálata 
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4.3 Talaj- és földvédelem 
 
A természeti erıforrások között, a környezetben sajátos helyet foglal el a termıföld, 

mert feltételesen megújuló, korlátozottan rendelkezésre álló erıforrás, amelyen 

nyugszik a mezıgazdaság. 

A talaj a termékenységével biztosítja a növények tápanyag és vízellátását. Az intenzív 

mezıgazdasági termelés megváltoztatja a talajok termékenységét-, befolyásolja a 

talajképzıdés és pusztulás folyamatát.  

A szántó- és más területeken, ahol talajmővelést alkalmaznak, nincsen állandó 

növényborítás. Egyetlen lehetıség a folyamatos mővelés a gyomnövények 

elterjedésének megakadályozására.  

A gyomos területek mindinkább jellemzı növénye az allergén hatásról ismert parlagfő 

és a vadkender. 
 

♦ Keszthelyen a termıföld minıségének védelme érdekében a földhasznosítás 

során a termıhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédı gazdálkodást kell 

folytatni. 

 

Mővelés alól kivont terület beépítését szakaszosan kell beépíteni és a munkák 

megkezdéséig az eredeti mővelési ágnak megfelelıen kell hasznosítani. 

Az építési tevékenység, tereprendezések során a talaj felsı és humuszos szintjét külön 

kell letermelni és deponálni., majd a munkák befejezése után felhasználni. 

 

Az agrár-környezetvédelmi programhoz kapcsolódóan, a városfejlesztési terveit 

figyelembe véve a háromkategóriás földhasználati zónarendszer kidolgozását azért kell 

elvégezni, hogy meg lehessen határoznia a mezıgazdasági mővelésre alkalmas és 

kevésbé alkalmas, illetve természetvédelmi szempontból védendı területi egységeket.  

Az agrár-környezetvédelmi programból fakadóan megváltozik a földmővelési szerkezet 

és a hozzá kapcsolódó technológiai rendszer, ezért a környezetkímélı termelési 

módszerek elterjesztése érdekében – a területi adottságoknak és az állatállomány 

összetételének megfelelı – szántó-gyep arány kialakítását az önkormányzatnak is 

ösztönözni kell. Ennek érdekében, elsısorban a szakma (Pannon Egyetem) és a média 

eszközeinek bevonásával, ösztönözni kell a termelıket a racionális és környezetkímélı 

földhasználatra. A parlagon, illetve mővelés nélkül hagyott területek felszámolása az 

önkormányzat tulajdonában álló területek esetében az önkormányzat feladata, egyéb 

esetben a tulajdonos, illetve a földhasználó feladata. 



Keszthely Város Környezetvédelmi Programja II. – 2011.                     Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 

200 

 

Az állatállomány alapján a szerves trágya mennyisége nem elégséges a talaj 

tápanyagtartalmának pótlására, ezért gondoskodni kell a trágya teljes körő 

felhasználásáról, továbbá olyan új szerves tápanyag-utánpótlásról, mely mérsékelni 

tudja a tápanyaghiányt. Ennek egyik módja lehet a hulladékból kinyert komposzt is. 

A természetközeli gyepterületek esetében célszerő felülvizsgálni a jelenlegi kezelési, 

hasznosítási módokat, és lehetıség szerint ösztönözni és támogatni kell az extenzív 

gyephasználatot, illetve további vizes élıhelyek kialakítását, elsısorban a Keszthely-

hévízi láphoz közel esı területeken. 

 

A felhagyott bányaterületek rekultivációja kapcsán megvizsgálandó a további 

hasznosítás módja, melynek lehetséges megoldásai: 

 

� felhagyott bányák, felszínsérülések, illegális hulladéklerakók felszámolása; 

� szabályozott módon építési törmelék lerakása; 

� földtani érdekesség bemutatóhely (pl. paleokarszt bemutathatósága, rekultivált 

okkerbánya); 

� a tájba-illesztés és tájrehabilitáció (elsısorban a hulladéklerakás 

megszüntetésével, az illegális anyagelhordás felszámolásával); 

� szabadidıs tevékenység végzésére alkalmas terek, szabadidıparkok, sétautak, a 

térségre jellemzı természeti értékeket is bemutató tanösvények kialakítása. 

 

Célkitőzés: A talaj termıképességének helyreállítása a földvédelmet elısegítı 

területhasználat megvalósításával. 

 

Feladatok: 

T.8. A földvédelmi stratégia kialakítása (közpark és zöldterület növeléssel, 

ezek ésszerő átalakításával) 

���� Városi földvédelmi stratégia kialakítása, a Pannon Egyetem 

bevonásával, amelynek eredményeként ösztönözni kell a termıföld 

minıségének védelmét és termékenységének megırzését, illetve 

javítását szolgáló beruházások megvalósítását, a talajvédelmi 

létesítmények fenntartását, valamint a talaj vízgazdálkodásának 

ésszerő szabályozását, a szélsıséges vízháztartási helyzetek 

mérséklését. 
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T.9. Biztosítani kell az emberi tevékenység (bányamővelés-tájsebek) vagy 

természeti okok miatt csökkent területő, jelentıs erdıtársulások megırzését, 

továbbá ösztönözni kell az erdıtelepítések felgyorsítását a javasolt 

területeken . 

���� belterületen az 1500 m2-t meghaladó faállománnyal borított területeket 

érintı változtatásokhoz az Általános Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) Zala 

Megyei Igazgatósága elızetes engedélye szükséges, továbbá 

���� az 1500 m2–nél kisebb fás területekre és a zártkerti erdıterületekre 

önkormányzati szabályozás kidolgozása szükséges. 

���� Alacsony AK-értékő területek beerdısítésének ösztönzése  

 

T.10. Illegális hulladéklerakások felszámolása. 

 

���� A potenciális talajszennyezési lehetıséget jelentı illegális 

hulladéklerakás, valamint a felhagyott és mőködı földben található, 

még megmaradt szennyezések felszámolása 

 

T.11. Talaj állapot-figyelési rendszerek kiépítése. 

 

���� Az eróziós hatások megakadályozása érdekében a hiányzó 

csapadékvíz-elvezetési rendszerek, hordalékfogók kiépítése 

 

T.12. Biogazdálkodás fejlesztése (vállalkozások Új Széchenyi Terv és UMVP 

pályázatokhoz segítése) 
 

 

4.4 Települési és épített környezet védelme 
 

4.4.1 A települési környezet védelme 
 

Az épített környezet, azaz a település védelme, fenntarthatóvá, élhetıbbé tétele 

természetvédelmi, tájvédelmi, környezet-egészségügyi és nem utolsósorban 

mentálhigiénés kérdés. Természetvédelmi kérdés abban a tekintetben, hogy hogyan 

illeszkedik az ökoszisztémába, mekkora térrészt foglal el és mekkorát használ fel. 

Tájvédelmi, tájesztétikai kérdés, hogy beleilleszkedik-e a tájszerkezetbe, vagy inkább 

további megbontását, fragmentálódását okozza.  
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A település szerkezete, zöldfelület-rendszere, arculata nagyban meghatározza a lakosság 

hangulatát, egészségét, azaz döntıen befolyásolja az életminıséget.  

 

A település épített világa, az épületek, utak, mőszaki létesítmények rendszere biztosítja 

a település mőködıképességét, az egyes települési funkciók közti szükséges 

kapcsolatokat.  

 

A közvetlen települési környezet képezi az ember mindennapi életterét. A települési 

közterületek (utak, járdák, parkok állapota) rendezettsége, tisztasága, a megfelelı 

növényzet – elsısorban ıshonos, tájba illı lombhullató fafajok (Festetics 

vadgesztenyesor) felhasználásával - nagymértékben javíthatja az ott élık közérzetét. A 

tisztaság és a növényzet számottevıen növelheti az ingatlanok árát is.  

A növényzetnek komoly szerepe van a káros környezeti hatások, elsısorban a 

porterhelés és részben a zaj csökkentésében. 

A város és környéke gazdag természetes és természetközeli élıhelyekben. Az 

élıvilághoz kapcsolódó programpontok mindegyike azt a célt szolgálja, hogy a 

biodiverzitás fenntartásával, növelésével megmaradjon a természetes állapot.  

A feladat végrehajtásának fokát a védett természeti területek, természeti területek 

nagyságával, illetve az adott terület biodiverzitásának változásával lehet mérni. 

 

A Keszthelyi hegység területén az alábbi feladatokat kell elvégezni: 

• A bányászatot a mőszaki üzemi tervekben elıírtaknak megfelelıen kell folytatni, a 

folyamatos, engedélyezett rekultivációról gondoskodni kell. 

• A „Balaton törvénnyel” összhangban a meglévı bányatelkek, védett területek 

mentén nem bıvíthetık, Natura 2000 területeket nem érinthetnek. 

• A betelepített adventív fafajokat és feketefenyıs területeket folyamatosan honos 

faállományra (tölgy, kıris) kell cserélni. 

• Biztosítani és folyamatosan ellenırizni kell, hogy a turisták kizárólag az 

engedélyezett útvonalakat használják. (Turisztikai Egyesület, Keszthelyi 

Környezetvédı Egyesület és más civil szerveztetek és természetvédelmi felügyelık 

által). Az illegális természetkárosítókkal szemben a szabálysértési eljárásokat 

érvényesíteni kell. Az önkormányzat tulajdonában álló értékes területek helyi 

védelmét meg kell oldani. 
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A Keszthelyi-láp területén a legsürgetıbb feladatok a terület vízellátásának 

helyreállítása (ökológiai vízkészlet biztosítása), illetve az egyértelmően káros vízügyi 

beavatkozások leállítása (gátépítés, szivattyúzás). Rendkívül fontos az agresszíven 

terjedı tájidegen növényfajok visszaszorítása (bálványfa, magas aranyvesszıfő, 

gyalogakác), és az ezt követı éves rendszerességő kaszálásuk. 

A város egyik legfontosabb környezetvédelmi jellegzetessége a belterületi parkok 

nagysága, állapota, elhelyezkedése a városban, illetve kapcsolata a városközponttal. A 

parkok felújítása az elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, rendszeres 

locsolását és nyírását, továbbá a nagyobb virágfelületek kialakítását jelenti. El kell 

készíteni a Helikon Park állapot felmérését, melynek tartalmaznia kell a 

kerttörténeti kutatásokat és ez a alapján ki kell dolgozni egy részletes PARK 

TERVET! Ehhez szükségesnek látjuk bevonni a pannon Egyetemet. 

 

Az egyedi fák, fasorok telepítésével biztosítható az elöregedett, illetve lakossági 

panaszok miatt eltávolított sorfák pótlása, illetve a zöldfelületi kapcsolat kialakítása a 

nagyobb összefüggı zöldterületek között.  

A fák metszését a jelenleginél jóval gondosabban kell végezni, annak érdekében, hogy a 

csonkítás következményeként a fák ne pusztuljanak ki. 

A gesztenyefasor aknázó molyok elleni védelmét folyamatosan el kell végezni, mely az 

elmúlt években jelentıs gondot okozott. A védekezés költséges és bonyolult, nagy 

munkaigényő, de a védett fasor megmentése érdekében mindenképp figyelmet kell 

fordítani erre a feladatra. 

 

A meglévı és újonnan kialakítandó parkoló területek lehetıség szerinti fásítását meg 

kell oldani (pl. Skála parkoló, Lovassy és Malom utcai parkoló, Szalasztó utca), hasonló 

képen, mint a Bem utcában és a Széchenyi utcában elvégzett önkormányzati és civil 

(Forrásvíz Természetbarát Egyesület - 2009) fásítások mintájára. 

 Az iparterületek esetében meg kell követelni a zöldfelületi program elkészítését, és 

annak kivitelezését. A Balaton-parti sávjában található zöldfelület rendezésére az 

elkészült kiviteli terveket meg kell valósítani. 

A város arculatának színesebbé tétele, valamint a lakosságnak a környezetvédelmi 

kérdésekbe történı bevonása érdekében településszépítı programok indítása, illetve 

folytatása szükséges.  
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Ennek során tiszta, virágos, egészséges városok mozgalmához való csatlakozás, illetve 

saját kezdeményezéső programok, versenyek meghirdetése a versenyzık megfelelı 

támogatásával biztosítandó. 

 

A telephelyek jelenlegi arculata illeszkedjék a város nagyfokú látogatottságához. Fel 

kell térképezni az elhanyagolt és megjelenésében zavaró ipari és kereskedelmi 

létesítményeket. Megfelelı takaró növényzet telepítéssel, kerítésekkel izolálni kell a 

városképet rontó épületeket.  

A közterületek tisztasága érdekében az utcai hulladékgyőjtı edényzetek számának 

növelése, és kiterjesztése feltétlenül indokolt. A parkokban a zöldhulladék folyamatos 

összegyőjtését különösen levélhullás idején meg kell szervezni. Ugyancsak meg kell 

szervezni az egyéb módokon összegyőjtött hulladékok elszállítását. Kiemelten kell 

kezelni a parti sáv tisztántartását. 

 

A hulladékgazdálkodási törvény a hulladékgazdálkodás szervezése kertében a települési 

önkormányzatok számára kötelezıvé tette települési hulladékgazdálkodási tervek 

elkészítését.  

 

A városban keletkezı hulladékok mennyiségét és minıségét, valamint a helyi 

adottságokat figyelembe véve ki kell alakítani egy korszerő hulladékgazdálkodási 

rendszert.  

A keszthelyi átrakó hulladékudvar hosszú távon, teljes kompatibilitással kell, hogy 

rendelkezzen a Zalabéri Regionális Hulladéklerakóval. 

 

Célkitőzés: Kevesebb környezeti stresszhatást eredményezı, jobb környezeti 

állapotjellemzıkkel rendelkezı, egészségesebb települési környezet kialakítása és 

fenntartása  

 

Feladatok: 

 

K.13. A város köztisztasági helyzetének javítása. Szelektív hulladékgyőjtés 

bıvítése, korszerősítése. 

o közterület fenntartás feladatai ellátásának megszervezése, 

településtisztasági feladatok és a szervezéstechnika ellátási 

színvonalának fejlesztése (árkok, utak kaszálása, fák-, cserjék nyesése) 

o Fásítási Terv készítése szükséges! 
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o köztisztasági szabályok hatékonyabb betartása, különös tekintettel a 

szilárd hulladékokra  

o lakossági szemléletformálás (Kampány a már meglévı komposztálás és 

zöldhulladék újrahasznosítás mellett!) 

 

 K.14. Település zöldterület fejlesztés, tervszerő park kialakítások. 

o A város zöldfelületek fejlesztése mind minıségi, mind mennyiségi 

vonatkozásban, a belterületi zöldfelületek kiterjedésének szinten tartása, 

illetve növelése.  

o A sport- és rekreációs szerepő létesítmények és területek kiemelt 

gondozása és fejlesztése 

o virágos területek növelése, lehetıség szerint a lakosság, elsısorban az 

iskoláskorúak bevonásával 

o utak menti védıfásítás szerepének növelése 

 

K.15. A település területén található természeti értékek védelme, a lakosság 

bevonása a természet- és környezetvédelmi kérdésekbe. 

 

 

K.16. Felvilágosító, tudatformáló rendezvények szervezése, civilek 

bevonásával. 
 

K.17. A település területén található természeti értékek, élıhelyek védelme 

és sokszínőségének megırzése: 

• A települést kül- és belterületében is érintı patakmedrek, lápterületek 

ökológiai állapota a folyamatos szennyezések miatt igen sérülékenyek 

• A fokozottan veszélyeztetett Keszthely-Hévízi láp területek rehabilitációja 

a fajok megırzésének egyik legfontosabb eleme 

• Bányászati tevékenység folytán veszélyeztetett élıhelyek (Tömlıc-hegy, 

Usztatómajor) 

• Folyamatos monitoring kialakítása a foltokban még megırzıdött 

természetközeli bel- és külterületi élıhelyek környezetében 

• A Keszthelyi-hegységi erdık értékes növény és állat fajainak megırzése 

(kocsánytalan tölgy, nagyezerjófő, Orchis sp. fajok; valamint mediterrán 

állatszigetek) 
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K.18.  A településkép harmóniájának fokozott védelme  

���� az épületek külsı megjelenésének javítása (mőemlék-együttesek, 

épületek védelme, homlokzatok, kerítések helyreállítása, festés-

színharmónia, hagyománytisztelet, karbantartás) 

 

A feladatok nagy részét a környezeti elemeknél mutatja be a környezetvédelmi program. 

A témakörrel kapcsolatos legfontosabb célok: az önkormányzat környezetvédelmi 

munkájának erısítése, a települési környezetvédelmi tervezés módszertanának 

kialakítása, alkalmazásának elısegítése, a lakosság aktivizálása és a településrendezési 

koncepcióval való összhang biztosítása.  

 

 

4.4.2 Kommunális infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 

A települési infrastruktúra fejlesztése igen fontos feladat minden Önkormányzat 

számára, mivel az a környezet és természet védelmét és a fenntartható fejlıdést 

biztosítja.  

 

 

Jelenleg nemcsak a már elıkészített infrastruktúra-fejlesztések (pl. szennyvíz csatorna 

teljes kiépítése, csapadékvíz elvezetés bıvítése, közvilágítás korszerősítés, szelektív 

hulladékgyőjtés népszerősítése a VÜZ Kft intézkedései révén) szükségesek, hanem az 

infrastrukturális feltételek olyan összehangolt, rendszerszemlélető (egymásra épülı) 

mennyiségi és minıségi jellegő átalakítása, amely korszakos jelentıségő változást hoz 

és biztosítja az európai, hasonló adottságú térségekhez történı felzárkózást. 

 

 

Célkitőzés: A kiépített és épülı kommunális infrastruktúra fejlesztése, legalább az 

országos átlag elérése.  

 

A hulladékgazdálkodás (szilárd és folyékony) nem képzelhetı el megfelelı mőszaki 

védettséggel rendelkezı, megfelelı környezeti feltételek között tartott  

hulladékgazdálkodási létesítmények nélkül.  

Egy ilyen kompatibilis rendszer jelentısen növeli a munka hatékonyságát, javítja és 

meggyorsítja a hulladékgazdálkodási, illetve hulladékkezelési feladatok komplex és 

hatékony megoldását.  
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Feladatok: 

 

KI. 19. A hulladékok keletkezésének megelızése, a keletkezı hulladékok 

mennyiségének és veszélyességének csökkentése.  

���� A hasznosítási arány növelése, a lerakásra kerülı hulladékok 

mennyiségének és arányának csökkentése. 

���� A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélı módon 

történı ártalmatlanítására. 

 

A településen keletkezı hulladékok mennyiségét elıre várhatóan érdemben befolyásoló 

tényezık: 

Ipari üzemek bezárása vagy újak létesítése:  

  A településen nem várható. 

Növénytermesztés, állattartás volumenében várható változások:  

Nem várható lényeges változás a településen. 

Idegenforgalom felfutása, vagy drasztikus csökkentése: 

A településeken az idegenforgalom fokozatos felfutása várható. (A Fıtér 

Program után elsısorban – 2012-tıl!) 

Lakosság számának várható, lényeges változása: 

A vizsgált idıszakban a lakosságszám enyhe csökkenése várható 

Keszthelyen. 

 

Települési szilárd hulladék 

Csökkentés nem várható, lassú, de egyenletes 1-1,5 %-os növekedés prognosztizálható 

évente. Ezen belül a szelektív hulladékgyőjtés hatékony kialakításával (VÜZ Kft), a 

csomagolási hulladékok mennyiségének növekedésével és a zöldhulladékok elkülönített 

győjtésével kevert települési hulladékok mennyiségének csökkentése várható. 

- El kell érni, hogy lerakásra csak a nem hasznosítható hulladékok 

kerüljenek. 

- Csomagolóanyagoknál a cseregöngyölegek alkalmazását kell népszerősíteni. 

- A  szelektív hulladékgyőjtési rendszereket folyamatosan népszerősíteni kell, 

fıként a társasházi övezetekben.  

- A lakosság tudatformálása fontos és szükséges feladat a környezettudatos 

magatartási formák elérése érdekében. 
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Települési folyékony hulladék 

- A begyőjtést és mőszakilag megfelelı körülmények között történı kezelés 

szintjét növelni kell. 

- Intézkedéseket kell hozni a nem megfelelı hulladék elhelyezési módok 

megakadályozására. 

- Mezıgazdasági területen a szennyvizeket csak 6 hónapos elıkezelés után 

lehet hasznosítani. 

 

Inert hulladék 

A tervidıszak végéig növekedés várható, elıre nem látható ütemben. A növekedés 10-

15 %-ra becsülhetı. 

� Csekély lehetıség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelızésére, 

itt inkább a hasznosítási arány növelése ad lehetıségeket. 

� Építési-bontási hulladékok befogadására alkalmas inert hulladéklerakót is 

kell Keszthely térségében létesíteni.  

 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok 

A tervezési idıszak végére a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szerves  

anyag tartalmat a 2010. évi mennyiség 50 %-ára kell csökkenteni. 

� A természeti erıforrásokkal való racionálisabb gazdálkodási 

tudatformálással kell szorgalmazni. 

� A szelektív hulladékgyőjtési rendszert alkalmassá kell tenni a biológiailag 

lebomló anyagok elkülönített győjtésére. 

� A városban célszerő részben egyénileg, házi-komposztálókat, részben pedig 

kistelepüléseket összefogó területi komposztálót kialakítani. 

 

 

4.4.3 Hulladékhasznosítási célkitőzések  
 

El kell érni 2015. év végére, hogy a képzıdı, nem biomassza jellegő hulladék mintegy 

felének anyagában történı vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon, lerakóba, 

pedig csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerülhessen. 
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Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai: 

- A hasznosítható fém, üveg, gumi, mőanyag, papír és fa hulladékok szelektív 

hulladékgyőjtési rendszereinek kialakítása, a szelektív hulladékgyőjtés 

szükségességének lakossági elfogadtatása. 

- Országos begyőjtı-hulladékhasznosító rendszerekhez történı kooperációk. 

- Zöldhulladékok szelektív győjtése, komposztálása, ennek lakossági 

népszerősítése. 

 

 

Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitőzései: 

- Az újból felhasználható építıanyagok (tégla, cserép) bontás közbeni válogatása, 

értékesítése. 

- İrlemények készítése és beton adalékként történı hasznosítása (vállalkozói 

pályázatok támogatása révén) 

 

 

Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitőzések 

ágazatonként: 

A veszélyes hulladékok, így az akkumulátorok, elemek, elektronikai termékek, 

kiselejtezett gépjármővek, egészségügyi hulladékok győjtését folyamatosan 

felügyelni kell. Az ilyen fajta hulladékok begyőjtése és szakszerő kezelése, 

hasznosítása, meghirdetése a szolgáltató (VÜZ Kft) feladata kell, hogy legyen, 

melyet rendeletbe kell foglalni! 

 

Csomagolási hulladékokkal kapcsolatos célkitőzések: 

- Cseregöngyölegek használatát kell népszerősíteni.  

- Multinacionális cégek helyi rendeletben történı kötelezése szelektív (Pack) 

pontok kialakítására  

- A lakossági hulladékok visszagyőjtésének lehetıségét a megfelelı létszámú 

szelektív hulladékgyőjtı rendszerekben és szállítási napokon kell biztosítani.  

 

Keszthely esetében fontos célok és követelmények: 

♦ A városban keletkezı, a szolgáltató által begyőjtött és lerakott hulladék 

biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát 2015-ig a 

Hulladékgazdálkodási Tervben megállapított összmennyiség 50 %-ára 

kell csökkenteni. 
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♦ Komposztálást és a kész komposztok mezıgazdasági elhelyezésének 

feltételeit a város számára és a körzetben az ISPA projekt keretében 

ajánlott megoldani.  

♦ A biológiailag lebontható szerves anyagot tartalmazó élelmiszer 

hulladékok szelektív győjtése már elindult a városban, de a hasznosítási 

feltételeinek megteremtése még nem teljes. 

 

 

4.4.4 Közmő-infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos célok 
 

Ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatok 

 A jelenleg alkalmazott hagyományos szennyvízkezelés környezeti, gazdasági-, 

társadalmi szempontból hosszabb távon nem fenntartható. A szennyvizet, csapadékvizet 

olyan tisztítási eljárásoknak kell alávetni, amelyek biztosítják, hogy a kibocsátások nem 

okoznak további degradációt az ökológiai rendszerben. A tisztított szennyvíz, esı- és 

csurgalékvíz hasznosítást a fogyatkozó édesvízkészletek védelme érdekében növelni 

kell. 

KI. 20. A kommunális szennyvíz hálózat növelése. Csapadékvíz győjtése, 

hasznosítása, meglévı csapadékvíz elvezetı rendszer bıvítése és rendszeres 

karbantartása. 

 

� a települési folyékony hulladék kezelésének szabályozott 

megvalósítása 

� csapadékcsatornába történı esetleges illegális szennyvízbekötések 

feltárása, megszüntetése 

� szennyvíz tárolók vízzáróságának vizsgálata 

 

KI. 21. Környezetvédelmi kiadványok – a lakosság hiteles tájékoztatása a 

környezet állapotáról (közmeghallgatások, fórumok, helyi újság). 

 

KI.22. Településfejlesztési dokumentum, környezetvédelmi programok, 

ismeretterjesztı elıadások szervezése, a társadalom környezeti 

értékrendjének javítása. 

 

KI.23. A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerősítése és feltételeinek 

javítása 
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Az EU új közlekedésfejlesztési irányelve kimondja, hogy át kell gondolni a közlekedési 

infrastruktúrák rendszerét, és meg kell próbálni a meglévı hálózatokon, a meglévı 

feltételek javításával, lehetıleg környezetkímélı módon megoldani a gazdaság szállítási, 

és személyforgalmi igényét. 

 

Energiagazdálkodás korszerősítésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
 

Világszerte erıs törekvés mutatkozik a megújuló energiaforrások hasznosítására, 

egyrészt a fosszilis energiahordozók felváltása, másrészt a környezeti kockázat 

csökkentése, harmadrészt pedig az energiaexport függıség csökkentése érdekében (Az 

Európai Unió energiaexportja 70 %, amit 2015-ig 50%-ra kíván csökkenteni). A 

megújuló energiaforrások alkalmazása a terület- és gazdaságfejlesztés kiemelkedı 

fontosságú területe gazdasági, szociális és környezeti szempontból egyaránt.  

A hagyományos fosszilis energiahordozók (kıszén, kıolaj, földgáz) ára egyre inkább 

emelkedik és utóbbiak esetében a készletek kimerüléséhez közeledve hosszabb távon 

még erıteljesebben fog emelkedni, amivel a lakosság jelentıs része képtelen lesz lépést 

tartani.  

 

 

Másrészt, a kıolaj és gázárak növekedése nyomást fog gyakorolni a kıszén felhasználás 

növelése irányában, amely a már ismert környezetvédelmi problémák (savas esı, pernye, 

stb.) ismételt súlyosbodásához vezet, amennyiben megfelelı alternatív energiaforrások 

fejlesztése nem történik meg.   

 

A következı, átmenetinek tekinthetı 1-2 évtizedben célszerő a legkisebb 

környezetterhelést okozó fosszilis energiahordozó, a földgáz használata mellett a 

megújuló E (napenergia, biomassza, szél) népszerősítése. 

 

KI.24. Energia hatékony lakások és intézmények számának növelése. 

 

� Elı kell segíteni a lakások, lakóházak, közintézmények 

energiatakarékosságra, az energiahatékonyság növelésére, az alternatív 

energiák felhasználására irányuló törekvéseit. 
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� Energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások 

alkalmazásával összefüggı ismeretek népszerősítése, terjesztése, az 

iskolai oktatásba történı beillesztése, kampányok, tanfolyamok 

szervezése, kiadványok szerkesztése 

 

A magas napsütéses órák számából (2100 óra) adódó jelentıs napenergia készletek 

jelenleg nem kerülnek kihasználásra, noha ezek képviselik a legalacsonyabb 

környezetterhelést.  

 

A lakossági környezettudatosság kialakítása, szemlélettudatos nevelésformák 

 

Jelenleg a környezeti nevelés döntı színterei az oktatási intézmények, ám ahhoz, hogy 

sikeres legyen a program, a színtereket ki kell terjeszteni az élet szinte minden területére, 

de különösen a családra, a kulturális és mővelıdési intézményekre, a civil szervezetekre, 

a hatóságokra, az önkormányzatra és a gazdaság szereplıire is. 

 

KI.25. A társadalom környezeti értékrendjének javítása 

- környezet- és természetbarát, valamint a környezettudatos szabadidıs 

tevékenységek elısegítése 

- óvodás, iskoláskorúak környezettudatos oktatása 

- szülık bevonása (közös növényültetés, gondozás) 

KI.26. A lakosság hiteles tájékoztatása a környezet állapotáról és annak 

változásairól 

���� fórumok, klubok szervezése 

���� hirdetıtáblákon való folyamatos tájékoztatás és akcióprogramok 

megszervezése 

���� lakosság civil szervezeteinek bevonása, együttmőködés kialakítása a 

hasonló érdeklıdéső szervezetekkel, környezetvédelmi tevékenységek 

elısegítése (Keszthelyi Környezetvédı Egyesület, Forrásvíz 

Természetbarát Egyesület) 
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4.5  A természet és a táj védelme 
 

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény alapján elkészített Nemzeti 

Természetvédelmi Alaptervvel összhangban a természet megırzése és védelme 

szervezett, törvényileg szabályozott, központilag irányított és finanszírozott szakmai és 

hatósági tevékenység, de egyszersmind társadalmi, önkormányzati, állampolgári érdek 

és feladat is. Az Alapterv részletesen meghatározza az elérendı természetvédelmi 

célokat, célállapotokat és feladatokat a talajjal, a földtani-felszínalaktani értékekkel, a 

vizes élıhelyekkel, a növényvilággal, az állatvilággal és a tájakkal összefüggésben. 

 

Környezeti és ökológiai állapot 

 

Zala megye területén és a Balaton vízgyőjtıterületén a táj, a természeti és a települési 

környezet minıségének védelme, a jelentıs gazdasági potenciált képviselı üdülés és 

idegenforgalom minıségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megırzése és 

javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlıdése és a térség megfelelıen 

szabályozott területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot 

egyensúlyának megırzéséhez. 

 

Az ökológia az élılények és környezetük közötti kölcsönhatásrendszert vizsgálja. Az 

ökológiai rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyílt rendszerek. Az 

élırendszerek természetes körülmények között is változnak, de az emberi élet 

tartamához képest lassan, míg az emberi beavatkozások hatására a változások 

felgyorsulhatnak. Ha a környezetvédelmi szempontból negatív hatások dominánssá 

válnak (pl.: illegális hulladéklerakók), a rendszer gyors ütemben degradálódik, sıt el is 

pusztulhat.  

 

Az élı rendszerekben fennálló törvényszerőségek ismeretében az ember szabályozhatja 

azok mőködését, így kellı tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és 

tudatosan létrehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot. 

 

Az ökológiai állapotot a kibocsátott szennyezıanyag-terhelés számottevıen befolyásolja. 

A levegıtisztaságot a nagy ipari üzemek által okozott légszennyezıanyag kibocsátás, 

valamint a közlekedés, különösen az átmenı forgalomból származó terhelés határozza 

meg elsıdlegesen. 
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A meglévı környezeti problémák ellenére, Keszthely és környéke Zala megye egyik 

legkedvezıbb természeti-ökológiai adottságú térsége. Jó arányban maradtak fenn 

természetes, illetve természetközeli területek; „hagyományosan” mővelt tájak , 

melyek növényzete, természeti értékekben sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország 

más vidékein találhatók. 

 

Célkitőzés: A település természeti értékeinek és környezetének védelme, fenntartható 

használata. A település biológiailag gazdag élıhelyei mozaikosságuk, sokrétőségük 

miatt igen sérülékenyek, ezért megırzésük érdekében speciális intézkedések sorozata 

szükséges.  

Fontos továbbá a település és környezete tájainak fenntartható használata, a táj 

esztétikai értékének megırzése.  

 

A térségben található (viszonylag kisebb ökológiai akadályokkal rendelkezı) 

magterületei, amelynek megırzése Keszthely szempontjából fontos táj és 

természetvédelmi érdek: 

 

� Nedves rétek, kaszálók a Gyöngyös-patak mentén 

� Keszthely-Hévízi láp területek 

� Keszthely-hegység Natura 2000 területei 

� Zala folyó torkolati szakasza 

� Keszthelyi-kastélypark TT 

� Vadgesztenyefasor (Keszthely és Fenékpuszta között) 

� Helikon Liget Keszthely 

 

 

E jól körülhatárolható magterület-együttest lefedi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

területe, így számos nagy jelentıséggel bíró területrész országos védelemben részesül. 

 

 

E nagy kiterjedéső és kedvezı élıhely-rekonstrukciós lehetıségekkel bíró magterület 

észak-keleti irányban a Bakony magterületével, déli irányban a Kis-Balaton 

magterületével, északi irányban pedig a Marcal menti élıhelykomplexek által alkotott 

magterülettel kell, hogy kapcsolatban maradjon. 
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Jelentıs nagyságú területek érdemlik meg a védettséget, ill. védetté való 

minısítésük már folyamatban van az Óberek csatorna menti láprét védetté 

nyilvánítása a település nyugati határán, ami a hévízi gyógyforrás beszivárgási 

övezetéhez tartozik; a Zsidi út menti gyepek társulásainak megmaradási feltétele a  

fokozott védetté válás.  

Nedves kaszálók (a Gyöngyös-patak mentén) és a Keszthelyi-láp területek 

növénytársulásainak megırzése csak a természetvédelmi szempontok szerinti 

mőveléssel lehetséges.  

 

Feladatok: 

A természeti környezet értékének megóvása, gazdaságilag-társadalmilag kedvezıbb 

idıkre történı konzerválása hatékony adminisztratív eszközökkel kiegészített, 

viszonylag szerény anyagi többlet-ráfordítással lehetséges.  

 

TV.27. A település környezeti állapotvédelme, folyamatos monitorozása, 

természetvédelmi területek kijelölése (helyi védelem kidolgozása) 

 

� A település élıvilágában történt változások nyomon követése az 

Országos- és a létrehozandó Megyei Biomonitoring Hálózathoz 

kapcsolódóan  

� Keszthely védett természeti értékeinek megismertetése érdekében 

tájékoztató kiadványok készítése 

 

TV.28. Természetes élıhelyek megtartása. (Növény- és állatvilág élıhelyek 

védelme) 

� Biztosítani kell a természetes élıhelyek, különösen a veszélyeztetett 

növény- és állatfajok természetes élıhelyeinek védelmét 

� Az erdısültség arányának növelése (A Keszthelyi-hegységben honos, a 

véderdıket tekintve tájba illı fajokkal.) 

 

TV.29. Vizes élıhelyek és bemutatóhelyek kialakítása.  

� A természetes, védett és védelemre javasolt területekre védelmi, és – 

lehetıség szerint – bemutatási-hasznosítási koncepciót kell 

kidolgozni, megırzésük és fenntartásuk érdekében (Különösen 

értékes terület ilyen szempontból a Keszthelyi-láp, így az Usztató 

major környéke - Békavár) 
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� A város természetes élıhelyeinek megtartása, különös tekintettel a 

mélyebben fekvı területek ökológiai rendszerére (Gyöngyös – 

Óberek csatorna) 

� A terület környezetileg érzékeny (talaj, víz, élıvilág) volta miatt a 

vegyszerhasználat és az állattartásból eredı szennyezések 

csökkentése 

 

TV.30. Keszthely tájképi és építészeti (barokk) arculatának megtervezése 

 

A tájvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A táji sokféleség és a biológiai sokféleség szorosan összetartozó fogalmak, csak egy 

változatos, a hagyományos tájszerkezetet ırzı táj rendelkezik a különbözı 

élıhelytípusok sokaságával, mely a biológiai sokfélség alapja. A emberi térhódítás 

jelenlegi fokán a biológiai sokféleség megırzéséhez már messze nem elegendı a még 

megmaradt természetes/természetközeli élıhelyek megırzése, egyre nagyobb energiát 

kell fordítani a tönkretett élıhelyek rehabilitációjára, ill. új élıhelyek létrehozására a 

megváltozott környezetben. 

 

A település szerkezetének kialakításánál, fejlesztésénél minden esetben figyelembe kell 

venni a város történelmi múltját, ısi szerkezetét. Keszthely természeti értékeit, 

környezetét a kialakítandó települési szerkezet tegye szerves részévé, ne másítsa meg 

azt, így megmaradhat a város eredeti arculata, vonzereje. 
 
A település szerkezeti tervével (KÉSZ 32/2009. /X. 15./) összhangban, javasoljuk az 

alábbiakban részletezett elképzeléseket. Az elsı két tengely Hévíz és Keszthely 

városokat kötné össze, míg az utolsó kettı csak Keszthely szerkezetét érintené. 

(Ez az elképzelés részét képezte az elızı évekre szóló Környezetvédelmi Programban 

foglalt koncepciónak is.) 

 

1. Öko tengely 
A gyalogos és kiránduló turizmus fejlesztésére alkalmas természeti vonal, mely 
Hévízrıl érkezve teljes egészében átszeli Keszthelyt és Fenékpusztát.  
 
Hévízi gyógytó → Úsztató major → Régi malmok → Fenékpuszta → Kisbalaton 
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2. Zöld tengely 

A kerékpáros, kiránduló és lovas turizmus fejlesztésére alkalmas tájértékő vonal, mely 

szinte párhuzamosan haladna a már említett öko tengellyel és Fenékpuszta területén 

csatlakozna is hozzá. 

 

Selyemfenyı-allé → temetı → kastélypark → gesztenye-allé → Festetics fenyı-allé → 

Szendrey-major → Fenékpuszta 

 

3. Urbanizációs tengely 

Keszthelyen, a helyi igényeken túl, a teljes vendégkör ellátását biztosító városközpont 

kialakítása fontos lenne, mivel a város életét nagymértékben befolyásolja a turizmus. 

Fontos kiemelnünk azonban a város történelmi és kultúrtörténeti értékeit, melyekrıl 

nem szabad megfeledkezni a város arculatának alakításakor. A tengely minden 

fontosabb területet érint a városban. 

 

4. Parti tengely 

A vízparti szabadidıs (üdülés, pihenés, vízisport) létesítmények elhelyezését, valamint a 

területet igénybevevık ellátását szolgáló parti létesítmények kialakítására szolgáló 

összefüggı zöldfelületet tartalmazó parti sáv. (Parti sétány, mely részét képezné egy 

egységes zalai Balaton-parti sétánynak is, mely idıvel kiemelt projekt lehetne!) 

 

Libás strand → Szent László árok → Büdös-árok → Helikon szálló → Sziget fürdı → 

Kemping → Helikon strand → Fenékpuszta 

 

 

A kialakítandó tengelyek mentén több csomópont kialakítására nyílna mód, melyek 

vásárok, kiállítások, rendezvények, megrendezését teszik lehetıvé.  

 

A tengelyek Fenékpuszta területén csatlakoznak egymáshoz. A település jelentıségét 

nagymértékben javítaná, amennyiben kulturális központtá átalakítása megtörténne. 
 
 
A város mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek és építményeinek, továbbá a helyi 
szempontból védelemre méltó, értékes épületek rekonstrukciója vizuális 
környezetvédelmi szempontból is fontos. Bár a tevékenység részben környezetvédelmi 
célokat is szolgál, azonban külön programként elkülönítve is lebonyolítható. 
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TV.31. Keszthely területrendezése és fejlesztése, különösen a terület 

felhasználása, a telekkialakítások, az építések és a használatok során, kiemelt 

figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi 

adottságok és az egyedi tájértékek megırzésére 

 

Fontos a bevásárló-központok parkoló területeinek tájtervezése, zöldterületeinek 

növelése, környezetükben védısávok kialakítása.  

 

 

4.6 Az emberi egészség védelme 
 

A környezeti problémák közül a legközvetlenebbül érezhetıek a káros környezeti 

hatások emberi egészségre gyakorolt következményei. Ezen hatások sok esetben 

közvetlenek, ilyen esetben annak oka gyorsan megszőntethetı. Sok esetben azonban a 

káros környezeti hatások idıben eltolódva, és/vagy áttételesen jelentkeznek. Ez 

utóbbiak közé tartozik az élelmiszerekkel bevitt adalékanyagok és tartósítók, vagy a 

csomagolás egészségre gyakorolt hatása, amelyek esetében az engedélyezett mértékő 

alkalmazás nem okoz egyértelmő károsodást, ám felhalmozódásuk, egymással való 

kölcsönhatásaik révén azonban okozhatnak egészségi problémákat. Hasonlóan 

áttételesen jelentkeznek az életmódhoz kötıdı káros hatások. (A WHO szerint a 

lakosság egészségi állapotát az életmód 43 százalékban határozza meg.) 

 

Az emberi egészséggel kapcsolatos problémákat és teendıket részletesen a WHO 

útmutatása alapján kidolgozott Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram 

tárgyalja a Nemzeti Környezeti Program keretében. Ezen problémák kezelése minden 

környezeti elem és rendszer szintjén feladatot jelent. 

 

Célkitőzés: Olyan környezeti állapot biztosítása, amely hosszú távon nem befolyásolja 

negatívan az emberi egészséget, és hozzájárul a lakosság egészségi állapotának 

javításához.  

 

Feladatok: 

A szálló pornak az egészségügyi hatások miatt fontos apró – 1,0 illetve 2,5 mikrométer 

átmérınél kisebb - részecske-összetevıit illetıen az állapot javítása, azok 

mennyiségének legalább 10 %-os csökkentése 
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E.32. Allergén növények felmérése (parlagfő, ruderália), terjedésük 

megakadályozása, irtása 

 

� Az allergén gyomnövények gyérítése kizárólag az önkormányzat 

tulajdonában álló kül- és belterületi ingatlanokra vonatkozik, beleértve a 

mezei utak melletti sávot is. Az elıirányzott tevékenység háromszori 

kaszálás és gyomirtás mintegy évi 15 ha területen. 

 

� Tájékoztató és megelızı tevékenység – ÁNTSZ bevonásával. 

 

� Folyamatos települési zöldterület gondozás. 

 

 

E.33. A lakosság által használt talajvíz kutak minıségének rendszeres 

vizsgálata 

 

E.34. Városi Egészségterv készítése 

 

 

 

4.7 A zaj és rezgés elleni védelem 
 

A környezet általános védelmérıl szóló 1995. évi LIII. törvény 31. § szerint a zaj – és 

rezgés elleni védelem keretében mőszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani: 

- a zaj- és rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének 

csökkentését, 

- a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását, 

- a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét, valamint 

- a passzív akkusztikai védelemet (intézkedési terv kidolgozása során) 

A település jelenleg kedvezı helyzetben van, mert igen kismértékő a zajterhelés. 

A 71. sz. fıút települést megkerülı szakaszának kiépítésével (2012), és a belváros 

autóforgalmának folyamatos csökkentésével és forgalomszervezési intézkedésekkel 

(2011) biztosítható a közlekedési zajjal legjobban érintett utcák mentesítése. 
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A további, jelentıs forgalmi zajjal terhelt területek esetében felül kell vizsgálni azok 

funkcióváltási lehetıségét, annak érdekében hogy a kevésbé érzékeny, szolgáltató 

létesítményekkel történı árnyékolással mérsékelni lehessen a zajterhelést. 

 

Az önkormányzati tulajdonú épületek esetében a forgalmas útszakaszok mentén a 

környezeti zajterhelési határérték túllépés kompenzálására a meglévı, és megmaradó 

(lakó) épületek homlokzati szerkezeti elemeinek felújításával, a nyílászárók fokozott 

hanggátlásúvá történı átalakításával kell biztosítani a belsı téri zajterhelési határértékek 

teljesülését. 

Csendes övezeteket kell kialakítani a rendeltetése miatt a zaj ellen fokozott védelmet 

igénylı egészségügyi és oktatási, mővelıdési létesítmények környezetében. 

 

Az üdülıterületeken mőködı kisipari telephelyek részére ún. vállalkozói területek 

kialakítása és kitelepülésük támogatása a megoldás. 

 

A lakossági zajforrások körében az alábbi intézkedések javasoltak: 

• pihenı idıszak bevezetése szombat 18 h-tól hétfı 07 h-ig, illetve pihenı 

napokon 14 h-tól 24 h-ig, (pl. kerti és közútépítı gépek, szabadtéri hangosító 

berendezések, szabadtéri rádió és magnó használatának korlátozása), 

• a tőzijátékok és szabadtéri magánrendezvények szabályozott 

engedélyeztetése. 

 

Célkitőzés: A lakosság egészségvédelme érdekében a környezeti zajok jelenlegi 

alacsony mértékének megırzése  

 

Feladatok: 

 

Z.35. Zaj és rezgés állapot felvétel vizsgálat. 

� Keszthely zaj- és rezgés-állapotának vizsgálata, a jelenlegi állapot rögzítése 

(kiemelt figyelemmel a bányászat okozta, a közúti szállítás során keletkezı 

óriási zajterhelést, valamint az alkalmanként jelentkezı robbantások hatását) 
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4.8 Környezetbiztonsági célok, feladatok 
 

Az 1999. évi LXXIV. törvény (un. „katasztrófa-törvény”) pontosan meghatározta a 

különbözı szervezeteknek, a felelısöknek és az állampolgároknak a katasztrófák elleni 

védekezésben rájuk háruló feladatokat.  

Az ipari termelés, tevékenység különbözı formában és mértékben veszélyezteti a 

környezetet. A lakosság komfortérzetének, biztonságának megteremtése, az információ, 

tájékoztatási lehetıségek korszerősítésével valósítható meg.  

 

A veszélyeztetések a keletkezés oka alapján három fı csoportra oszthatók: 

- technikai (technológiában bekövetkezı zavar, veszélyes anyag tárolása, 

kezelése, szállítása) 

- természeti (földrengés, tőz, vízbázisok elszennyezıdése) 

- egyéb (terrorcselekmény, nukleáris veszélyeztetés, háborús veszélyeztetés). 

 

Célkitőzés: Az állampolgárok és a környezet biztonságát garantáló gazdálkodás és 

termelés.  

 

Feladatok: 

 

KB. 36. Havária terv készítése. 

� Havária Tervet kell kidolgozni a településre, az 1999. évi LXXIV. törvény 

vonatkozó elıírásaival összhangban.  

 

 

KB. 37. Környezetbiztonsági informatikai rendszer kiépítése. 

� A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban helyi 

környezetbiztonsági informatikai rendszer kiépítése szükséges, ügyeleti 

rendszer kialakításával és mőködtetésével.  

 

Ez a környezı településekkel együttmőködve valósítható meg. 



 

5 KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM OPERATÍV INTÉZKEDÉSEI 
 
5.1  LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 
tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja (eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor közremőködı 

L.1. Közlekedési eredető és a pontszerő emissziók 
csökkentése, a levegı és porszennyezés csökkentés 
elısegítése  

folyamatos 25 000/év önkorm. támogatás, 
regionális fejlesztési 
forrás  

levegıszennyezés 
csökkenése (%), 
zajterhelés 
csökkenése (dB), 
lakónépesség 
elégedettsége (%) 

Önkormányzat, 
VÜZ, RFÜ 

L.2. Energiahatékony és takarékos technológiák 
támogatása, megújuló energiaforrások (biomassza, 
napkollektorok), az üvegházhatású gázok 
mérséklése (passzív házak) 

2011-tıl 
folyamatosan 

részletes költség-
elemzést igényel 

KEOP, KVVM 
önkormányzati 
támogatás, 
regionális forrás, 
vállalkozói tıke, 
Norvég Alap, 
Széchenyi terv 

energiafogyasztás 
éves szinten 
csökken (%), 
napkollektor 
kialakítása (db, 
m2), 30db 
szélerımő 

önkormányzat, 
vállalkozók, terület 
tulajdonosok 

L.3. Biomassza és más alternatív módok szorgalmazása, 
az új technológiákra való áttérés növelése (passzív 
házak építése) 
 

2011-tıl 
folyamatosan 

részletes költség-
elemzést igényel  

regionális források 
(NyDOP) 
Széchenyi terv 

gázzal és korszerő 
főtéssel ellátott 
lakások aránya nı 
(%) 

önkormányzat, 
szolgáltató, 
lakosság 

L.4. Illegális fő és lomb égetésének megszőntetése, a 
komposztálás népszerősítése 

folyamatos  500/év UMVP, KEOP 
pályázatok, GM 
kiírások 

levegıszennyezés 
mértékének 
csökkenése (%), 
csökken a 
zöldhulladék 
mennyisége (kg) 

VÜZ, 
önkormányzat, 
lakosság 

Önkormányzat, 
VÜZ 

L.5. Kerékpárút hálózat és járdahálózat fejlesztése 2012-tıl  részletes költség-
elemzést igényel 

KEOP, KVVM, 
NyDOP 

levegıszennyezés 
mértékének 
csökkenése (%), 
kiépített 
kerékpárút hossza 
nı (km) 
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5.2     VÍZMIN İSÉG-VÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 

V.6. Települési csapadékvíz hálózat továbbépítése, 
vízkár-elhárítási elıírások betartása. Vízminıség 
védelmi tevékenység. 

2011-2013 részletes költség-
elemzést igényel 

önkormányzat, 
lakosság, EU-s 
támogatás, 
NyDOP, Vis major 
 

Balaton terhelés 
megszőnése, 
vízminıség 
javulása. 
Elvezetı árok (m); 
ülepítı medence 
(m3) 

önkormányzat, 
lakosság 
RFÜ 

V.7. Vízminıség vizsgálatok. Települési csatornázottság 
kiépítése, szikkasztók megszüntetése 

2015-ig kötelezı! részletes költség-
elemzést igényel 

önkormányzat, 
lakosság, 
Környezetvédelmi 
Célirányzat (Zöld 
Forrás), Vízügyi 
Célirányzat, 
Széchenyi terv 
 

Kutak és a talajvíz, 
valamint a Balaton 
terhelés 
minimalizálása, 
vízminıség 
javulása 
 

önkormányzat, 
lakosság 
VITUKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keszthely város Környezetvédelmi Programja 

224 

 
 
 
5.3       TALAJVÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 

T.8. Földvédelmi stratégia kialakítása (közterek, parkok 
rendezése) 

2011-2012 részletes költség-
elemzést igényel 

FVM pályázat, 
GOP, 
önkormányzati  
támogatás, 
Széchenyi terv 

Közparkok, 
zöldterületek, 
védelmi célú 
erdıterületek 
növekedése 

Önkormányzat,  
VÜZ, lakosság 

T.9. Biztosítani kell az emberi tevékenység 
(bányamővelés- tájsebek) vagy természeti okok 
miatt csökkent területő, jelentıs erdıtársulások 
megırzését, erdıtelepítések ösztönzése 

2013-2016 részletes költség-
elemzést igényel 

KEOP, FVM 
pályázat, GOP,  
Széchenyi terv 

Zöldterületek, 
védelmi célú 
erdıterületek 
növekedése 

Vállalkozók, 
bányakapitányság, 
Nemzeti Park 

T.10. Az illegális hulladéklerakás felszámolása  folyamatos 3 000/év önkormányzati 
támogatás, Zöld 
Forrás pályázat, 
ISPA támogatás 

illegális lerakók 
száma csökken 
(db), élhetıbb 
lakókörnyezet 

Jegyzı, ÁNTSZ, 
VÜZ 

T.11. Talajállapot-figyelési rendszerek kiépítése 
(talajszennyezések minimalizálása) 

2012. részletes költség-
elemzést igényel 

önkormányzati 
támogatás, 
regionális forrás, 
KVVM 

Talajállapot 
minıségének 
javulása 

önkormányzat, 
civil lakosság 

T.12. Biogazdálkodás fejlesztése – Új Széchenyi Terv 
(USZT) pályázati segítség vállalkozóknak! 

2011-tıl 
folyamatos 

részletes költség-
elemzést igényel 

regionális forrás, 
USZT pályázatok, 
FVM pályázat, 
KEOP 

az ökológiai 
gazdálkodás 
területének 
növelése (%) 

Kisgazdálkodók, 
ıstermelık 
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5.4   TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME  

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 

  

 
K.13. 

 
A város köztisztasági helyzetének javítása, szelektív 
hulladékgyőjtés bıvítése, korszerősítése 

 
2011-tıl 
folyamatosan 

részletes költség-
elemzést igényel 

 
ISPA projekt iroda, 
Zöld forrás és 
KEOP pályázatok  

 
lerakott hulladék 
mennyisége 
csökken (m3) 

 
önkormányzat, 
ISPA projekt iroda, 
VÜZ 

K.14. Települési zöldfelület fejlesztés, belterületi 
zöldterületek, parkok kialakítása 

folyamatos 8-12 000 Saját forrás, USZT, 
ROP, Települési 
Környezetvédelmi 
Alap 

m2-ben nı a 
zöldterület 

VÜZ, 
önkormányzat,  

K.15. A település területén található természeti értékek, a 
településképi harmónia védelme, a lakosság 
bevonása a természet- és környezetvédelmi 
döntésekbe 

folyamatos 200 Zöld forrás, 
Települési 
Környezetvédelmi 
Alap, KEOP 

Folyamatosan 
monitoringozott 
területek növelése 
(ha), részletes 
területi elemzések 

önkormányzat, 
BfNP, civil 
szervezetek 

K.16. Felvilágosító, tudatformáló rendezvények 
szervezése, kiadvány szerkesztése a korszerő 
hulladékgazdálkodásról 

folyamatos 100-200/év önkormányzati 
támogatás), Zöld 
Forrás pályázat, 
civil szféra 
támogatása, NCA 

csökken az 
illegális lerakás, a 
lerakott hulladék 
mennyisége (m3), 
havonta 
környezetvédelmi 
fórum 

Polgármester, VÜZ 

K.17. Település területén található természeti értékek, 
élıhelyek védelme és sokszínőségének megırzése 

folyamatos részletes költség-
elemzést igényel 

Zöld forrás, KEOP  
ROP,  

m2-ben nı a 
zöldterület 

önkormányzat, 
BfNPI, civil 
szerveztetek 
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5.5      KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS  

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás várható 
idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény indikátor 

közremőködı 

KI.19. A hulladékok keletkezésének megelızése, a keletkezı 
hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése 

folyamatosan részletes költség-
elemzést igényel 

KEOP, USZT, 
önkormányzat, lakosság,  
 

Balaton terhelés 
megszőnése, 
vízminıség javulása 
 

VÜZ, önkormányzat, 
lakosság 

KI.20. A kommunális szennyvíz hálózat növelése folyamatos részletes költség-
elemzést igényel 

Vízügyi Alap, önerısen elvezetı árok (m2) és 
(m3), ülepítı medence  

önkormányzat, Vízügyi 
Igazgatóság 

KI.21. Környezetvédelmi kiadványok, hírek szerkesztése; a lakosság 
hiteles tájékoztatása a környezet állapotáról 

folyamatos 120/hónap önkormányzati 
támogatás,  

rendszerességgel 
megjelenı cikkek (db), 
kiadványok, 
szóróanyagok 

önkormányzat, civil 
szervezetek 

KI.22.  Településfejlesztési dokumentum, környezetvédelmi programok, 
ismeretterjesztı elıadások, tanfolyamok szervezése, a társadalom 
környezeti értékrendjének javítása 

2011-tıl folyamatosan 200 /év önkormányzati 
támogatás, regionális 
források, BFT 

faültetés évente több 
alkalommal, 
természetvédelmi 
értékek tájékoztató 
táblával történı ellátása 
(db) 

VÜZ, önkormányzat, 
civil szervezetek 

KI.23. A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerősítése és 
feltételeinek javítása 

2012 400 000 NyDOP, KEOP levegıszennyezés 
csökken (%), kerékpár-
út hossza nı (km) 

Önkormányzat, VÜZ 

KI.24. Energia hatékony lakások és intézmények növelése 2012 részletes költség-
elemzést igényel 

KEOP, KVVM 
önkormányzati 
támogatás, regionális 
forrás, vállalkozói tıke, 
Norvég Alap, USZT 

energiafogyasztás éves 
szinten csökken (%),  

önkormányzat, 
vállalkozók, terület 
tulajdonosok 
VÜZ 
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5.6    TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 
300 e Ft/év Önkormányzat, 

BfNPI 
TV.27. Települési természetes környezet állapotfelvétele, 

folyamatos monitorozása, természetvédelmi 
területek jelölése, helyi védelem  

2011-tıl 
folyamatosan 

 

Zöld Forrás 
pályázat, 
önkormányzat, 
Norvég Alap, Svájci 
Alap 

megvizsgált terület 
(ha);  elemzett 
minta (db), 
kihelyezett tábla  

 

TV.28. Természetes élıhelyek megtartása (növény- és 
állatvilág és élıhelyük védelme, megırzése) 

folyamatos részletes költség-
elemzést igényel 

FVM pályázat, Zöld 
forrás, LEADER, 
Megyei Közgyőlés 

Nı a védett, 
megırzött 
területek aránya nı 
(%) 

önkormányzat, 
BFNPI 

TV.29. Vizes élıhelyek védelme és bemutatóhelyek 
kialakítása  

2011-tıl 
folyamatosan 

800 000 NyDOP, BFT, más 
EU-s források, 
Norvég Alap 

Turisztikai vonzerı 
nı,  
A település 
imázsának javulása 

BfNP, 
Erdıfelügyelet, 
Keszthely KSH 
kistérség, 
önkormányzat 

TV.30. Keszthely városa építészeti (barokk) és tájképi 
arculatának megtervezése  

2012-tıl 
folyamatosan 

részletes költség-
elemzést igényel 

USZT, Zöld forrás Turisztikai vonzerı 
nı,  
Megırzıdnek az 
értékek 

Keszthely Kastély 
KHT, 
Önkormányzat, 
VÜZ 
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5.7  EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME 
  

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 

E.32. Allergén növények felmérése (parlagfő, ruderália). folyamatos 250/ÉV önkormányzati 
önerı, KEOP 

megbetegedések 
számának 
csökkenése (db) 

Önkormányzat, 
házi orvos 

E.33. Tájékoztató és megelızı tevékenység – ÁNTSZ 
bevonásával. 

2011 részletes költség-
elemzést igényel 

önkorm. támogatás, 
civil szféra 
támogatása 

allergiás 
megbetegedések 
számának 
változása (db) 

önkormányzat, 
civil szervezetek, 
ÁNTSZ 

 
 
 
 
5.8     ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idıpontja 

(eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény 
indikátor 

közremőködı 

Z.35. Zaj és rezgésállapot vizsgálata, állapotfelvétel folyamatos 300 GKM, Közútkezelı 
Kft. 

Ismertté válik a zaj 
és rezgés helyzet 

önkormányzat, 
Közútkezelı Kht., 
NyDKTV-Ig. 
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5.9    KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

Feladat, Várható költség Felelıs, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható 
idıpontja (eFt) 

Várható 
pénzügyi 
források 

Eredmény indikátor 

közremőködı 

GKM,  

  

KB.36. Haváriaterv készítése  2012. részletes költség-
elemzést igényel 

  

a potenciális 
veszélyhelyzetek ismertté  
és elkerülhetıvé válnak 

önkormányzat,  
Polgári Védelem 
és katasztrófa-
védelmi 
igazgatóság  

KB.37. Környezetbiztonsági Informatikai rendszer 
kiépítése 2013. 

részletes költség-
elemzést igényel  KVM 

Folyamatos monitoring 
lehetısége 

 Polgári Védelem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mivel egyes feladatok, intézkedések összetettek, több területet is érintenek, több 
tématerületnél is említésre kerülnek, azaz többször elıfordul(hat)nak elı a fenti táblázatban, 
de összességében 37 különbözı feladat került megfogalmazásra a programban. 
 
Ebbıl kitőnik, hogy Keszthelyen prioritást kell adni a talaj- és tájvédelmi (bányászati 
tevékenység), vízgazdálkodási feladatoknak, a természetvédelemnek, a 
hulladékgazdálkodásnak és a tudatformálásnak.  
 
 
 
5.10 A megvalósítás szereplıi 
 
A környezetvédelmi program megvalósítása szempontjából alapvetı a környezetvédelem 
intézményrendszerének helyi szinten való erısítése. E nélkül veszélybe kerülhet a 
fenntartható fejlıdés elvének gyakorlati érvényesítése, a közérdek védelme, az önkormányzati 
környezetvédelmi feladatok ellátása. A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak 
megfelelıen erısíteni kell az önkormányzat környezetvédelmi intézményrendszerét. 
Elengedhetetlen bıvíteni és hatékonnyá tenni a környezetvédelmi szakmai és szervezeti 
rendszert, elısegítve annak megfelelı mőködtetését a szakmai és a lakossági feladatokban 
való közremőködésnél.  
 
Szükséges erısíteni a horizontális kapcsolatok rendszerét, szorosabb együttmőködésre 
törekedve a társhatóságokkal, vállalatokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, civil 
szervezetekkel és a lakossággal. 
 
A környezetvédelmi program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom 
szereplıire, szervezeteire. A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési 
törvénnyel, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban e vonatkozásban 
sajátos feladatai vannak az önkormányzatnak 
 
A környezetvédelmi ismeretek, az ökológiai szemlélet és a környezettudatos magatartásforma 
kialakítása minden állampolgár és minden szakma számára elengedhetetlen a fenntartható 
fejlıdés irányába való elırelépés igénye miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás feladata, hogy 
az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik környezeti következményeit és a 
helyes megoldások módozatait.  
Az önkormányzatnak ebben tevékeny részt kell vállalnia. A helyi társadalom környezethez 
való viszonyában az országos és helyi tömegtájékoztatási eszközöknek döntı szerepe van. A 
környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak alkalmazását kell elısegíteni és 
egyidejőleg a színvonalat növelni. A helyi társadalom szempontjából is alapvetı elvárás az 
információhoz való jog biztosítása. Ebbıl a szempontból nem elegendı a környezeti 
állapotadatok megadása, hanem szükség van az okok, okozók tisztázására is, mert e nélkül a 
védekezésnek korlátozottak a lehetıségei. 
 
A környezetvédelmi program megvalósításának kulcsszereplıje: Keszthely Város 
Önkormányzata. 
 
Keszthely rendelkezésére álló eszközök egyik legfontosabb eleme az önkormányzat helyi 
rendeletalkotási lehetısége, illetve annak betartatása. A környezetvédelmi program 
37 programpontja közül héthez helyi rendeletalkotási feladat, illetve lehetıség is kapcsolható. 
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A program hatékony megvalósításához szükséges, hogy a Környezetvédelmi Alapban kvázi 
elkülönítet összegként rendelkezésre álljon bizonyos pénzeszköz a kisebb pénzértékő 
intézkedések finanszírozására. A javasolt összeg évenként minimum 2 millió forint. 
Ugyancsak kiemelten fontos a jogszabály-alkotási tevékenységen túl azok betartatása is. Az 
illetékes hatóságokkal egyeztetve célszerő lenne olyan ellenırzési tervet kidolgozni és 
végrehajtani, mellyel ütemezetten lehetne a térség kevésbé ellenırzött környezethasználóit (pl. 
partmenti szolgáltató egységek, bányák, mezıgazdálkodók) egységes rendszerben ellenırizni, 
és az ellenırzési tapasztalatok alapján szükség szerint kötelezni a környezetvédelmi elıírások 
betartására. 
 
Az állami és önkormányzati források környezetvédelmi programban történı felhasználása 
igen komoly követelményeket támaszt a végrehajtó szervezettel, az önkormányzattal szemben. 
A program koordinált végrehajtása ezért szükségessé teszi a környezetvédelmi referens 
hatáskörének felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a program teljes egészét és a hozzá 
kapcsolódó projekteket, pályázatok elkészítését irányítsa és biztosítsa. Figyelemmel a 
feladatok széles körére, indokolt a jelenlegi egy fı létszám további növelése. 
E személyek feladatát kell képezze továbbá az is, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében 
a településre vonatkozó környezeti adatokat győjtse össze és értékelje, hogy a 
képviselıtestület tájékozódjon a környezet állapotáról, továbbá a program végrehajtásáról. A 
környezetterhelı tevékenységeket csak hatékony ellenırzési munkával lehet mérsékelni, így 
indokolt a közterület felügyelık létszámának növelése is. 
 
A lakosság, ezen belül elsısorban az ifjúság környezettudatos magatartásának kialakítása csak 
akkor lehetséges, ha minden korosztály a számára fontos és releváns információkat megkapja. 
Az önkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik e területen a lakosság tájékoztatása. 
Az iskolai tanrendbe a tananyagon kívül a helyi sajátosságok és értékek megismertetését is 
nagyobb mértékben célszerő bevonni, és különféle versenyekkel, vetélkedıkkel kell a 
lokálpatriotizmust, és ezen belül is a természeti, környezeti értékek iránti fogékonyságot 
erısíteni. 
 
A megvalósítás további szereplıi: 

- Keszthely város lakossága 
- Az államigazgatás központi és területi szervei 
- Miniszterelnöki Hivatal 
- Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium  
- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  
- Belügyminisztérium  
- Pénzügyminisztérium  
- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  
- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
- Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 
- Oktatási Minisztérium 
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
- Zala Megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat 
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség 
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
- Bányakapitányság (Pécs) 
- Magyar Geológiai Szolgálat, Közép-dunántúli Területi Hivatal 
- Zala Megyei Állami Közútkezelı Kht. 
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- Dunántúli Regionális Vízmő Rt. 
- Magyar Villamos Mővek Rt. 
- Zala Megyei Erdészeti Szolgálat 
- Zala Megyei Földmővelésügyi Hivatal 
- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
- Magyar Állami Földtani Intézet 
- Zala Megyei Földhivatal 
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
- Balaton Fejlesztési Tanács 
- Keszthely és környéke Kistérségi Társulás 
- Hévíz Kistérségi Társulás 
- Zala Megyei Közgyőlés 
- Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 
- Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások 
- Civil szervezetek 

 
A szaktárcák feladatai a környezetvédelmi program megvalósítása során: 

- szakmai segítség, 
- hatósági feladatok, 
- költségvetésükben a hozzájuk tartozó projektek pályázat útján történı 

finanszírozhatóságának biztosítása. 
 
 
5.10.1 Ellenırzés, monitoring 
 
A program végrehajtását folyamatosan nyomon kell követni, és meg kell szervezni az 
esetleges eltérésekkel vagy gondokkal kapcsolatos információ visszacsatolását.  
Ez utóbbit célszerő úgy kialakítani, hogy a jelzések alulról-felfelé áramoljanak annak 
érdekében, hogy a szükséges programokkal kapcsolatos döntések mindig a lehetı 
legalacsonyabb szinten szülessenek meg, a szubszidiaritás elvének megfelelıen; így a 
folyamatos visszajelzéseket elıször a részprogramok felelısei kapják meg, akik intézkednek, 
és ezekrıl tájékoztatják a végrehajtás fı felelısét. 
Az ellenırzési rendszer gyakorlatilag az együttmőködés során született feladatvállalásokat, 
azok teljesítését hivatott nyomon követni és jelezni az eseteges eltéréseket. 
 
Keszthely önkormányzatának minden teljesítésrıl tájékoztatást kell kapnia, mivel a program 
egészének végrehajtásáért felelıs szervezet. Az információáramlást ezért úgy kell 
megszervezni, hogy ne csak a felmerülı problémákkal kapcsolatban forduljanak hozzá, 
hanem teljesítésekrıl is mindenkor pontosan tájékozott legyen. Az információ-áramlás 
biztosítása magában foglalja az alábbi tevékenységeket: 
 

- a szerzıdések és megállapodások folyamatos nyomon követése, 
- a teljesítésekrıl szóló írásbeli tájékoztatások számon kérése a részprogramok 

felelıseitıl és az együttmőködı partnerektıl, 
- a részprogramok felelıseivel együtt helyszíni ellenırzések végzése, 
- a teljesítésekrıl szóló tájékoztatók feldolgozása és annak alapján összesített 

jelentések készítése az önkormányzat számára, külön kiemelve a szükséges 
intézkedéseket, 

- a megtett intézkedések visszajelzése. 
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Az ellenırzési folyamat fontos eleme, hogy az önkormányzat évente nyilvános beszámolót 
készítsen a Környezetvédelmi Program végrehajtásáról.  
 
A környezetvédelmi állapot jellemzése során megállapítottuk, hogy a város környezetvédelmi 
helyzete lényegében megfelelınek tekinthetı, elsısorban a jó környezeti állapot és értékek 
megtartása a legfontosabb feladat. 
 
A program költségbecslésénél tekintettel voltunk arra, hogy a város az adott programokhoz 
kapcsolódóan jelenleg is fordít forrásokat egyes részterületek megoldására. A 
környezetvédelmi program költségeinél kizárólag azokat a költségeket szerepeltettük, melyek 
az elızıekben említett forrásokon felül szükségesek a megfelelı környezeti állapot 
kialakításához, illetve fenntartásához, a program végrehajtásához. 
 
A költségek becslése a 2011. évi árszinten, bruttó értékben történt. A költségek becslésénél 
figyelembe vettük a magánforrásokból bevonható pénzeket is, habár ezek biztosítása 
lényegesen nagyobb bizonytalanságot hordoz magában, mint az önkormányzati, illetve 
központi kormányzati források megszerzése, illetve rendelkezésre állása. 
 
A források összetételénél törekedtünk arra, hogy a lehetıség szerint mind teljesebb mértékben 
vonjunk be a program fedezetére központi költségvetési forrásokat. Ennek érdekében 
megvizsgáltuk, hogy a költségvetés szerkezetében jelenleg az adott feladatkörökhöz milyen 
állami források, alapok, illetve célelıirányzatok kapcsolódnak. 
 
A jelenlegi szabályozásokat és az EU gyakorlatot is áttekintve rögzíthetı, hogy a legfontosabb, 
hogy az adott program végrehajtásához kapcsolódóan az egyes projektekre vonatkozóan 
kész, engedélyezett, illetve hatósági kötelezésre elkészített tervdokumentációk álljanak 
rendelkezésre.  
 
 
 
 
5.10.2 A végrehajtás módja és feltételrendszere 
 
A települési Környezetvédelmi Program felvázolta a megvalósítás mechanizmusát, a 
finanszírozás rendszerét és a program végrehajtásában közremőködı szervezeteket.  
A végrehajtás során az ott leírt elveket és módszereket fontos maradéktalanul betartani. 
 
A végrehajtás sikere nem egy vagy két feltétel (pl. források megteremtése, néhány projekt 
megvalósítása vagy az elıkészítı feladatok elindítása) teljesítésétıl, hanem az egész 
feltételrendszer eredményes kialakításától függ. 
Ennek kihatása Keszthely fejlıdésére és táji, települési varázsának alakulására hosszabb távon 
fontosabb lehet, mint egy-két gazdasági projekt megvalósítása, mert a fenntartható fejlıdés 
elérése múlik rajta. 
 
Amennyiben nem, vagy csak részlegesen sikerül megvalósítani a leírt ütemtervben foglalt 
programot (célokat, feladatokat), úgy elızetesen szakbizottságnak, majd az Önkormányzat 
Képviselı-testületének minden évben értékelni kell a megvalósíthatóság lehetıségeit 
(személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek). 
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Hatéves programot kétévente felül kell vizsgálni és új ütemterveket és feltételrendszereket kell 
kidolgozni, mellyel folyamatosan fenntartható a fenntartható fejlıdés és a település térségbeli 
kiemelkedı pozíciója. 
 
 
 
5.10.3 A Környezetvédelmi Program eredményessége, térségi hatásai 
 
A települési Környezetvédelmi Program meghatározza az eredményességi kritériumokat és 
mutatókat egyaránt, emellett céljai és feladatai esetenként tartalmazzák is a javasolt 
eredménymutatókat. 
Fontos, hogy az Önkormányzat Képviselı-testülete a részteljesítésekrıl külön-külön, s a 
program végrehajtásáról is naprakész tájékozottsággal rendelkezzen, hogy az esetlegesen 
jelentkezı fennakadás vagy eltérés esetén azonnal közbe tudjon avatkozni. 
 
A programban foglalt célkitőzések hosszabb távra elıremutató megoldást jelentenek a 
település jövıjét érintıen, ezek késıbbi ütemezése és konkrét feladattá tétele az évenként 
felülvizsgált program és környezetvédelmi beszámolók és jelentések feladata. 
A „cselekvési programként” is kidolgozhatók azon feladatok és célok, melyek rövid- és 
középtávra szólnak még megvalósíthatók a hat év múlva megújítandó, más ütemezéső és 
kiegészített tartalommal bíró új Települési Környezetvédelmi Program elfogadásáig. 
A Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézıje (referens, mőszakis), illetve egy 
térségi információs rendszer és adatbank mőködtetése ezt jelentıs mértékben elısegítheti. 
 
A települési környezetvédelmi programban javasolt programpontok száma összesen 37 db. Az 
egyes programok egymással való összefüggéseit táblázatosan mutattuk be. Ennek alapján 
rögzíthetı, hogy az önkormányzatnak a javasolt 37 programpont közül mintegy 5 esetében 
helyi rendelet kodifikálási feladata van, az egyes programpontok konkrét végrehajtása mellett, 
annak érdekében, hogy a teljes program maradéktalan végrehajtását elısegítse.  
 
A kistérségi kiterjesztésben kizárólag azok a programpontok kezelhetık, melyek túlnyúlnak a 
város közigazgatási területén, így elsısorban a természetvédelemmel, illetve vízbázis-
védelemmel és a felszíni vizek védelemével kapcsolatos feladatok.  
 
Annak érdekében, hogy a város érdekeit és igényeit össze lehessen hangolni a térségi 
érdekekkel feltétlenül szükséges olyan koordinációs testület létrehozása, mely a szomszédos, 
illetve érintett önkormányzatokkal együtt dolgozza ki a konkrét együttmőködési projekteket. 
 
 
Tekintettel arra, hogy a szükséges feladatok kereteit jelen program felvázolja, javasolt, hogy a 
térségi együttmőködésben végrehajtandó projektek esetében Keszthely város a gesztori 
feladatokat is ellássa. 
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A társadalmi, gazdasági és környezeti hatások nyomon követése 
 
Ez a feladat kettıs követelményt támaszt a monitoring rendszer megszervezésére vonatkozóan. 
Egyrészt fontos megismerni az új fejlesztéseket, azok hatását a gazdasági és társadalmi 
folyamatokra, másrészt figyelni kell a fejlesztések, beruházások és a turistaforgalom által a 
környezetre gyakorolt hatásokat. 
 
Mivel a térségben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park koordinálásával folyamatos programozási, 
monitoring és kutatási tevékenység folyik, az ennek során elkészített dokumentumok, 
jegyzıkönyvek fontos támpontot jelentenek a települések fejlıdésének, állapotának késıbbi 
nyomon követésében. 
 
 
 

 
 

Gyenesdiás, 2011. március 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………. 
                       Gál Lajos      Samu Zoltán      
okl. agrármérnök, természetvédelmi szakmérnök                          okl. agrármérnök 
           természetvédelmi (K-T) szakértı       növényorvos szakmérnök     
                         Sz-516/2006.         

                             K ny sz.: 20-06 20 
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6.1.1. Keszthely földrészlet statisztikai adatai 
 
 

Keszthely 
 

2010. decemberi állapot 
 
 

Körzeti földhivatal: Keszthelyi Földhivatal, 8360 Keszthely, Deák F. u. 47. 

Megyei földhivatal: Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. 
 
 

Földrészlet statisztika fekvésenként  

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 

terület (m2) 

belterület 7170 821 8100 10291198 4 249726 1435 

külterület  4135 19 34 65687884 1 11381424 15886 

ÖSSZESEN 11305 840 8134 75979082  

 
 

Földrészlet statisztika m ővelési áganként  

mővelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 
 

erdı 263 346 22061856 1 1852825 63763  

fásított 
terület 

7 7 5852 533 1293 836  

gyep 
(legelı) 

164 195 3370098 40 301626 17283  

gyep (rét) 652 699 5100673 4 104986 7297  

gyümölcsös 29 30 122780 471 41793 4093  

kert  1 1 1383 1383 1383 1383  

kivett  7821 7942 28793939 2 10694588 3626  

nádas 79 116 6017701 14 1674952 51877  

szántó 2537 2850 10501352 2 440612 3685  

szılı 4 4 3456 553 1123 864  
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6.1.2. Légszennyezettségi mérési adatok (2008) 
 
Az Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat mérıpontjain 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet 
és a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM FVM együttes rendeletek elıírásai alapján 
 
Keszthely, NO2 2008.01.01. - 2008.12.31. 
 

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.01.10 48,11 
2008.01.11 43,19 
2008.01.12 62,02 
2008.01.13 50,21 
2008.01.14 45,78 
2008.01.15 34,70 
2008.01.16 54,64 
2008.01.17 11,63 
2008.01.18 89,34 
2008.01.19 26,18 
2008.01.20 47,26 
2008.01.21 71,62 
2008.01.22 70,88 
2008.01.23 65,35 
2008.01.24 56,62 
2008.01.25 65,82 
2008.01.26 68,30 
2008.01.27 39,63 
2008.01.28 53,08 
2008.01.29 66,17 
2008.01.30 65,47 
2008.01.31 62,28 
2008.02.01 49,19 
2008.02.02 50,60 
2008.02.03 31,99 
2008.02.04 50,60 
2008.02.05 55,20 
2008.02.06 69,71 
2008.02.07 37,16 
2008.02.08 46,00 
2008.02.09 55,56 
2008.02.10 53,43 
2008.02.11 61,57 
2008.02.12 74,31 
2008.02.13 72,90 
2008.02.14 52,37 
2008.02.15 37,86 
2008.02.16 31,03 
2008.02.17 53,79 
2008.02.18 93,78 
2008.02.19 67,24 
2008.02.20 66,17 
2008.02.21 72,54 
2008.02.22 99,79 
2008.02.23 60,87 
2008.02.24 65,82 
2008.02.25 85,99 
2008.02.26 78,91 
2008.02.27 68,30 
2008.02.28 70,07 
2008.02.29 70,77 
2008.03.01 36,80 
2008.03.02 42,11 
2008.03.03 60,87 
2008.03.04 44,23 
2008.03.05 41,05 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.03.06 51,31 
2008.03.07 60,16 
2008.03.08 42,82 
2008.03.09 62,28 
2008.03.10 44,23 
2008.03.11 61,57 
2008.03.12 51,67 
2008.03.13 49,67 
2008.03.14 76,80 
2008.03.15 49,67 
2008.03.16 33,81 
2008.03.17 37,67 
2008.03.18 48,91 
2008.03.19 59,60 
2008.03.20 54,26 
2008.03.21 37,94 
2008.03.22 35,95 
2008.03.23 30,80 
2008.03.24 21,36 
2008.03.25 43,56 
2008.03.26 61,51 
2008.03.27 69,54 
2008.03.28 62,28 
2008.03.29 51,96 
2008.03.30 49,67 
2008.03.31 54,64 
2008.04.01 54,64 
2008.04.02 42,03 
2008.04.03 36,14 
2008.04.04 33,43 
2008.04.05 27,39 
2008.04.06 42,79 
2008.04.07 16,28 
2008.04.08 57,69 
2008.04.09 36,14 
2008.04.10 30,75 
2008.04.11 28,86 
2008.04.12 36,93 
2008.04.13 34,53 
2008.04.14 35,85 
2008.04.15 30,44 
2008.04.16 28,01 
2008.04.17 47,00 
2008.04.18 42,41 
2008.04.19 29,42 
2008.04.20 36,11 
2008.04.21 36,41 
2008.04.22 38,59 
2008.04.23 27,20 
2008.04.24 43,94 
2008.04.25 38,17 
2008.04.26 24,64 
2008.04.27 26,02 
2008.04.28 48,91 
2008.04.29 30,57 
2008.04.30 37,39 
2008.05.01 30,07 
2008.05.02 32,44 
2008.05.03 30,15 
2008.05.04 31,48 
2008.05.05 39,74 
2008.05.06 39,35 
2008.05.07 40,12 
2008.05.08 43,39 
2008.05.09 45,09 
2008.05.10 40,12 
2008.05.11 37,44 
2008.05.12 37,21 
2008.05.13 40,88 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.05.14 40,88 
2008.05.15 42,27 
2008.05.16 46,19 
2008.05.17 35,30 
2008.05.18 30,80 
2008.05.19 31,82 
2008.05.20 38,51 
2008.05.21 37,97 
2008.05.22 26,29 
2008.05.23 27,20 
2008.05.24 29,19 
2008.05.25 22,08 
2008.05.26 29,84 
2008.05.27 37,18 
2008.05.28 46,23 
2008.05.29 35,57 
2008.05.30 41,65 
2008.05.31 28,77 
2008.06.01 30,87 
2008.06.02 32,82 
2008.06.03 41,26 
2008.06.04 32,90 
2008.06.05 38,76 
2008.06.06 32,30 
2008.06.07 34,70 
2008.06.08 26,69 
2008.06.09 29,50 
2008.06.10 28,13 
2008.06.11 30,64 
2008.06.12 38,03 
2008.06.13 29,83 
2008.06.14 27,76 
2008.06.15 21,08 
2008.06.16 28,76 
2008.06.17 35,18 
2008.06.18 30,61 
2008.06.19 38,22 
2008.06.20 37,85 
2008.06.21 27,54 
2008.06.22 24,88 
2008.06.23 35,93 
2008.06.24 21,28 
2008.06.25 33,31 
2008.06.26 35,77 
2008.06.27 33,23 
2008.06.28 36,79 
2008.06.29 27,48 
2008.06.30 39,14 
2008.07.01 34,52 
2008.07.02 40,31 
2008.07.03 34,04 
2008.07.04 29,27 
2008.07.05 29,34 
2008.07.06 28,31 
2008.07.07 28,54 
2008.07.08 32,06 
2008.07.09 32,86 
2008.07.10 45,47 
2008.07.11 43,94 
2008.07.12 38,21 
2008.07.13 32,74 
2008.07.14 27,59 
2008.07.15 33,28 
2008.07.16 37,90 
2008.07.17 34,33 
2008.07.18 28,18 
2008.07.19 28,75 
2008.07.20 24,83 
2008.07.21 23,81 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.07.22 24,37 
2008.07.23 18,75 
2008.07.24 25,32 
2008.07.25 26,71 
2008.07.26 27,13 
2008.07.27 25,32 
2008.07.28 38,86 
2008.07.29 39,62 
2008.07.30 42,26 
2008.07.31 47,16 
2008.08.01 46,03 
2008.08.02 34,79 
2008.08.03 26,86 
2008.08.04 26,52 
2008.08.05 37,50 
2008.08.06 32,82 
2008.08.07 37,73 
2008.08.08 40,75 
2008.08.09 27,50 
2008.08.10 27,20 
2008.08.11 35,13 
2008.08.12 34,67 
2008.08.13 39,99 
2008.08.14 33,50 
2008.08.15 41,50 
2008.08.16 23,81 
2008.08.17 28,22 
2008.08.18 32,98 
2008.08.19 45,65 
2008.08.20 24,83 
2008.08.21 39,06 
2008.08.22 41,29 
2008.08.23 21,95 
2008.08.24 18,93 
2008.08.25 28,42 
2008.08.26 35,64 
2008.08.27 39,06 
2008.08.28 40,50 
2008.08.29 37,83 
2008.08.30 30,49 
2008.08.31 35,61 
2008.09.01 43,56 
2008.09.02 47,00 
2008.09.03 45,09 
2008.09.04 39,87 
2008.09.05 32,30 
2008.09.06 20,93 
2008.09.07 33,45 
2008.09.08 25,88 
2008.09.09 35,22 
2008.09.10 34,81 
2008.09.11 37,47 
2008.09.12 36,31 
2008.09.13 23,01 
2008.09.14 16,19 
2008.09.15 20,27 
2008.09.16 18,17 
2008.09.17 23,72 
2008.09.18 32,06 
2008.09.19 31,83 
2008.09.20 17,69 
2008.09.21 18,73 
2008.09.22 31,13 
2008.09.23 37,59 
2008.09.24 36,12 
2008.09.25 33,84 
2008.09.26 32,25 
2008.09.27 31,95 
2008.09.28 30,59 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.09.29 33,57 
2008.09.30 34,15 
2008.10.01 39,40 
2008.10.02 66,44 
2008.10.03 41,72 
2008.10.04 27,66 
2008.10.05 28,82 
2008.10.06 51,76 
2008.10.07 44,42 
2008.10.08 49,44 
2008.10.09 57,56 
2008.10.10 42,10 
2008.10.11 42,10 
2008.10.12 47,13 
2008.10.13 54,85 
2008.10.14 61,81 
2008.10.15 59,87 
2008.10.16 34,78 
2008.10.17 30,63 
2008.10.18 37,84 
2008.10.19 41,53 
2008.10.20 45,80 
2008.10.21 57,06 
2008.10.22 77,24 
2008.10.24 33,38 
2008.10.25 35,21 
2008.10.26 37,84 
2008.10.27 43,86 
2008.10.28 40,37 
2008.10.29 37,34 
2008.10.30 44,52 
2008.10.31 50,43 
2008.11.01 34,04 
2008.11.02 29,31 
2008.11.03 43,94 
2008.11.04 38,21 
2008.11.05 52,34 
2008.11.06 46,23 
2008.11.07 39,74 
2008.11.08 28,04 
2008.11.09 20,56 
2008.11.10 42,79 
2008.11.11 33,78 
2008.11.12 32,09 
2008.11.13 33,39 
2008.11.14 32,55 
2008.11.15 31,28 
2008.11.16 26,97 
2008.11.17 23,67 
2008.11.18 39,96 
2008.11.19 41,12 
2008.11.20 59,88 
2008.11.21 38,20 
2008.11.22 23,91 
2008.11.23 34,13 
2008.11.24 30,49 
2008.11.25 36,99 
2008.11.26 38,59 
2008.11.27 60,28 
2008.11.28 33,43 
2008.11.29 33,66 
2008.11.30 37,46 
2008.12.01 36,20 
2008.12.02 68,89 
2008.12.03 37,54 
2008.12.04 35,66 
2008.12.05 58,32 
2008.12.06 48,53 
2008.12.07 29,75 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2008.12.08 43,05 
2008.12.09 62,23 
2008.12.10 39,06 
2008.12.11 43,45 
2008.12.12 53,62 
2008.12.13 46,19 
2008.12.14 30,18 
2008.12.15 36,91 
2008.12.16 39,53 
2008.12.17 47,36 

 
Értékelés: Keszthely, NO2 2008.01.01. - 2008.12.31.  
 

Megnevezés 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

minimum 11,63 
maximum 99,79 
átlag 40,55 
percentilis(99.9%) 97,74 
percentilis(98%) 74,76 
Határérték (24 órás) 85 
Határérték (éves) 40 
Tőréshatár 2008-ban* 44 
határérték átlépés (24 órás) db 4 
Minısítés (éves középérték alapján) megfelelı 

* 14/2001.(V.9.) KöM-EüM FVM együttes rendeletek 
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Légszennyezettségi mérési adatok (2009) 
 
Légszennyezettségi mérési adatok az Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat mérıpontjain 
17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet és a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM FVM együttes rendeletek 
elıírásai alapján 
 
Keszthely, NO2 2009. 
 

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.01.08 81,04 
2009.01.09 91,13 
2009.01.10 49,10 
2009.01.11 33,74 
2009.01.12 40,06 
2009.01.13 43,60 
2009.01.14 49,49 
2009.01.15 69,67 
2009.01.16 81,03 
2009.01.17 53,23 
2009.01.18 36,20 
2009.01.19 53,62 
2009.01.20 49,71 
2009.01.21 39,53 
2009.01.22 42,11 
2009.01.23 43,17 
2009.01.24 58,39 
2009.01.25 33,72 
2009.01.26 56,62 
2009.01.27 44,23 
2009.01.28 35,32 
2009.01.29 31,40 
2009.01.30 39,20 
2009.01.31 52,40 
2009.02.01 28,99 
2009.02.02 27,91 
2009.02.03 38,81 
2009.02.04 49,30 
2009.02.05 50,18 
2009.02.06 82,97 
2009.02.07 51,76 
2009.02.08 39,07 
2009.02.09 48,99 
2009.02.10 51,36 
2009.02.11 42,67 
2009.02.12 24,60 
2009.02.13 25,48 
2009.02.14 21,92 
2009.02.15 21,64 
2009.02.16 26,56 
2009.03.03 64,25 
2009.03.04 39,72 
2009.03.05 29,00 
2009.03.06 32,27 
2009.03.07 22,84 
2009.03.08 25,82 
2009.03.09 37,59 
2009.03.10 48,94 
2009.03.11 37,94 
2009.03.12 38,65 
2009.03.13 37,59 
2009.03.14 32,77 
2009.03.15 26,91 
2009.03.16 22,52 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.03.17 36,17 
2009.03.18 20,39 
2009.03.19 29,57 
2009.03.20 29,36 
2009.03.21 24,01 
2009.03.22 24,08 
2009.03.23 57,09 
2009.03.24 39,72 
2009.03.25 32,02 
2009.03.26 36,88 
2009.03.27 39,01 
2009.03.28 42,55 
2009.03.29 28,05 
2009.03.30 24,54 
2009.03.31 34,54 
2009.04.01 43,62 
2009.04.02 37,09 
2009.04.03 36,52 
2009.04.04 39,01 
2009.04.05 35,46 
2009.04.06 41,84 
2009.04.07 47,52 
2009.04.08 36,88 
2009.04.09 46,45 
2009.04.10 39,72 
2009.04.11 37,94 
2009.04.12 25,35 
2009.04.13 26,81 
2009.04.14 37,23 
2009.04.15 37,23 
2009.04.16 33,83 
2009.04.17 36,52 
2009.04.18 23,76 
2009.04.19 20,60 
2009.04.20 28,90 
2009.04.21 30,71 
2009.04.22 30,74 
2009.04.23 28,09 
2009.04.24 25,96 
2009.04.25 26,13 
2009.04.26 17,23 
2009.04.27 26,10 
2009.04.28 23,94 
2009.04.29 29,89 
2009.04.30 32,94 
2009.05.01 24,54 
2009.05.02 40,43 
2009.05.03 28,62 
2009.05.04 28,33 
2009.05.05 26,31 
2009.05.06 24,86 
2009.05.07 19,40 
2009.05.08 33,16 
2009.05.09 25,92 
2009.05.10 21,60 
2009.05.11 27,70 
2009.05.12 21,24 
2009.05.13 28,62 
2009.05.14 22,48 
2009.05.15 30,07 
2009.05.16 22,91 
2009.05.17 22,06 
2009.05.18 27,38 
2009.05.19 22,62 
2009.05.20 29,26 
2009.05.21 41,13 
2009.05.22 35,39 
2009.05.23 27,09 
2009.05.24 29,86 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.05.25 30,67 
2009.05.26 33,97 
2009.05.27 25,32 
2009.05.28 28,62 
2009.05.29 21,03 
2009.05.30 15,28 
2009.05.31 13,94 
2009.06.01 18,72 
2009.06.02 25,60 
2009.06.03 22,41 
2009.06.04 28,51 
2009.06.05 30,32 
2009.06.06 21,49 
2009.06.07 25,89 
2009.06.08 26,42 
2009.06.09 23,48 
2009.06.10 28,65 
2009.06.11 26,81 
2009.06.12 27,98 
2009.06.13 21,49 
2009.06.14 29,15 
2009.06.15 28,65 
2009.06.16 34,11 
2009.06.17 27,16 
2009.06.18 30,78 
2009.06.19 25,71 
2009.06.20 17,48 
2009.06.21 19,79 
2009.06.22 21,88 
2009.06.23 19,93 
2009.06.24 17,77 
2009.06.25 22,80 
2009.06.26 24,15 
2009.06.27 22,59 
2009.06.28 18,51 
2009.06.29 22,38 
2009.06.30 25,46 
2009.07.01 23,87 
2009.07.02 25,28 
2009.07.03 17,06 
2009.07.04 16,21 
2009.07.05 13,97 
2009.07.06 21,38 
2009.07.07 17,23 
2009.07.08 20,67 
2009.07.09 29,86 
2009.07.10 35,43 
2009.07.11 29,36 
2009.07.12 20,14 
2009.07.13 23,12 
2009.07.14 23,94 
2009.07.15 26,60 
2009.07.16 29,40 
2009.07.17 38,65 
2009.07.18 22,30 
2009.07.19 18,01 
2009.07.20 25,53 
2009.07.21 34,01 
2009.07.22 29,36 
2009.07.23 28,26 
2009.07.24 28,12 
2009.07.25 18,37 
2009.07.26 17,16 
2009.07.27 25,85 
2009.07.28 28,55 
2009.07.29 21,56 
2009.07.30 34,01 
2009.07.31 30,39 
2009.08.01 32,02 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.08.02 35,11 
2009.08.03 27,45 
2009.08.04 26,28 
2009.08.05 22,84 
2009.08.06 21,67 
2009.08.07 31,13 
2009.08.08 28,37 
2009.08.09 23,62 
2009.08.10 28,01 
2009.08.11 21,74 
2009.08.12 19,61 
2009.08.13 31,74 
2009.08.14 20,57 
2009.08.15 27,98 
2009.08.16 25,67 
2009.08.17 27,77 
2009.08.18 34,04 
2009.08.19 26,67 
2009.08.20 23,12 
2009.08.21 28,44 
2009.08.22 22,13 
2009.08.23 36,52 
2009.08.24 24,29 
2009.08.25 23,48 
2009.08.26 28,44 
2009.08.27 37,43 
2009.08.28 31,88 
2009.08.29 14,50 
2009.08.30 18,19 
2009.08.31 29,11 
2009.09.01 29,29 
2009.09.02 28,65 
2009.09.03 24,33 
2009.09.04 21,91 
2009.09.05 19,01 
2009.09.06 20,18 
2009.09.07 20,04 
2009.09.08 22,30 
2009.09.09 19,33 
2009.09.10 24,01 
2009.09.11 17,73 
2009.09.12 14,54 
2009.09.13 11,52 
2009.09.14 21,99 
2009.09.15 24,93 
2009.09.16 23,44 
2009.09.17 27,16 
2009.09.18 37,59 
2009.09.19 37,59 
2009.09.20 43,97 
2009.09.21 51,06 
2009.09.22 48,23 
2009.09.23 45,74 
2009.09.24 46,10 
2009.09.25 33,83 
2009.09.26 36,17 
2009.09.27 32,98 
2009.09.28 46,45 
2009.09.29 37,94 
2009.09.30 49,29 
2009.10.01 43,62 
2009.10.02 36,52 
2009.10.03 30,04 
2009.10.04 29,50 
2009.10.05 47,52 
2009.10.06 54,96 
2009.10.07 44,68 
2009.10.08 48,23 
2009.10.09 35,82 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.10.10 37,94 
2009.10.11 33,16 
2009.10.12 35,11 
2009.10.13 22,62 
2009.10.14 24,29 
2009.10.15 33,51 
2009.10.16 44,33 
2009.10.17 33,69 
2009.10.18 42,55 
2009.10.19 38,30 
2009.10.20 41,13 
2009.10.21 44,68 
2009.10.22 48,94 
2009.10.23 28,51 
2009.10.24 23,55 
2009.10.25 39,36 
2009.10.26 41,49 
2009.10.27 46,45 
2009.10.28 48,58 
2009.10.29 49,29 
2009.10.30 46,81 
2009.10.31 51,77 
2009.11.01 33,72 
2009.11.02 32,48 
2009.11.03 35,82 
2009.11.04 31,24 
2009.11.05 32,71 
2009.11.06 30,04 
2009.11.07 19,93 
2009.11.08 27,06 
2009.11.09 34,22 
2009.11.10 23,09 
2009.11.11 30,07 
2009.11.12 59,57 
2009.11.13 69,15 
2009.11.14 37,94 
2009.11.15 41,84 
2009.11.16 52,13 
2009.11.17 58,51 
2009.11.18 56,38 
2009.11.19 43,62 
2009.11.20 44,68 
2009.11.21 31,24 
2009.11.22 23,23 
2009.11.23 36,52 
2009.11.24 39,36 
2009.11.25 48,58 
2009.11.26 76,95 
2009.11.27 58,87 
2009.11.28 47,87 
2009.11.29 26,17 
2009.11.30 42,55 
2009.12.01 39,72 
2009.12.02 45,39 
2009.12.03 32,55 
2009.12.04 39,01 
2009.12.05 36,17 
2009.12.06 38,65 
2009.12.07 40,78 
2009.12.08 31,03 
2009.12.09 20,46 
2009.12.10 41,13 
2009.12.11 43,26 
2009.12.12 30,43 
2009.12.13 12,98 
2009.12.14 38,65 
2009.12.15 46,45 
2009.12.16 31,56 
2009.12.17 41,49 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2009.12.18 45,04 
2009.12.19 50,00 
2009.12.20 61,35 
2009.12.21 15,28 
2009.12.22 51,42 
2009.12.23 36,88 
2009.12.24 46,45 

 



  

 
Értékelés: Keszthely, NO2 2009. 
 

Megnevezés 

Gyógyszertár 
Rákóczi tér 

12/a 
µg/m 3 

minimum 11,52 
minimum hely 2009.09.13 
maximum 91,13 
maximum hely 2009.01.09 
percentilis(99.9%) 88,39 
percentilis(99.8%) 85,65 
percentilis(99%) 79,56 
percentilis(98%) 65,62 
percentilis(95%) 53,89 
percentilis(90%) 49,03 
percentilis(50%) 30,67 
szórásnégyzet 152,46 
átlag 33,45 
gyakorlati db 337 
elméleti db 358 
adatrendelkezés % 94,13 
Határérték (éves) 42,00 
Határérték (24 órás) 85,00 
24 órás határérték 
átlépés db 

1 

24 órás határérték 
átlépés % 

0,30 

LinReg B 34,39 
LinReg M -0,01 
LinReg R 0,00 
Minısítés megfelelı 
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Légszennyezettségi mérési adatok (2010) 
 
Légszennyezettségi mérési adatok az Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat mérıpontjain 
17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet és a 14/2001.(V.9.) KöM-EüM FVM együttes rendeletek 
elıírásai alapján 
 
Keszthely, NO2 2010. 
 

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.01.07 31,74 
2010.01.08 44,68 
2010.01.09 47,16 
2010.01.10 31,84 
2010.01.11 36,17 
2010.01.12 43,26 
2010.01.13 43,97 
2010.01.14 27,20 
2010.01.15 43,97 
2010.01.16 33,44 
2010.01.17 25,25 
2010.01.18 34,08 
2010.01.19 49,29 
2010.01.20 40,43 
2010.01.21 37,59 
2010.01.22 43,62 
2010.01.23 52,48 
2010.01.24 25,53 
2010.01.25 28,51 
2010.01.26 42,91 
2010.01.27 57,80 
2010.01.28 47,87 
2010.01.29 59,22 
2010.01.30 49,29 
2010.01.31 21,42 
2010.02.01 52,84 
2010.02.02 76,24 
2010.02.03 70,57 
2010.02.04 47,52 
2010.02.05 30,28 
2010.02.06 36,88 
2010.02.07 30,85 
2010.02.08 48,94 
2010.02.09 62,41 
2010.02.10 39,01 
2010.02.11 39,72 
2010.02.15 37,83 
2010.02.16 49,29 
2010.02.17 40,78 
2010.02.18 66,31 
2010.02.19 45,74 
2010.02.20 30,85 
2010.02.21 41,13 
2010.02.22 42,20 
2010.02.23 66,31 
2010.02.24 43,97 
2010.02.25 54,61 
2010.02.26 41,49 
2010.02.27 31,95 
2010.02.28 16,21 
2010.03.01 46,81 
2010.03.02 41,84 
2010.03.03 51,77 
2010.03.04 41,49 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.03.05 26,77 
2010.03.06 40,78 
2010.03.07 27,70 
2010.03.08 40,78 
2010.03.09 26,17 
2010.03.10 31,99 
2010.03.11 32,02 
2010.03.12 37,94 
2010.03.13 39,01 
2010.03.14 33,76 
2010.03.15 24,40 
2010.03.16 39,01 
2010.03.17 37,59 
2010.03.18 54,26 
2010.03.19 43,97 
2010.03.20 27,38 
2010.03.21 32,09 
2010.03.22 42,55 
2010.03.23 40,78 
2010.03.24 43,62 
2010.03.25 32,48 
2010.03.26 30,74 
2010.03.27 24,29 
2010.03.28 29,50 
2010.03.29 22,52 
2010.03.30 24,11 
2010.03.31 25,04 
2010.04.01 54,93 
2010.04.02 46,10 
2010.04.03 44,68 
2010.04.04 44,33 
2010.04.05 35,18 
2010.04.06 39,72 
2010.04.07 50,35 
2010.04.08 31,67 
2010.04.09 27,09 
2010.04.10 16,03 
2010.04.11 14,68 
2010.04.12 23,65 
2010.04.13 25,67 
2010.04.14 22,20 
2010.04.15 53,19 
2010.04.16 53,19 
2010.04.17 50,35 
2010.04.18 50,71 
2010.04.19 52,48 
2010.04.20 53,90 
2010.04.21 51,77 
2010.04.22 19,96 
2010.04.23 29,40 
2010.04.24 26,13 
2010.04.25 22,84 
2010.04.26 24,11 
2010.04.27 22,27 
2010.04.28 20,99 
2010.04.29 50,71 
2010.04.30 55,32 
2010.05.01 50,71 
2010.05.02 45,74 
2010.05.03 45,74 
2010.05.04 46,81 
2010.05.05 45,04 
2010.05.06 14,96 
2010.05.07 19,08 
2010.05.08 18,79 
2010.05.09 16,77 
2010.05.10 13,76 
2010.05.11 15,60 
2010.05.12 17,84 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.05.13 45,74 
2010.05.14 39,01 
2010.05.15 37,59 
2010.05.16 43,26 
2010.05.17 43,97 
2010.05.18 41,84 
2010.05.19 44,68 
2010.05.20 43,97 
2010.05.21 42,55 
2010.05.22 39,01 
2010.05.23 37,94 
2010.05.24 41,13 
2010.05.25 46,10 
2010.05.26 44,33 
2010.05.27 42,55 
2010.05.28 46,10 
2010.05.29 44,33 
2010.05.30 39,72 
2010.05.31 42,91 
2010.06.01 39,36 
2010.06.02 40,78 
2010.06.03 18,48 
2010.06.04 13,19 
2010.06.05 18,33 
2010.06.06 15,21 
2010.06.07 19,22 
2010.06.08 19,04 
2010.06.09 19,93 
2010.06.10 43,62 
2010.06.11 47,87 
2010.06.12 47,16 
2010.06.13 42,55 
2010.06.14 42,20 
2010.06.15 44,33 
2010.06.16 44,68 
2010.06.17 20,39 
2010.06.18 19,75 
2010.06.19 18,58 
2010.06.20 11,91 
2010.06.21 14,22 
2010.06.22 12,52 
2010.06.23 17,09 
2010.06.24 45,74 
2010.06.25 48,94 
2010.06.26 42,91 
2010.06.27 40,43 
2010.06.28 43,26 
2010.06.29 47,16 
2010.06.30 48,23 
2010.07.01 49,29 
2010.07.03 44,68 
2010.07.04 43,62 
2010.07.05 50,00 
2010.07.06 45,39 
2010.07.07 43,97 
2010.07.08 42,55 
2010.07.09 53,19 
2010.07.10 51,06 
2010.07.11 52,13 
2010.07.12 51,77 
2010.07.13 46,45 
2010.07.14 47,16 
2010.07.15 48,23 
2010.07.16 46,45 
2010.07.17 48,94 
2010.07.18 39,01 
2010.07.19 43,26 
2010.07.20 41,84 
2010.07.21 49,29 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.07.22 52,13 
2010.07.23 52,48 
2010.07.24 45,04 
2010.07.25 40,78 
2010.07.26 45,04 
2010.07.27 46,10 
2010.07.28 48,94 
2010.07.29 43,26 
2010.07.30 41,84 
2010.07.31 41,49 
2010.08.01 38,65 
2010.08.02 46,81 
2010.08.03 43,26 
2010.08.04 46,81 
2010.08.05 41,13 
2010.08.06 43,97 
2010.08.07 35,46 
2010.08.08 40,07 
2010.08.09 43,97 
2010.08.10 46,45 
2010.08.11 45,74 
2010.08.12 46,45 
2010.08.13 45,74 
2010.08.14 43,97 
2010.08.15 38,65 
2010.08.16 43,26 
2010.08.17 42,55 
2010.08.18 45,04 
2010.08.19 47,52 
2010.08.20 28,44 
2010.08.21 34,18 
2010.08.22 36,88 
2010.08.23 40,78 
2010.08.24 33,62 
2010.08.25 31,70 
2010.08.26 36,88 
2010.08.27 41,84 
2010.08.28 40,07 
2010.08.29 37,94 
2010.08.30 43,26 
2010.08.31 36,17 
2010.09.01 36,88 
2010.09.02 42,20 
2010.09.03 45,04 
2010.09.04 41,13 
2010.09.05 37,94 
2010.09.06 44,68 
2010.09.07 42,20 
2010.09.08 38,65 
2010.09.09 40,78 
2010.09.10 42,91 
2010.09.11 41,84 
2010.09.12 40,78 
2010.09.13 41,84 
2010.09.14 42,55 
2010.09.15 44,33 
2010.09.16 45,39 
2010.09.17 43,26 
2010.09.18 39,72 
2010.09.19 40,07 
2010.09.20 45,39 
2010.09.21 41,49 
2010.09.22 44,33 
2010.09.23 52,48 
2010.09.24 56,74 
2010.09.25 48,23 
2010.09.26 41,84 
2010.09.27 49,29 
2010.09.28 43,26 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.09.29 44,33 
2010.09.30 41,13 
2010.10.01 42,91 
2010.10.02 37,59 
2010.10.03 34,43 
2010.10.04 35,07 
2010.10.05 35,82 
2010.10.06 41,84 
2010.10.07 41,49 
2010.10.08 44,68 
2010.10.09 42,91 
2010.10.10 43,26 
2010.10.11 49,29 
2010.10.12 44,68 
2010.10.13 51,77 
2010.10.14 43,26 
2010.10.15 46,81 
2010.10.16 43,62 
2010.10.17 39,72 
2010.10.18 38,65 
2010.10.19 35,82 
2010.10.20 46,81 
2010.10.21 48,94 
2010.10.22 52,48 
2010.10.23 47,16 
2010.10.24 37,59 
2010.10.25 37,23 
2010.10.26 42,55 
2010.10.27 52,48 
2010.10.28 43,62 
2010.10.30 37,94 
2010.10.31 41,13 
2010.11.01 37,94 
2010.11.02 51,06 
2010.11.03 46,81 
2010.11.04 53,55 
2010.11.05 51,42 
2010.11.06 48,23 
2010.11.07 46,81 
2010.11.08 52,84 
2010.11.09 46,81 
2010.11.10 54,26 
2010.11.11 48,87 
2010.11.12 54,96 
2010.11.13 55,67 
2010.11.14 42,20 
2010.11.15 48,58 
2010.11.16 53,55 
2010.11.17 49,29 
2010.11.18 46,81 
2010.11.19 48,23 
2010.11.20 50,35 
2010.11.21 38,65 
2010.11.22 50,35 
2010.11.23 47,87 
2010.11.24 49,65 
2010.11.25 67,02 
2010.11.26 67,38 
2010.11.27 69,15 
2010.11.28 54,61 
2010.11.29 67,73 
2010.11.30 75,53 
2010.12.01 61,70 
2010.12.02 63,83 
2010.12.03 68,44 
2010.12.04 69,15 
2010.12.05 60,28 
2010.12.06 86,17 
2010.12.07 103,19 



  

NO2|Nap 
Gyógyszertár 

Rákóczi tér 12/a 
µg/m 3 

2010.12.08 79,79 
2010.12.09 65,96 
2010.12.10 67,02 
2010.12.11 72,70 
2010.12.12 73,05 
2010.12.13 47,52 
2010.12.14 51,06 
2010.12.15 78,01 
2010.12.16 69,86 
2010.12.17 54,61 
2010.12.18 81,91 
2010.12.19 73,40 
2010.12.20 110,28 
2010.12.21 119,15 
2010.12.22 101,42 
2010.12.23 79,43 
2010.12.24 56,74 
2010.12.25 42,20 
2010.12.26 40,07 
2010.12.27 55,67 
2010.12.28 71,63 
2010.12.29 67,73 

 
 
Értékelés: Keszthely, NO2 2010. 
 

Megnevezés 

Gyógyszertár 
Rákóczi tér 

12/a 
µg/m 3 

minimum 11,91 
minimum hely 2010.06.20 
maximum 119,15 
maximum hely 2010.12.21 
percentilis(99.9%) 116,04 
percentilis(99.8%) 112,93 
percentilis(99%) 93,64 
percentilis(98%) 79,40 
percentilis(95%) 69,15 
percentilis(90%) 56,63 
percentilis(50%) 43,26 
szórásnégyzet 213,44 
átlag 43,60 
gyakorlati db 352 
elméleti db 365 
adatrendelkezés % 96,44 
Határérték (éves) 40 
Határérték (24 órás) 85 
24 órás határérték 
átlépés db 

5 

24 órás határérték 
átlépés % 

1,42 

LinReg B 32,09 
LinReg M 0,06 
LinReg R -0,24 
Minısítés - 
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6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS EL İFORDULÁSUK  KESZTHELY  KÜLTERÜLETEIN  ÉS A  

TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) 
 

 
Boglárkafélék családja - Ranunculaceae 
Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris:  

Mészkedvelı faj, mészkedvelı tölgyesekben, karsztbokorerdıkben, lösz- és homoki 
tölgyesekben, erdıszéleken és cserjésekben él. 15-40 cm magas, gyapjasan szırös szárú 
növény. Levelei hármasan-ötösen összetettek, a levélkék szeldeltek. Virága magánosan 
fejlıdik a szár csúcsán, májusban virágzik. Gömb alakú terméscsoportja aszmagtermésekbıl 
áll (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: A Keszthelyi-hegység erdısödı peremterületein (Gyenesdiás), 
és Válluson a Nyugodó-hegy északi oldalán lévı tisztásokon, valamint a Láz-tetı 
környékén figyeltük meg állományát. 

 

Leánykökörcsin - Pulsatilla grandis:  

Homoki réteken, erdıspuszta-réteken, homokpusztákon, homoki legelıkön, sziklafüves és 
pusztafüves lejtıkön, sziklagyepekben, karsztbokorerdıkben, homoki tölgyesek tisztásain, 
hegyi réteken, irtásréteken élı faj. Virága harangalakú, kékesibolya színő, kora tavasszal 
virágzik. Termése aszmagcsomó, tollas bóbitákkal (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 
10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Igen jelentıs, de helyenként ritkuló állományai találhatók a 
Rezi szılıhegyek gyepterületein, valamint a Kertváros kevésbé beépített területein. Ez 
utóbbi helyszíneken öt-hét éve lehettünk tanúi nagymérvő oktalan pusztításának. A 
leánykökörcsin 10 évvel azelıtti állományához képest ma már csak mintegy 20-25 %-
ot találhatunk. (Gál – Samu 1998) 
 

Tavaszi hérics - Adonis vernalis:  

Mészkedvelı sztyepnövény, száraz, napsütötte pusztafüves lejtıkön, zárt sziklagyepekben, 
lösz- és homoki gyepekben, karsztbokorerdıkben, ligetes tölgyesekben, irtásréteken és 
legelıkön találkozhatunk vele. Az említett élıhelyeken az országban viszonylag sok helyen 
elıfordul. Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei 
értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. Keszthely határában (Gyötrıs, Csóka-kı) és Rezi környéki 
gyepterületeken ismerjük állományait, melyet a beépítések, pázsitnak való átalakítások 
erısen veszélyeztetnek. 

 
Selymes boglárka - Ranunculus illyricus:  

Száraz gyepekben, erdıszéleken elıforduló, mészkedvelı faj. Magyarországon az Északi- és a 
Dunántúli-középhegységben több helyen, valamint a Balfi-dombvidéken, a Kemenesháton, a 
Mezıföldön, a Mecsekben, a Villányi-hegységben, a Duna-Tisza közén, a Nyírségben és a 
Kırös-Maros közén fordul elı nagyobb egyedszámban (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei 
értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. A Csatfai homokpusztai gyepeken (Rezi), valamint a Dobogó 
és Bikedi-tetırıl ismerjük állományát. 

 
 
 



Rózsafélék családja - Rosaceae 
Fanyarka - Amelanchier ovalis:  

Mészkedvelı hegyvidéki faj. Sziklák, sziklagyepek, bokorerdık, kaszterdık növénye. 
Magyarországon a Dunántúli-középhegységben fordul elı. Hazánkban potencionálisan 
veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Farkas (1999) említi elıfordulását a Rezi környéki hegyekrıl 
(Battyán-hát, Meleg-hegy, Hosszú-hegy, Púpos-hegy). 

 
Rutafélék családja - Rutaceae 
Nagyezerjófő - Dictamnus albus:  

Mészkedvelı faj. A száraz tölgyesek jellemzı faja, de elıfordul sziklacserjésekben, szikla- és 
pusztafüves lejtıkön, irtásréteken, pusztai cserjésekben ritkán sztyepréteken, sziklagyepekben 
is. Magyarországon a Dunántúli-középhegységben, az Északi-középhegységben, a 
Mecsekben, a Villányi-hegységben, a Soproni-hegységben, a Kıszegi-hegységben, a 
Nyírségben, a Mezıföldön és a Kemenesháton sokfelé elıfordul. Hazai léte jelenleg nem 
veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Elıfordul a Kovácsi-hegyen (Becse mája), a Rezi környéki 
szılıhegyeken, a Meleg-hegyen, Pörkölt- és Tüskés-hegyeken, valamint Gyötrös-tetın 
és Bikeden (Cserszegtomaj). 

 
Keresztesvirágúak családja - Cruciferae 
Kövér daravirág - Draba lasiocarpa:  

Sziklagyepek, szikla- és pusztafüves lejtık, karsztbokorerdık, karszterdık mészkedvelı 
növénye. Magyarországon a Dunántúli-középhegységben és a Bükkben fordul elı. Hazánkban 
potencionálisan veszélyeztetett. (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: A Rezitıl délre fekvı dolomithegyeken (Battyán-hát, 
Kígyóvár). 

 
Fészekvirágzatúak családja - Compositae 
Szıke oroszlánfog - Leontodon incanus:  

Mészkedvelı faj; sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtıkön, karsztbokorerdıkben él. 
Magyarországon a Bakonyban, a Balfi-dombvidéken és a Keszthelyi-hegységben található 
meg. Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 
10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Keszthely, Cserszegtomaj és Rezi közigazgatási területéhez 
tartozó dolomithegyek tisztásain fordul elı. 

 
Szegfőfélék családja - Caryophyllaceae 
Bársonyos kakukkszegfő - Lychnis coronaria:  

Száraz tölgyesek, karsztbokorerdıkben, cserjések 
mészkerülı növénye. Magyarországon az Északi-
középhegységben, a Balaton-felvidéken, a Mecsekben, a 
Keszthelyi-hegységben, a Mecsekben, a Tolnai-hátságban, a 
Nyírségben és a Duna-Tisza közén fordul elı nagyobb 
egyedszámban. Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett 
(Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 

 



Térségbéli elterjedése:. Figyelemreméltó állománya él a Dér-tetı peremén (kb. 60 
tı), ezen kívül megtalálható meg a Rezi-cseri részeken.  
A Csornakúti-völgyben (Szög-tetı), a Kis-Láz-hegyen (Várvölgy), a Tátikán és a Láz-
tetın (Vállus). 

 
Ezüstaszott - Paronychia cephalotes:  

Napsütötte, meleg, száraz élıhelyek, mészkı- és dolomit sziklagyepek, sziklafüves és 
pusztafüves lejtık mészkedvelı faja. A Dunántúli-középhegységben és a Naszályon fordul 
elı. Hazánkban potencionálisan veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 
2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: A Rezitıl keletre elhelyezkedı dolomithegyek kopárjain 
(Csóka-kı, Tomaji erdı sziklafokai) fordul elı. 

 
 
Kankalinfélék családja - Primulaceae 
Szártalan kankalin  - Primula vulgaris:  

Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szurdokerdık inkább mészkerülı növénye. A Délnyugat-
Dunántúlon, a Balaton-felvidéken, a Bakonyban, a Soproni- és a Kıszegi-hegységben, a 
Mátrában, a Karancson és a Medvesen fordul elı.  
Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Gyakran szem elé kerülı faj a környék teljes területén 
erdıkben, de szılıhegyeken is. 

 
Liliomfélék családja - Liliaceae 
Szúrós csodabogyó - Ruscus aculeatus:  

Bükösökben, gyertyános- és száraz tölgyesekben élı, alapkızetre közömbös faj. A Dél-
Dunántúlon több helyen elıfordul, valamint megtalálható a Keszthelyi-hegységben és a 
Balaton-felvidéken is. Hazánkban potencionálisan veszélyeztetett (Farkas, 1999). Védett faj, 
eszmei értéke: 5.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. Hatalmas állományai vannak a Rezi környéki hegyeken (pl.: 
Hosszú-hegy, Dér-tetı, stb.). Ugyancsak általánosan elterjedt a Keszthely környéki 
erdıkben is. Ettıl északabbra elvétve bukkanunk rá (Szántói-medence - Hely-réti erdı, 
Karikás-tetı, Nagy-Láz-hegy). 

 
Jamszgyökérfélék családja - Dioscoreaceae 
Pirítógyökér - Tamus communis:  

Száraz tölgyesekben, karsztbokorerdıkben, gyertyános-tölgyesekben élı, inkább mészkedvelı 
faj. A Nyugat- és a Dél-Dunántúlon több helyen fordul elı, valamint megtalálható a Balfi-
dombvidéken, a Nyírségben és a Kırös-vidéken. Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett 
(Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. A legáltalánosabban elterjedt, szinte mindenhol elıforduló 
védett növényfaj a régió erdıvel borított hegyvidéki területein (Biked). 

 
Kosborfélék családja - Orchidaceae 
Kardos madársisak - Cephalanthera longifolia:  

Bükkösök, fenyvesek, ligeterdık, gyertyános-és száraz tölgyesek, törmeléklejtı-erdık, 
gesztenyések, mészkerülı erdık, pusztafüves lejtık növénye.  



Az említetett élıhelyeken az országban viszonylag sok helyen elıfordul. Hazánkban léte 
jelenleg nem veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát 
nemzetközi kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Keszthely (Tömlıc-hegy), Zalaszántó (Kovácsi-hegy), Kis-
Láz-hegy (Várvölgy). 

 
Széleslevelő nıszıfő - Epipactis helleborine:  

Bükösökben, tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, fenyvesekben, gesztenyésekben, 
karsztbokorerdıkben, ligeterdıkben, cserjésekben és hegyi réteken élı faj. Az említett 
élıhelyeken az országban viszonylag sok helyen megtalálható. Hazánkban léte jelenleg nem 
veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi 
kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Bikedi-tetı (Cserszegtomaj), Csetényi-erdı (Várvölgy). 
 
Madárfészek kosbor - Neottia nidus-avis:  

Szinte minden erdıtípusban megélı, talajtípusra közömbös faj. A hegy- és dombvidékeken 
viszonylag sok helyen elıfordul.  
Hazánkban léte jelenleg nem veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben 
(CITES), tehát nemzetközi kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. Általánosan elterjedt orhideafaj a régió összes hegy- és 
dombvidéki erdejében. Egyes karszt-bokorerdıkben olykor tömegesen is megtalálható 
(pl.: Rezi, Várvölgy, Vállus, Keszthelyi-hegység). 

 

Kétlevelő sarkvirág - Platanthera bifolia:  

Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, száraz tölgyesek, mészkerülı erdık, szilaerdık, 
karszterdık, erdeifenyvesek, lucosok, ligeterdık, főzlápok, gesztenyések, szırfőgyepek, hegyi 
láprétek, fenyérek, irtásrétek növénye. A hegy- és dombvidékeken, valamint a Nyírségben, a 
Duna-Tisza közén, és a Kırös-Maros közén fordul elı. Hazánkban léte jelenleg nem 
veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi 
kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 2.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: A környék összes hegy- és dombvidéki erdejében általánosan 
elterjedt orhideafaj. 
 

Agárkosbor - Orchis morio:  

Kaszálókon, hegyi-, homoki, láp- és mocsárréteken, szikes- és homokpuszákon, legelıkön, 
pusztafüves lejtıkön, cserjésekben, erdeifenyvesekben, cseres-tölgyesekben, gesztenyésekben 
élı faj. A fenti élıhelyeken az országban elég sokfelé megtalálható. Hazánkban léte jelenleg 
nem veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi 
kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Megtalálható Cserszegtomajon (Gyötrıs-tetı), Zalaszántón 
(Hullay tanya környéke), a Vári-völgyben (Vállus), valamint Vindornyaszılısön a 
Felsı réteken. Több termıhelyérıl illegális győjtés következtében eltőnıben van. 

 

 



Tarka kosbor - Orchis tridentata:  

Dolomit- és mészkı sziklagyepekben, pusztafüves és sziklafüves 
lejtıkön, karsztbokorerdıkben élı mészkedvelı faj.  
Magyarországon a hegy-és dombvidékeken, valamint a Duna-Tisza 
közén található meg nagyobb egyedszámban. Hazánkban 
potencionálisan veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni 
Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi kereskedelmi forgalomba 
nem kerülhet (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 
 

Térségbéli elterjedése:. A Keszthelyi-hegységi erdıkben 
(Gyenesdiás, Vonyarcvashegy) találtuk meg szép példányait. 
 
 

Vitézkosbor - Orchis militaris:  

Hegyi, homoki, irtás- és lápréteken, puszta-füves lejtıkön, gesztenyésekben, ligeterdıkben, 
száraz- és üde tölgyesekben, karsztbokorerdıkben, láperdıkben él, de bolygatott 
termıhelyeken is megtalálható. A Dunántúlon, Észak-Magyarországon, a Duna-Tisza közén, 
a Nyírségben és a Hajdúságban viszonylag sokfelé megtalálható. Hazánkban potencionálisan 
veszélyeztetett. Szerepel a Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi 
kereskedelmi forgalomba nem kerülhet (Farkas, 1999). Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése:. Megtalálható a Vári-völgy felsı, Rezihez és Tomajhoz 
tartozó szakaszán. 

 

Vitézvirág - Anacamptis pyramidalis:  

Szikla- és pusztafüves lejtık, homoki rétek és legelık, láprétek, száraz tölgyesek, 
gesztenyések mészkedvelı növénye. A Dunántúli-középhegységben, a Bükkben, az 
Aggteleki-karszton, a Duna-Tisza közén, a Mezıföldön, a Dráva-síkon, a Mecsekben és a 
Villányi-hegységben fordul elı. Hazánkban potencionálisan veszélyeztetett. Szerepel a 
Washingtoni Egyezményben (CITES), tehát nemzetközi kereskedelmi forgalomba nem 
kerülhet (Farkas, 1999).  
Védett faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 

Térségbéli elterjedése: Vári-völgy északi része (Várvölgy, Rezi, Vállus), Gyötrıs-
tetı (Cserszegtomaj), Négyszöglető-hegy (Keszthely). 
 

 



6.1.4. ÁLLATTANI ÉRTÉKEK ÉS EL İFORDULÁSUK  KESZTHELY  KÜLTERÜLETEIN  ÉS A  
TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) 

 
Keszthely térségében az alábbi ritka fajok a Keszthelyi-hegységben és a Balaton-partján, 
valamint a nagyobb vízfolyások és növénytársulásokban még napjainkban is megtalálhatók. 
(A térségi zoológiai lista terjedelme miatt, az elıforduló és leírt védett fajokat 
felsorolásszerően közöljük.) 
 
 

Puhatestőek törzse - Mollusca 
Csigák - Gastropoda  

Éti csiga – Helix pomatia 
Ízeltlábúak törzse- Arthropoda 

ROVAROK - INSECTA 
SZITAKÖTİK - ODONATA 

Díszes légivadász – Coenagrion ornatum 
Réti rabló – Lestes dryas 
Kisasszony-szitakötı – Calopteryx virgo 
Lápi acsa – Anaciaeschna isosceles 
Mocsári szitakötı – Libellula fulva 
Pataki szitakötı – Orthetrum brunneum 

 
FOGÓLÁBÚAK - MANTODEA 

Imádkozó sáska – Mantis religiosa 
 
 

BOGARAK-COLEOPTERA 
Aranyos bábrabló – Calosoma sycophanta 
Aranypettyes bábrabló – Calosoma auropunctatum 
Bırfutrinka – Carabus coriaceus 
Szarvasbogár – Lucanus cervus 
Kis szarvasbogár – Dorcus parallelepipedus 
Gyászcincér – Morimus funereus 

 
 

LEPKÉK - LEPIDOPTERA 
Fecskefarkú lepke – Papilio machaon 
Kardoslepke – Iphiclides podalirius 
Kis apollólepke – Parnassius mnemosyne 
Tölgyfa-csücsköslepke – Satyrium ilicis 
Nagy tőzlepke – Lycanea dispa 
Nappali pávaszem – Inachis io 
 
Atalanta lepke – Vanessa atalanta 
Kis rókalepke – Aglais urticae 
Gyászlepke – Nymphalis antiopa 

 
 
 
 



 
Gerincesek törzse - Vertebrata 

KÉTÉLTŐEK - AMPHIBIA  
BÉKÁK - ANURA 

Levelibéka-félék - Hylidae 
Zöld levelibéka - Hyla arborea (Linné, 1758) 
 
 
Valódi békák családja - Ranidae 
Mocsári béka - Rana arvalis 

 
 

HÜLLİK 
GYÍKOK - SAURIA  

Nyakörvös gyíkok - Lacertidae 
Fürge gyík - Lacerta agilis 

 
KÍGYÓK – SERPENTES 

Valódi siklófélék - Colubridae 
Vízisikló - Natrix natrix 

 
 

MADARAK - AVES 
VÖCSÖKALAKÚAK - PODICIPEDIFORMES 

Vöcsökfélék családja - Podicipedidae 
Kis vöcsök - Podiceps ruficollis 

GÓLYALAAKÚAK - CICONIIFORMES 
Gémfélék családja - Ardeidae 

Bölömbika - Botaurus stellaris 
            Gólyafélék családja – Ciconiidae 
 

 
SÓLYOMALAKÚAK - FALCONIFORMES 
Vágómadár-félék családja - Accipitridae 

Egerészölyv - Buteo buteo 
Darázsölyv – Pelmis apivolus 
Réti sas – Heliaetus albicilla (Szebike fölött!) 

 
TYÚKALAKÚAK - GALLIFORMES 
Fácánfélék családja - Phasianidae 

Fácán - Phasianus colchicus 
 

Harkályfélék családja - Picidae 
Nagy fakopáncs - Dendrocopos major 
 

ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK - PASSERIFORMES 
Pacsirtafélék családja - Alaudidae 

Mezei pacsirta - Alauda arvensis 
Fecskefélék családja - Hirundidae 
Füsti fecske - Hirundo rustica 



Sárga billegetı - Motacilla flava 
Rigófélék családja - Turdidae 
Vörösbegy - Erithacus rubecula 
Házi rozsdafarkú - Phoenicurus ochruros 
Feketerigó - Turdus merula 
Énekes rigó - Turdus philomelos 
Énekes nádiposzáta - Acrocephalus palustris 
Mezei poszáta - Sylvia communis 
Barátposzáta - Sylvia atricapilla 
Cinegefélék családja - Paridae 
İszapó - Aegithalos caudatus 
Kék cinege - Parus caeruleus 
Széncinege - Parus major 

 
Varjúfélék családja - Corvidae 

Szajkó - Garrulus glandarius 
Szarka - Pica pica 
Vetési varjú - Corvus frugilegus 
Holló – Corvus corax 
Dolmányos varjú - Corvus corone cornix 

 
Seregélyfélék családja - Sturnidae 

Seregély - Sturnus vulgaris 
 
 
 

Verébfélék családja - Passeridae 
Házi veréb - Passer domesticus 
Mezei veréb - Passer montanus 

 
Pintyfélék családja - Fringillidae 

Erdei pinty - Fringilla coelebs 
Zöldike - Carduelis chloris 
Tengelic - Carduelis carduelis 
Meggyvágó - Coccothraustes coccothraustes 

 
 

EMLİSÖK - MAMMALIA  
ROVAREVİK - INSECTIVORA 
Sünfélék – Erinaceidae 

Keleti sün - Erinaceus concolor  
Vakondfélék - Talpidae 

Közönséges vakond - Talpa europea  
 

Cickányfélék - Soricidae 
Erdei cickány - Sorex araneus   
 

Denevérfélék 
Közönséges denevér - Myotis myotis   
Korai denevér - Nyctalus noctula 



Pisze denevér - Barbastella barbastellus 
 

NYÚLALAKÚAK - LAGOMORPHA 
Mezei nyúl - Lepus europeus 

Pelék – Gliridae 
Nagy pele - Glis glis 

 
Egérfélék - Muridae 

Közönséges erdeiegér - Apodemus sylvaticus   
Kislábú erdeiegér - Apodemus microps  
Sárganyakú erdeiegér - Apodemus flavicollis 
Pirókegér - Apodemus agrarius 
Háziegér - Mus musculus 
Földi pocok - Pitymys subterraneus 
Mezei pocok - Microtus arvalis 

 
 
Néhány értékesebb állatfaj elıfordulása és leírásuk (FEHÉR 2001 – után): 
 
Sünfélék - Erinaceidae 
Keleti sün - Erinaceus concolor : 
Magyarországon általánosan elterjedt, dús aljnövényzető erdıkben, bokrosokban él, de 
kertekben és parkokban is elıfordul. Táplálékát fıként férgek (földigiliszta), puhatestőek 
(csigák) és rovarok alkotják, de a kistermető gerincesek (hüllık, madárfiókák, kisemlısök) 
sincsenek tıle biztonságban. Dögöket, tojást és gyümölcsöket is fogyaszt. Az év nagy 
részében magányosak, csak a párzási és utódnevelési idıszak alatt viselik el fajtársaik 
jelenlétét.  

Térségbéli elterjedése: A környék településein mindenfelé elıfordul, ahol számára 
megfelelı életteret talál (erdık, bokrosok). Nagyon gyakran esik áldozatául a 
közutakon közlekedı gépjármőveknek. 

 
Vakondfélék - Talpidae 
Közönséges vakond - Talpa europea : 
Európában nagy területen elterjedt, nagy változékonyságot mutató faj. Areája Közép-
Ázsiában Mongóliáig terjed. Hazánkban általánosan elterjedt és ismert faj, mely elsısorban 
réteken, legelıkön, egyéb fıként főfélékkel borított területeken fordul elı nagyobb számban.  
Saját maga által mesterien elkészített alagútrendszerében él és táplálkozik. A párzási idény 
kivételével magányosan él. Téli álmot nem alszik.  
Védett, eszmei értéke: 2.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: Mindenfelé megtalálható, ahol járatai elkészítésére megfelelı 
minıségő és vastagságú talajréteg áll rendelkezésére.  
Nem képes járatokat ásni a gyér talajú dolomithegyeken, valamint sziklás területeken, 
de a homokra, kavicsra települt gyepeken sem.  

 
 
Cickányfélék - Soricidae 
Erdei cickány - Sorex araneus: Csaknem egész Európában és Ázsiában elıfordul. Hazánk 
legszélesebb körben elterjedt cickányfaja. Nedves talajú, dús növényzető, rovarokban gazdag 
területeken él. Egész évben aktív, téli álmot nem alszik. Napszakos aktivitására jellemzı, 
hogy alkonyat után és napfelkelte elıtt mozog a legtöbbet.  



Térségbéli elterjedése: Mindenhol megtaláljuk, ahol kellı mennyiségő táplálék áll 
rendelkezésére. Különösen kedveli a dús növényzető, nedvesebb területeket. 

 
Törpe cickány - Sorex minutus : 
Eurázsiai elterjedéső faj. Nemzetségtársainál kisebb mérető cickányfaj, legkisebb hazai 
emlısünk. Általában a domb- és hegyvidéki területeket részesíti elınyben, síkvidéken kisebb 
számban fordul elı. Az erdei cickánnyal azonos élıhelyeket, dús növényzető területeket 
kedvel.  

Térségbéli elterjedése: Az elızı fajhoz hasonlóan általánosan elterjedt. 
 
 
Mezei cickány - Crocidura leucodon : 
Közép- és Délkelet-Európában, valamint Elı-Ázsiában él. Hazánkban elsısorban 
kultúrterületek közelében (szántóföldek, mezık, erdıszélek, kertek) fordul elı jelentısebb 
számban. Télire lakott területekre is behúzódik.  

Térségbéli elterjedése: A gyér növényzető területeket részesíti elınyben, a vizsgált 
területeken általánosan elıfordul. 

 
Keleti cickány - Crocidura suaveolens  : 
Kelet- és Dél-Európában, Elı-Ázsiában, valamint Afrika egy részén elterjedt. Lakott 
területekhez feltőnıen vonzódik. Elınyben részesíti a száraz, de vegetációval borított 
térségeket. Hazánkban különösen a Tiszántúlon gyakori.  

Térségbéli elterjedése: Az elızı fajjal azonos élıhely-igénye következtében 
elıfordulása is hasonló, de annál kisebb egyedszámban van jelen. 

 
 
 
DENEVÉREK - CHIROPTERA  
 
Simaorrú denevérek - Vespertilionidae 
Nagyfülő denevér - Myotis bechsteini : 
 Európa mérsékelt területein elıforduló denevér, elterjedésének centruma a Kárpát 
medencében található. A horgasszırő denevérhez hasonlóan tipikusan erdei faj. Szaporodó 
kolóniái fák odvaiban találhatók. Telelésre ugyancsak faodvakat, alkalmanként barlangokat 
használ. Fokozottan védett!  Pénzben kifejezett eszmei értéke 100.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: Megtaláltuk a Tátikán, a Büdös-kútnál a Szent Miklós-
forrásnál (Vállus), a Bükk-tetın (Bazsi), a Karikás-tetın (Sümegprága), a Holló-kınél 
(Kovácsi-hegy), a Csóka-kınél (Cserszegtomaj), a Meleg-hegyen (Rezi). 

 
Közönséges denevér - Myotis myotis  :  
Nyugat- és Közép- és Dél-Európában elterjedt denevér. Viszonylag gyakori faj, bár az utóbbi 
években több ismert lelıhelyérıl eltőnt. Az Északi-khg.-ben gyakran barlangokban alkot 
szülıkolóniákat. A legnagyobb csoportosulások elérhetik a két-három ezres példányszámot  
Nyugat-magyarországi viszonyok között egyes barlangokat kizárólag az ıszi párzási idıszak, 
valamint a telelés során keres fel.  
Gyakran alkot a hegyesorrú denevérrel közös kolóniákat. A keveredés mértéke 
országrészenként, kolóniánként eltérı arányú, megállapítását nehezíti a két faj nehéz 
elkülönítése, valamint a szülıkolóniák zavarásra való érzékenysége. A maximális 
kolónianagyság az 500 példányt nem haladta túl. Eszmei értéke 50.000 Ft.  

 



Térségbéli elterjedése: Hálózások alkalmával elıkerült a Bükk-tetırıl (Bazsi), a 
Karikás-tetırıl (Sümegprága), a Holló-kıtıl (Kovácsi-hegy), a Tátikáról, a Szent 
Miklós-forrástól, a Büdös-kúttól. Ismerjük kolóniáját Keszthelyen, magános példányát 
találtuk a Festetics kastélynál. (Fehér 2001) 

 
Korai denevér - Nyctalus noctula:  
Írország, Skócia és Észak-Skandinávia kivételével egész Európában széleskörben elterjedt. 
Erdıvel borított területeken a leggyakoribb denevérfaj mind hazai, mind európai 
viszonylatban. A számára megfelelı élıhelyeket rövid idı alatt benépesíti, így kolóniái - 
melyek hagyományosan odvas fák üregeiben találhatók - egyre gyakrabban telepednek meg 
épületekben (elsısorban panelházak erre alkalmas üregeiben) is. A hidegre nem kifejezetten 
érzékeny, gyakran téli napokon is elıbújik rejtekhelyérıl. A nappali órákban is szem elé 
kerülhet. Pénzben kifejezett eszmei értéke 10.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: Hálóval fogtuk a Vindornyai-lápon (Vindornyaszılıs), a 
Csetény-pataknál (Vállus), a Vári-völgyben (Vállus), a Bükk-tetın (Bazsi), a Karikás-
tetın (Sümegprága), a Tátikán, Büdös-kúton, a Zsidi patakon (Zalaszántó). A 
keszthelyi Kertváros egyik kidılt diófa odvából került elı 18 példánya. 

 
Kései denevér - Eptesicus serotinus  (Schreber, 1774) : 
Európában az 55. szélességi fokig található meg. Legáltalánosabban elterjedt épületlakó 
denevérfajunk, mely padlások szők zugaiban telepedik meg elıszeretettel. A közönséges 
denevérnél gyakrabban megkerül, összegyedszáma mégis kisebb, mivel általában kisebb 
mérető közösségeket alkot. Az emberi környezethez legjobban alkalmazkodott faj, a zavarást - 
a többi denevérfajhoz képest - viszonylag jól tőri. A telelıhely hımérsékletére nem érzékeny, 
így fagyoknak kitett sziklarepedésekben, épületek hasadékaiban, barlangok bejárathoz közeli 
részeiben telel. Szülıkolóniáinak átlagos nagysága 20-30 példány körül mozgott, de ennél 
lényegesen nagyobb (70-80 pd.) kolóniák is elıfordulnak. Pénzben kifejezett eszmei értéke 
10.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: A Tátikán, a Bükk-tetın (Bazsi), Szebike-tetın (Várvölgy), a 
Vári-völgyben és a Sárosi-tónál (Vállus), a Meleg-hegyen (Rezi), a Zsidi-patakon 
(Zalaszántó). Ismerjük kolóniáit Keszthelyen, Sümegcsehin, Zalaszántón, Válluson, 
magános példányait a Bazsi templomban. 

 
 
NYÚLALAKÚAK - LAGOMORPHA  
 
Mezei nyúl - Lepus europeus: 
Gyakorlatilag az egész világon elterjedt, északon Svéd- és Finnország déli részéig felnyomul. 
Az üregi nyúllal ellentétben magányosan él, csak a szaporodási idıszakban ("bagzás") 
mutatkozik kisebb csoportokban. Utódai az üregi nyúllal ellentétben szabadban születnek és 
fészekhagyók. A nedves idıjárást rosszul bírja, ilyenkor gyakrabban üti fel a fejét egy-egy 
járványos bélgyulladás (kokcidiózis). A myxomatózisra nem érzékenyek. Vadgazdaságilag 
jelentıs apróvad, melyet a modern monokultúrás mezıgazdaság erısen visszaszorított.  

Térségbéli elterjedése: A vizsgált területen ritkán látható, de kis számban minden 
település környékén él. 

 
 
 
 
 



RÁGCSÁLÓK - RODENTIA  
 
Mókusfélék - Sciuridae 
Mókus - Sciurus vulgaris: 
Európa csaknem egész területén elterjedt, fıként nappal aktív állat. Élıhelyeit az 
erdıterületek jelentik a síkságoktól a hegyvidékig. Elsısorban különbözı fásszárúak terméseit 
fogyasztja (fenyımag, gesztenye, makk), de az állati táplálékot (madártojásokat) sem veti 
meg. Általában évente kétszer hoz világra 4-5 kezdetben csupasz és vak kölyköt. Természetes 
ellenségei a nyest és nyuszt, valamint a héja. Védett, eszmei értéke 10.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: A faj egyedszáma a térségben az 1999-es évek elején 
tapasztalt minimumhoz képest erısödni látszik. Több ízben megfigyeltük példányait a 
Keszthely környéki erdıkben, a Farkas ágyán, valamint a Tusakosnál.  

 
Pelék – Gliridae 
 
Nagy pele - Glis glis: 
Európai elterjedéső faj, kelet felé Kis-Ázsián keresztül a kaukázusig nyomul. Élıhelyei a 
hegy- és dombvidéki lombos erdık, különösen a tölgyeseket és bükkösöket részesíti 
elınyben. Általában faodvakban él, de megtelepedik erdıhöz közeli épületek tetızetében is. 
Erdészházak, présházak, pincék padlásain jelenléte általános jelenség. Védett állat, eszmei 
értéke: 2.000 Ft.  

Térségbéli elterjedése: A térség erdeiben általánosan elterjedt, gyakran még a 
mesterséges madárodvakba, szılıhegyek pincéibe, nemritkán falubeli épületek 
padlásterébe is beköltözik. 

 
 
Egérfélék - Muridae 
 
Közönséges erdeiegér - Apodemus sylvaticus ; Kislábú erdeiegér - Apodemus microps ; 
Sárganyakú erdeiegér - Apodemus flavicollis: 
Eurázsiai elterjedéső fajok. Hazai viszonylatban elterjedésük nem tisztázott, mely nagyrészt 
annak tudható be, hogy a három faj elkülönítése csonttani bélyegek alapján mai tudásunk 
szerint nem lehetséges. Elterjedésük ismerete igényelné a csapdázás szélesebb körő 
alkalmazását.  

Térségbéli elterjedése: Mindenhol megtalálhatók, ahol erdık, vagy akár kisebb 
facsoportok, bokrosok fellelhetık.  

 
Pirókegér - Apodemus agrarius: 
Közép- és Kelet-Európában, valamint Ázsiában elterjedt faj. A Kárpát-medencében 
általánosan elıfordul, fıként kultúr-területeken, azok közelében érzi jól magát. Az Apodemus 
genus fajai közül leginkább nappali életmódú.  

Térségbéli elterjedése: Mind természetes élıhelyeken, mind mezıgazdasági 
területeken általánosan jelen lévı faj. 
 

Törpeegér - Micromys minutus: 
A legkisebb európai rágcsáló, egyike hazánk legkisebb emlıseinek. Eurázsiai faunaelem, 
hiányzik a Földközi-tenger vidékérıl, valamint magasabban fekvı területekrıl. 
Magyarországon általánosan elterjedt kisrágcsáló. Rendkívül ügyesen mászik, a 
kapaszkodásban hosszú, mozgékony farka is segíti.  
 



Fészkét a rágcsálók között egyedülálló módon főszálakból, egyéb növényi maradványokból a 
növényzet közé átlagosan 30-40 cm magasra építi.  

Térségbéli elterjedése: Általánosan elterjedt faj, tartózkodási helyei a kórós, magas 
növényzettel fedett szegélyterületek. 

 
Földi pocok - Pitymys subterraneus: 
Európában és Kis-Ázsiában élı kisemlısünk. Hazai elterjedése SCHMIDT (1967) szerint 
tisztázatlan, a Dunántúlon és Észak-kelet Magyarországon elterjedt.  
 
Nyílt erdıkben, mezıgazdasági területek közelében elıforduló rágcsáló, élete javát a föld 
felszíne alatt tölti. Bagolyköpetekben általában kis példányszámban, de rendszeresen 
fellelhetı.  

Térségbéli elterjedése: A bagolyköpet vizsgálatok szerint a legtöbb településen jelen 
van, de alacsony egyedszámban (Például a Keszthelyen a fenékpusztai madarász 
tábornál győjtött vizsgálati anyagban 302 mezei pocok mellett mindössze 7 földi 
pocok került elı.) 

 
Mezei pocok - Microtus arvalis: 
Jelentıs populációs ingadozásokat (gradációkat) mutató széles körben ismert mezıgazdasági 
kártevı. Elsısorban éjjel aktív, de gradációk idején nappal is mozog területén. A 
mezıgazdaságilag mővelt szántóföldek kiváló élıhelyeket jelentenek a faj számára.  
Térségbéli elterjedése: Általánosan jelen van a mezıgazdasági és természeti területeken is. 
 
Nyest - Martes foina: 
A Földközi-tenger szigeteinek kivételével egész Európában elıfordul. Nagyon változatos 
táplálékot fogyaszt, a baromfi ólakban is komoly károkat okozhat. A nem is olyan régen még 
ritka, ezért védett nyest jó példája az alkalmazkodóképességnek. Valószínőleg védelme is 
szerepet játszott lakott területek közelében való nagyfokú térhódításában, olyannyira, hogy 
védettségét feloldották, szabadon vadászható. Sajnos egyre több esetben megfigyelhetı, hogy 
számos védett és gyakran fokozottan védett állatfaj természetes ellenségeként a 
természetvédelemnek is gondokat okozhat (sólymok, gyöngybagoly).  

Térségbéli elterjedése: A térség szinte összes élıhelyén megtaláltuk nyomait. 
 
Az adatokból látható, hogy ökológiai és zoológiai értelemben is igen gazdag a környék. A 
fajok nagyszámú elıfordulása mutatja az értékes életterek meglétét. 
Ezek késıbbi rehabilitációja igen fontos a biodiverzitás megırzésében. 
 
 

 



 6.1.5. Keszthely országos m őemlékvédelmi katasztere

törzsszámazonosítóvédelem státuszavédelem fajtájavédés település cím név

11432 12527 mőemléki védelem mőemlék 2009 Keszthely Balaton-part 2. Balaton Szálloda
11432 11973 mőemléki védelem mőemlék 2006, 2007, 2008, 2009Keszthely Balaton-part 1., Balaton part 2.Balaton-parti fürdıegyüttes
11432 13481 mőemléki védelem mőemléki környezet 2009 Keszthely Balaton-part Balaton-parti fürdıegyüttes mőemléki környezete
4785 10892 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kossuth L.u.24. Barokk épületszárny, egykori istálló
4773 14150 mőemléki védelem mőemlék 1977 Keszthely Bercsényi M.u.65. bognármőhely
4768 14088 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta borjúistálló

10921 14121 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor cselédházak
4773 14146 mőemléki védelem mőemlék 1977 Keszthely Bercsényi M.u.65. cselédlakások
4765 14160 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1960Keszthely Lovassy S.u.2. cselédlakások
4768 14092 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta csikóslakás

11075 14153 mőemléki védelem mőemlék 2004 Keszthely Deák F.u.30-32 csíráztató
4769 15716 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta déli kapu

10403 10896 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1983, 1990Keszthely Kossuth L.u.45. Egykori Csák-iskola épülete
4768 14089 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta egykori cselédlakások
4767 10861 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1992Keszthely Fenékpuszta 1. egykori Festetics kúria

11445 14097 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta Egykori Festetics kúria, a (…) majorság gazdasági épületei (…), valamint a késırómai település résészetiegyüttese
11445 14086 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta fasor
4806 10856 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Szent Miklós temetı Fájdalmas Krisztus szobor
4799 10876 mőemléki védelem mőemlék 1951, 1952, 1958Keszthely Kastély u. 1. Festetics-kastély

10269 10906 mőemléki védelem mőemlék 1989 Keszthely Szent Miklós temetı Festetics-mauzóleum
4765 14169 mőemléki védelem mőemlék 1952, 01958, 1960Keszthely Lovassy S.u.2. fıépület (akadémiai tangazdaság
4772 10870 mőemléki védelem mőemlék 1951,1952,1958Keszthely Georgikon u. 20. Georgikon
4773 10858 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1977Keszthely Bercsényi M.u.65. Georgikon-major

11075 14151 mőemléki védelem mőemlék 19677 Keszthely Bercsényi M.u.65. góré
4768 14090 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta gulyaistálló
4797 10902 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Sopron u. 2. Ház, népi jellegő
4769 15717 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely FENÉKPUSZTA horreum
9422 11974 mőemléki védelem mőemlék 2006, 2007, 2009Keszthely Balaton-part 1., Balaton part 2.Hullém Szálloda
4769 14098 mőemléki védelem mőemlék 1953, 1958, 1992Keszthely Fenékpuszta II. bazilika (római alapfalak)
4804 10874 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kastély u. 1. Immaculata-szobor

10921 14165 mőemléki védelem mőemlék 1995 Keszthely Szendreytelep-Újmajor intézı ház
9574 10869 mőemléki védelem mőemlék 1983 Keszthely Georgikon u. 1. udvarábanistálló
4773 14147 mőemléki védelem mőemlék 1977 Keszthely Bercsényi M.u.65. istállók

10921 14168 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor juhakol, majd ököristálló
4773 14148 mőemléki védelem mőemlék 1977 Keszthely Bercsényi M.u.65. juhhodály
4768 14091 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta kancaistálló

11075 14155 mőemléki védelem mőemlék 2004 Keszthely Deák F.u.30-32 kantin
10804 10908 mőemléki védelem mőemléki környezet 1992 Keszthely Fenékpuszta Keszthely, Fenékpuszta, az egykori Festetics kúria és majorság, valamint a késırómai település mőemléki környezete
4769 10863 mőemléki védelem mőemlék 1953, 1958, 1992Keszthely Fenékpuszta késırómai település régészeti együttese

10921 15823 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Újmajor, Szendreytelepkocsiszín
4773 14149 mőemléki védelem mőemlék 1977 Keszthely Bercsényi M.u.65. kocsiszínek

10623 15812 mőemléki védelem mőemlék (tartozék) 1991 Keszthely Kossuth u. 20-22. korábban rabbilakás, ma téli imaház
10921 14169 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor kovács- és gobnármőhelyek
4771 10868 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1965Keszthely Georgikon u. 1. udvarábanLakóház

10266 10873 mőemléki védelem mőemlék 1989 Keszthely Helikon u.15. lakóház
4800 10877 mőemléki védelem MŐEMLÉK 1958 Keszthely Kastély u. 5. Lakóház
4803 10879 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kastély u.16. Lakóház
4774 10880 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kisfaludy S.u.2. Lakóház
4775 10881 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kossuth L.u.1. Lakóház



4776 10882 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958, 1960, 1965Keszthely Kossuth L.u.2. Lakóház
4798 10903 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Sopron u.7. Lakóház
4790 10897 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kossuth u.89. Lakóház
4791 10898 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Lehel u.2. Lakóház
4788 10895 mőemléki védelem MŐEMLÉK 1958, 1965Keszthely Kossuth L.u.33. Lakóház
4778 10884 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1965Keszthely Kossuth u. 6. Lakóház
4779 10885 mőemléki védelem mőemlék 1958,197 Keszthely Kossuth u. 10. Lakóház
4780 10886 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1965,Keszthely Kossuth u. 12. Lakóház
4781 10887 mőemléki védelem mőem 1958, 1965,Keszthely Kossuth u. 13. Lakóház
4782 10888 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1965,Keszthely Kossuth u.16. Lakóház
4783 10889 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kossuht u. 15-17 Lakóház

10267 10909 mőemléki védelem mőemlék 1989 Keszthely Ifjúság u.55. lakóház, népi
10610 10901 mőemléki védelem mőemlék 1990, 1991Keszthely Munkácsy M.u.5. Lakóház, svájci jelleg  
4805 10904 mőemléki védelem mőemlék 1952,1958,1960,1965Keszthely Széchenyi u.8. Laskay-Hoffmann-ház
4766 10900 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Lovassy S.u.6. magtár
9576 10872 mőemléki védelem mőemlék 1983 Keszthely Gerogikon u. 23. magtár

10921 14164 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor magtár
4773 14145 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1977Keszthely bercsényi M.u.65. - Georgikon u. 20. mögöttmagtár
4768 14084 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta 1. magtár
4765 10899 mőemléki védelem mőemlék 1958,196 Keszthely Lovassy S.u.2. majorság

10921 10910 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Keszthely-Újmajor, (Szendrey-telep)majorság épületwegyüttese
4768 10862 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1992Keszthely Fenékpuszta 4-5. majorság gazdasági épületei
4768 14083 mőemléki védelem MŐEMLÉK 1992 Keszthely Fenékpuszta ménistálló

10921 14167 mőemléki védelem MŐEMLÉK 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor mőhely
4768 14082 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta ököristálló

10921 14163 mőemléki védelem MŐEMLÉK 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor pajta
9575 12920 mőemléki védelem mőemlék 9183 Keszthely Gerogikon u. 21/b pálmaház
9575 10871 mőemléki védelem mőemlék 1983 Keszthely Georgikon u.21/B pálmaház,üvegházak

11074 11243 mőemléki védelem mőemlé 2002,2 Keszthely Fı tér 5. plébániaépület
11074 12479 mőemléki védelem mőemléki környezet 2004 Keszthely Erzsébet királyné utca 8.plébániaépület mőemléki környezete
4796 10867 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958Keszthely Fı tér 10. Premontrei, volt ferences rendház

10268 10905 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958, 1960, 1989Keszthely Szent Miklós temetı R. k. temepıkápolna
4793 10864 mőemléki védelem mőemlék 1951, 1952, 1958Keszthely Fı tér Rk. Plébánia templom
4786 10893 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1965Keszthely Kossuht u. 28. Régi Városháza

11445 14085 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta régi Zala-híd
11075 11242 mőemléki védelem mőemlék 2003,2 Keszthely Deák F.u.30 Sörház és pálinkafızı
11075 13480 mőemléki védelem mőemléki környezet 2004 Keszthely Deák f.u.30. Sörház és pálinkafı      
4801 10878 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958, 1960Keszthely Kastély u.11. Szabadság szálloda
4768 14087 mőemléki védelem mőemlék 1992 Keszthely Fenékpuszta szekérszín

10921 14166 mőemléki védelem mőemlék 1996 Keszthely Szendreytelep-Újmajor Szendrey-ház
4764 10860 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Tapolcai u. 1. Szent Flórián-szobor
4770 10875 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Kastély u. 1. Szent Ilona-szobor
4794 10865 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958Keszthely Fı tér Szentháromság-szobor
4765 14161 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1960Keszthely Lovassy S.u.6.sz. ház udvarán4777tehénistálló      
4777 10883 mőemléki védelem mőemlék 1952, 1958Keszthely Kossuth u. 3. ún. Simon-ház
9575 12921 mőemléki védelem mőemlék 1983 Keszthely Gworgikon u. 21/B üvegházak
4795 10866 mőemléki védelem mőemlék 19552, 1958Keszthely Fı tér 1. Városháza

10167 10907 mőemléki védelem mőemléki jelentıség 1988 Keszthely Városközpont városközpont mőemléki jelentıségő területe
4762 10857 mőemléki védelem mőemlék 1958 Keszthely Balaton u. 17. Villa
4765 14162 mőemléki védelem mőemlék 1958, 1960Keszthely Lovassy S.u.6. ház udvaránvíztorony
773 14152 mőemléki védelem mőemlé 1977 Keszthely bercsényi M.u.65. - Georgikon u. 20. mögöttzártkert és kisebb létesítményei

10623 10891 mőemléki védelem mőemlék 1991 Keszthely Kossuth u. 20-22. Zsinagóga
4799 13665 ideiglenes mőemléki védelem alatt álló örökségi értékmőemlék 2010.12.02-2011.12.02.Keszthely Festetics-kastélypark



Keszthely déli terület légi felvétele



Keszthely keleti terület légi felvétele



Keszthely nyugati terület légi felvétele



Keszthely északi terület légi felvétele (bányák)

Keszthely I.
Pilikáni bánya - dolomit

Keszthely III.
Tömlöc-hegyi - dolomit

Keszthely IV.
Új-Budai hegyi - dolomit

Keszthely V.
Budai hegyi - dolomit
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Nyugat-Balaton térség települései
(NATURA 2000)
Ma=1:100 000

NATURA 2000 TERÜLETEK:

KIS-BALATON (HUBF 30003)
BALATON (HUBF 30002)
KESZTHELYI-HEGYSÉG (HUBF 20035)
ALSÓ ZALA-VÖLGY (HUBF 20037)
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Közlekedési zajimisszió (várható)
M=1:15 000
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Vízbázis védőterületek
M=1:100 000
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Földhasználat (bányák)
M=1:50 000

Keszthely I.
Pilikáni bánya -
dolomit

Keszthely II.
Csókakő -
dolomit

Keszthely III.
Tömlöc-hegyi -
dolomit

Keszthely IV. Új-Budai
hegyi - dolomit

Keszthely V. Budai
hegyi - dolomit

Keszthely VI.
Fehérrét-dűlő -
homokkő

Keszthely VII.
Győri-rét-dűlő -
homokkő
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Illegális hulladéklerakók
M=1:50 000

Okker-bánya
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Áttekintő térkép
M=1:100 000
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(NATURA 2000)


