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1 BEVEZETÉS 
 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a alapján az 
önkormányzatok a környezet védelme érdekében, összhangban a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programmal önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgozzanak az illetékességi 
területükre, melyet a képviselő testület hagy jóvá.  A program célja, hogy a folytonosság elvén 
haladva a környezeti elemeken keresztül részben bemutatásra kerüljenek az eddig elvégzett 
pontok és a jelen állapot értékelésén át felvázoljuk a jövő évekre elérendő célokat.  
 
További célként fogalmaztuk meg a magasabb szintű programokba való illeszthetőséget, vala-
mint az azokban foglalt céloknak való megfelelőséget. 
 
 
 
2 A KÖRNYEZETVÉDELEM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
 
2.1 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE 
 
Legmagasabb szinten az Alaptörvény biztosítja az egészséges környezethez való jogot, az aláb-
biak szerint: 
 
XX. cikk  

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez 
való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszerve-
zésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet vé-
delmének biztosításával segíti elő.  

 
XXI. cikk  

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.  
(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak szerint - 
helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.  
(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni. 

 
 
 
2.2 A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 
 
A környezet védelmének általános szabályairól az 1995. évi LIII törvény (a továbbiakban Kvt.) 
rendelkezik. A törvény részletezi a környezet védelmének érdekében különböző szinteken részt 
vevők feladatait és kötelezettségeit.   
 
 
A Kvt. 46. § írja elő a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait: 
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A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében  
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskö-
rébe utalt hatósági feladatokat;  
b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak sze-
rint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá;  
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illető-
leg határozatot hoz;  
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkor-
mányzatokkal, egyesületekkel; 
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, 
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;  
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti 
a környezeti állapot javítását. 

 
 
 
3 KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZÉS 
 
A környezetvédelem tervezési rendszerét a Kvt. 40.§ és 48/A.§ írja elő. A törvény továbbá ki-
mondja, hogy tervezés során az alacsonyabb szinten létesített terveknek a magasabb szintű ter-
vekkel összhangban kell állniuk. 
 
 
3.1 NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 
 
A tervezés rendszerének alapját a 6 évente megújuló, középtávra szóló Nemzeti Környezetvé-
delmi Program (NKP, átfogó környezetvédelmi terv) alkotja. Az NKP-nak az alábbi kötelező 
elemeket kell tartalmaznia:  

a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 
elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, 
valamint környezeti célállapotokat;  
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a fo-
lyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos fel-
adatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését;  
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;  
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásá-
nak várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 

 
 
3.1.1 A 4. NKP RÖVID BEMUTATÁSA 
 
A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (4. NKP) az ország 
környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket határozza meg.  
Összhangban van az Európai Unió 2020-ig tartó időszakra szóló 7. Környezetvédelmi Cselekvé-
si Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstraté-
giával. Átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek 
biztosításához. Céljai: (1) Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. (2) 
Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. (3) Az erőforrás-takarékosság és a 
hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
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A dokumentum alapvető célja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a magasabb szintű 
programok célkitűzéseivel koherens pontok felvázolása és a következő ciklusban történő meg-
valósítása. 
 
Az országgyűlés 27/2015. (VI. 17.) számú határozatával jóváhagyta a 2015-2020 közötti idő-
szakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot, mely környezeti elemekre, szektorokra 
bontva határozza meg az ország környezetvédelmi stratégiai céljait és a szükséges intézkedé-
seket. 
A célok felvázolására a 4. NKP SWOT elemzés felhasználása útján jutott. Az elvégzett analízis 3 
stratégiai célt határozott meg a következő 6 éves időszakra:  
 
Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. Célként a jó életminősé-
get garantáló környezeti elemek biztosítása. Feltételei a megfelelő környezeti infrastruktúra, a 
környezet-egészségügyi feltételek javítása, valamint a lakóhelyi természeti és épített környezet 
megfelelő összhangja.  
Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. Ökológiai sokféleség csök-
kenésének megállítása, valamint a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások védelme.  
Az erőforrás takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. Cél a természeti erő-
forrásokkal való takarékos gazdálkodás, a környezetszennyezés megelőzése, és a fenntartható 
használat kialakítása. A lakosság növekvő jólétének biztosítása a környezetterhelés csökkentése 
mellett, a fogyasztói magatartások megváltoztatása, e fogyasztás és a gondolkodás a fenntartha-
tóság felé történő előmozdítása. 
 
Az alábbiakban az elfogadott szakpolitikai stratégia ajánlásait mutatjuk be. 
 
 

Ajánlások az életminőség és az emberi egészség 
környezeti feltételeinek javítása érdekében: 

 
 
5.1.1. A levegőminőség javítása 
A levegőminőség mérését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi (55 automata 
monitorállomás, 89 településen manuális hálózat (korábbi nevén: Regionális Immisszió Vizsgá-
ló Hálózat), 4 regionális háttérszennyezettséget mérő állomás). A mérési adatok alapján nem-
csak a levegővédelmi intézkedések hatékonyságának megállapításához, adatszolgáltatásokhoz 
szükséges rendszeres állapotértékelés végezhető el, de a folyamatos mérési adatok biztosítják a 
lakosság tájékoztatását és az esetleges vészhelyzet esetén az azonnali beavatkozások lehetősé-
gét.  
A megfelelő minőségű adatok biztosításához elengedhetetlen a mérőhálózat eszközparkjának 
folyamatos fejlesztése (a készülékek 35%-a 15 évnél régebbi volt).  
Az utóbbi években fokozottabb egészségügyi kockázatára tekintettel a PM10 szennyezettség 
került a levegőminőségi szabályozás középpontjába.  
2011-ben elfogadásra került a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési 
programja, amely országos szinten célozza meg a PM10 szennyezettség egészségügyi határérték 
alá történő csökkentését. Az elkövetkező időszak fő kihívása a lakossági tüzelőberendezésekből 
származó részecske kibocsátás csökkentése lesz. Szükséges továbbá a közúti közlekedésből 
származó részecskeszennyezés csökkentésére vonatkozó intézkedések végrehajtását nehezítő 
hiányosságok megszüntetése is.  
A magyar levegővédelmi szabályozás – összhangban az EU vonatkozó szabályozásával – felül-
vizsgálatra szorul, mert az ország levegőminősége még nem megfelelő.  
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A lakossági tevékenység és a közlekedés által okozott szennyezőanyag kibocsátások mérséklé-
sére új előírásokat kell kidolgozni, bevezetni és érvényesíteni. A leghatékonyabb intézkedés a 
megelőzés, ezért minden tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a levegő-
terhelés, a szennyezőanyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.   
 
Célok: 

 Légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 
 A levegő minőségének védelme: a szennyezettség csökkentése.  
 A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por részecskék (PM2,5) légköri koncentrációjának 

20%-os csökkentése 2010 és 2020 között (25 µg/m3 -ről 20 µg/m3 -re).   
 A Genfi Egyezménnyel összhangban a 2020. évi összkibocsátási csökkentési célok teljesítése a 

2005. évi kibocsátásokhoz képest:   
o kén-dioxid 46%-os (2005: 43 kt, 2020: 23 kt);  
o nitrogén-oxidok 34%-os (2005: 165 kt, 2020: 109 kt); 
o illékony szerves vegyületek 30%-os (2005: 124 kt, 2020: 87 kt); 
o ammónia 10%-os (2005: 78 kt, 2020: 70 kt); 
o PM2,5: 13%-os (2005: 27 kt, 2020: 23 kt) csökkentés. 

 Az EU jelenleg felülvizsgálat alatt álló, légszennyezésről szóló tematikus stratégiájával összhang-
ban a 2030-ra teljesítendő közösségi célok megalapozása, időarányos teljesítése.  

 Az ózonkárosító anyagok felhasználásának teljes visszaszorítása; a termékekben, berendezésekben 
lévő ózonkárosító anyagok légkörbe jutásának megakadályozása: a fluorozott szénhidrogének 
(HFC-k) mennyiségének 79%-kal való csökkentése 2015−2030 között. 

 
 

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések 
 
Kormányzat:   

 A levegőminőségi jogszabályok további korszerűsítése, részvétel a közösségi levegőmi-
nőségi szabályozás felülvizsgálatában.   

 A jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zónákra készült le-
vegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásának támogatása.   

 A kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjának üteme-
zett végrehajtása. 

 A levegőterheléssel járó ipari technológiáknál az elérhető legjobb technikák, technológi-
ák alkalmazását, a határértékek betartását elősegítő ellenőrzések hatékonyságának javí-
tása.   

 A közlekedési kibocsátások szabályozása terén felmerült hiányosságok felszámolása (pl. 
gépjárművek környezetvédelmi besorolási és felülvizsgálati rendszerének módosítása;  

 ökovezetés oktatása, autóbuszok korszerűsítése; a közutakon leülepedett por mennyisé-
gének csökkentése, a nehéz gépjárművek forgalomkorlátozásának szigorítása).   

 A levegőminőségi határértékek betartásának ellenőrzése az ország egész területén, bele-
értve a közlekedéssel terhelt forgalmas területeket is.   

 Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) megfelelő színvonalú működteté-
se (mobil mérőállomások beszerzése, elavult műszerek cseréje, adatbázis bővítés, kom-
munikációs hálózat kiépítése), a környezeti levegő minőségéről szóló 2008/50/EK 
irányelv követelményeinek való teljes megfelelés biztosítása.   

 A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek levegővédelmi felada-
tok ellátásához szükséges tárgyi (laboratóriumi háttér fejlesztése, műszerezettségének 
javítása) és személyi feltételeinek javítása.   

 A Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR) informatikai korszerűsítése, 
folyamatos működtetése, hatásterületi modellezéssel.   
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 A kibocsátási adatok alapján készített éves emissziókataszter fejlesztése (országos he-
lyett finomabb felbontás, alkalmassá tétel a projekciók/előrejelzések alátámasztására).   

 A regionális háttérszennyezettséget mérő állomások működtetése.   
 A légszennyezettség forrásösszetételének kutatása, légszennyező anyagok transzmisszi-

ójának modellezése.  
 
Önkormányzatok:   

 A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági 
feladatok) teljes körű ellátása.   

 Közreműködés a jogszabály által kijelölt, szennyezett levegőjű légszennyezettségi zó-
nákra készült levegőminőségi tervek ütemezett végrehajtásában (pl. helyi közlekedéssel, 
lakossági fűtéssel kapcsolatos intézkedések).  

 Szennyezés nélküli vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó korszerű technikai meg-
oldások előnyben részesítése, engedélyezése a közlekedés- és iparfejlesztést, valamint te-
rületrendezést érintő önkormányzati döntések, fejlesztések során.   

 A lakossági (szilárd) tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének elősegítése.  
 Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata és az új előírásoknak megfelelő 

módosítása.   
 A lakosságot veszélyeztető levegőminőségi helyzet (szmogriadó) esetén a szükséges in-

tézkedések megtétele (pl. gépjárműforgalom korlátozása), a lakosság folyamatos és ha-
tékony tájékoztatása.   

 A lakosság évenkénti tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról.   
 A kerti hulladékok égetésének szabályozása. 

 
 
 
Gazdálkodó szervezetek:   

 A kibocsátások minimalizálása érdekében az elérhető legjobb technikák (BAT) alkalma-
zása és fejlesztése a tudományos-műszaki fejlődésnek megfelelően.   

 A BAT referenciadokumentumok kidolgozásában történő ipari részvétel erősítése.  
 Az Átmeneti Nemzeti Tervben vállalt kötelezettségek ütemezett teljesítése.  

 
Lakosság:   

 Háztartási tüzelőberendezések (pl. kályhák, kazánok, konvektorok) és kémények rend-
szeres karbantartása. 

 Tisztább tüzelőanyagok használata.   
 Fűtéskorszerűsítés, energiatakarékosságot célzó fejlesztések.   
 Gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása, javítása. 

 
 
 

Ajánlások a vízminőség és egészség védelme érdekében: 
 
5.1.3. Ivóvízminőség és egészség 
Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtása mellett fontos a teljes vízbeszerzés- és elosztás 
során fellépő kockázatok megfelelő kezelése. A vízellátó rendszerek műszaki karbantartásának 
elmaradása a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai és/vagy kémiai szennyeződését, ezzel a fo-
gyasztói kockázatok növekedését és esetenként megbetegedést okozhat. Az elosztóhálózatok 
felújításának elmaradása a szolgáltatás biztonságát is veszélyeztetheti.  
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján folyamatban van az üzemel-
tető szervezetek integrációja. Az integráció megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a folyamatos és biztonságos közüzemi ivóvízellátás megvalósítására.   
 
Célok: 

 A kiemelt komponensek miatt fennálló egészségi kockázatok jelentős csökkentése, az érintett terü-
letek ivóvíz-minőségének javítása.  

 A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának növelése, a vízkészleteket pazarló és 
többletköltségekkel járó hálózati veszteségek csökkentése.  

 Egészséges ivóvízhez jutás biztosítása minden lakos számára, beleértve a hátrányos helyzetű cso-
portokat 

 A közműves ivóvízzel gazdaságosan el nem látható területeken fennálló ellátási hiányok felszámo-
lása.  

 
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések 
 

Kormányzat:   
 A víziközművekre vonatkozó szabályozás szükség szerinti felülvizsgálata.   
 Az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának szakmai és anyagi támogatása.   
 A Programban nem szereplő feladatok végrehajtásának ösztönzése (pl. ellátási hiányok 

felszámolása, rekonstrukció).   
 A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságát javító intézkedések támogatása.   
 A közüzemi ivóvízellátó rendszerek átfogó felülvizsgálatának és felújításának támogatá-

sa. 
 Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megte-

remtésének elősegítése. 
 

Önkormányzatok:   
 Az ivóvízminőség-javítási beruházások előkészítése és megvalósítása.   
 Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megte-

remtése.  
 A víziközmű szolgáltatóval együttműködve üzemeltetési koncepció és felújítási ütem-

terv kidolgozása és végrehajtása.  
 
Vízművet üzemeltető szervezetek:   

 A biztonságos és folyamatos közüzemi ivóvízellátás megvalósítása, a hálózati vesztesé-
gek csökkentése, a szükséges fejlesztések kivitelezése.  

 
Lakosság:   

 Takarékos ivóvíz-használat, víztakarékos eszközök használata. 
 
 
 

Ajánlások a környezet és egészség védelme érdekében: 
 
5.1.5.4. Klímaváltozás egészségügyi hatásai 
Az éghajlatváltozás jelenleg is világszerte hozzájárul a globális betegségteherhez és az idő előtti 
halálozáshoz. Például a hőhullámok gyakorisága és intenzitása nagy terhet ró Európa lakossá-
gára. A hazai mérések is igazolják a nemzetközi tapasztalatot, hogy a hőhullámok alatt jelentő-
sen növekedhet a légszennyezettség, elsősorban a talajközeli ózonkoncentráció emelkedésére 
lehet számítani.  
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A leginkább sérülékenyek a krónikus betegségekben szenvedők, illetve a 65 éven felüliek cso-
portja. A hazánkban végzett klíma-egészségügyi vizsgálatok alapján megállapították, hogy a 
Kárpát-medencében az extrém meteorológiai események, így elsősorban a hőhullámok, továbbá 
a szélsőséges hidrológiai események (árvíz, belvíz) jelentenek jelentős egészségi kockázatot. 
Az éghajlatváltozással összefüggésben potenciálisan növekszik az UV sugárzásnak való kitett-
ség (ami bőr- és szembetegségeket okozhat). 
Emellett azzal is kell számolni, hogy változik az allergén növények térbeli és időbeli elterjedése 
(várhatóan új, invazív, allergén növényfajok jelennek meg). A különböző betegségek és az ivó-
vízzel, illetve a nem megfelelően kezelt élelmiszerekkel terjedő és egyéb fertőzések gyakorisága 
is növekedhet. 
 
Célok: 

 A klímaváltozásból fakadó valamennyi hazánkban fellépő emberi megbetegedés számba vétele, jel-
lemzőik feltárása, valamint az érintettek teljes körének elérése a megelőző intézkedésekkel.   

 A védekezésben a megelőzés szerepének fokozatos növelése a beavatkozás (mentés, betegellátás, re-
habilitáció) súlyához képest.  

 
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések 
 
Kormányzat:   

 A klímaváltozásból fakadó emberi megbetegedések, egészségromlás, illetve a sérülé-
keny csoportok számbavétele, elemzése, megelőzési módok kidolgozása.   

 A betegség vagy egészségromlás kialakulását megelőző vagy a sérülékenység mértékét 
csökkentő javaslatok, intézkedések kimunkálása, a nagyobb ellátó intézmények kötele-
zése intézkedési terv összeállítására.   

 Klíma-egészségügyi adat-, információ- és tudásbázis fenntartása, bővítése (pl. figyelmez-
tető-riasztó, visszajelző/visszacsatolási alrendszerek kifejlesztése), az érintettek közti 
együttműködés fejlesztése.   

 A lakossági tájékoztatás javítása, oktatási és ismeretterjesztő anyagok frissítése, veszély-
helyzetek esetére személyes magatartási szabályok érintettekkel való megismertetése. 

 
 

Ajánlások a turizmus és ökoturizmus védelme érdekében: 
 

5.3.10. Turizmus - ökoturizmus  
Az ökoturizmus fejlesztése különleges kihívást, egyben nagy lehetőségeket jelent a természeti 
értékek „kezelői” részére. Az ökoturisztikai attrakciók célja az épített és természeti környezet 
bemutatása, az adott település, térség szociokultúrájának megismertetése. Az ökoturizmus kíná-
lati struktúrája több szempontból is speciális, hiszen nem kizárólagosan a kereslethez, a látoga-
tók igényeihez kell, hogy igazodjon, hanem elsősorban a környezeti értékek védelméhez, az 
annak érdekében létrejövő és az a mellett kialakítható szolgáltatási elemekhez. A legnagyobb 
igény az egyszerűbb, természetközeli szállás, a tradicionális helyi ételek és a szakvezetés iránt 
mutatkozik. Növekszik az öko-védjegyek iránti érdeklődés is, melyek felmérések szerint (a ve-
lük asszociált minőségi garancia miatt) egyre fontosabb szerepet játszanak az ökoturisták befo-
lyásolásában. 
 
Az ökoturizmus célterületei nem kizárólagosan védett területekre esnek. A natúrparkok és más 
ökoturisztikai civil szerveződések aránya folyamatosan növekszik. Ezek általában önkéntes 
szerveződések, melyek a természeti értékek védelmén túlmutatva igyekeznek megőrizni az 
adott tájegység népi hagyományait (például tradicionális programok szervezésén keresztül) is.  
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A natúrpark a természeti és az épített környezet összehangolt fejlesztésén alapuló, a helyi ön-
kormányzatok, civil szervezetek és a lakosság összefogásával, önszerveződésével létrejött terü-
letfejlesztési együttműködés, amely az ökoturizmus fejlesztésén, a helyi nevezetességek bemu-
tatásán keresztül hozzájárul a természet és a táj értékeinek megőrzéséhez. 2014-ben 8 natúrpark 
rendelkezik a névhasználathoz való környezetvédelmi miniszteri hozzájárulással. Az arboré-
tumok és botanikus kertek is népszerűek (évi kétmilliós látogatószám).  
 
Célok: 

 Magas minőségű, élményszerű, interaktív és autentikus ökoturisztikai szolgáltatás biztosítása, a 
turisztikai infrastruktúra fejlesztése a természetvédelmi szempontok sérelme nélkül (az ökológiai 
sokféleség, a környezeti állapot fenntartása).   

 A természeti értékek bemutatása, a lakosság folyamatos, aktuális információkkal való ellátása, a 
környezettudatos és egészséges életmód iránti társadalmi felelősségvállalás, a természeti-
kulturális értékek védelme, megőrzése iránti elkötelezettség tudatosítása, kialakítása, erősítése.   

 A helyi erőforrásokra építő hagyományos, helyi termékek és szolgáltatások kínálatának, ismertsé-
gének és az irántuk való keresletnek a bővítése.   

 Az ökoturizmusból származó bevételek növelése és visszaforgatása a természetvédelembe és a he-
lyiek számára.  

 
 
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések 
 
Kormányzat:   

 A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, programok támo-
gatása, megvalósítása (pl. a nemzeti parkok fő belépési pontjaiban (az ún. „kapukban”) 
és a nagyobb tájvédelmi körzetekben egy-egy látogatóközpont építése; a nemzeti parki 
fogadó-szolgáltató infrastruktúra (látogatóközpontok, tanösvények, erdei iskolák stb.) 
fenntartása, célcsoportok igényei szerinti fejlesztése.   

 Új natúrparkok alapításának támogatása, natúrpark névhasználathoz miniszteri hozzá-
járulás adományozása, a natúrpark létesítésének feltételrendszeréről szóló szabályozás 
fejlesztése.   

 Honlapok folyamatos fejlesztése, bővítése.   
 Az erdőgazdaságok és a természetvédelem tevékenységének összehangolása az 

ökoturizmus érdekében. 
 
Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek:   

 Natúrparkok létrehozása.   
 A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, programok megva-

lósítása, lehetőség szerint életciklus-csoportok szerint differenciálva.   
 A turisztikai építési beruházásokban az erőforrás-takarékos módok alkalmazása, a tu-

risztikai létesítmények működtetése, a programok szervezése során a környezeti szem-
pontok fokozott figyelembevétele.   

 A természet-megfigyelés létesítményeinek fejlesztése. 
 Tematikus utak kialakítása országos és területi szinten. 
 A falusi és vidéki szálláshelyek ökoturisztikai igényeknek megfelelő fejlesztése, speciális 

öko-szálláshelyek kialakítása.  
 Vendéglátóhelyek környezet- és egészségtudatos szempontok szerinti fejlesztése.   
 Környezetbarát- és tömegközlekedési módok használatának ösztönzése, elősegítése. 
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 Hagyományos és helyi termékek előállítása, márkatermékként való terjesztése; helyi sa-
játosságokhoz igazodó rendezvénykínálat fejlesztése (pl. környezetbarát gazdálkodást 
bemutató programok); komplex szolgáltatáscsomagok kialakítása a különböző célcso-
portoknak.   

 Közönségkapcsolatok fejlesztése (sajtócikk, tévéműsor, könyv stb.), korszerű informati-
kai és kommunikációs eszközökre épülő tájékoztató, látogatói információs hálózat kiala-
kítása és működtetése.  

 Irányelvek és etikai kódexek kialakítása, terjesztése a helyi értékek megőrzése érdekébe. 
 
 
3.2 ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
 
A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció teljes és végleges változatát 2013 végén fogadta el a 
Zala Megyei Közgyűlés (58/2013. (XII.19.) KH). Ez jelentette a kiindulópontot a Zala Megyei 
Területfejlesztési Program Stratégiai és Operatív Programrészeihez, amelyek 2014. október 9-én, 
a 34/2014. (X.9.) Közgyűlési határozattal kerültek elfogadásra. 
Az eddigi koncepcióktól eltérően, mikor a megyei önkormányzatokra határozott szerepkör há-
rult, a súlypontok az aktuális programban inkább a településfejlesztésben, valamint különböző 
települési programok koordinációjában, összehangolásában jelentkeznek. A koncepció inkább a 
megyei önkormányzat koordináló, tudatformáló, információátadó szerepére teszi a hangsúlyt. 
 
A megyei területfejlesztési koncepció kettős célt vázol fel az elkövetkező időszakra:  
 

 Hatékony eszközrendszer a megyei települések kiemelt problémák kezelésének koordi-
nálására. 

 Cselekvési program készítése, mely tevékenyen hozzájárul az országos, regionális és 
megyei szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák megoldásához úgy, mint a 
klímaváltozás elleni küzdelem, mellyel a fenntartható fejlődést kívánja elősegíteni a Me-
gyei Önkormányzat.   

 A területfejlesztési koncepció külön foglalkozik a vidékfejlesztési térségekkel és a 
gyógyturisztikai körzetekkel.  

 
A program egyik területi célja: Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz térsége) kreatív tudásra 
és természeti értékekre épülő fejlesztése. 
A koncepció összeállításakor kidolgozásra került egy un. Hévíz-Zalakaros-Keszthely-
Zalacsány-Kehidakustány egészségturisztikai tengely „Közép-Európa Gyógyászati és Rekreá-
ciós Központja” komplex térségi fejlesztési program alapjaként, amelynek megvalósítása túl-
lép a zalai TOP források hatókörén.  
A projektcsomagból ennek a térségi programnak a kiegészítő, a KKV-k szolgáltatás-fejlesztésére 
fókuszáló elemeit kívánjuk támogatni, amik finanszírozására a GINOP nem vállalkozik.  
A konkrét fejlesztések kijelölésére csak azt követően kerülhet sor, hogy a GINOP 4. és 6. priori-
tás részletes tartalma véglegesítésre kerül, ill. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet is elfogadja saját 
fejlesztési programját.  
A fejlesztési források megyén belüli területi allokációja tekintetében a harmonikus területi fej-
lődés szempontjai alapján jártunk el, azaz előzetesen meghatároztuk, hogy a megye keleti, a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településein csak a források egy része kerülhet fel-
használásra – összehangolva a forrásfelhasználást a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési 
Programjával, míg a források fennmaradó részéből a megye hátrányosabb helyzetű térségeinek 
turisztikai fejlesztéseit kívánjuk előmozdítani.   
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3.3 PROGRAMKÉSZÍTÉS, EGYEZTETÉSI FOLYAMAT 
 
A környezetvédelem tervszerű alakításának igénye a harmonikus fejlesztés szükségszerű vele-
járója. A tervszerűség országos, regionális és helyi szinten egyaránt jelentkező feladat, és nem 
csupán a kifejezetten környezetvédelmi tervekre értendő, sokkal inkább a gazdasági, terület-
rendezési, településrendezési és környezeti tervek együtteseként kezelendő.  
A környezetvédelmi tervek a településfejlesztés, valamint a turizmus tervezésére, szervezésére 
és megvalósítására is érvényesek. 
 
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 prob-
lémát az adott környezeti állapotjellemző 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 megelőzés elve érvénye-
síthető legyen.  
A környezet védelmén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a településen található természeti 
értékek védelmére is. A program a meglévő értékekkel kapcsolatos felelősség teljes tudatában, 
azok megőrzésének igényével készült. Ennek megfelelően a megvalósítása a település teljes la-
kosságának érdeke és ügye kell, hogy legyen. 
 
A program készítése a szükséges információk összegyűjtésével kezdődött, amely során jelentős 
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 vezetőivel.  Az információgyűjtést helyszíni bejárásokkal, felvétele-
zéssel egészítettük ki. Az ilyen módon feltárt környezeti állapot, illetve konfliktusok alapján 
elkészült a környezetvédelmi program tematikája.  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez tartozó Keszthely város településrendezési terve és 
helyi építési szabályzata mellett több dokumentum és koncepció is következetesen kitér a kör-
nyezetvédelmi előírásokra és feladatokra. 
Fontos, hogy a 2014-2020. évekre elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia már az úgy-
nevezett helyi, közösségvezérelt fejlesztési elképzeléseket, ökotudatos társadalmi javaslatokat is 
magába épít. 
A 2016-2021. évekre szóló gazdasági program nagyon komoly és friss elemzéssel segítette mun-
kánkat és építettük be a programba. 
 
A jövőben is átgondolt, alapos elemző és tervező munka szükséges az ökotudatos 
koncepcionálás mentén, hiszen a város környezeti és társadalmi feltárásával, a gazdaság szere-
pének és lehetséges jövőjének felvázolásával, az önkormányzati programok és projektelemek 
rendszerezésével szükséges alapot adni a jövőbeli életszerű és környezettudatos projektek meg-
alkotásához.  
 

A Ktv. ugyanis előírja a települési környezetvédelmi programok kötelező meglétét, vagy azok 
felülvizsgálatát és a környezetvédelem alapelveként fogalmazza meg a tájékozódás, tájékozta-
tás, nyilvánosság elvét. A felülvizsgálat tárgya a környezet állapota változásának meghatározá-
sa, a megtett intézkedések hatékonyságának vizsgálata és a közeljövő feladatainak meghatáro-
zása. 
 

A Környezetvédelmi Program következőkben történő megalapozásaihoz feltétlenül szükséges a 
jelenlegi környezeti állapot bemutatása, az elvégzett feladatok értékelése, ugyanis csak ennek 
ismeretében lehet meghatározni az elérendő környezetvédelmi célokat és célállapotokat. 
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3.4 TERVI KÖRNYEZET 
 
Keszthely város környezeti állapotának, a környezetvédelem szempontjából fontosabb jellemző-
inek bemutatása és értékelése előtt a települési környezetvédelmi program készítését meghatá-
rozó felsőbb szintű környezetvédelmi, területfejlesztési, területrendezési tervek főbb célkitűzé-
seinek, prioritásainak és a bennük szereplő települési szintre vonatkozó megállapításainak be-
mutatására kerül sor. 
Jelen vizsgálatunk alapvetően a jogszabályok változásaiból eredő intézkedések meghatározásá-
ra, Keszthely környezet-állapotának vizsgálatára és minősítésére és a szükséges intézkedések megha-
tározására terjed ki.  
 
A vizsgálatunk során a megbízó önkormányzat által rendelkezésre bocsátott alábbi dokumentumokat 
tekintettük át és az alábbi adatokat-információkat használtuk fel: 
 
Nemzeti tervek: 
Nemzeti Fejlesztés 2030 – országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020  
Országos Vízgazdálkodási terv 
 
Regionális tervek: 
A Víz Keretirányelv Hazai Megvalósítása - Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2010 
Hulladékgazdálkodási Terv 2014 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 
 
Megyei tervek: 
Zala Megye Területfejlesztési koncepciója 2013 
Zala megye integrált területi programja 2014-2020 
Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv – Zala megye – 
2013-2018. 
Zala Megye Területrendezési Terve módosítása – 2010. 
 
Települési tervek, programok: 
Város Hulladékgazdálkodási terve 2009. 
Települési Környezetvédelmi Program 2011. 
Keszthely Város Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030. 
Keszthely Város Gazdasági Programja 2016-2020. 
Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020.  
Keszthely Város Önkormányzata rendelkezésre álló adatai, beszámolói 
 
 
3.5 A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE 
 
A környezetvédelmi program és felülvizsgálata az egészséges környezet feltételeinek biztosítá-
sát, a veszélyeztetések kezelését, a természeti értékek megóvását, a fenntartható fejlődés feltét-
eleinek kialakítását, a különböző - területi szinten jelentkező - környezeti problémák megoldá-
sát segíti elő.  
Emellett, a települési környezetvédelmi program olyan feladatokat is előirányoz, amelyek meg-
valósítása hozzájárul az országos, regionális és megyei szinten jelentkező problémák megoldá-
sához.  
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A települési környezetvédelmi programoknak a környezetvédelmi törvényből következően az 
ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását, azaz az egészséges környezet fel-
tételeinek biztosítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét, a veszélyeztetések 
elkerülését, kezelését, a természeti értékek megóvását, a fenntartható fejlődés környezeti feltét-
eleinek biztosítását, a különböző területi szinten jelentkező környezeti problémák helyi megol-
dásait kell elősegíteniük.  
 
A környezetvédelmi törvény hatályba lépését követően eltelt több, mint 20 év 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 fon-
tosabb környezetvédelmi kérdésekről, máshol igen komoly, adatokkal is alátámasztott átfogó 
tanulmányok készültek.  
 
E program kiindulási alapja a megoldandó környezeti problémák azonosítása. A felülvizsgálat 
nem egy-egy állapotot tekint problémának, hanem azt a kérdést teszi fel, hogy miért is jelent 
problémát az adott környezeti állapotjellemző 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 megelőzés elve érvénye-
síthető legyen.  
 
A környezet védelmén belül kiemelt figyelmet kell fordítani a településen található természeti érté-
kek védelmére is. A program a meglévő értékekkel kapcsolatos felelősség teljes tudatában, azok 
megőrzésének igényével készült. Ennek megfelelően a megvalósítása a település teljes lakossá-
gának érdeke és ügye kell, hogy legyen. 
 
Keszthely Város Képviselő-testülete 2011-ben fogadta el a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 
által készített, települési környezetvédelmi program dokumentumát. Később a településfejlesztési stratégia, 
az esélyegyenlőségi program és a sportprogram is felhasználta és visszautalt a program következtetéseire, 
céljaira. 
 
A most 6 év után készülő új környezetvédelmi program a frissített dokumentumok és adatok felhasználá-
sával, valamint a közben történt jogszabályváltozások figyelembevételével készült.  
 
3.6 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szerveknél a környezet terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll 
rendelkezésre. Ezek egy része a területi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasz-
nálók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik.  
 
Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végző, 
valamint az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek a Földművelésügyi Minisztérium által 
üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik 
fel az adatokat. Ez a rendszer az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Az 
OKIR adatbázishoz egy időben számos adatrögzítő, feldolgozó és lekérdező program csatlako-
zik, amelynek segítségével közérdekű környezetvédelmi adatokat kérdezhetünk le.   
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Panorámaképek a városról (www.panoramio.com )  
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4 HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
4.1 KESZTHELY BEMUTATÁSA – HELYZETELEMZÉS A FELÜLVIZSGÁLT TERÜLETEN 
 
4.1.1 ELHELYEZKEDÉS, MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 
 
Keszthely a Dunántúl középső részén, Zala megye keleti részén, Budapesttől 190 km-re nyugat-
ra, az ország nyugati határától, Soprontól 135 km-re délre, a megyeszékhelytől pedig 45 km-re, 
a Balaton észak-nyugati partja mentén, a Hévízi gyógyforrástól néhány kilométerre fekszik.  

    A település a Keszthelyi-hegység déli lejtőin ala-
kult ki. A környék ásványkincsben gazdag, a vá-
ros területén és környékén homokkő és több 
mészkőbánya is működik, illetve működött. A 
város országos jellegű térszerkezeti helyzetét és 
annak változási tendenciáit elsősorban az befo-
lyásolja, hogy közel fekszik a M7-es autópályá-
hoz, a Déli (Fiumei) vasútvonalhoz, és a hozzá-
juk kapcsolódó mai korridor-fejlesztési vonalhoz. 
Menetrend szerinti buszok közlekednek az or-
szág nagyobb városaiból Keszthely érintésével, 
de elérhetők nemzetközi buszjáratok is. 
Budapestre közlekednek több európai városból is 
repülőjáratok. A reptérről transzferjárattal, illetve 
menetrend szerinti buszjárattal is elérhető a vá-
ros, a közelben, Sármelléken lévő Hévíz-Balaton 
Airport fogad rendszeresen charter járatokat. 
Sármellékről a 76-os úton szintén transzferrel 
legegyszerűbb megközelíteni a várost.  

A város megyék közti és megyei vér-
keringése is javult, hiszen a nyugati 
országhatártól a (szélesítésre váró) 
84. sz. főút irányából Sümeg felől, 
illetve a két éve megújult 76. számú 
főút irányából, Zalaegerszeg felöl is 
elérhető a Balaton nyugati csücske. 
Keszthely és térségének a másik 
meghatározó országos jellegűnek és 
jelentőségűnek tekinthető sajátossága, 
hogy a Balaton Fejlesztési Tanács 
(BFT) révén, hogy része a Balaton 
fejlesztési régiójának, valamint a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek 
(BKÜ). 
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A távolabbi kapcsolatok tekintetében a Dunántúlon lehatárolt három statisztikai-tervezési régió 
funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Győr, Pécs, Székesfehérvár) képest viszonylag periféri-
kus a helyzete, hisz a három régió közös határán fekszik. 
A város legelőnyösebb topográfiai pozíciója a Zalaegerszeg Kaposvár, Veszprém közötti erővo-
nal, mely a kapcsolatok szempontjából legkedvezőbbnek Zalaegerszeg irányában tűnik. 
 
Keszthely egyértelműen a Keszthelyi Járás foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási, 
közszolgáltatási centruma. 
 

Keszthelyi járási statisztika 

Járáshoz tartozó települések száma: 30 

Terület, km2: 536 

Népsűrűség, fő/km2: 93,5 

Lakónépesség 2010 év végén, fő: 50110 

14 év alattiak aránya, %: 12,5 

15-64 évesek aránya, %: 68 

65 év felettiek aránya, %: 19,4 

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %: 7,8 

Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer 
Ft: 

1520 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra: 267,2 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra: 3 

Óvodával rendelkező települések aránya, %: 56,7 

Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: 43,3 

Középiskolával rendelkező települések aránya, %: 6,7 

Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra: 210 
Forrás: http://jaras.sorkedvelo.hu/lap/keszthelyi-jaras 

 
Keszthely a Nyugat-Balaton központja. 2013. január 1-től járási központ, ebből adóan a környe-
ző településekkel igen szoros kapcsolatban van. A Keszthelyi járás Zala megyéhez tartozik, 
székhelye Keszthely.  
Területe 535,93 km², népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km². Két város (Keszthely és 
Hévíz) és 28 község tartozott hozzá. (A Keszthelyi járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is 
létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta mindvégig Keszthely volt. 
Az 1950-es megyerendezésig Zala vármegyéhez tartozott, akkor Veszprém megyéhez csatolták, 
és csak 1978 végétől tartozott Zala megyéhez.) 
 
Hévízen is elérhetőek bizonyos alapvető városi funkciók, ami a kisvárost a térség második köz-
pontjává teszi. Ennek megfelelően a járásban Keszthely-Hévíz kettős központtal gazdasági mag-
terület alakult ki, melynek települései a két város Keszthely és Hévíz mellett: Alsópáhok, 
Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Balatongyörök, illetve Vonyarcvashegy.  
Bár Keszthely a „Balaton fővárosa” cím birtokosa, nem tekinthető a Balaton régió legnagyobb 
városának.  
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Lakosságszámban Siófok után a második, népsűrűségben Hévíz, Balatonfűzfő és Balatonfüred 
után a negyedik, vendégforgalom tekintetében Keszthely a Balaton régióban a hetedik.  
Fejlesztések eredményessége (európai uniós pályázati aktivitás) tekintetében mind Balatonfü-
red, mind Siófok és Tihany megelőzi, ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy ebben a város 
földrajzi elhelyezkedése és adottságai nagymértékben szerepet játszanak.  
A keszthelyi térség a nagy agglomerációk ipari körzeteitől viszonylag távol, de közlekedési inf-
rastruktúra tekintetében elégségesen közel fekszik ahhoz, hogy a gyógyításra, pihenésre, üdü-
lésre, wellness- és hagyományos kulturális- szolgáltatásokra alkalmas természeti - társadalmi 
adottságaira alapozott gazdasági modellt alakítson ki. 
A Nyugat-dunántúli régió Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magába, a régió-
ban 25 statisztikai kistérség található, melyben a 2007-től (Hévíz társulással) különvált Keszthe-
lyi kistérséget 16 település alkotja. Keszthely város a Balaton nyugat térségének a legfontosabb 
többfunkciós települése. A város közigazgatásilag hármas tagoltságú belterületi részből (Keszt-
hely, Kertváros és Fenékpuszta) áll. 
 
A várost jellemző általános adatok: területe  7 598 ha, 903 m2, ebből belterülete 1 021 ha, 475 m2, 
lakosság: 20 116 fő (2015. jan.1.), a népsűrűség: 275,01 fő/km2. A város pozíciója Magyarország 
térképén 46°46'10.7"N 17°14'53.3"E. 
Az önkormányzat ingatlanvagyona összesen mintegy 1358 db ingatlan. (Az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és a nem lakás célú helyiségek nagyrészt a Keszthelyi Városüzemelte-
tő Egyszemélyes Nonprofit Kft. kezelésében vannak.) Ingatlanjelleg szerint, lakás- helyiségbér-
lemény (amely a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. kezelésében áll: 440 
db), a többi út, tér, híd, intézmény és egyéb jellegű ingatlan. 
Az üzletek, valamint a társas és egyéni vállalkozások száma közel 10 %-kal csökkent az előző 
vizsgált időszakhoz képest. 
 
 
A Balaton északnyugati végén, a Keszthelyi-hegység lábánál lévő település természeti környe-
zete több száz millió éves fejlődés, változás után nyerte el mai arculatát.  
Az északra húzódó 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 völ-
gyek déli lefutásúak, mellékvölgyeik kelet-nyugatiak. Állandó vízfolyások ritkák, mivel az 
alapkőzet jó beszivárgási képességekkel rendelkezik. 
Zömmel a hegységet felépítő dolomit, kisebb részben mészkő, foltokban pannóniai üledék és 
törmelékük, málladékuk van a felszínen. Az északnak felnyúló Keszthelyi öblözet nagy része 
homokos-löszös, dolomittörmelékes felépítésű. A hegységpermi lejtős síkok alsóbb szintjein 
fokozatosan kivastagszik a málladéktakaró és a homokos-löszös-agyagos összlet, mely Keszthe-
lyen keresztül vonul. 
Keszthelynek önálló vízfolyása nincs. A Balatonra lejtő terület általában jó vízelvezetésű. A ta-
lajvíz mélysége 4 m alatt van, mennyisége nem számottevő. 
 
A táj nagy része éghajlati vonatkozásban a mérsékelten meleg és mérsékelten nedves övezetbe 
tartozik. Az évi középhőmérséklet 10˚C körül mozog. A csapadék évi mennyisége 660-700 mm 
közötti. 
A táj területén túlnyomórészt harmadidőszaki és idősebb üledékeken képződött vályog összeté-
telű barnaföldek az elterjedtek, melyek a terület 60%-át borítják. 
Keszthely és környéke éghajlati adottságaira a kontinentális mellett leginkább az atlanti-óceáni 
hatás jellemző. Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati. A Balaton éghajlat-befolyásoló 
szerepe jelentősen érződik a területen. 
Szezonálisan szelesnek tekinthető a vidék. A szélsebesség óraértéke évi átlagban 2,8 -3,0 m/s 
értékre becsülhető, ami a Keszthely-medencét közepes szélsebességű tájak közé sorolja. 
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A város területhasználata a táj domborzatának megfelelően alakult. A mezőgazdasági művelés 
alatt álló talajok minősége kifogástalan. A város területén található felszíni- és felszín alatti vi-
zek 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 kiemelkedő jelentőségű, így például a Keszthelyi-
hegység, a Keszthely-hévízi láp és a Kis-Balaton. 
 
Zöldterületeinek, parkjainak elhelyezkedése a város egyik meghatározó pozitívuma, azonban a 
Balaton menti zöldsáv természetközeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné a 
terület esztétikai élményét. Az épített környezeten belül a műemlékek súlyponti szerepet tölte-
nek be a város arculatában. 
 

 
Forrás: www.google.hu/maps/place/Keszthely 
 
 
 

4.1.2 KESZTHELY VÁROSA A JELENBEN 
 
Keszthely a Balaton fővárosa, amely címet a páratlan természeti és kulturális értekeivel érde-
melte ki. A Balaton északnyugati sarkán helyezkedik el. Északról és keletről a Keszthelyi-
hegység határolja, nyugatról a Keszthelyi lápvidék, dél-, délnyugati részén a Balaton fekszik. A 
húszezer fős kisváros hangulatos patinás városképpel rendelkezik. Jelentős számban találunk a 
városban műemlék épületeket. 
Keszthely a múzeumok városa is, mivel több, mint 20 kiállítóhely és múzeum található a telepü-
lésen. Ezek közül kiemelkedik a Helikon Kastélymúzeum - amely területén több tematikus mú-
zeumot tekinthetünk meg –, a Balatoni Múzeum és a Georgikon Majormúzeum. A kulturális élet 
is nagyon sokszínű a városban, amelynek fő szervezője és működtetője a Goldmark Károly Műve-
lődési Központ és a Balaton Színház. Keszthely a térség oktatási központja, köszönhető ez a 
Festetics családnak, akik jelentős fejlesztéseket valósítottak meg az 1700-as évektől.  
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A család legnevezetesebb személyisége gróf Festetics György, aki megalapította a Georgikont, 
Európa első mezőgazdasági felsőfokú intézményét. A Helikoni Ünnepségek pedig a Dunántúl 
szellemi központjává tette Keszthelyt. 
 

Településtérkép a városról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(http://www.keszthely.sokoldal.hu/terkep) 
 
Mára a térség oktatási központja a város 6 általános iskolájával, 5 középiskolájával és a Pannon 
Egyetem Georgikon Karával. Keszthely a nyugat-balatoni régió egészségügyi és szociális ellátó 
központja. Itt működik a Keszthelyi Kórház, amely a környék közel 50.000 lakosát látja el. 
 
Az Alapellátási Intézet biztosítja a keszthelyi lakosok számára a gyermek és felnőtt háziorvosi 
ellátást, a fogorvosi alapellátást, valamint a helyi háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, továbbá a 
védőnői szolgálatot.  
Az Egyesített Szociális Intézmény keretében működik a bölcsőde és az idősek otthona. A fogya-
tékkal élőket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában látják el. 
 
A 19. század végétől vált jelentőssé az idegenforgalom a városban, amely máig meghatározó. 
Jelentős fejlesztéseknek köszönhetően megújult a belváros és a Balaton part. A település szállo-
dái, panziói, kempingjei a különböző igényeket kielégítve várják az idelátogatókat. A nyári sze-
zonban programok sokaságával várják a turistákat, amelyek közül kiemelkedik a Keszthelyi 
Nyári Játékok, a KeszthelyFest és a Zalai Borcégér – Keszthelyi Borünnep. 
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Keszthely természeti értékekben igen gazdag, amely köszönhető a róla elnevezett hegység és a 
Balaton által nyújtott mikroklímának. Számos védett fasorral, facsoporttal rendelkezik a város 
és virágos területek is nagy számban fordulnak elő. 
Keszthely város több mint 770 éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt jelentős építészeti értéket 
képviselő, ma már műemlék épületek épültek. Ilyen Keszthely egyik szimbóluma, a Festetics 
kastély, a Fő téri templom a rendházzal vagy a Balaton part a szigetfürdővel. Ezeken kívül szá-
mos műemlék épülettel találkozhatunk a belvárosban. 
 
Keszthely büszkélkedhet a Kultúra Magyar Városa címmel is, hiszen nagyon sokszínű kulturá-
lis programokat kínál az itt lakóknak és a turistáknak egyaránt. Kulturális értékeink ápolásának 
zászlóshajója a Goldmark Károly Művelődési Központ, de közel 200 civil szervezet is nagyon 
sokat tesz a keszthelyi hagyományok továbbviteléért. 
Keszthelyt iskolavárosnak is nevezhetjük, mivel a környéken a városban található a legtöbb 
iskola, amelyekben sokféle szakmára készítik fel a diákokat, legyen szó vendéglátásról, iparos 
szakmákról, vagy éppen a tudomány világáról, mint a közgazdaságtan, biológia, fizika. A diá-
kok szép eredményeket érnek el országos és nemzetközi szinten is a különböző tanulmányi 
versenyeken, öregbítve ezzel városunk hírnevét. Fontos megemlíteni a Georgikonon végzett, a 
Keszthelyi rózsa burgonyára vagy a szintén Keszthelyen nemesített Cserszegi fűszeres szőlőfajtára 
irányuló kutatásokat is. 
Az ifjúság nevelésének egyik legjobb módszere a sport. Annak érdekében, hogy minél többen 
sportoljanak a városban, a lehetőségekhez képest mindent megtesz a város. Elkészült a híres 
olimpiai bajnok Csik Ferencről elnevezett tanuszoda, annak reményében, hogy minél többen 
tanulnak meg úszni és akár követik is az ő példáját. 
 
A város küldetése a fent említett értékek megőrzése, fejlesztése olyan módon, hogy a 21. szá-
zadban is fenntarthatóak és mindenki számára elérhetőek legyenek. Olyan fejlesztéseket valósít 
meg a város, amely az esélyegyenlőség elve szerint minden társadalmi csoport részére elérhető. 
Ezen cél elérése érdekében valósultak meg korábban az iskolai és intézményi komplex aka-
dálymentesítések, indítottak szolgáltató irodát a problémákkal küzdő gyermekek segítségére 
vagy szerveztek közösségépítő programokat.  
Kiemelt jelentőségű feladat az új munkahelyek teremtése. A keszthelyi lakók elsősorban az ide-
genforgalomból, vendéglátásból és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokból élnek.  
A fejlesztésekkel olyan befektetőbarát környezet teremthető a városban, hogy új beruházások 
valósulhatnak meg, ezzel tovább csökkentve a munkanélküliséget és elvándorlást, növelve az 
50 év alatti lakosok számát.  
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Forrás: http://jaras.sorkedvelo.hu/lap/keszthelyi-jaras 

 
 
A testvér-települési kapcsolatok Európa több országában lévő településekkel kialakultak, alul-
ról jövő kezdeményezések után, részben a kultúra, a sport és a turizmus mentén. Keszthely 
testvértelepülései: 
 
- A németországi Boppard és Keszthely város közötti kapcsolatfelvételre, a civil kapcsolat 

révén, német fél kezdeményezésére, az 1980-as évek elején került sor. A rendszerváltás óta a 
Boppard-Keszthely Baráti Kör ápolja az együttműködést. Hivatalos kapcsolatfelvétel aláírá-
sa: 1997. Az együttműködés a közösségi élet számos területére kiterjed, oktatás, sport, kul-
túra, turisztika. 

 
- A hollandiai Ambt és Stad Delden és Keszthely város a kapcsolat felvételi szándékot, civil 

kezdeményezésre, 1991. október 17-én megtartott ülésén mondta ki. A szerződéskötésre 
1992-ben került sor. Később megalakult a Keszthely-Delden Alapítvány és kulturális, szociá-
lis és emberközpontú kapcsolatok építését és fenntartását szorgalmazzák. 2001-ben, köz-
igazgatási átszervezésből adódóan Hof van Twente önkormányzatába integrálódott Ambt 
Delden és Stad Delden. Hof van Twente önkormányzata (Bentelo, Delden, Diepenheim, 
Goor, Hengevelde és Markelo) a testvérvárosi kapcsolat folytatásáról és megerősítéséről 
döntött. 

 
- A törökországi Alanya  város hivatalosan 2006. májusában vette fel a kapcsolatot Keszthely 

várossal, erősítve a török konzulátus révén a magyar-török barátságot és együttműködést. 
 
- A Hargita megyei Székelyudvarhely megyei jogú város és a Balaton fővárosa 2010. október 

1-jén kötött testvérvárosi szerződést. A testvér-települési kapcsolat révén erősödött a kultu-
rális együttműködés a két város között, hiszen számos székelyudvarhelyi képzőművész – 
fotó, festészeti, tűzzománc – kiállítási anyagának adott otthont a Balaton Kongresszusi Köz-
pont és Színház.  
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A kibontakozó kulturális kapcsolatoknak köszönhetően 2009. szeptemberében a Goldmark 
Károly Művelődési Központ, valamint a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ intézmé-
nyi együttműködési megállapodást írt alá. 
 

- 2001-ben Stary Sącz és Keszthely baráti, majd 2011-ben testvérvárosi szerződést kötött. 
Stary Sącz, magyarul Ószandec a Kis-lengyelországi vajdaságban található. Ez a város Ár-
pád-házi Szent Kinga, IV. Béla magyar király lányának városa, itt avatta őt szentté II. János 
Pál pápa. Az együttműködési megállapodás azzal a céllal jött létre, hogy gazdagítsák a két 
város közötti gazdasági, társadalmi, kulturális és sportéletet. Az évek során számos művé-
szeti csoport és sportoló vendégeskedett mindkét fél részéről a különböző rendezvényeken.  

 
Keszthely városának „baráti” szerződései 
 

A lengyel:  Jędrzejów várossal – 2000-ben, 
Stary Sącz Város Tanácsával – 2001-ben, 
Piwniczna Zdrój várossal – 2002-ben, 

 valamint a cseh: Turnov városával – 2002-ben. 
 

 
 

4.1.3 KESZTHELY KÖRNYEZETTUDATOS JÖVŐKÉPE 
 
Keszthely város a 2015-2030-ig szóló településfejlesztési koncepciójában - melyet a HÉTFA Ku-
tatóintézet és Elemző Központ és az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. készített 2015. májusá-
ban – felvázolja azt az optimális állapotot, mely szerint, a zalai Balaton-parti kisváros európai 
színvonalú életminőséget biztosítani képes várossá válik. Ezt garantálja az országos és régiós 
szinten is kiemelkedő minőségű lakókörnyezet, az ezt kiegészítő kulturális és rekreációs lehető-
ségek, valamint a város és vonzáskörzete számára prosperitást biztosítani képes vállalkozási 
környezet.  
Keszthely egyrészt a nyugat-balatoni turisztikai régió valós kulturális és szolgáltató központja, 
valamint komoly szerepet vállal a kelet-zalai egészségturisztikai régió fejlődésében. A térség 
gyógyhelyeivel összefogva, fürdővárosi múltjára alapozva a régiót Közép-Európa rehabilitációs 
és rekreációs központjává fejlesztő összefogás egyik központi szereplője. A város visszaszerzi a 
térség turizmusában betöltött meghatározó szerepét újragondolt és az idevonzani kívánt ven-
dégek szempontjai szerint kialakított attrakciókkal és szolgáltatásokkal.  
Mindemellett a város eredményesen diverzifikálja gazdaságát, megfelelő számú és minőségű 
munkahelyet biztosít mind saját, mind a térség lakói számára. A város a rendelkezésére álló 
eszközökkel aktívan és proaktívan részt vesz a gazdaságfejlesztési folyamatokban. Élő kapcso-
lat jön létre a város és a térség gazdasága, valamint a helyben és a régióban fellelhető egyetemi 
K+F+I potenciál között.1 
A város – a Festetics örökség fő letéteményeseként – őrzi épített és természeti környezetének 
különleges értékeit, és újabb értékekkel gazdagítja azokat, gondoskodik azok hosszútávon fenn-
tartható és világelismerésre számot tartó használatáról.  
 
Keszthely megőrzi magas színvonalú kulturális és művészeti életét, önálló arculattal rendelke-
zik, és sikeresen kombinálja az itt élők és az ide látogatók igényeit kulturális kínálatában.  
 

                                                 
1Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020. 
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Keszthely és térsége hatékony agglomerációs együttműködésben működik. Keszthely megőrzi 
közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi és szolgáltatási központ szerepét, amely mellett 
valós együttműködésen alapuló kapcsolatot ápol a térség többi meghatározó településével, kü-
lönösen Hévízzel. Aktív szerepet tölt be vonzáskörzetének leszakadó vagy azzal veszélyeztetett 
települései felzárkóztatása érdekében, a térségből való elvándorlás mérséklése és az életszínvo-
nal emelése érdekében.  
 
Átfogó célokat a Településfejlesztési Koncepció fogalmaz meg, mely alapvetően egy értékren-
det, illetve egy szándékolt fejlesztési irányt jelöli ki, amely megvalósítása és az arra való törek-
vés sokkal hosszabb távon képes befolyásolni a település jövőjét. A már operatív feladatokat is 
rögzítő Integrált Településfejlesztési Stratégia 7-éves időtávban gondolkodva vetíti előre azokat 
a lépéseket, amelyek a települési koncepció valamint az átfogóbb országos és uniós stratégiák 
megvalósításához járulnak hozzá.  
 
A társadalmi és gazdasági környezet szerint, ennek érdekében fontos: 
 
- A települési lakosság fogyásának mérséklése, az elvándorlási trendek csökkentése és a váro-

si agglomeráció településeivel egy új népesedési egyensúly kialakítása. 
- A jó állapotban maradt, gazdag építészeti, városképi örökség megőrzése, valamint az élő és 

élhető módon történő emberléptékű, nyilvános terek valódi, közösségi használatát hangsú-
lyozó fejlesztések szorgalmazása. 

- A hosszútávon fenntartható gazdasági struktúrák kialakítása és erősítése a gazdasági sze-
replők által megtermelt hozzáadott érték növekedésével, az iparági diverzifikáció erősítésé-
vel és a szereplők külső-belső kapcsolatrendszerének bővülésével, erősödésével.  

 
A természeti környezet szerint, ennek érdekében lényeges, hogy: 
 
- A város kiváló és vonzó állapotban megőrizze és megtartsa különleges természeti környeze-

tét, természeti értékeit. Keszthely váljon valóban zöld „öko”várossá, a települési élettereken 
a természeti környezet dominanciája valósuljon meg.  

 
 A település szempontjából meghatározó fejlesztési-fejlődési területek környezeti 

állapotának megóvása, fejlesztése (kiemelt figyelmet kell fordítani a Balaton-part, 
a védett státuszú lápos területek és a Keszthelyi-hegység természeti értékeire és 
adottságaira – növelve azok funkcionális értékét, attraktivitását, nem veszélyez-
tetve azonban azok jó környezeti állapotát) 

 Természeti környezet települési arculatformáló, és klimatizáló hatásának erősíté-
se.  

 A városon belüli zöldfelületi rendszer értékeinek megőrzése, és fejlesztése, az 
ösztönzött gyalogos és kerékpáros közlekedéssel, valamint a helyi és turisztikai 
igényekkel összhangban.  

 Természeti örökség és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése.  
 
 

4.1.4 KESZTHELY ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A város relációjában különös jelentősége van a környezetvédelemnek. Az önkormányzat célja a 
zöld vagy „ökovárosi rang” elérése és ezzel azon európai városok körébe tartozni, ahol a kör-
nyezetvédelemnek kitüntetett szerepe van egy város életében. Annál is inkább, hiszen világ-
örökségi várományos helyszínekkel is rendelkezik a város. 
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Az ökováros gondolat a gazdasági, környezeti és társadalmi értékek közti harmónia fenntartha-
tóságának a megteremtése. Szűkebb értelemben véve az energiaszektor leválasztása a szén ala-
pú energiahordozókról és a megújuló, alternatív források irányába történő elmozdítása, mellyel 
a városi CO2 emisszió jelentősen csökkenthető, vagy épp a hulladékok mennyiségének a redu-
kálását éppúgy magában foglalja.  
Nincs egységes kritérium rendszere sem a besorolásnak, így eleve nehézkes a pontos beazonosí-
tás, vagy az elérendő célok lefektetése. Vannak általánosan elfogadott irányok, melyek közül mi is 
felsoroltunk néhányat: 
 
- A gazdasági igények helyben találhatók,  
- „Szénmentes”, vagy nagymértékben megújulókra épülő energiarendszer,  
- Jól megtervezett városszerkezete és tömegközlekedése van, valamint az alábbi közlekedési formákat 

részesíti előnyben: elsősorban gyalogolj, majd bringázz, majd végül tömegközlekedj  
- Maximális hatékonyságra (energia, víz) törekvés és maximális hulladék újrahasznosítás: zéró hulladék 

kibocsátás,  
- Városi környezeti károk helyreállítása,  
- Helyi agrárium és termékek támogatása,  
- Környezeti nevelés, életmód támogatás  
 
A felsorolásból látható, hogy a célok magasztosak, ellenben elérésük jókora anyagi ráfordítást 
igényel, mely ráadásul nem megy egyik napról a másokra. Keszthely kitűzte a célt és az utóbbi 
években kitűzött programok is mind ez irányba mutatnak.  
 
Az elmúlt 7 évben az alábbi tanulmányok, programok készültek, melyek a fenntarthatóság irá-
nyába mutatnak:  
 
- Keszthely Város Hulladékgazdálkodási terve 2009. 
- Keszthely Város Egészségképe és Egészségterve 2009-2015. 
- Keszthely Város Közlekedési Koncepciója  
- Keszthely közlekedéshálózatának I.  ütemű fejlesztése 2005-2010   
- Keszthely közlekedéshálózatának II.  ütemű fejlesztése 2010-2015  
- Keszthely közlekedéshálózatának III.  ütemű fejlesztése 2015-2020  
- Keszthely közlekedéshálózatának IV.  ütemű fejlesztése 2020-  
- Keszthely Város Önkormányzata Kulturális Koncepciója 2011-2015. 
- Keszthely Város Sportkoncepciója 2012-2016. 
- Keszthely Város Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017.  
- Keszthely Város Drogstratégiája 2014-2020. 
- Keszthely Város Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030. 
- Keszthely Város Gazdasági Programja 2016-2020. 
- Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020.  
- Keszthely Turizmusfejlesztési Koncepció  
- Keszthely Város Településszerkezeti Terve, HÉSZ 
 
 
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályai-
ról szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi 
program készítése kiemelt szerepet kap. Keszthely Városára vonatkozóan 1998-ban készült el az 
első program, amelyet rendszeresen felülvizsgáltak, majd 2011-2016-os időszakra megtörtént a 
környezetvédelmi program újraalkotása.  
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A Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. által készített Keszthely Város Környezetvédelmi 
Program terv, szakmailag részletesen elemzi elsősorban a térség és azon belül kiemelten Keszt-
hely természeti erőforrásait, környezeti állapotát, környezetvédelmi szempontból rögzíti azokat 
a kockázatokat, melyekhez az elkövetkező években az önkormányzatnak a környezet megóvása 
és a jövő nemzedékek védelme érdekében szükséges döntéseket hozni és meghatározza az in-
dokolt fejlesztések irányát 2016-ig bezárólag.  
 
A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-gazdasági élet 
meghatározó részévé vált. Ennek alapvető oka egyrészt a hosszú távon nem fenntartható mó-
don folytatott gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű fel-
használása, kimerülése; másrészt a gazdasági tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsá-
tott szennyező anyagok növekvő mennyisége.  
A megfelelő környezeti feltételek nélkülözhetetlenek a jelen és a jövő nemzedékek jólétének, 
egészséges életének biztosításához, így a társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával pár-
huzamosan, azokkal együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani.  
 
A város egyik legfontosabb környezetvédelmi jellegzetessége a belterületi parkok nagysága, 
állapota, elhelyezkedése a városban, illetve kapcsolata a városközponttal. A parkok felújítása az 
elöregedett fák cseréjét, a pázsitok újratelepítését, a rendszeres locsolást és nyírást, továbbá a 
nagyobb virágfelületek kialakítását jelenti. Ide tartozik továbbá a Balaton-part közelében elhe-
lyezkedő mintegy 7 hektáros Helikon park, amely a 90-es évek végén elvégzett rekonstrukció-
nak köszönhetően a város egyik legfontosabb pihenő övezetét képezi.  
A főleg közterületen elhelyezkedő zöldterületek magukba foglalják többek között a füves terü-
leteket (660 ezer m2), virágosított felületeket (2700 m2), utcai fasorokat, közterek-parkok kavi-
csos felületű sétányait (33 ezer m2), valamint köztéri játszótereket (22 db) egyaránt.  
Az allergén növények visszaszorítását az Önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti. Az elmúlt 
évek során ennek érdekében sikeres együttműködés jött létre a különböző hatóságokkal (Nö-
vény- és Talajvédelmi Szakigazgatási Szerv, Földhivatal) és civil szervezetekkel, akik így a la-
kossággal együtt aktívan szerepet vállalnak e növények irtásában.  
 
A most készülő környezetvédelmi programmal összhangban szükséges volt egy környezeti jövő-
kép kialakítása a város számára, melyre a későbbi fejezetekben kitérünk. A jövőkép megvalósítá-
sához, később elengedhetetlenné válik a lakossággal, civil szervezetekkel, ipari vállalkozásokkal 
és a hatóságokkal a környezetvédelem terén, a még szorosabb együttműködés megvalósítása.  
 
A végső cél, hogy a település lakóinak életminősége, komfortérzete jelentősen javuljon és a tele-
pülés turisztikai szempontból az idelátogatók számára még vonzóbbá váljon. Fokozatosan el kell 
érni, hogy az emberek belső igényévé váljon a tiszta, egészséges lakókörnyezet és mindez párosuljon egy 
környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával! 
 
 

 
 
4.2 TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET ÁLLAPOTRÖGZÍTÉSEI 
 
Magyarország 2020-ig 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és 
a hazai költségvetés támogatásával. A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által 
elfogadott operatív programok (EU 2014-20) illeszkednek az EU2020 stratégiához, amelytől azt 
várjuk, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb gazdasági és politikai közösségévé 
váljon a válság utáni új világrendben. 
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Magyarország az uniós tagállamok közül az elsők között szerepel az egy lakosra jutó támogatá-
si összeg tekintetében, hiszen 2020-ig minden magyar állampolgárra 712 ezer forint fejlesztési 
forrás jut, ez 50 ezer forinttal több, mint az előző fejlesztési ciklusban. 
 
Jelenleg Magyarországon a települési önkormányzatok ezen pályázati lehetőségek segítségével 
juthatnak hozzá a költségvetésüket kiegészítő forrásokhoz, fejlesztési elképzeléseik megvalósí-
tása érdekében. Ezen pályázatok beadásának egyik feltétele egy kidolgozott településfejlesztési 
koncepció és program, valamint az arra épülő településrendezési terv, amelyben rögzítésre ke-
rül a település rövid, illetve hosszú távú fejlesztési stratégiája.  
Egy településfejlesztési koncepció, pedig a településrendezési tervek alapján készíthető el, ezért 
fontos, hogy minden településnek legyen elfogadott, és hatályban lévő Településfejlesztési Stra-
tégiája, illetve egy ciklusra szóló, de koncepcióiban azon átívelő Gazdasági Programja, amely 
szigorúan a helyi Környezetvédelmi Program operatív intézkedéseire támaszkodik! 
 

A tervezési koncepcióban kerülnek meghatározásra a településfejlesztési lehetőségei, amit majd 
a településrendezési tervben kell részletesen kidolgozni. A tervezési koncepciónál, illetve az 
utána készülő településrendezési terveknél, nagyon fontos feladat, hogy olyan anyag készüljön, 
amely az adott település adottságaira épül, az ott élők igényei szerint kerül kialakításra, így a 
település lakóihoz szól.  
Ezen felül természetesen figyelembe kell venni az államigazgatási szervek, illetve a szakmai 
közműkezelők szakvéleményét is, amelyet a megfelelő színvonalú rendezési dokumentáció 
kidolgozásához adnak, illetve a településrendezésről szóló különböző jogszabályváltozásokat is 
rendszeresen át kell tekinteni. 

 
 

4.2.1 A KÖRNYÉK ÉS A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI, TÁRSADALMI TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 
 

A Nyugat-Balaton gazdaságának meghatározó eleme az idegenforgalom (Hévíz, Zalakaros, 
Kehidakustány, Keszthely). A további fő szektorok a szolgáltatási, kisebb mértékben az ipari, 
illetve csökkenő mértékben ugyan, de a mezőgazdasági körhöz tartoznak.  
A térség ásványi anyagainak hasznosítása a kőbányászat (5 db működő dolomitbánya) és a tőzeg-
kitermelés (Bereki Tőzeg – Alsópáhok; Keszthelyi berek Alsó-rét) területén történik. A kőbányá-
szat a térségi gyorsforgalmi útépítések bővülésével vált jelentősebbé, amin ugyanakkor idegen-
forgalmi ágazatra is kihatással van. 
 

A tőzeg kitermelés az utóbbi években megnőtt, ami azonban tovább már nem bővülhet, mivel a 
lápterületeket a vonatkozó jogszabály ex-lege védetté tette.  
A gazdasági életben a mezőgazdasági termelés eddig is alacsony szintje tovább csökkent. A 
szőlő-, és gyümölcstermesztés az egyik erős ágazata a mezőgazdaságnak, azonban a térséget jól 
ismerő szakemberek véleménye szerint ma idegenforgalmi szempontból nem nyújt kellő alapot 
jelentős, a térség arculatát meghatározó fejlesztésekre.  
 

A szőlőtermesztés elaprózott, a fajtaösszetétele szintén, továbbá egyre csökken az értékesíthető 
mennyiséget előállító és azt kereskedelmi forgalomba hozó, illetve helyben kínáló gazdák, gaz-
daságok száma.  
Néhány pozitív példa mellett, mint a szentgyörgyvári Széchenyi-pince, vagy a Bacchus vendég-
lő Keszthelyen, többnyire az eddigi termelők számának csökkenése, sok helyen a szőlők kivágá-
sa fenyeget. Itt figyelembe veendő a jelenlegi szőlőterületek gondozó tulajdonosok körében az 
egyre növekvő átlagéletkor, illetve a fiatalok ez irányú érdeklődésének hiánya is, ami hosszabb 
távon akár a tájkép megváltozásához is vezető folyamatok irányába mutat.  
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A meglévő adottságok kihasználásához is folyamatos fajtacserékre, térségi szinten jellegzetes 
fajták összehangolt telepítésére, továbbá az értékesítés helyeinek bővítésére lenne szükség. En-
nek hiányában a borászat nem válhat önállóan jelentős idegenforgalmi tényezővé, illetve nem 
aknázhatóak ki kellően az abban rejlő turisztikai lehetőségek. 
A mezőgazdasághoz kötődően az élelmiszer feldolgozás, illetve a gyümölcstermesztés jelentő-
sebb. Utóbbi a térségen belül az észak-nyugati részekhez kötődik jelentősebb mértékben. Ma 
már a borutakhoz hasonlóan ausztriai mintára kezdenek kialakulni az almautak kezdeményezé-
se is.  
 
Ezek lehetőségeit a későbbiekben érdemes lenne megvizsgálni a térség észak-nyugati részeire 
alapozva! 
A térségre a korábbi években sem volt jellemző az ipari termelés. Az elmúlt években a még mű-
ködő ipari üzemek többsége is megszűnt, felszámolták, s ez jelentős munkaerő felszabadulást 
jelentett. A térségnek két fő bázisa Keszthely, illetve a sármelléki reptérhez kötődő ipari terüle-
tek lehetnek.  
Továbbra is elsősorban a kis és középvállalkozások jellemzőek e terület gazdasági életében is. A 
vállalkozások száma 2009 – 2014. között hasonló szinten mozgott, kivéve a mezőgazdasági vál-
lalkozásokat, ahol folyamatos csökkenés figyelhető meg.  
 
Az „új időszámítás”, a 2008 év végén bekövetkezett gazdasági világválság és a magyarországi 
recesszió igen mély nyomokat hagyott a térség gazdasági szereplőiben. Balatoni szinten jelen-
tős, hogy az utóbbi 7-8 év alatt a balatoni idegenforgalmi vállalkozások 67 %-a megszűnt, ebből 
közel 80 %-a  az utóbbi 4 évben. 
Igen nagy szükség lenne egy egységes Nyugat-balatoni befektetési portfolió 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 sport-rekreációs 
fejlesztések sora, Hévíz-Zalakaros-Kehidakustány wellness turisztikai szolgáltatásai, pedig 
gyógy (kur) centrumok körét adná a térségnek; mindamellett, hogy az öko-, lovas és egyéb (ba-
kancsos) turisztikai fejlesztések egymást szinergizálnák az egész térben. 
 
A külföldi állampolgárok tulajdonába jutó ingatlanok a teljes Balaton szintjén 47 %-a lakás, 17 
%-a üdülő, 36 %-a, pedig egyéb (telek, pince, stb.) besorolású volt a vásárlás időszakában (a 
kistérség specifikálta nincs információnk hasonló felmérésről). Az utóbbiakon gyorsan lakóépü-
letek, üdülők létesültek, az előbbieket, pedig többnyire felújítják, átalakítják. 2 
 
A térségben találhatók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság értékes területei, amely-
nek ma már két látogatóközpontja érinti a térséget (Zalaszántó Kotsy-vízimalom és a térség ha-
tárán a Kányavári sziget madármegfigyelő helye). De a Bakonyerdő Zrt is nagyon sokat áldo-
zott az elmúlt időszakban közjóléti fejlesztésekre, ezt bizonyítja a Keszthelyi-hegység kilátói és 
tanösvényei mellett a keszthelyi Festetics Imre Állatsimogató és gyenesdiási Természet Háza 
Látogatóközpont is.  
A BfNPI térségi központja a Kis-Balaton Kutatóházhoz kötődik, ahol Közép-Európa egyik legje-
lentősebb, Ramsari-kategóriás élőhely rendszerén végzik a természetvédelmi kutató, őrző mun-
kákat. 
 
A térség természeti értékei megóvásában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakonyerdő Zrt mel-
lett igen komoly szerepet töltenek be a társadalmi szervezetek.  
 

                                                 
2Varsás Bt. - Keszthely Város Települési környezetvédelmi Programja (2011-2016) 
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Henye boroszlán, Keszthelyi hegység „havasi rózsája”                   Sallangvirág – fokozottan védett növényritkaság 
 

               
                 Agárkosbor                                           Fenékpusztai madárgyűrűző tábor 

 

 
Természet Háza Látogatóközpont          Boglárka lepke 
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A terület egyik sajátos látnivalója a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által 
immár 30 éve üzemeltetett, Palkó Sándor által alapított fenékpusztai madárvárta (ma: Fenék-
pusztai Madárgyűrűző és Repatriáló Állomás), ahol gyűrűzéssel, madármentőhely működteté-
sével, nyaranta madarásztáborok szervezésével és madártani tudományos monitoringgal fog-
lalkoznak, és amely folyamatosan (csoportok esetén előzetes bejelentkezés után) szabadon láto-
gatható. (Esetenként a Kerecsen Egyesület segítségével.) 
 

A Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület két évtizede végzi fajvédelmi (denevér- és gyöngy-
bagoly, fehér gólya), és környezeti nevelési tevékenységét. A keszthelyi iskolákban is számos elő-
adást tartottak és a Madárgyűrűző táborban a MME-vel karöltve programokat szerveztek. A jö-
vőben egy saját tulajdonú mezei iskola mellett nádi- és (újra!) erdei iskola beindítását tervezik. 
 

Fontos a 18 éve működő Forrásvíz Természetbarát Egyesület tevékenysége is a térségben, 
amely elsősorban, de nem kizárólagosan a Keszthelyi-hegység területén végzi a természeti értékek 
feltárását, megőrzését, fenntartható hasznosítását, sok esetben a bemutatásán keresztül. Keszthely 
város területén is számos iskolai és civil programban (parlagfű-gyűjtés, Te Szedd Mozgalom) te-
vékenykedtek. De az illegális hulladékok felszámolásában (Hévíz-Keszthely között, várvölgyi út 
mellett), valamint fásítási programokban (Tapolcai út, Széchenyi utca, Fenékpuszta) és a Szent 
Erzsébet tér rekonstrukciójában (olajtartály kivétele, rózsalugas dísztér) is aktív szeret vállaltak. 
Napjainkban a bakancsos turisztikai fejlesztések, vizes élőhelyek védelme, védett növény- és állat-
faj monitoring, tudatformálás és a biológiai monitoring is feladatai közé tartozik. 
 

A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 1999 óta tevékenykedik a város természeti értékeinek 
megóvása érdekében. Szemléletformáló programokat is tartanak a város oktatási intézményeiben, 
nyaranta „Zöld tábort” szerveznek általános iskolásoknak, akik így pihenés közben ismerhetik 
meg Keszthely természeti kincseit. A diákokkal együtt az évek során száznál több fát és cserjét ül-
tettek el. Tanösvényt építettek, több kiadvány is megjelent az egyesület gondozásában, például a 
Keszthely Zöld Kincsei; a Keszthely Növényvilága;valamint a Keszthely fehér tündérrózsája – 
Tündérrózsa tanösvény Hévíz-Keszthely és az Erzsébet Liget értékleltára, amelyekkel a lakosság 
és az idelátogató vendégek figyelmét hívják fel a városban található természeti értékek védelmére. 
 

Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület tevékenysége Keszthely település és környéké-
nek környezeti problémáiról információk beszerzése, nyilvánosságra hozatala, figyelemfelkeltés a 
természeti és épített környezet harmóniájának megteremtésére, az esetleges környezetszennyezés 
megállítása, a természeti értékek megőrzése, a környezet iránti felelősségtudat erősítése. A balato-
ni vízpart és a tó élővilágának figyelemmel kísérése, a Balaton-part strandolás célú használatának 
zavartalan biztosítása körében érdekképviselet az itt élő és üdülő lakosság számára, a szükséges 
védőterületek és védőtávolságok megtartásának figyelemmel kísérése. A település gazdasági-, tár-
sadalmi fejlődésének a környezeti követelményekkel való összehangolása, a környezet veszélyezte-
tése és károkozás esetén intézkedés kezdeményezése hatóságoknál, szükség esetén perindítás az el-
tiltás és intézkedés végett. Az egyesület a környezet-, természet-, közrendvédelmet, valamint a Ba-
laton-törvény jogszabályi rendelkezéseinek betartását kíséri figyelemmel a településen és környé-
kén.  
Ennek érdekében véleményezési jogot gyakorol a keszthelyi önkormányzat Keszthely település és 
környékét érintő helyi településfejlesztési koncepciójának kialakításánál, területrendezési- és tele-
pülésszerkezeti tervek elkészítése során, a környezettel kapcsolatos önkormányzati jogszabályok 
tervezeténél, a környezeti vizsgálatra kötelezett terv- és programtervezeteknél, a közrendet, bűn-
megelőzést szolgáló helyi rendelettervezeteknél, valamint a Keszthely városában lévő strandokkal 
kapcsolatos önkormányzati határozatok és intézkedések során. 
 

A Balaton első vízvédelmi vonala, a Kis-Balaton és a Balaton legfőbb vízutánpótlása, a Zala-
folyó torkolata.  
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Kiemelendő a Keszthelyi-hegység dolomit és északi részén a Kovácsi-hegy csoport köré szerve-
ződő vulkáni tömbjei sajátos mikroklímájukkal, de itt találhatók Zala megye egyik legjobb bor-
termő helyei is, a kistérség nyugati felének löszös, észak-déli dombhátain.  
Nem szabad kifelejteni a felszín alatti vizeket, a forrásokat, még kevésbé a térség legfőbb ide-
genforgalmi vonzerejét, a magas gyógyhatású termálvizet, amit Európa legnagyobb felszíni 
termál tava, a Hévízi-tó kellően demonstrál!  
 
Nagy arányban maradtak fenn továbbá természeteshez közeli növénytársulások, illetve „ha-
gyományosan”, a környezet adottságaihoz alkalmazkodó, „környezetadekvát”, okszerű gazdál-
kodással művelt tájak, melyeken a gazdálkodók nem a környezetet kívánták minden áron a 
saját igényeikhez alakítani, hanem megpróbáltak a lehetőségek között ők alkalmazkodni a kö-
rülményekhez. Ezen területek növényzetükben, állatvilágukban, illetve mezőgazdasági kulturá-
lis értékeikben sokkal gazdagabbak, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók.  
 
A terület élőhely-komplexei, a Balaton, a Kis-Balaton és a Keszthelyi hegység ma is a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területei. Jelentős gazdagságban találhatóak meg itt 
fokozottan védett és védett fajok, úgy a növények, mind az állatok köréből. Kiemelt fontosságú 
a természetvédelmi területek, a természeti értékek, erőforrások megóvása, tartamos, másként 
fenntartható hasznosítása. Különösen igaz ez annak a fényében, ha megvizsgáljuk, hogy a tér-
ség fő idegenforgalmi vonzerejét mire alapozza, illetve mik azok a vonzerők, amik a mai euró-
pai trendekben meghatározóak.  
 
Ezek a szempontok a teljesség igénye nélkül az egészséges, tiszta, inger gazdag környezethez, a wellness, 
az egészségturizmus, illetve az aktív turizmus lehetőségeihez kötődnek.  
 
A térség fő adottságait megvizsgálva szintén azt látjuk, hogy azok meghatározó módon a természeti, kör-
nyezeti elemekre alapoznak:  

 a Balaton esetében meghatározó annak tisztasága, környezetének rendezettsége, a tó 
hasznosításának fenntarthatósága   

 a térségi gyógy- és wellness turizmus egyértelműen a Hévízre és a környék termálvizei-
re, mint természeti erőforrásokra alapoz, aminek előfeltétele annak tisztasága és hosszú 
távú fenntartható, azaz a mennyiségét nem veszélyeztető hasznosítása 

 a termálturizmusra, különösen a gyógy turizmusra jellemző hosszabb itt tartózkodások 
kiváló és szükséges kiegészítője, és a látogatottsága alapján a térség egyik fő vonzereje a 
Keszthelyi-hegység, mint túralehetőség – ez szintén meghatározó természeti érték 

 Keszthely és Hévíz térségét meghatározta és öröksége révén mai napig befolyásolja a 
Festetics-család öröksége – ennek gondozását a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. 
végzi, tudatos fejlesztéspolitika megvalósításával. A bemutatható értékeinek többsége a 
tartamos mezőgazdasághoz, a tájjal való okszerű gazdálkodáshoz kötődik, ami tájformá-
ló, így idegenforgalmi szempontból kiemelkedő fontosságú hatásán túl relatív magas 
agro-biodiverzitásával is a természeti értékek megőrzése mellett egy újabb példa. 

 
Fontos felismerni, és ezek alapján tudatosítani, hogy a Keszthelyi és Hévízi térség együttes ide-
genforgalmi vonzereje meghatározó mértékben a természeti erőforrásaira 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 jelentős 
hírnévromlást, és az ennek eredményeként törvényszerűen bekövetkező vendégkör csökkenést 
megélték.  
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Akik ezt megélték, tulajdonképpen egy természeti értékük romlásának érezhették meg a köz-
vetlen következményeit, aminek káros hatásai a mai napig negatívan kihatnak a Balaton meg-
ítélésére, holott a víz minősége immár közel fél évtizede kiváló, sőt, a Zala-torkolat példáján 
bátran kijelenthető, hogy közel fél évszázada nem látott tisztaságú.  
A térség ma együtt él a környezetével, annak minden változása kihat a kistérségek gazdasága, 
főleg az idegenforgalmi ágazatainak eredményeire. Fel kell ismerni, hogy a Nyugat-Balatonnál 
létfeltétel a fenntartható fejlődés megvalósítása! Ennek hiányában azokat az erőforrásait éli fel a 
terület, amelyből jelenleg közvetve megélhetését megtalálja.  
Az Alpok és a Kárpátok magasan fekvő, környezetileg érzékeny területein élők számára a kör-
nyezet és a saját egészségük közötti közvetlen összefüggések mára egyértelműek, az itt élő né-
pesség környezeti érzékenysége kiemelkedően magas.  
 
A Nyugat-Balaton térségnek, különösen, ha a „Natúr-Kultúrpark” fejlesztése3 irányába kíván 
elmozdulni, létfeltételeit meghatározó feladata ezen helyi környezeti, természeti értékek tudato-
sítása, a megóvásuk, ennek érdekében pedig a fenntartható hasznosításuk fontosságának széles 
körben való elfogadtatása! 
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a Keszthely – Hévíz várospáros idegenforgalmának, illetve az 
itt lakó népesség életminőségének jelene és jövője alapvetően a természeti erőforrásainak meg-
óvásán áll, vagy bukik, azért tenni tehát mindenkinek kötelessége és érdeke is egyben.  
Ennek fényében a fejlesztések egy esetben sem valósíthatnak meg ezzel ellentétes célokat, annak 
kockázata nélkül, hogy azok közvetlenül, vagy rossz példákon keresztül közvetve ne befolyá-
solnák idővel a terület legfőbb, meghatározó vonzerejének, a természeti erőforrásoknak és az 
egészséges környezetnek az állapotát. 
 
A Keszthelyi-hegység és környezetében tehát a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a kőbá-
nyászat, továbbá az idegenforgalom nagyon jelentős. Az idegenforgalom, a turizmus jelenti 
huzamosabb ideje a gazdasági szerkezet vázát. A Balaton melletti települések és Hévíz közelsé-
ge egész éves tevékenységet ad a lakosság számára.  
Mára újra nő a vendégszoba kiadásából élők száma a növekvő hazai turizmus miatt (SZÉP Kár-
tya és biztonság), az utóbbi években és hónapokban.  
 

 
4.2.2 A KÖRNYEZETI FELTÉTELEK ALAKULÁSA A VÁROSBAN 
 
A környezet állapotára jellemző mutatószámok közé sorolható a levegőtisztaság, a zaj ártalom, 
a rendelkezésre álló vízbázis tisztasága, a felszíni vizek tisztasága és természetes tisztulása, a 
szennyvizek kezelése, a szemétgyűjtés és szemét elhelyezés rendszere, szelektált hulladékgyűj-
tés térnyerése, hulladékfeldolgozás, az erózió elleni védelem, az erdők és a természetvédelmi 
területek megóvása, a megújuló környezet kímélő energiák részarányának folyamatos növelése. 
A város a helyi védelem alá vont természeti értékeinek, területeinek megőrzésére külön kiemelt 
figyelmet fordít. 
Keszthely városa az elkerülő utak megépítése után is, főként a nyári turisztikai szezonban, a 
jelentős Balaton-partra érkező közúti forgalom miatt - levegőjét tekintve - jelentős terhelésnek 
van kitéve, azonban a nagyobb zöldterületek közelsége, a Balaton klímája, valamint a kedvező 
északnyugati szélirány viszonylag tisztán tartja a város levegőjét. A forgalom okozta zajártalom 
nem jelentős ugyan, de bizonyos időszakonként zavaró hatású. A közlekedési rendszer raciona-
lizálásával a zajártalom megfelelően kordában tartható. 
 

                                                 
3
Sánta Gábor – Varsás Bt. (2005): A Keszthelyi-hegység turisztikai fejlesztése – című tanulmány részletesen foglal-

kozik a térség kiemelt fejlesztési területeivel. 
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A város a vízellátó bázisát a nyirádi karsztvíz képezi. Az ivóvíz ellátás tartósan megoldott és 
minősége is megfelelő. A környékről felszínre hozott gyógyvizek visszapótlása a törvényi sza-
bályozás miatt megoldott, így a környezetet a kiemelt gyógyvizek hiánya nem rombolja. Az 
élővizek tisztasága, a nádasok jelenléte, a Balaton-part csatornázottsága igazán jónak mondható. 
Feltétlen előrelépést jelent a korábbi évek hiányosságaihoz képest, a keszthelyi szennyvíztisztító 
telep 2013-2015. évi korszerűsítése, innovatívvá tétele. 
A város területén több „gyermekbetegségét” kinőve 2005 óta jól működött a „sárga zsákos” 
begyűjtési rendszer, majd továbbfejlesztve a szelektív gyűjtést, 2011-től áttértek a „3 kukás” 
frakció szerinti begyűjtésre, valamint megmaradt a lakótelepek környékén a szigetes szelektív 
hulladékgyűjtés. Keszthelyen rendszeres a szemétgyűjtés és a rendszerelvű szemételhelyezés és 
feldolgozás (KETÉH Kft és a ZALAISPA projekt keretében történő válogatással) is megoldott az 
EU normáknak megfelelően.  
A térségben keletkező szilárd és folyékony települési hulladék, szelektív gyűjtése és korszerű 
kezelése is már nagyobb részt megoldott. 
 
A környezet értékeinek megőrzésében nagy szerepe van a környezetkímélő és megújuló ener-
giaforrások térnyerésének. E környezettudatos, tervezett cselekedetek egyike a közvilágítási és 
intézményfejlesztési projektek után, a korszerű tömegközlekedési eszközök bevezetése és az 
intermodális közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése lesz.  
A napos órák száma, valamint a kedvező éghajlat lehetővé teszik hosszabb távon az alternatív 
energiaforrások használatát, a geotermikus energia és napenergia bővebb hasznosítását.  
 

Keszthely város gazdasági programjában kiemelt szerepet kapott a természeti és épített környe-
zet megóvása, fejlesztése.  
Fontos a környezetvédelem társadalmi elfogadásának növelése, partnerség a lakossággal, a civil 
szféra részvételének és szerepének növelése a környezeti állapot megőrzésében.  
 
 
 

4.2.3 HELYI GAZDASÁG, INFRASTRUKTÚRA 
 
Keszthely és térsége történelme folytán, egyrészt mezőgazdasági adottságú terület, ami a kör-
nyező települések gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik; másrészt a Balaton 
és a Hévízi-gyógyforrásnak köszönhetően mára jelentős turisztikai szolgáltató és kereskedelmi 
területként is funkcionál.  
Keszthelyen és környékén jelentős természeti erőforrások (gyógyvizek, Keszthelyi-hegység, 
geológiai képződmények, nádasok, Kis-Balaton élővilága, stb.) találhatók, melyek alapvetően 
meghatározzák a térség lehetséges fejlődési pályáját. A város, de főleg közvetlen térsége kül-
földön is széles körben ismert, megfelelő természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy hosszabb távon is dinamikusan, az országos átlagot meghaladó mértékben fejlődő térség-
gé váljon.  
 
Keszthelyen tíz év alatt csaknem a felére csökkent a turisztikai érdekeltségű vállalkozások ará-
nya. A városban a vendégforgalom és a vendégéjszakák száma is jelentős visszaesést mutatott 
az elmúlt évtizedben. A külföldi-belföldi vendégek aránya 10 év alatt megfordult, de ez a ten-
dencia az utóbbi 4 évben erősödött meg igazán. 
A turizmus, vendéglátás kiszolgáló egységei elsősorban a vízparti lehetőségekhez kapcsolód-
nak, ennél fogva a térség gazdaságát erőteljes szezonalitás jellemzi.  
A szálláshelyek alapvető problémája Keszthelyen, hogy a szállodák és panziók zöme alacso-
nyabb kategóriájú, korlátozottan képes megcélozni az igényesebb, illetve nívósabb szolgáltatá-
sokat elengedhetetlen követelményként elváró közönséget.  
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Az alacsony szálláshelyszám ellensúlyozásaképpen domináns a turizmust kiszolgáló egyéb 
létesítmények (éttermek, cukrászdák, boltok, szórakozóhelyek stb.) száma.  
 
Ipar tekintetében Keszthely meglehetősen alulreprezentált, az ipari övezetek jelenléte ellenére. 
Kereslet híján nem épült meg az északi ipari parkba tervezett inkubátorház sem. Mezőgazdaság 
tekintetében nagyrészt az egyetemnek köszönhetően a szőlő- és gyümölcskultúrák még jelentő-
sek, emellett országos átlag feletti az erdősültség, valamint a gyepterületek aránya. A szántóföl-
deken elsősorban a gabonafélék termesztése jellemző. Az egykor domináns szarvasmarha-
tenyésztés helyett 2014-ben a baromfi- és sertésállomány aránya növekedett, fontos kiegészítő 
ágazat a méhészet. A gazdálkodás tőkeszegény kisgazdaságokban, valamint a volt szövetkeze-
tekből alakult jobb, de korántsem megfelelő tőke ellátottságú vállalkozásokban folyik.  
 
Az elmúlt fejlesztési periódusban számos európai uniós projekt valósult meg, de a fejlesztések 
elsősorban az állami és a nonprofit gazdasági szektort erősítették, elmaradtak a térségben a je-
lentősebb munkahelyteremtést eredményező, magáncégek által megvalósított gazdaságfejlesz-
tési projektek.  
A Pannon Egyetem Georgikon Karával történő jövőbeli potenciális együttműködés további elő-
nyöket biztosíthat a városnak a K+F+I, illetve új nevén S3 (Smart Specialization Strategy = Intel-
ligens Szakosodási Stratégia) területén. Ezáltal az agrártudományok (pl. biotechnológia) terén 
olyan városi tudásközpont alakulhat ki, amelynek nem csupán országos, hanem határon átnyú-
ló hatása is lehet. Ez tovább növelheti a város vonzerejét az elsősorban magas, műszaki végzett-
ségű munkavállalók esetében. 
A város versenyképességét erősen befolyásolja, hogy az egypólusú, turizmusra épülő gazdasá-
got mennyire lesz képes ellensúlyozni más gazdasági tevékenységekkel.  
Ehhez jó alternatívát jelenthet a könnyűipar, amelyhez a kevésbé képzett munkaerő rendelke-
zésre áll a járásban. A térségben az idegenforgalom fejlődéséhez, mint kiszolgáló szektor (építő-
ipar, hajógyártás, műanyag feldolgozás, fém- és lakatos ipar, nem környezetterhelő szerelő ága-
zatok, csomagolóanyag ipar, faipar, üvegipar, stb.) járulhat hozzá az ipar.4 
 
 
4.2.3.1 Műszaki infrastruktúra 
 
4.2.3.1.1 Közlekedés 
 
A várost a transz-európai közlekedési hálózatok (közúti és vasúti egyaránt) nem érintik. A nem 
megfelelően szervezett Zala megyei vasúthálózatban Keszthely és más megyei települések ösz-
szeköttetése nem megoldott. Az útviszonyok, illetve a rossz vasúti ellátottság következtében a 
városkörnyéki autóbusz hálózat messze a magyarországi átlag fölött van.  
A helyi és helyközi autóbuszjáratok a vonzáskörzeti kapcsolatok kiszolgálásában jelentős sze-
repet töltenek be. A kistelepülések közlekedési kapcsolatában Hévíz és Keszthely központi sze-
repe jellemző, a két város: közlekedési csomópontként szolgál. Az Északnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Keszthelyi Telephelyén jelenleg egy darab alacsony padlózatú autóbusz 
van forgalomban, mely sajnos nem Keszthely és Hévíz között közlekedik, ahol erre valóban 
szükség lenne.  
A 2015-ben átadott, az európai és a 21. századi elvárásoknak is megfelelő új autóbusz állomás 
nagy előrelépést jelent a helyi közösségi közlekedés színvonalát illetően.  
 
 
 

                                                 
4Keszthely Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2016-2020. 
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Közúti közlekedés  
 
Keszthely autóval a 71-es számú főúton a Balaton északi partján vagy Balatonszentgyörgyön át 
a déli partja felől is megközelíthető. A város határában ér véget a Rédics–Lenti felől érkező 75-
ös számú, illetve a Körmend–Zalaegerszegről jövő 76-os számú főút, mely az elmúlt években 
(2009-2015) elvégzett duplasávos nyomvonal kialakítás, szélesítés és új nyomvonal kiépítése 
révén jelentősen gyorsabb közlekedést tett lehetővé. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. 
Keszthely az M7 autópályáról rövid idő alatt elérhető, ha elkészül 2018-ra a 76-os főút nyugati, 
Fenékpusztát elkerülő szakaszának, M7-re felvivő gyorsforgalmai felhajtója. 
A kistérségeken belüli közlekedés a part menti települések esetén, főleg a vasút jelenlétének, 
illetve a távolsági buszjáratok sűrűségének köszönhetően alapvetően jó. A térségben ugyanak-
kor pont azokon a részeken nem megfelelő a megközelíthetőség, amelynek feltárása idegenfor-
galmi szempontból és foglalkoztatási szempontból is tartósan nehéz – a háttértelepülések ese-
tén. 
A helyi közösségi közlekedés biztosítása jelenleg kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, 
melyet a város a menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításra vonatkozóan az 
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel(ÉNYKK Zrt) kötött szerződés szerint 
lát el. Az info-kommunikációs eszközökkel is ellátott új buszpályaudvart 2015. évben adták át. 
 
A város belső úthálózata jónak mondható, a 92 km-ből szinte 100 % aszfalt vagy beton burkola-
tú. A város közútjai folyamatos felújításra szorulnak, az elmúlt 6 évben a teljes úthálózat 15 %-a 
új burkolatot kapott.  
2011-re teljesen kiépültek az egységes buszvárók a kistérségben és a városban (a tájba illő, turisz-
tikailag látványos buszvárók kistérségi uniós támogatásból készültek el a Keszthelyi kistérségben). Az 
intermodális közlekedés (autóbusz közlekedés, vasúti közlekedés, parkolás és kerékpáros közlekedés) 
fejlesztését tartalmazó kistérségi pályázat megvalósításával mind a távolsági, mind a helyi au-
tóbuszok fogadására alkalmas pályaudvar épült Keszthelyen, illetve felújításra kerültek a város 
területén található autóbusz megállóhelyek is.  
Mivel azonban a tömegközlekedést a kötelező mértékben biztosító, de piaci alapon működő 
ÉNYKK Zrt-tól nem várható el ellenszolgáltatás nélkül a tömegközlekedés sűrítése, és mivel ezt 
az ellenszolgáltatást az eleve forráshiányos települések nem tudják megadni, ezért ma a térség-
ben hiány van a közlekedés minősége terén. A kereslet mértéke mind a járatok számát, mind 
azok minőségét befolyásolja.  
 
A nyári idegenforgalmi szezon alatt több turisztikai jelentőségű közlekedési eszközzel találkoz-
hatunk a városban: sűrűn jár a DOTTÓ (városi kisvasút a látnivalók és a parkolók között), 2016-
tól már a szomszédos Gyenesdiásra is épít járatszámaival a megújult szolgáltatás. 5 éve pedig 
már kerékpáros riksa bérlésére és a Festetics kastély területén hintózásra is lehetőség nyílik. 
 
A városban, a nagy ívű belváros-fejlesztéseket követően „anomáliákat” váltott ki a parkolás 
kérdése, a parkolási helyzet megoldatlansága. A közlekedési rend változása és a parkolási rend-
szer átalakítása révén később azonban a város négy pontján jelentős befogadóképességű tömb-
parkoló is kialakításra került, különböző díjövezetekben. A Fő tér forgalomcsillapítása után ke-
rült kialakításra a Sörház utcában a parkolóudvar, mely jelenleg is üzemel a volt Kertmozi terü-
letén, valamint az önkormányzati tulajdonba került Rákóczi utcai parkolóház. A Balaton-parti 
sétányfejlesztések révén megszűnt a Hullám Szálló mögötti aszfaltozott parkoló. Ennek kiváltá-
sára a Balaton Szálló mögötti részen került kialakításra egy kavicsozott parkoló, mely nem ön-
kormányzati tulajdonban van, további parkolóhelyek kerültek kialakításra a vasút mellett, 
majdnem akkora darabszámban, mint amennyi megszűnt a Hullám szálló mögött. Mindezek 
mellett a Zeppelin téren, a Nádor utcai parkolóban, a Sopron utcai parkolóban, a Piacparkoló-
ban, a Vásártéren és számos utcában megoldottabb és rendezettebb lett a parkolás.  
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A parkolás szabályozásról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet szerint a 
parkolás biztosításáról az önkormányzat a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit 
KFT közreműködésével gondoskodik. 
 

Élénkülőben van a kerékpáros közlekedés is. 2015-ben elkészült a főbb nevezetességeket érintő 
Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakasza, ami egyben összeköti a két szomszédos 
várost, valamint betorkollik a Balatoni Bringakörútba. A beruházás során összesen több mint 3 
km új kerékpárút épült, ebből közel 1 km a kijelölt és 2,7 km az újonnan megépített burkolat. A 
biciklizők így eltekerhetnek a kastély mellett, a Sétáló utcán, a Fő teret érintve, az Erzsébet ki-
rályné utcán pedig legurulhatnak a park mellett egészen a Balaton partig. A kivitelezés során 
elsődleges szempont volt a két keréken közlekedők biztonsága.  
Keszthely kerékpárút-hálózata ezzel nagyjából kiépült, de hiányoznak a különböző városrésze-
ket, alközpontokat összekötő kerékpáros nyomvonalak. A kerékpárút hálózat kialakítása to-
vább folytatódik, hiszen már elkészültek a Hévízi és a Csapás úti kerékpárút tervei. Ez a kerék-
párút csatlakozna a már elkészült Északnyugat-dunántúli kerékpárúthoz. Jelenleg tanulmány-
terv szinten áll a Külső-Zsidi úti kerékpárút, amely a Csapás úti körforgalomtól a Kárpát utcáig 
lett megterveztetve. Továbbra is átfogó cél a biztonságos, a belvárosi zsúfoltságot enyhítő köz-
úti infrastruktúrafejlesztés, a kerékpározás feltételeinek javítása. Ez feltétlen szükséges egy un. 
„kerékpárosbarát város” kialakításához. A feltételek javításának eszköze a kerékpárútvonalak há-
lózatosítása lehetne.  
 

 
Keszthely város meglévő és tervezett kerékpárút hálózata (forrás google maps) 

 
A városban a járműforgalom egyre nagyobb növekedése átszervezést igényel, aminek vezérelve 
volt a történelmi belváros tehermentesítése várost elkerülő út és külső körgyűrűk kialakításával. 
Ennek a koncepciónak szerves részeként valósult meg a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
keretében a Kossuth – Deák - Szent Miklós csomópont átépítése (2011), körforgalom kialakítása 
a területen, mely a közlekedési koncepcióval összhangban a városközpont tehermentesítését 
szolgálta.  
A meglévő közúti infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt feladat, hogy a jelenlegi és a jövőben 
várható forgalom a (települési és természeti) környezetet minél kisebb mértékben terhelje. A 
jövőben a belváros forgalomcsillapítás tovább kell, hogy folytatódjon, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés, a közösségi közlekedés, illetve P+R parkoló-kapacitások erősítésével.  
 
 



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                      8315- Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.              
 

39 

Vasúti közlekedés  
 

A vasúti közlekedés funkció közül Keszthelyen a személyszállítás kap fő hangsúlyt, hiszen a 
26/a vonal közvetlen elérésével lehetőség nyílik budapesti, bécsi, nyíregyházi valamint pécsi 
utazásra. Továbbra is kevés turista veszi igénybe a vasúti közlekedés nyújtotta lehetőségeket, a 
helyi lakosok is inkább célközlekedésre használják a járatokat; habár évek óta nem történt ko-
molyabb fejlesztés a vasúti nyomvonalon, ugyanakkor 2015. évben megkezdődött a pályaudvar 
épületének teljes felújítása, mely előreláthatólag 2017-ben zárul le.  
 
Vízi közlekedés  
 

A Balatonnak köszönhetően, főleg a nyári szezonban nagy hangsúlyt kap a vízi forgalom a vá-
ros turisztikai életében, mely inkább idegenforgalmi célú utazásokra ad lehetőséget, ezáltal szí-
nesítve a város kínálta szolgáltatásokat és utazási alternatívákat. Keszthely jelenleg egy közfor-
galmú kikötővel rendelkezik, mely üzemeltetése és karbantartása a BAHART feladatát képezi. 
A sétahajózás szolgáltatásra is egyre nagyobb a kereslet, így a piacon BAHART Zrt. mellett erre 
specializálódott több kisebb vállalkozás is megjelent az elmúlt években.  
A Libás térségben található Phoenix vitorláskikötőt a BAHART 2004-ben építtette. A vitorláski-
kötőt 2014-ben magánbefektetők vásárolták meg, majd az idei évben megkezdték a telep inf-
rastruktúrájának felújítását, kibővítését is. A first class stégrendszerrel felszerelt, felújított és 
átalakított vitorláskikötő kihasználtsága az idei évben már az új tulajdonos várakozásának meg-
felelően alakult.  
Keszthely idegenforgalmának fenntarthatóságában és fejlődésében meghatározó szerepet betöl-
tő vitorlássport élénkítése érdekében a Phoenix vitorláskikötő tulajdonosai a helyi utánpótlás 
nevelés fejlesztését is célul tűzték ki.  
 
Légi közlekedés  
 

A Keszthelytől 19 km-re fekvő sármelléki egykori FlyBalaton, ma Hévíz-Balaton Airport nem-
zetközi repülőtér a térség és az ország egyik legfontosabb regionális státuszú repülőtere. Jelen-
leg 4 légitársaság, mindösszesen 11 városból indít járatokat Sármellékre.  
Az UTair légitársaság Moszkvából, az InterSky légitársaság Zürichből, Hamburgból, 
Friedrichshafen-ből, Düsseldorfból és Berlinből, a Freebird légitársaság a törökországi 
Antalyából, míg a Germania légitársaság Erfurtból indít szezonális jelleggel járatokat.  
Fontos feladat a közeli 200 ha-os területen a légikikötő működésének fenntartása, mert a Hévíz-
Balaton Airport repülőtér a nyugat-dunántúli térségben katalizátor lehet a régió turizmusának és gaz-
daságának fejlődésében, bekapcsolódhat az európai regionális repülőtér-hálózatba. 
A reptér közelségéből a térségben jelenleg leginkább Hévíz képes profitálni. Keszthely a szál-
láshelyek számának és színvonalának növekedését követően juthat olyan versenyhelyzetbe, 
hogy a légi közlekedés lehetőségéből fakadó előnyöket hatékonyabban legyen képes kihasznál-
ni. 
 
Kerékpárutak 
 

A jó minőségű, megfelelően kiépített és szolgáltatásokkal biztosított kerékpárút-hálózat megléte 
a turisztikai infrastruktúra kínálat palettáján, talán a jövő egyik leghangsúlyosabb kérdése. Az 
egészségorientált életmód népszerűsítésével, a környezet értékeinek felértékelődésével párhu-
zamosan világszerte terjednek a különböző aktív szabadidős és turisztikai formák. Az aktív 
turizmuson belül is kitüntetett helyet foglal el a kerékpározás, mely nemcsak mint szabadidős, 
turisztikai tevékenység, hanem - főként településen belüli viszonylatban - környezetbarát és 
bizonyos keretek között rendkívül praktikus közlekedési eszköz is.  
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Magyarország a kerékpáros turizmus szempontjából a fejlődő piacok közé sorolható. Az ország 
mindössze 2000-2100 km hosszú kerékpárút hálózattal rendelkezik, azonban szembesülni kel-
lett azzal a ténnyel, hogy a kerékpárutak nemhogy összefüggő hálózatba nem kapcsolódnak, de 
még műszaki szabványok sincsenek azok kivitelezésére.  
 

 
 
 
A Nyugat-balatoni kerékpárút hálózat jelenlegi szakaszai és a már kiépült 200 km-es Balaton-
parti kerékpárút hálózat térségi szakasza még használható kerékpározásra, de több helyütt fel-
újításra, kitáblázásra és szolgáltatás-kiépítésre szorul.  
 
Hiszen egy adott útvonalhoz szükséges infrastruktúra a legfontosabb ismérve: legyen bizton-
ság, kitáblázás, pihenő, térkép, szervizszolgálat. 
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http://revomag.hu/2015/kerekparral-a-nyugat-balatoni-regioban 

 
 
Akár sport, akár rekreációs célra használják, minden esetben fontos, hogy az iránytúrák és kör-
túrák szervezhetőek legyenek! Ezen túl meghatározott szakaszonként a megfelelő kiszolgáló 
turisztikai szolgáltató létesítmények hiánya (vendéglők, esőbeállók, kölcsönzők, műhelyek), 
illetve a teljes szakaszt tekintve a megfelelő információs rendszerek (táblák, térképek, informá-
ciós pontok) az, ami a további gátja ezen idegenforgalmi ág fejlődésének.  
 
Még 2015-ben közel 30 milliárd forint értékű magyarországi kerékpárút-fejlesztésről döntött a 
kormány, ezzel a turisztikai szempontból legfontosabb útvonalak fejlesztését nemzetgazdasági 
szempontból kiemeltnek minősítették. Ezek megvalósítására célként a 2018-as évet tűzték ki 
célul. 
 
Ebben a zalai Balaton-parti térséget és a várost érintő legfontosabb fejlesztés a Balatoni Bringa-
kör komplex fejlesztése lenne, melyhez tervek szerint becsatlakozna – köldökzsinórszerűen - a 
Kis-Balaton és a másodlagos prioritásként a Keszthelyi-hegység is. 
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A tó körüli legelső nyomvonalak még a ’90-es években kezdtek épülni, de a több mint 200 km-
es teljes kör is elmúlt már 15 éves. Sok helyen a gyökerek tönkretették már a burkolatot, az út 
menti növényzet kezdte egyre jobban leszűkíteni a keresztmetszetet, a településeken belüli sza-
kaszok egy része a gépjármű- és gyalogosforgalommal közös úton halad, tehát bőven megérett 
a hálózat egy ilyen nagy ívű és komplex fejlesztésre.  
További probléma, hogy a megépült hálózat önkormányzati fenntartása mindeddig megoldat-
lan volt. Előkészítés alatt van azonban az a döntés, hogy a Magyar Közút vegye át a bicikli utak 
működtetését és fenntartását.  
 
A Közlekedési Koordinációs Központ (KKK) már kidolgozott javaslata szerint a kerékpárfor-
galmi hálózat országos, regionális jelentőségű szakaszait, illetve az első és másodrendű főutak-
kal párhuzamos külterületi szakaszokat is a közút látná el, amihez költségvetési forrást is kell 
biztosítani. Ez megszüntetné a jelenlegi karbantartási, működtetési problémákat és tisztázná a 
hatásköröket. 
 
A városban is történt komoly előrelépés, hiszen uniós támogatással valósult meg a Hévíz és 
Keszthely közötti kerékpárút összekötése a Balatoni Bringakörúttal, de ugyanez a fejlesztés tette 
lehetővé, hogy Keszthely turisztikailag frekventált pontjai között is kapcsolatot teremtődjön. 
 
Mindehhez 2012 októberében az önkormányzati tulajdonú Keszthelyi Városüzemeltető Egy-
személyes Nonprofit KFT nyújtotta be pályázatát a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez 
„Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása” címmel a Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázati konstrukcióban. A sikeres pályázatnak köszön-
hetően a beruházás 279,62 millió forint európai uniós támogatással, a Széchenyi 2020 program 
keretében valósulhatott meg. Az elnyert támogatás a beruházás összes költségét fedezte, saját 
forrást nem igényelt a pályázó részéről. 
 
A Balaton-parton 2015-ben átadott biciklis infópontnál tavasztól őszig ingyenes mosdóval, víz-
csappal várnak minden kerékpározót. 
 
 

 
http://www.balatontipp.hu/balatoni_bicikliut/_balatoni_bringkorut 
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A 2.751 méter megépült és 983 méter jelölt kerékpárút ezzel érinti Keszthely több kiemelt turisz-
tikai jelentőségű nevezetességét, látnivalóját. A Helikon Kastélymúzeumot, a sétálóutcát, a Fő 
teret és a Balaton-partot egy útvonalra fűzve mutatja be a Keszthelyre érkező és Keszthelyen 
közlekedő kerékpárosoknak a város legjelentősebb látnivalóit. A projekt eredményeként Keszt-
hely kerékpárral a Pipacs utcától egészen a Balaton-partig könnyedén átszelhetővé vált. A ke-
rékpárút mentén, több helyen is pihenőpontok létesültek, ahol turisztikai táblák szolgáltatnak 
hasznos információkat a kerékpározók számára. Az út és kerékpárút burkolási munkálatait ki-
egészítik a közműveket érintő feladatok, az utak menti kertészeti munkák, valamint a forgalom-
technikai táblák elhelyezése is. 
 
2016-ig a térségi körutak kialakításánál a meglévő kitáblázott utak – Balatoni Bringakörút, 
Zalakaros – Hévíz, Kis-Balaton kerülő – mellé négy teljesen új útvonal került kidolgozásra, ösz-
szekapcsolták a kis-balatoni körutat a balatonival. Igaz, az érintett földút, esős időben használ-
hatatlan. Jelenleg összesen 18 kitáblázott útvonal van a térségben. 
A korábban meglévő mintegy 15 kerékpáros esőbeállót 30 új épülettel bővítették.  
A távlati tervekben 60 szerepel, hogy biztosítani a biciklis főutakon maximum két kilométeren-
ként, a mellékutakon a maximum öt kilométerenként legyen belőlük. Az esőbeállókat elsősor-
ban pihenésre, információs funkciókra szánják. 
 
Fontos eleme a későbbi fejlesztéseknek a kerékpáros-barát minősítő rendszer. A szálláshelyeknek vállal-
ni kell az egy éjszakás vendégeket is, ettől legfeljebb előre megadott időpontban térhetnek el. 
Zárt tárolót is biztosítaniuk kell a bicikliknek, és kapcsolatban kell lenniük a kerékpáros segély-
hívó rendszerrel és a szervizekkel. A vendéglátóhelyeknek kerékpártároló, és kerékpáros me-
nüt, a múzeumoknak kerékpártárolót, csomagmegőrzőt kell biztosítani.  
A kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások, vendéglátás tekintetében a hazai kereslet számotte-
vő növekedésére kell számítanunk a turisztikai piacon is. Ezt különösen az támasztja alá, hogy a 
kerékpárokon belül növekszik az igényes felső és középkategóriás, sportolásra és szabadidős 
célokra használható típusok részaránya.  
Szükség van olyan kerékpárutakra is, amelyek a háttértelepüléseket kötik össze a Balatoni Brin-
gakörúttal, lehetővé téve ezzel a régió ily módón történő felfedezését.  
A ténylegesen kerékpározásra szolgáló útvonalak azonban rövidek, és nincsenek egymással 
összeköttetésben. Bár a kisforgalmú utakat jól lehet kerékpározásra használni, a tapasztalat 
azonban azt mutatja, hogy az autósok nem figyelnek a kerékpárosokra.  
A helyzetet nehezíti a néhány éve módosult KRESZ szabály is, amely nem teszi kötelezővé la-
kott területen kívül a 90 km/h sebességhatár betartását, tehát ahol azt tábla nem tiltja, ott ennél 
gyorsabban is lehet haladni. 
 

A 2014-2020-as uniós támogatási ciklusra kidolgozott országos komplex kerékpáros program-
ban, a tervek között szerepel a balatoni bicikliút mellett, a Budapest és Balaton közötti kerékpá-
ros összeköttetés is, valamint a Dunát követő EuroVelo útvonal Budapestig tartó szakaszának 
és a kapcsolódó budapesti belső szakaszoknak a kiépítése. 
 
 
Turista utak 
 

A város kitűnően felújított (K, K+, Z, Z+ jelzésű) turistaútjai, amelyek a belváros és Fenékpuszta 
nevezetességeihez visznek, valamint a Keszthelyi-hegység túrautakkal behálózott területei ideá-
lisak kisebb-nagyobb túrázásra, számtalan lehetőség van családoknak, kisgyermekkel, vagy 
hosszabb útvonalra vágyóknak, nehezebb terep iránt érdeklődőknek, de a könnyebb útvonalat 
keresőknek is. A hegységen halad keresztül az Országos Kéktúra. 
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A lehetőségek száma szinte korlátlan. Számos kilátó, barlang, látnivaló csalogatja a természet 
szerelmeseit. Az erdőben a fák hűvös árnyéka ideális menedék a nyári nap forrósága elől.  
A Keszthelyi hegység kijelölt erdei turistaútjai hosszabb barangolásokra csábítanak. Kihűlt lá-
ván, dolomiton és tengeri üledéken visznek az utak, míg bejárjuk a tanösvényeket, egyik kilátó-
tól a másikig, barlangok mélyére ereszkedünk, bazaltfolyosókat mászunk és kiolvashatjuk a 
kőzeteket, a földtörténeti koroknak eme óriási képeskönyvében lapozgatva. Érdemes így meg-
ismerni a tájat! 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az utóbbi 10 évben több turisztikai célterületet 
alakított ki a Keszthelyi-hegységben (zalaszántói Kotsy-vízimalom, Csodabogyós barlang, Kút 
barlang). Ezeket, akár csak a Bakonyerdő Zrt közjóléti fejlesztéseit érdemes végig kirándulni, 
hiszen egyben indítópontjai és célállomásai is lettek több egyedi bakancsos túraprogramnak, 
szervezett rendezvénynek (Festetics Imre Állatsimogató, Természet Háza Látogatóközpont, 
kilátók és tanösvények). 
Manapság már egyre elterjedtebb a speciális botokkal történő gyaloglás is a nordic walking. 
 
A Keszthelyi-hegység legkedveltebb kirándulóhelyei a Nagymező, Cseri kapu, Bélap-völgy és a 
Büdöskút puszta kirándulóközpontok. Itt kiépített szalonnasütő helyek, asztalok – padok, foci-
pálya, esőbeálló várja a kirándulókat.  
A környéken az 1930-as években az első turistautak kijelölésénél bábáskodó, később a bakan-
csos túrákat leírásaival népszerűsítő, „ökoturisztika atyjaként” számon tartott Darnay-Dornyay 
Béla (1887 – 1965) nevét viseli az a - D jelzésű – emléktúra útvonal, amely napjainkra egyre 
népszerűbb közel 17 km-es hosszával. 
Az útvonalat a Forrásvíz Természetbarát Egyesület rajzolta ki és festette fel 10 éve, új nyomvo-
nalat teremtve a Kilátók útjának, a panorámás „riviéra” oldalakon. A kirándulást kedvelők így 7 
(Festetics, Berzsenyi, Kitaibel, Padkő, Bél Mátyás, Batsányi, Szépkilátó), a közelmúltban felújí-
tott illetve újonnan megépült kilátóból gyönyörködhetnek a Keszthelyi-öbölben és a Nyugat-
balatoni térségben. 
(Csiki László, keszthelyi volt könyvtár-igazgatóról később érdemes lenne kijelölni és elnevezni egy utat a 
hegységben, hiszen a 20. század derekén rendszeresen természetjáró túrákat szervezett a Keszthely kör-
nyékét megismerni vágyóknak, egyetemistáknak.) 
 
A Magyar Természetjáró Szövetség és konzorciumi partnerei gondozásában az elmúlt években, 
hazai és Európai Uniós forrásból újult meg a legnépszerűbb hazai túraútvonal: az Országos 
Kékkör.  
A 140 éves múltra visszatekintő, 1987 óta közhasznú alapítványként működő Magyar Termé-
szetjáró Szövetség parterei, szervezetei és tagjai révén a mai napig népszerűsíti a természetjá-
rást, az aktív- és ökoturizmust, felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára és a 
természet védelmére. Karbantartja a turista úthálózatot, információt biztosít a természetbarát-
oknak, összefogja és segíti az érintett szervezetek munkáját a gyalogos, kerékpáros, vízi-, bar-
lang-, sí és hegymászó túrák területén. 
A Keszthelyi-hegységben a Forrásvíz Természetbarát Egyesület a megbízott és közreműködő 
partner tag civil szervezet, aki a megújításban aktív szerepet vállalt tagságán keresztül. 
 
A magyarországi Országos Kékkör összességében egy több mint 2500 kilométer hosszú, három 
nagyobb szakaszból álló túraútvonal, amelyen körbejárhatók és megismerhetők Magyarország 
jelentősebb tájegységei.  Az emblematikus túraútvonalon évente 150 ezer turista fordul meg. A 
nagy múltú túraút az elmúlt években Európai Uniós források révén újult meg.  
A 2,7 milliárd forintos (9 millió euró) támogatás révén megtisztították a benőtt növényzettől a 
gyalogos utakat, helyreállították a forrásokat, az úton található kilátókat és pihenőhelyeket fel-
újították, kerékpáros nyomvonalat jelöltek ki.  
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Újrafestették a nyomvonalról tájékoztató kék jelzéseket, egységes információs táblákat helyez-
tek ki. Több helyen modern turistaszállásokat hoztak létre.  
A magyarországi Országos Kékkör így olyan ökoturisztikai attrakcióvá vált, ami egyaránt 
igénybe vehető pihenési, rekreációs, üdülési és teljesítménytúrázás, sport céljára. 
 

 
Szépen kitáblázott utak mentén haladhatnak a Keszthelyi-hegységben kirándulók 

 
 
 
4.2.3.1.2 Közművek 
 
Keszthely városban az elmúlt 20 évben főleg a Kertváros térségében szinte folyamatos volt a 
hiányzó közművek kiépítése, melyhez a pénzügyi források pályázati támogatások, valamint 
önkormányzati- és lakossági hozzájárulások felhasználásával voltak biztosítottak.  Megállapítha-
tó, hogy a város közműves infrastruktúrája ivóvíz, szennyvíz, földgáz, távbeszélő hálózat, elektromos 
energia vonatkozásában megfelel az EU-s előírásoknak. 
A települési közműrendszerek többsége regionális vezeték, melyek a közvetlen régió egy részét 
is kiszolgálják. Fejleszteni kellene azonban a csapadékvíz elvezetés és kezelés rendszerét, vala-
mint megvizsgálandó a Kertváros központi TV csatornával történő ellátása. Keszthely város 
vízellátása megoldott, az igények kielégítése – a fejlesztési tervekben foglalt növekedést figye-
lembe véve is – teljes körűen megoldható.  
A legnagyobb problémát a regionális vezetékek elöregedése, illetve környezetüknek közvetlen 
beépítése okozza. Legtöbb vízkimaradás a Kertvárosban és a Zámor térségben tapasztalható, 
ahol rendszeresen előfordul rövidebb vízszünet a csőhálózatban bekövetkező sérülések elhárí-
tása alatt.  
 
Keszthely város környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a felszíni vizek összegyűjtése és 
károkozás nélküli elvezetése. A városban kiépültek a fő vízelvezető rendszerek, és részben elké-
szültek a vízminőség javító, kezelő rendszerek is. Ezek bővítése, karbantartása elsőrendű fel-
adat. A város parti területein a magas vízállás okozhat problémát, melyet tovább súlyosbíthat a 
Balaton tervezett vízszint emelése.  
 
Az utóbbi időben számos energiahatékonysági projekt valósult meg (közvilágítás korszerűsíté-
se, napelemes rendszerek kialakítása, stb.).  
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2015 őszén megkezdődhetett a Polgármesteri Hivatal és a Gagarin utcai Óvoda épületenergeti-
kai fejlesztése, mely során a hivatal és az óvoda teljes külső homlokzati felújítása mellett a mo-
dern nyílászárók beépítésével jelentős energia megtakarítást értünk el.  
A Városüzemeltető Kft. fejlesztési elképzeléseinek részeként egy 1,8 MW kapacitású biomassza 
erőmű is megépülhetett, mely az idei évben történt átadását követően a távhőszolgáltatásban 
vesz majd részt.  
A Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrárműszaki Tanszékén kutatások folynak a megújuló-, ill. 
alternatív energiák alkalmazása terén, a bemutatóüzemben számos fejlesztés megtekinthető. 
Ennek a tudástőkének a felhasználásával a térség az alternatív energiatermelés mintaterületévé 
válhatna.  

 
Ivóvízellátás  
 

A vezetékes vízellátásért Keszthelyen a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Keszthelyi Üzemveze-
tősége a felelős. A szolgáltatott vízmennyiség 4300-4500 m3/nap, a víz 90 %-a Nyirádról érkezik 
(karsztvíz), a fennmaradó 10 %-ot a kisebb fúrt kutak adják.  
A helyi ivóvízhálózat hossza 96 km, 1 db közkifolyó található a városban. A lakosság 99,5 %-a 
vezetékes ivóvízzel ellátott, a fennmaradó 0,5 % a közkifolyóból nyer ivóvizet. Fejlesztés e téren 
jelenleg nem szükséges, azonban fontos a szolgáltatás szinten tartása, a folyamatos karbantar-
tás. Keszthely városában ugyanis megoldott az ivóvízellátás, de komoly gondot okoz a hálózat 
egyes részeinek az elöregedése, illetve az ebből eredő csőtörések.  
Sürgős lenne az elavult hálózat ütemezett cseréje, felújítása, melynek érdekében folyamatos a 
kapcsolattartás az Önkormányzat és a DRV Zrt. között, és a város által útburkolat felújításra 
tervezett utcákban a felújítások előtt a vizműszolgáltató elvégzi a vezetékek rekonstrukcióját.  
 
A Nyirádon kitermelt ivóvíz az 1970-es évek elején megépült 20,4 km NA500 mm-s, valamint 
6,7 km NA600 mm-es úgynevezett regionális ivóvízvezetéken jut Keszthely város térségébe. A 
regionális vezeték teljes hosszban AC anyagú csőből készült, acélcsövek beépítésére csak a 
technológiai szerelés kívánalmainak megfelelően, béléscsöves átvezetéseknél és műtárgyak ki-
alakításánál került sor. Ez a vezeték hivatott ellátni Keszthely és térsége pufferjául szolgáló 
Gyenesdiás magas pontjára épített 3000, illetve 5000 m3-s tárolókat, amelyek a város konstans 
nyomásértékű vízellátását biztosítják. A 171,33 m túlfolyószintű medencék hivatottak a csúcs-
időszaki vízigényeket kielégíteni. Normál időszakban a település vízellátása az említett gravitá-
ciós övezetről maximálisan kielégíthető. Szezonban – Balaton parti településről lévén szó – 
szükséges beüzemelni az ún. felső zónai műveket, melyek lényeges nyomásváltozást a gravitá-
cióshoz képest nem okoznak. Cserszegtomajon épült egy 200 m3-es medence, mely folyamato-
san szabályozza a nyomásértékeket csúcsidőszakokban.  
 
A város topográfiája miatt egy nyomás-zónán üzemel – Gyenesdiás 3000 illetve 5000 m3-s me-
dence – a településrész geodéziai magasságától függően 1,9 - 6,1 bar közötti nyomásértékek a 
jellemzőek. A városi elosztóhálózat 79 %-ban AC, 20 %-ban PVC, és csupán 1 %-ban acél, illetve 
öntöttvasból készült.  
A városban körvezeték rendszer került kiépítésre, amelynek következtében nem alakulhatnak 
ki rossz vízminőséget okozó pangó vizek.  
Az egyes területrészek szakaszolási lehetősége nem minden esetben megoldott, így meghibáso-
dások esetén előfordul, hogy a szükségesnél nagyobb területrészek kizárása történik meg a víz-
ellátásból a javítás idejére. Üzemeltetési gondokat okoz, hogy régebben a vezetékeket kizárólag 
azbesztcement csövekből készítették – a városban 79%-ban ilyen üzemel – és ezek nagyon sérü-
lékenyek. A megnövekedett forgalom, a járművek súlyának növekedése dinamikus igénybevé-
telnek teszi ki a hálózatot, amelyeket egyes régebben épített vezetékszakaszok nem bírnak.  
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A legnagyobb problémát a regionális vezeték elöregedése, illetve környezetének közvetlen be-
építése okozza.  
 

Vízbázisok kapacitása, kitermelhető víz elméleti mennyisége összesen 60000 m3/nap, mely az alábbi víz-
nyerő helyekből adódik össze:  
- Nyirád vízbázis (NyBRV felé adható) 54500 m3/nap  
- Vonyarcvashegy Erzsébet forrás 3500 m3/nap  
- Gyenesdiás János forrás 1000 m3/nap  
- Hévíz Vadaskerti kút 1000 m3/nap5 
 

A vízellátó rendszer rekonstrukciója folyamatos. Mivel a rendszerek többsége 30 év óta üzemel, 
üzembiztonságuk és teljesítőképességük folyamatos fenntartása érdekében előtérbe került a 
szűk keresztmetszet felszámolása, párhuzamos vezetékek kiépítése, tároló kapacitás bővítések, 
nyomászónák kialakítása. A regionális szállítómű üzemelését 24 órás műszakban a DRV Zrt. 
hibaelhárító egysége biztosítja. 
A Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NyBRV), mint műszaki rendszer a DRV Zrt legnagyobb 
és legösszetettebb regionális vízellátási műve, vízmennyiségi, hidraulikai és üzemirányítási 
szempontból egyaránt. 
 

A teljes rendszer a Balatont nyugati irányból öleli körbe, északon Zánkáig, délen pedig 
Balatonőszödig, mindezt az alábbi ábra szemlélteti. 
 

1. ábra: Nyugat-balatoni Regionális Vízmű területi lehatárolása 

 
Az NyBRV legfontosabb vízbázisai a Nyirádi vízbázis és a Balaton. Kisebb vízbázisok is megta-
lálhatók a rendszerben, ezekből néhány kút és forrás nyer vizet. 
A város egész területe és környéke az NyBRV Keszthelyi ágán található, és egyike a rendszer 
által ellátott összesen 100 db településnek.6 

                                                 
5 Keszthely / Vadaskert (K-4 kút) vízbázisának felülvizsgálata 2018-ban lenne esedékes, azonban üzemeltetői szán-
dék szerint a kút termelésének fokozása vált szükségessé. Ugyan a korábbi terv alapján a Hévízi-tóra vonatkozó 
hatás elhanyagolható volt, a DRV Zrt. teljes felülvizsgálatot végeztetett az Envicom 2000 Kft-vel a megnövelt terme-
lés hatásainak modellezésére. 
A szomszédos Cserszegtomaj / Dobogó kasztakna vízbázisának terv-felülvizsgálatát 2013-ban az Aquaplus Kft. 
elvégezte. A modellezést a korábbi, 720 m3 /nap átlagos víztermeléshez képest jelentősen csökkentett, 27.4 m3 /nap 
(10000 m3 /év) mennyiségre készítette el (a Hévízi-tó védelme miatt, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságba beol-
vadt, korábbi Nyugat- dunántúli Vízügyi Hatóság engedélye alapján). 
 
6
Gorján Ferenc (2015): Rövid tájékoztató Keszthely Város vízellátásáról (szakmai jelentés) 
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Vízminőségi jellemzők  
 

A vízrendszer-kiépítés kezdeti időszakában a vízmennyiség iránti magas igény volt a meghatáro-
zó, míg az elmúlt időszakban az EU követelményeket is kielégítő minőségjavításkerült előtérbe. 
A 90-es évek elejéig tartó vízigények állandó növekedését az akkoriban még ellátatlan területek 
bekapcsolása, iparfejlesztési törekvések, az idegenforgalom növekedése, valamint az akkori ma-
gas támogatás miatti, irreálisan alacsony vízdíjakból eredő, pazarló vízfelhasználás befolyásolta. 
Alapvető változás következett be a 90-es évek elejétől. A politikai és gazdasági rendszerváltással 
egy időben - a piacgazdaságra való átállás jegyében - megváltozott a vízi közműellátás elszámolá-
sának módja.  
 

A szolgáltatási díjat a valós ráfordításoknak megfelelően kellett az ármegállapítóknak (állam ill. 
önkormányzatok) meghatározniuk. A valós termelési díjak bevezetése mellett az állami támoga-
tás aránya is jelentősen csökkent, aminek következtében mind a közületi, mind a lakossági fo-
gyasztók körében a takarékosság révén a fogyasztói igények dinamikusan csökkentek. A fogyasz-
tás csökkenése miatt a kapacitás kihasználtság romlott. 
 

A kapacitás kihasználtság alacsony szintjét az üdülőterületből adódó szezonalítás is 
nagymértékben befolyásolja. Amíg a vízellátó művek országosan 70-80 %-os éves kapacitás ki-
használással üzemelnek, addig a szezonalításból adódóan az NyBRV rendszer éves kapacitás 
kihasználtsága havi csúcsban 70 %, átlagban csupán 45 % körüli. Az alacsony kihasználtság miatt 
a fajlagos üzemeltetési költségek és a szolgáltatási díjak is az átlagosnál jelentősebben növeked-
nek. 
 
A kitermelt vizek kiváló minőségű karsztvizek. Összetételük annyira jó, hogy külön tisztítás 
technológiát nem igényelnek, csupán a kötelezően előírt fertőtlenítést. Ez Nyirádon klórgázt 
jelent, míg a forrásoknál mennyiségarányos hypó adagolást.  
 
1. táblázat: Karsztvíz minőség mutatók 

VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTER ÉRTÉK 
KESZTHELYEN 

Összes keménység 23 nk0 
pH 7,35 
Elektromos vezetőképesség 672 µS/cm 
KOI ps 0,48 mg O2/l 
Nátrium 5,3 mg/l 
Arzén 1,2 µg/l 
Ammónium <0,05 mg/l 
Nitrit <0,05 mg/l 
Nitrát 6 mg/l 
Klorid 6,6 mg/l 
Szulfát 50,8 mg/l 
Vas <0,05 µg/l 
Mangán 0 µg/l 
Alumínium <40 µg/l 
Fluorid 0,20 mg/l 

Minden érték a jogszabályi határérték alatt található. 
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Csapadékvíz-elvezetés  
 
Kvt 48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátossá-
gaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell: f) a települési csapadékvíz-
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és előírásokat.  
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2008-ban elfogadta Keszthely Város Helyi Vízkár-
elhárítási és Polgári védelmi Tervének aktualizált változatát, mely számba veszi a várható helyi 
feladatokat, és a rendelkezésre álló eszközöket. Helyi vízkár kialakulásában – a Balaton, mint 
állóvíz viszonylatában – elsősorban a lehulló csapadéknak van döntő jelentősége, a domborzati 
adottságok miatt.  
A csapadék elvezetéséről a település területén vegyes rendszerű elvezető hálózat gondoskodik.  
Részét képezik a vízfolyások, árkok, valamint elsősorban a városközpont területén található 
zárt csapadékvízgyűjtők. A felszíni vízfolyások szennyeződése elsősorban a lemosott anyagok 
útján történik. Téli időszakban a kiszórt csúszásmentesítő só mosódik le az utakról, míg egész 
évben a közlekedésből eredő szennyezőanyagok lemosódásával kell számolni.  
 
A városi csapadékvíz-elvezető rendszer fontosabb paraméterei a következők:  
 
- Nyílt csatorna (fedett vagy fedetlen) hossza 76.800 m  
- Zárt csatorna (csővezeték) hossza 38.000 m  
- Záportározók száma: 2 db  
 
A vízelvezető rendszer tartalma és a záportározók által befogadott csapadék víztisztítás után a 
Balatonba kerül. A tisztítás 3 lépésben történik: ülepítés, rácsos szűrés, nádszűrő. 
 
A hálózat állapota megfelelőnek mondható, de a fenntartás nem minden esetben megoldott, 
több helyen esetleges a csatornák tisztítása, karbantartása. Ennek magyarázata, hogy az utcai 
árkok karbantartására az Önkormányzatnak nincs anyagi forrása. Az ellátottság területi eloszlá-
sa sem egyenletes, a Kertvárosban minimális a kiépített vízelvezetés.  
 
Az új programidőszakban a fenti problémák enyhítése érdekében a város tervezi TOP támoga-
tási konstrukciók keretében, új csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítését, egyrészt a Belváros-
ban, másrészt a Kertvárosban (Mély út) és a régi Zámor városrészekben.  
A csapadékadatok alapján megállapítható, hogy a korábbi években a május, és az augusztus-
szeptember hónapok voltak a legcsapadékosabbak, míg mostanában inkább a február és a szep-
tember-november. Mind az aszályos hónapokra, mind a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű 
csapadék fogadására fel kell készülnie a városnak. 
 
Hiányosságok között szerepel a Kertváros teljes csapadékvíz csatornázatlansága. A belvárosi – 
Pethő, Bakacs és Nádor – utcák csapadékvíz elvezetési terveit 2014-ben felülvizsgálták, vízjogi 
engedélyezésük 2015 elején megtörtént, pénzügyi forrás függvényében az elkövetkező években 
megvalósításuk is megkezdődhet.  
2014-ben elkészült az Új-zámori utcák nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, 
mely létesítmény megépítése a térség csapadékvíz elvezetési problémáit részben megoldotta. 
Megoldatlan a Keszthely és Gyenesdiás határán lévő vízfolyás medrének felújítása, melynek 
ügyében a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFTfelvette a kapcsolatot 
Gyenesdiás Község Önkormányzatával.  
A meglévő főgyűjtő rendszerek karbantartása megfelelő, de a városi elosztó hálózatnál csak 
sürgős esetekben tudnak intézkedni a költségvetési forrás szűkössége miatt, így a rendszernek a 
fenntartása csak részlegesen felel meg a mai kor követelményeinek.  
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A belvízelvezető főgyűjtők állapotával, karbantartásával kapcsolatos szemlét minden ősszel a 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal végzik.  
 
2011. március 31-én átadásra került a Büdösárok záportározója. Ez a „Keszthely Város belterüle-
tet védő csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” - címmel beadott NYDOP pályázat, több mint 116 
millió forinttal támogatta a beruházást, melyhez a város 20 millió Ft önerőt biztosított. 
A projekt fontosságát az igazolta, hogy a Móra Ferenc utcát és a vele párhuzamos Apát utcát 
nagy esők után, gyakran elöntötte a víz, mert a közeli szűk mederszakasz visszaduzzasztotta a 
magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizet. Ez a probléma azonban csak nagyobb-
részt oldódott csak meg, mert a klímaváltozásnak köszönhetően 2015-ben és 2016-ban is volt 
olyan impulzus-szerű intenzív eső, melyben színültig telt a Szent Imre árok új, betonburkolatos 
medre és az új gát is kicsinek bizonyult a Toldi Miklós út mentén. 
 
Normál esőzésnél a csapadékvizeket a város, központi részéből a Szent Imre árkon és a Keszt-
helyi övárkon keresztül a Büdös árok vezeti el a Balatonba. Ennek a város közepén áthaladó vízfo-
lyásnak a rendezése és átépítése, azonban már 1976-ban megkezdődött. A vízfolyás nyíltvízi 
jellege megszűnt, hosszának jelentős részében zárt meder került kialakításra, az alsó torkolati 
szakaszt kivéve. A vízfolyás torkolati szakaszát jelentősen átépítették az 1980-as évek folyamán 
a Balaton vízminőség védelme érdekében (Balaton Program). A vízfolyás e szakaszára jellemző 
volt, nagy intenzitású csapadékesemények alkalmával a szűkített mederszakasz visszaduzzasz-
totta a magasabban fekvő területekről lefolyó csapadékvizeket, mely a környező, főként az 
Apát, a Toldi és Móra Ferenc utcákban időszakos elöntéseket okozott. 
Jelenleg a Büdös árok az ún. elosztó medencén át jut a Balaton parti nádas szűrőmezőre. A le-
begő anyagok kiülepedése a kiszélesített és kimélyített Büdös-árok medrében zajlik le. A vízfo-
lyásból tovább kerülő ülepített csapadékvíz egy nádas szűrőmezőre kerül, ahol az oldott álla-
potban lévő anyagokat a nád és a sás szervezetükbe beépítve felhasználják.  
A fejlesztés Keszthely belterületén belül a Balaton parton, a Büdös árok jobb partján létesült. A 
kialakított tározó a vasútvonal és a Balaton közötti parti sávban, fákkal, bokrokkal sűrűn benőtt 
területen kapott helyet. 
 
A jövőben azonban javulás várható mind a Balaton vízminőségében, mind a Zámor városrész 
mély fekvésű területeinek csapadékvíz elvezetésében. A rendkívüli esőzések növekvő gyakori-
ságára való tekintettel az önkormányzat tervezi a Büdös árok árapasztó vápák átbocsátóképes-
ségének javítását, mely a kerékpárút átereszeinek átépítésével érhető el. 
 
A Szent Imre árok Nyárfa utcai szakaszának a Zámor utca és Pázmány Péter utca közti szakasza 
rendezetlen, és lefedése szükséges lenne ahhoz, hogy az utca rendezett városképet mutasson.  
 
A 2014. évi munkák során jelentős feladat volt a beszakadt víznyelőrácsok cseréje és a nagy 
mennyiségű csapadékos idő több belvíz elvezetési problémát is felszínre hozott, amelyek elhárí-
tását folyamatosan elvégezték.  
A víznyelőrácsok cseréje viszonylag magas költségigényű feladat, tekintettel azonban annak 
közlekedésbiztonsági jelentőségére, a hibák feltárására és javítására a következő években is ki-
emelt figyelmet fordít a városüzemeltető cég.  
A város parti területein a magas vízállás okozhat problémát. A felszíni vizek okozta terhelés a 
Balaton-part Helikon szálló felőli parti sétányán szembetűnő, ahol a Balaton magas vízszintje és 
a kedvezőtlen szélirány miatt gyakoriak az elöntések.  
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A jövőben a városnak szorgalmaznia kellene, csapadékvíz gyűjtésére, un. ciszternák létesítését, magán-
építkezéseknél és középületeknél egyaránt. Ezek megléte csökkentené az egyre gyakrabban előforduló heves 
esőzések okozta csatorna-problémákat. (Európa több országában már az építési engedélyek kötelező eleme a 
csapadékvíz gyűjtő ciszterna létesítése.) 
 
A Balaton vízszintjének (a mindenkori nullpontra vonatkozóan: 103,42 mBf) 2010-2014. évi ala-
kulásait az alábbi diagram ábrák mutatják be: 
 
 

2. ábra: Balaton vízszintje 2010. január 1 – december 31 között 

 
 
 

3. ábra: Balaton vízszintje 2011. január 1 – december 31 között 
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4. ábra: Balaton vízszintje 2012. január 1 – december 31 között 

 
 

5. ábra: Balaton vízszintje 2013. január 1 – december 31 között 

 
 

6. ábra: Balaton vízszintje 2014. január 1 – december 31 között 
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Villamosenergia-ellátás, közvilágítás  
 

Keszthely város energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a 
földgáz áll rendelkezésre. A villamos energia jellemzően a világítás és technológiai energiaigé-
nyek kielégítését szolgálja.  
 
A villamos energiaellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan terület 
nincs, a kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A közvilágítás kiépítettsége 
lakott területek vonatkozásában teljes körű.  
 
Sikeres KEOP pályázat révén - 2014-ben megvalósult fejlesztés során - több mint 2600 világító-
testet cseréltek ki LED-es típusúra, melynek segítségével jelentős költségmegtakarítással számol 
az önkormányzat a közvilágítási kiadásokban.  
Az új lámpafejek – mérésekkel igazoltan - ugyanazon fényerőt tudják biztosítani jelentősen ki-
sebb teljesítményfelvétellel, ami évente mintegy 210.000 kWh energia-megtakarítást eredmé-
nyez.  A villamos energia szolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., (Búza tér 
8/a., H-7626 Pécs).  
A jelenlegi ellátási rendszer működése a város területén környezetterhelést nem okoz. A város 
távlati fejlesztési igényeihez kapcsolódó villamos energia hálózati és egyéb kiegészítő létesít-
mények fejlesztése a város területén további környezetterhelést nem jelent, mivel az energia 
előállítás más térségben történik.  
 
A szolgáltatott villamos energia mennyisége összesen Keszthelyen 53.818.000 kWh, ebből:  

• háztartási:     21.396.000 kWh,  
• gazdálkodók részére szolgáltatott:          90.000 kWh,  
• kommunális célra:      3.962.000 kWh,  
• ipari célra:     11.278.000 kWh,  
• közvilágítás:       1.060.000 kWh,  
• egyéb célra:     16.032.000 kWh.  

 
A fogyasztók száma összesen Keszthelyen a 2014. évi statisztikai adatok alapján 13 612 db, eb-
ből:  

• lakossági:   12 284 db,  
• kommunális:        140 db,  
• ipari:         275 db,  
• mezőgazdasági:        16 db,  
• egyéb:        897 db.  

 
A közvilágítási célú hálózatok hossza Keszthelyen összesen 93,5 km, a kisfeszültségű hálózat 
hossza 149,6 km. A legjelentősebb energiafogyasztók a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemé-
lyes Nonprofit KFT, a Keszthelyi Kórház és a keleti iparterületen telephelyező Horváth –Ép Kft.  
 
Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók alkalma-
zásának szükséges elterjedését. A szokványosan alkalmazott energiahordozók előállításával és 
hasznosításával jelentkező környezetterhelést csökkenteni csak a megújuló energiahordozók 
alkalmazásával lehet.  
 
A környezeti állapot javítása nem csak helyi, országos, hanem világérdek, amelyre ma már 
nemzetközi szerződések, valamint a Párizsi Klímakonferencia (COP21) is kötelez.  
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Földgázszolgáltatás  
 

Keszthely város területén 1984. évtől épült ki az igényeknek megfelelően a vezetékes földgázel-
látás. Jelenleg a kiépítettség mértéke 95 %-os, Az országos nagynyomású földgázvezeték 
Cserszegtomaj felől közelíti meg a települést. Keszthely északi részének külterületén került ki-
alakításra a 68/8 bar-os gázátadó állomás. A gázátadó állomáson maximálisan áthaladó gáz-
mennyiség 27.000 m3/h.  
 
A gázfogadó állomás a Zsidi-Csapás utcai kereszteződés ÉNY-i oldalán került elhelyezésre. Az itt maxi-
málisan átfolyó gáz mennyiség 9.000 m3/h. Keszthely jelenlegi gázigénye megközelítőleg 8.000 m3/h. A 
középnyomású földgázhálózat 3 bar üzemi nyomású rendszer, melynek hossza 55.000 m. A belvárosi ré-
szen 100 mbar-os emelt kisnyomású vezetékhálózat üzemel, melynek hossza 5500 m és nyomásszabályo-
zója a Park utcában található.  
A gáz-ellátottság a településen 80%-os, a gázfűtéses lakások száma pedig mintegy tíz százalékkal alacso-
nyabb, vagyis 70%-ot tesz ki. A városban található távfűtő hálózatra kötött lakások az összes lakás száza-
lékában mintegy 13 %-ot tesznek ki.  
 
Keszthely város a vezetékes földgáz ellátó rendszerbe teljesen be van kapcsolva, mind a háztartásokban, 
mind az intézményekben, közületekben, így a fűtés és melegvíz előállítás gáztüzeléssel történik. A gáztü-
zelésből szén-monoxid és nitrogén-oxidok – melyek légszennyező anyagok – kerülnek a környezeti levegő-
be. A jelenlegi szolgáltató az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (Nagykanizsa Zrínyi u.32.), ellátá-
si területe Somogy megye, Veszprém megye és Zala megye.  
 
Legjelentősebb fogyasztók a Keszthelyi Kórház, Horváth–Ép Kft. Az ellátott felhasználói cso-
portok (fogyasztók) létszámának vizsgálata során az alábbi adatok álltak rendelkezésre:  

• háztartási kategória: 7638 db,  
• közületi kategória: 1291 db  
• ipari: 1db fogyasztó  

 
Az egy km-re vetített meghibásodások száma: 0,04 db/km. Korábbi években megvalósult az 
acél vezetékek katódos védelme, csapszekrények és csatlakozó vezetékek cseréje, tervezett fej-
lesztések között a nyomásszabályzó állomás cserék, elzáró cserék, magánterületen haladó elosz-
tó vezetékek kiváltása szerepel.  
 
 
 
Távhőszolgáltatás  
 
A város távhő ellátási rendszere mintegy 1210 lakásra kiterjedően végez hőszolgáltatást, ezzel 
közel 5000 lakost érint, a város területének ¼-én. Üzemeltető az Önkormányzat tulajdonában 
lévő Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT. A városban található távfűtő 
hálózatra kötött lakások az összes lakás százalékában mintegy 15 %-ot tesznek ki. 
 

Szent Miklós utcai fűtőmű: A fűtőműhöz 6 db hőközpont csatlakozik: Fodor I., Fodor II., Csoko-
nai ÁMK és a Bercsényi u. 2. sz. alatti épület.  
Vásár téri fűtőmű: Fűtött lakások szám 413 db.  
Vaszary utcai kazánház: 3 lakóépület fűtését és HMV ellátását biztosítja; fűtött lakások száma: 80 
db.  
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Megújuló energiaforrások alkalmazása 
 
A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT 2013-as év elején benyújtott pályá-
zatai közül a „Fejér György Városi Könyvtár és Városi Edzőterem napelemes rendszerének ki-
építése”, a „Csány-Szendrey ÁMK Székhelyintézmény napelemes rendszerének kiépítése”, az 
„Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény napelemes rendszeré-
nek kiépítése” valamint a „Városi strand napelemes rendszerének kiépítése” című pályázatok 
összesen nettó 63.888. eFt támogatásban részesültek. 
 
A Keszthely Város Önkormányzata nevében a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes 
Nonprofit KFT által 2014-ben benyújtott és 2015-ben támogatásra érdemesnek ítélt fotovoltaikus 
pályázata révén a Gagarin utcai Óvoda és Bölcsőde, illetve a Kísérleti utca 10/A. épületének 
napelemekkel történő felszerelése valósult meg, mely során összesen 28,25 kW-os megújuló 
elektromos teljesítmény előállítására van lehetőség.  
 
A Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrárműszaki Tanszékén kutatások folynak a megújuló- ill. 
alternatív energiák alkalmazása terén, a bemutatóüzemben számos fejlesztés megtekinthető.  Itt 
zajlik a biomassza ill. földhő hasznosítás mezőgazdasági háttérfeltételeinek vizsgálata, illetve a nap-
energia hasznosító berendezések hőtechnikai vizsgálata.  
A kar képzései között szerepel az „Alternatív-energia termelési rendszerszakértő” szakirányú 
továbbképzés is. Lebonyolításra került több nemzetközi kutatási-képzési projekt is (pl. „REBE” 
azaz Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság terüle-
tén) a témában.  
 
 
Távbeszélő hálózat, központi televízió és antennarendszer  
 
A távbeszélő hálózat olyan mértékben került kivitelezésre, hogy gyakorlatilag minden beépített 
ingatlan bekapcsolható. A vezeték nélküli távközlés terén Zala megye területén az országos 
mikrohullámú rendszer részeként a Magyar Telekom Nyrt-nek, az Antenna Hungária Zrt-nek, a 
Magyar Honvédségnek és a mobil távközlési szolgáltatóknak üzemelnek bázisállomásai.  
A mobil telefonok elérhetősége a település nagy területén megfelelő, a vételi lehetőség a keszt-
helyi bázisállomásról biztosított.  
 
Műsorszórás területén az Antenna Hungária Zrt. digitális és analóg rendszerű mikrohullámú 
hálózata végzi a rádió és a TV adórendszerek modulációval történő ellátását.  
Zala megyében a Kab-hegyi TV-URH gerincadó, továbbá a Nagykanizsai TV átjátszó adó játszik 
szerepet a földfelszíni műsorszórásban. Újabb bázis állomás telepítése nem várható a megyé-
ben.  
 
A városban üzemelő HIR-SAT 2000 Kft. 1995-től biztosítja Keszthelyen a kábeltelevíziós szolgál-
tatást. A központi televízió antenna rendszer a Kertváros kivételével teljesen behálózza a várost. 
2004-től alkalmassá tették a hálózatot szélessávú, nagy sebességű Internet elérésre. A folyama-
tos fejlesztéseknek köszönhetően elmondható, hogy ma már egy komplex kommunikációs cso-
mag áll rendelkezésre.  
Keszthelyen jelenleg 35 analóg és 68 digitális csatorna vételének lehetősége biztosított. 2008 ja-
nuárjától elindították kábeltelefon szolgáltatásukat is. A Magyar Telekom Nyrt. a 2014-2015-ben 
végezte el az optikai kábelek cseréjét is a városban.  
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4.2.3.2 Ökológiai infrastruktúra 
 
4.2.3.2.1 Szennyvízkezelés 
 

A szennyvízcsatornával való ellátottság 98 %-os, a kiépített szennyvízcsatorna hossza 89 km. A 
kiépült rendszerre folyamatos az ingatlanok rákötése. A szennyvíz gravitációs rendszeren – 
átemelők és nyomóvezetékek közbeiktatásával – jut el a 21.500 m3/nap kapacitással rendelkező 
szennyvíztelepre. A szennyvíz kezelése 3 fokozatban történik, a foszfortalanítás is megoldott. 
Cél a 100 %-os arány elérése. A szippantott szennyvíz elhelyezése nem Keszthely közigazgatási 
területére történik, hanem Tapolcára, a DRV Zrt egyik telephelyére. A Balaton törvény előírásai 
szerint a beépítetlen területek szennyvízcsatornával történő ellátása folyamatos a beépítésekkel 
együtt. Hiányként jelentkezik még Fenékpuszta csatornázatlansága.  
A DRV Zrt. egy pályázat keretében támogatást nyert a keszthelyi szennyvíztisztító-telep korsze-
rűsítésére, kapacitásbővítésére és a kapcsolódó iszapkezelési létesítmény építésére. A munkála-
tok 2013-ban kezdődtek meg és 2015 októberében került átadásra a felújított telep.  
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló közel 3 milliárdos beruházás biogáz hasznosítására is 
alkalmas lett. 
A Keszthely város külterületén üzemelő központi szennyvíztisztító telepen az ülepítő, techno-
lógiai rendszerek közül kiemelkedik az új építmény együttes, melynek bővítése régóta indokolt 
volt. A keszthelyi szennyvízelvezetési agglomerációba 17 település tartozik, melyek szennyvizét 
a telep fogadja és kezeli. Mivel mindegyik érintett település a Balaton kiemelt üdülőkörzetében 
van: a technológiai biztonság, a vízgyűjtő terület védelme, az ökológiai állapot megőrzése ki-
emelt jelentőséggel bír. 
 

A beruházás során a teljes szennyvíztisztítási technológia is korszerűsítésre került és a telep 
biogáz hasznosítására is alkalmas teleprésszel bővült. A szennyvíz iszap anaerob rothasztásos 
eljárásával a bomlási folyamatok során képződő biogáz energetikailag is hasznosításra kerülhet. 
A 120 ezer lakos-egyenérték terhelésű telep 18 ezer köbméter/nap kapacitással bír.  
 

A keszthelyi agglomeráció csatornázottsága már most már eléri a 95 %-ot, további terhelés a 
jelenleg 75 %-os rákötési arányok növekedése miatt volt várható a szennyvíztelepen. Mivel az 
érintett települések mindegyike a Balaton kiemelt üdülőkörzetébe tartozik, és az agglomeráció a 
25/2002. (II.27.) Kormányrendelet szerint érzékeny vizek vízgyűjtőjén fekszik, ezért a jogszabályi 
kötelezettség alapján biztosítani kellett a beérkező szennyvizek határértékeknek megfelelő tisz-
títását. A projekt fő célkitűzése volt a telep korszerűsítése és kapacitásának bővítése a Balaton, 
mint a tisztított szennyvíz végső befogadó védelme érdekében.  
(mg/l) 

KOIKr (mg O2/l) 29 - 31 50 
BOI5 (mg O2/l) 10 - 12 15 
Összes lebegő anyag 
(mg/l) 

5 - 10 35 

NH4 N (mg N/l) 0,5 - 1,5 2 
Összes nitrogén (mg 
N/l) 

13 - 14 15 (V.1.XI.15) 
20 (XI.16. 

IV.15.) 
Összes foszfor (mg/l) 0,3 - 0,4 0,7 

A tisztítási technológia során elfolyó szennyvíz minősége téli és nyári időszakban egyaránt megfelel a 
kibocsátási határértékeknek. 
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4.2.3.2.2 Hulladékszállítás és ártalmatlanítás 
 

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alap-
ján a hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre, mely 100 %-ban Ön-
kormányzati tulajdonú. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
2011. július 1-től nem veszélyes hulladékok szállítással történő begyűjtését végzi, mint közszol-
gáltató (A VÜZ Nonprofit Kft. június 30-ig látta el ezt a feladatot, a HUSZ Kft. csak munkáltatói 
jogutódja a VÜZ Nonprofit Kft-nek).  
Emellett a részben önkormányzati tulajdonban lévő KETÉH Kft. – mely regionális hulladékgaz-
dálkodási feladatokat lát el – fő tevékenysége a hulladékok hasznosításra való előkészítése hul-
ladékválogató műben és a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása komposztálással. A 
telephelyre beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 2/3-ot.  
A KETÉH Kft. üzemelteti Keszthely városának lakossági hulladékudvarát és a kommunális hul-
ladékok kezelésére szolgáló átrakó állomást.  
A szelektív hulladékgyűjtés 3 frakciós szelektív begyűjtési rendszerben és gyűjtőszigeteken ke-
resztül történik. A KETÉH Kft. és a ZALAISPA közös projekt keretében megépült válogatómű-
ben válogatja és bálázza a telephelyre beérkezett haszonanyagokat.  

 
4.2.3.2.3 Köztisztaság fenntartása, zöldterület-gondozás 
 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő, közhasználatú zöldterületek, valamint a rajtuk lévő nö-
vényzet, berendezések és felszerelési tárgyak fenntartásáról, védelméről, valamint rendeltetés-
szerű használatáról az Önkormányzat döntése alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet  Keszthely 
(GESZ Keszthely) bevonásával gondoskodik.  
Közhasználatú zöldterületnek minősül minden kertészeti rendelkezés alá vont közterületen 
lévő, gyeppel, virággal, virágtartóval, fával borított terület, közpark, sétány, játszótér, utcai fa-
sor, pihenésre, szórakozásra, sportolásra is szolgáló véderdő, közutat, járdát szegélyező, illető-
leg közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, növényzettel borított terület, valamint ezeken a 
területeken elhelyezett padok, berendezések és felszerelési tárgyak.  
 

Keszthely városában közparknak minősülnek az alábbiak:  
• Ifjúsági park,  
• Helikon park,  
• Balaton-parti őspark,  
• Várkert (Fő tér),  
• Szent Miklós Temető.  

 

 
A zöldterületek állapota a lakosság testi és lelki egészsége – és a turizmus, mint kiemelt városi 
cél- szempontjából különösen fontos területe a környezetvédelemnek. A közterületi rend és 
tisztaság védelméről a települési önkormányzat hatósági jogkörben eljárva a közterület-
felügyelet útján gondoskodik, melynek feladata a közterületek jogszerű használatának, közterü-
leten folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerű-
ségének ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevé-
kenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, 
valamint: 
 
 

 közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 
 közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 
 közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
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 közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésé-
ben, 

 közreműködés állategészségügyi - és eb-rendészeti feladatok ellátásában. 
 
A köztemetők az Önkormányzat tulajdonát képezik, ahol a fenntartási tevékenységről gazdál-
kodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. A városi 
köztemetők üzemeltetését a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT végzi az 
önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján. 

 
 

4.2.3.3 Humán és intézményi infrastruktúra 
 

Keszthely, a Balaton környékének legpatinásabb településeként és térségi központként igen 
kiterjedt intézményhálózattal rendelkezik. Az állandó és kistérségi lakosokon kívül jelentős a vá-
rost, mint oktatási, közigazgatási, szociális, egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevő, ideláto-
gató turisták száma is.  
Keszthely továbbá fontos szerepet tölt be a térség közösségi, kulturális, és sportéletében, ifjúsági 
életére az iskolavárosi-egyetemvárosi jelleg a jellemző.  
A városban a civil aktivitás meghaladja az országos és regionális átlagot (kb. 160 db civil szer-
vezet működik a városban). Keszthely városa a teljes városi igazgatási és szolgáltatási palettát 
lefedi. A környező települések esetében gazdasági, igazgatási, és szolgáltatási központ, amely 
szerepkör a következő időszakban várhatóan még tovább fog erősödni.  
 
 
Humán infrastruktúra 
 

A városban található fontosabb intézmények az alábbiak:  
 
- Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala 

o Építésügyi, hatóságügyi és Gyámügyi Osztály 
o Foglalkoztatási Osztály 
o Népegészségügyi Osztály 
o Földhivatali Osztály 
o Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
o Keszthelyi Kormányablak 
o Települési Ügysegédek (hatosagkeszthely@zalajaras.hu) 

 
- Országos szervek kirendeltségei 

o Keszthelyi Rendőrkapitányság 
o NAV Keszthelyi Kirendeltsége 
o Keszthelyi Járási Ügyészség 
o Zalaegerszegi Törvényszék Keszthelyi Járásbíróság 
o Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Ki-

rendeltség 
 

- Oktatási intézmények a városban 
o Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerületi Hivatal 
o Általános iskolák 
o Óvodák 
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o Középiskolák 
o Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
o Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye 
o Pannon Egyetem Georgikon Kar 

 
 
Óvodai nevelés intézményei 
 

Keszthely város óvodái egy nevelési intézményt képeznek, mely intézmény egy székhely óvo-
dával (Keszthelyi Életfa Óvoda) és öt tagóvodával működik. Nevelői és alkalmazotti közössé-
günk stabil, az intézmény élén intézményvezető áll.  
Ezen kívül 1 fő általános helyettes, valamint 54 fő főiskolai végzettséggel rendelkező óvodape-
dagógus, 37 fő - a nevelőmunkát közvetlenül segítő – dajka, és 3 irodai dolgozó végez napról-
napra lelkiismeretes, elkötelezett, szakmai tapasztalatokban gazdag munkát. A gyermekek ne-
velésében logopédus, gyógypedagógus, - szükség esetén – pszichológus segíti a szakszerű 
munkát. 
A Keszthelyi Életfa Óvoda és a hozzá tartozó tagóvodái: Gagarin Utcai, Kísérleti Utcai, Sopron 
Utcai, Tapolcai Utcai, Vörösmarty Utcai óvodák, 2007-ben integrációval létrehozott intézmény. 
Működése 6 feladat ellátási helyen, 27 óvodai csoportban történik.  
Fenntartói döntés alapján az intézmény férőhelyeinek száma: 729 fő / csoportonként: 27 fő 
Óvodák a város különböző pontjain várják a gyerekeket.  
 
Az iskolai oktatás intézményei 
 

Kiterjedt nevelési-oktatási intézményhálózata révén Keszthely máig megőrizte iskolavárosi 
rangját. A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Keszthelyi Tankerülete által fenn-
tartott alapfokú intézmények, közel kétezer általános iskolás korú diákjai a Csány-Szendrey 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Csány-Szendery Általános Iskola Belvárosi 
Tagiskolában, az Egry József Általános és Művészeti Iskolában, valamint a Zöldmező Utcai Ál-
talános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, ezeken kívül további három, nem állami fenntartású intézményben tanulhatnak. A város 
és környéke beilleszkedési, magatartási és tanulási problémás gyermekeinek diagnosztikai és 
terápiás tevékenységét a Nevelési Tanácsadó végzi.7 
A szintén KLIK fenntartású Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - mely Vonyarc-
vashegy településen kihelyezett tagozatot is - működtet, 400 gyermek alapfokú zenei oktatását 
látja el jelenleg. 
A középfokú tanulmányaikat folytató fiatalok számára számos lehetőséget kínálnak a keszthe-
lyi középiskolák. A továbbtanulók körében népszerű a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglá-
tó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közép- és felsőfokú szakképesítéseket 
szerezhetnek a tanulók, s a Pannon Egyetem Georgikon karával létrejött együttműködésnek 
köszönhetően az intézmény bekapcsolódott a leendő diplomások felkészítésébe is.  
Nagyszámú jelentkezővel büszkélkedhet a nagy múltú Vajda János Gimnázium, az Zalaeger-
szegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Za-
laegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnáziuma, és a Farkas Edit 
Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium. 
 
A Pannon Egyetem Georgikon Karán kívül érettségi utáni felsőfokú továbbtanulási lehetősége-
ket kínál  továbbá a városban a Pannon Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Inté-
zete és a Gábor Dénes Főiskola Konzultációs Központja is. 

                                                 
7http://www.keszthely.hu/intezmenyek/oktatas 
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A Georgikon Kar az új BSc és MSc szakok akkreditálásában sikeresnek bizonyult, hiszen a régió 
igényeinek megfelelően fejlesztették tovább felsőfokú  képzéseiket. Jelenleg 9 alap és 10 mester-
szak közül választhatnak a felsőfokú képzésekre jelentkezők, amelyek (2016-ban) a következők: 
 
- Turizmus-vendéglátás (BA) szak 
- Mezőgazdasági mérnök (Bsc) szak 
- Szőlész-borász (BSc) szak 
- Agrármérnök (MSc) szak 
- Állattenyésztő mérnök (BSc) szak 
- Gazdasági agrármérnöki (MSc) szak 
- Kertészmérnök (BSc, MSc) szak 
- Környezetgazdálkodási agrármérnök (MSc) szak 
- Mezőgazdasági biotechnológus (MSc) szak 
- Növényorvos (MSc) szak 
- Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök (MSc) szak 
- Természetvédelmi mérnök (BSc, MSc) szak 
- Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc, MSc) szak 
 
Középiskolák a térségben azonban még Hévízen, Zalaegerszeg és Veszprémben is vannak.  Fel-
sőfokú továbbtanulási lehetőség pedig Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Szombat-
helyen és Sopronban van a nagy régióban. Budapest, mint főváros számos továbbtanulási és 
munka lehetőségével jelent vonzerőt a helyi fiatalok számára.  
 
Az oktatás-nevelési intézmények közösségformáló szerepe mellett a város nagyon gazdag civil 
közösségi hagyományokkal és civil szervezetekkel rendelkezik. Az egyesületek jelentős szolgál-
tatásokat nyújtanak a településen élőknek, illetve a turistáknak. 
 
A sportéletet tekintve a város: vívó, kézilabdázó, atlétika, küzdősportok, tenisz, görkorcsolyázó, 
úszó, vitorlázó és labdarugó csapattal is rendelkezik, aktív a helyi és térségi civil sportélet is 
(lovassportok, kerékpározás, triatlon, természetjárás, technikai motorsportok) a polgárok köré-
ben. 
Az önálló és önkéntes civil élet is szerteágazó, hiszen 160 civil szervezet működik a városban, 
ezek közül kiemelkednek a kulturális, művészeti, hagyományőrző szervezetek, a szakmai ér-
dekképviseleti szervezetek, az oktatással foglalkozó szervezetek, iskolai alapítványok; valamint 
az életmentéssel, balesetvédelemmel, segítségnyújtással foglalkozó szervezetek. A különböző 
Baráti körök, klubok; a réteg- és csoportérdekeket képviselő szervezetek; az egészségüggyel, 
egyes betegségtípusokkal foglalkozó szervezetek és természetesen a természet- és környezetvé-
delmi civilek. 
 
 
Közművelődési intézmények 
 
Goldmark Károly Művelődési Központ és a Balaton Kongresszusi központ és Színház 
A Goldmark Károly Művelődési Központ 1952 óta szolgálja ki Keszthely város művelődési és 
kulturális igényeit. Az új színház 2002-es átadásával az intézmény - amely közművelődési szín-
térként, színházként, és kongresszusi központként egyaránt funkcionál - a környék legnagyobb 
rendezvényszervezőjévé vált. 
Kulturális tevékenysége szerteágazó. Befogadó színházként több ezer elégedett bérletest lát 
vendégül évről évre. Hangversenyein, koncertjein számtalan híres és elismert hazai és külföldi 
zenekar, előadó szórakoztatja a közönséget.  
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Sokszínű kínálatát nyújtja az ismeretterjesztő előadássorozatoknak, kluboknak, szakköröknek, 
tanfolyamoknak. Az érdeklődőket egész évben színvonalas kiállítások várják.  
A hagyományos rendezvények mellett szervezője, társszervezője, lebonyolítója olyan nagysza-
bású fesztiváloknak, mint a Helikoni Ünnepségek, a Balaton Fesztivál, a Zalai Borcégér, a 
Keszthelyi Nyár és Ősz, KeszthelyFest vagy a Balaton Filmfesztivál. 
 

 
Fejér György Városi Könyvtár 
 
Keszthelyen az 1953-as alapítástól kezdve a Festetics kastélyban működött a városi könyvtár 
intézménye, igazán műemléki környezetben. Az itt elfoglalt termeket 1995. október 5-én el-
hagyva költözött át egy teljesen új és méltó épületbe, a Zeppelin tér 3. szám alá. A Helikon Kas-
télymúzeum komplex megújulásával együtt kapta vissza a Sárga szalon, időszaki kiállításoknak 
helyet adó termeit. A 830 m2 hasznos alapterületet kapott városi könyvtár, kezdetektől a Keszt-
helyen született teológiai doktor, prépost-kanonok és egyetemi könyvtár-igazgató, Fejér 
György nevét viseli. A könyvtár köteteinek száma jelenleg közel 100 000 db, a hanghordozók 
száma pedig több száz. A Fejér György Városi Könyvtár jelenleg 31 településen lát el (mozgó 
könyvtári) feladatokat, szolgálja ki az olvasók igényeit és vesz részt jelentős mértékben Zala 
megye életében. 
 
 

Múzeumok, kiállítóhelyek 
 
- Helikon Kastélymúzeum 
- Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 
- Balatoni Múzeum 
- Rádió és Televízió Múzeum 
- Marcipán Múzeum 
- Lepke- és egzotikus hüllőkiállítás 
- Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeuma 
- LaKoma Étterem & Magyar Feltalálók Múzeuma 
- Cadillac Múzeum 
- Keszthely belvárosában hét különleges kiállítóhely várja az érdeklődőket: Babamúzeum, 

Csigaparlament, Történelmi Panoptikum, Vidor Játékmúzeum, Nosztalgia Múzeum, Giccs 
Múzeum, Kínzó Múzeum, Erotikus Panoptikum. 

 
 

 
Szociális infrastruktúra 
 
Keszthelyen a legfontosabb szociális intézmények a következők:  
 
- Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye (rövidített neve: ESZI), 

székhelye: 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A,. Az ESZI besorolása: az 1993. évi III. tv. (Szt.) 
85/B.§ (2) bekezdése szerinti szervezeti integráció (alap-, nappali, bentlakásos intézményi 
formák egymásra épülése).  

- Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ  
- A Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedő és ingyen konyha 12 éve mű-

ködik Keszthelyen, ebből adódóan szolgálat a társadalom peremére került rászorulókkal 
foglalkozik. Az intézményt naponta 30-50 fő látogatja, segítő szolgáltatásaik 250 emberhez 
jutnak el a városban. Jelentős szerepet vállalnak a hajléktalanok ellátásában, szállás hellyel 
azonban nem rendelkeznek.  
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- A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosítja. 
A Szervezet jelentős karitatív tevékenységet is végez a rászorulók körében (adományosztás, 
egészségügyi szűrés) 

- Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ ellátja 
Keszthely városában és a társuláshoz tartozó településeken a házi- és jelzőrendszeres segít-
ségnyújtást. Munkájuk az egészségügyi és szociális ellátás határán helyezkedik el, ezért ki-
emelten fontos a hatékony együttműködésük a háziorvosi ellátással, otthoni szakápolással 
is.  

- Önkormányzati bölcsődei ellátás Keszthelyen a Szivárvány bölcsődében van, amelyet az 
ESZI üzemeltett. Ezen kívül az Ugrifüles Családi Napközi Játszóház és Képességfejlesztési 
Központ szolgáltatásait lehet igénybe venni. 

 
A kistérségben nevelési tanácsadás Keszthelyen van, logopédiai ellátás Balatongyörökön, 
Gyenesdiáson, Keszthelyen, Vonyarcvashegyen, Zalaapátiban, Zalaszántón és Zalaváron hozzá-
férhető. Gyógytestnevelés csak Keszthelyen van. A kistérségben a szakszolgálati ellátásnak csak 
nagyon kis része vehető igénybe helyben. Gyermekjóléti szolgáltatás minden településen hely-
ben vehető igénybe, de más településekről kijáró szakemberek is segítik a munkát. Napközi 
otthon minden településen van, ahol általános iskolai oktatás működik. 
 
A térségi programokban hangsúlyosan szerepel, hogy a régió turizmusgazdaságán belül a 
gyógyászati (kúra, terápia) szolgáltatás szektor stratégiai revízióját el kell végezni, egyrészt a 
régiós politika, másrészt a környezetvédelem aspektusából. A gyógyszolgáltatásnak a gyújtó-
pontba helyezése esetén, kialakítható egy átütő és a térség turizmusgazdaságát alapvetően 
meghatározó termék koncepció, amely feltehetően egy mikroregionális kisugárzású, összetett, 
modern, rekreációs, rehabilitációs kúraközpont elképzelés lehet.  
 
Keszthely város egészségturisztikai koncepciója az alábbi fő célokat határozza meg:  
 

I. Keszthely váljon egészségturisztikai központtá.  
II. A maga teljességében jelentsen vonzerőt: kulturális örökségével, elegáns, nyugodt hangulatával, 

vonzó természeti környezetével, és a teljes kikapcsolódást szolgáló egyedi, modern és változatos 
szolgáltatáskínálattal. 

 
Keszthely város a Széchenyi 2020 Európai Uniós fejlesztési ciklus végére a Nyugat- dunántúli 
régió dél-keleti részének, valamint a Balatoni Régió nyugati sarkának kedvelt turisztikai és ke-
reskedelmi központjává, a kultúra fő szervező erejévé kíván válni. 
 
Hosszú távú célok: Az egészségturizmus sajátos előnyeinek kihasználása, kamatoztatása. Az 
egészségturisztikai piac egyedi előnyei (a turizmus más területeivel összehasonlítva), hogy nem 
érvényesül a szezonalitás hatása, az átlagos tartózkodási idő hosszabb, a fajlagos költés átlago-
san egyharmaddal több, az adott turisztikai vonzerő komplex hasznosítását teszi lehetővé, egy-
aránt alkalmas a külföldi és belföldi vendégforgalom növelésére.  
 
Középtávú célok:  
1. Már meglévő szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások kialakítása  
2. Egész évre szóló változatos programkínálat megteremtése  
3. A gazdasági igényekhez, új szolgáltatásokhoz igazodó oktatási-képzési programok indítása, 
meglévőkre alapozva  
4. Helyi lakosság egészségtudatos magatartásának formálása  
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Rövid távú célok:  
1. Projektszemlélet az egészségturisztikai programok kidolgozásában és megvalósításában  
2. Egyéni profilt biztosító egészségturisztikai termékfejlesztés  
3. Meglévő kezdeményezések erősítése, a helyi erőforrások mobilizálása  
4. A “Balaton fővárosa” cím erősítése egészségturisztikai elemekkel 
 
 
Keszthely, mint egészségügyi körzetközpont  
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása Keszthely Város Önkormányzata által kötelezően ellá-
tandó feladat. Ennek Keszthely városa az Alapellátási Intézeten (védőnői ellátás, ügyeleti szol-
gálat, iskola-egészségügyi ellátás), valamint feladat-ellátási szerződés útján egészségügyi vál-
lalkozások bevonásával (háziorvosi, házi-gyermekorvosi, fogorvosi ellátás) tesz eleget. 
Az Alapellátási Intézetet 1994. május 20. napján hozta létre Keszthely Város Önkormányzata; 
azóta önállóan működő intézetként biztosítja az egészségügyi alapellátást Keszthely város lakói, 
valamint az itt tartózkodók számára. Egészségügyi alapellátások közé tartozik a felnőtt házior-
vosi, házi-gyermekorvosi szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alap-
ellátás, ügyeleti szolgálat, védőnői szolgálat, fogászati alapellátás. 
Háziorvosi szolgálat Keszthely városában 11 felnőtt háziorvos, és 5 házi-gyermekorvos látja el 
területi ellátási kötelezettséggel feladatát vállalkozói jogviszonyban. Területi ellátási kötelezett-
ségre szerződést kötöttek az önkormányzattal, és önállóan szerződtek az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárral. A háziorvos az egészségügyi ellátás alap pillére; személyesen ismeri betege-
it, 2015-ben a háziorvosi ellátásban megjelentek és meglátogatottak száma 1000 lakosra viszo-
nyítva 5125,124 fő volt.  
Az országban azonban sok esetben a betöltetlen praxisokat helyettesítésben látják el, így az egy 
betegre fordítható idő sajnos egyre csökken, holott az egészségnevelés iránti igény nő. A praxi-
sok életkori sajátosságai, illetve az utánpótlás hiánya miatt előreláthatólag krízisbe kerülhet az 
ellátás folyamatosságának biztosítása, a rendszer biztonságos működése. Dr. Marosvári Miklós 
1998-ban elhunyt háziorvos olyan részletes és példaértékű Keszthely térségi egészségképet al-
kotott - részben saját praxisának adatbázisára alapozva - melyre húsz év múltán is, mint köve-
tendő példára tekinthetünk.  
A háziorvosok napi munkarendjén kívüli egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének 
lehetősége érdekében Keszthely városa központi ügyeletet működtet. Az ügyelet rendjét a vo-
natkozó jogszabályok a Népegészségügyi Osztály vonatkozó előírásai, az ügyeleti szolgálat 
működési rendje, valamint az intézet alkalmazottai esetén a munkaköri leírások szabályozzák. 
A Védőnői Szolgálat célja preventív, szűrő, tanácsadó tevékenység ellátása a gyermek egészséges 
megszületése, és felnövekedése érdekében. A városban 6 területi védőnői és 5 iskolavédőnői 
közalkalmazotti státusz van. Nem minden státusz betöltött, helyettesítésben látják el a védőnők 
a feladatokat. Ez olyan előremutató jel, amely az alapellátásnak ezen a területén is humánerő-
forrás rendelkezésre állásának problémáit vetíti előre, hasonlóképpen a háziorvosi, fogszakor-
vosi területhez. A védőnői feladatra a finanszírozási szerződést az intézmény köti az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral.  
A szolgálat működéséhez szükséges, rendeletben előírt minimum feltételek biztosítottak. Cse-
csemő-tanácsadásra az Alapellátási Intézet épületében, a várandós tanácsadás az intézet épüle-
tében, illetve a Keszthelyi Kórházban kerül sor. 
A városban 6 óvoda működik, valamennyi területi védőnő végez óvodai munkát. Közösségi 
programok is kerülnek megszervezésre védőnők által, ilyen például a Baba-mama Klub, ame-
lyen a várandós anyák, gyermekes családok számára lehetőség a kikapcsolódásra, ismerkedés-
re, felmerülő kérdések megbeszélésére. 
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A város 6 általános iskolájára, és 6 középiskolájára, szakiskolájára, gimnáziumára 5 fő iskolavé-
dőnői státusz jut a tanulók létszáma alapján. Az előírt évfolyamok szűrővizsgálatai minden év-
ben megtörténnek. 
Az iskolafogászati alapellátás preventív feladat, a körzethez tartozó gyermekeket egyénileg, ill. 
csoportosan fogászati gondozásban részesíti. Ezen feladat ellátása jó szakmai színvonalon, gör-
dülékenyen zajlik városban. 
A fogorvosi alapellátást területi kötelezettség vállalásával 6 praxis látja el az egészségbiztosítóval 
és az önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az intézetben 3 fő rendel, az intézeten kívül, a 
város területén további 3 fogorvos. 
A városban az önkormányzat közvetetten, intézményei révén az egyik legnagyobb munkáltató. 
Nagymértékben általánosítva a dolgozók fizikai és szellemi dolgozókra bonthatók, utóbbiak 
jelentősen nagyobb arányban vannak. Ipari tevékenység nem lévén csekély a veszélyes kémiai, 
biológiai kockázati tényező – így a klasszikus üzemorvosi tevékenységek is. A fizikai dolgozók-
ra a csont-ízületi és az érrendszer elváltozásai jellemzőek. A szellemi dolgozók körében gyak-
rabban fordul elő magas vérnyomás, valamint alvási és mentális zavarok, valamint a pszichés 
terhelésből fakadó tünetek a jellemzőek. 
 
A Keszthelyi Kórház nagyságrendekkel nagyobb népességet lát el, mint közvetlen térsége, és 
hatékonynak mondható a szakmai és gazdasági együttműködés a hévízi Szent András Kórházzal 
is. Keszthelyi ügyeleti székhellyel dolgozik a kistérségi ellátás tekintélyes részét lefedő Köz-
hasznú Társaság is. 
A kórház működési területén összesen 285 járó beteg ellátást nyújtó rendelés van, ami magába 
foglalja a kórházak, rendelőintézet és magánorvosi rendeléseket is.  
 

A megyében két kiemelt kórház van, a megyeszékhelyi Zala Megyei Szent Rafael Kórház-
rendelőintézet, valamint a nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház-rendelőintézet. Mindkét 
intézmény széles spektrumú járó,- és fekvőbeteg szakellátást nyújt és magas színvonalú diag-
nosztikus egységekkel rendelkezik. E két kórház biztosítja a magasabb progresszivitási szinte-
ket és a speciális ellátásokat a megyében. A negyedik, a hévízi Szent András Reumatológiai és 
Rehabilitációs Kórház speciális feladatot lát el megyei és országos területi kötelezettséggel. A 
kórház működési területén Zalaszentgrót városban önálló rendelőintézet működik, ami megha-
tározó szerepet játszik a terület járóbeteg ellátásában és a beteg utak alakulásában. A két kiemelt 
kórház Keszthelyről főúton könnyen megközelíthető, tömegközlekedés igénybe vehető.  
 
Egészségüggyel foglalkozó civil szervezetek a városban: 
 

- "Egy szív, egy lélek" Alapítvány 
- Concordia Gyermekrehabilitációért Alapítvány 
- Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 
- Gyermek és Ifjúsági Diabétesz Klub 
- Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány 
- Keszthelyi Autistákért Alapítvány 
- Keszthelyi Szív Alapítvány 
- Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete 
- Látásfogyatékosok Keszthelyi Kistérségi Egyesülete 
- LUCIA Nyílt Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyerekekért 
- Mozgássérültek Zala Megyei Szervezete, Keszthelyi csoport 
- Pre Medicina (Egészségünkért) Alapítvány 
- Reumaklub Egyesület 
- TERÉZ - Egy nap a holnapért Alapítvány 
- Összetartozunk Klub 
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4.2.3.4 Területhasználat és településszerkezet 
 
Keszthely és környéke Zala megye egyik legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége, 
nagy számban maradtak fenn természetes, illetve természetközeli területek; „hagyományosan” 
művelt tájak, melyek növényzete természeti értékekben gazdag.  
A területi fejlődés tekintetében a turizmushoz és részben a területhasználathoz is köthető, hogy 
a kistérség jelentős része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A nagy kiterje-
désű védett területek megléte nemrégiben a Natura 2000 területekkel is kiegészülve azt jelenti, 
hogy a nagyobb volumenű iparfejlesztés és az intenzív mezőgazdálkodás lehetőségei szűkül-
nek, viszont a hagyományos és környezetbarát mezőgazdaság, valamint az ökoturizmus feltét-
elei javulnak.  
 
A térség és így Keszthely város kiemelkedő adottsága a táji és természetvédelmi értékek soka-
sága, kiváló állapota. A térség védett természeti területekben gazdag. A város határában közel 
3800 ha védett természeti terület található. Védett természeti területek vonatkozásában ez a te-
rület többszöröse az országos aránynak, és valamennyi védett terület országosan is kiemelkedő 
jelentőségű, így például a Keszthelyi-hegység, a Keszthely-hévízi láp és a Kis-Balaton. Zöldterü-
leteinek, parkjainak elhelyezkedése a város egyik meghatározó pozitívuma, azonban a Balaton 
menti zöldsáv természet közeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné a terület 
esztétikai élményét.  
 
A várost gazdag helyi védett és műemléki jelentőségű épületállomány jellemzi, melyből ki-
emelkedő a Festetics kastély és a Festetics örökség szerepe. A magas műemlékállomány azon-
ban jelentősebb terhet is ró az önkormányzatra, hiszen a funkció nélküli ingatlanok állagmeg-
óvása tetemes költséget jelenthet.  
 
Fontos jellemzője a városnak a Balaton-part — Fő tér – Festetics kastély tengely, mely a turiszti-
kailag frekventált mikro-központokat köti össze. Jelenleg a tengely átjárhatósága a kastély – 
városközpont vonalon megoldott, a Balaton-part felé hiányos. Kieső, a központhoz képest peri-
férikus területnek minősül a Kertvárosi rész, illetve Fenékpuszta.  
 
A történelmi városmag a település közepén található, amely egyben a városközpont is. Ezt ko-
rábban a városközponton áthaladó főközlekedési út vágta ketté, a városrehabilitáció és a forga-
lomcsillapítás eredményeként azonban mára kellemes atmoszférájú gyalogos és sétáló övezetté 
vált.  
A funkciók a városközpontban sűrűsödnek, itt sűrűbb a beépítés is. Ezt veszi körbe a lazább 
beépítésű lakóövezet és a lakótelepek (jobbára 4 emeletes lakóházakkal) a város szélén ipari-
gazdasági övezetek, illetve mezőgazdasági területek találhatóak. 
 
Keszthely város szerkezetileg, városképi arculatában, karakterében és területhasználati jellem-
zői alapján 14 városrészből áll.8 
 
A fő funkciók alapján a városrészek 5 fő funkciót jelenítenek meg, melyek:  
 
- Városközpont funkció  
- Lakó funkció  
- Gazdasági funkció  
- Balaton-part „funkció”  
- Turisztikai fejlesztési funkció  

                                                 
8Keszthely Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020. 
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2. táblázat: A stratégia-elemzés szerinti városrészek 
Sor-
szá
m 

Városrész megnevezése Belterület/Külterület Elnevezése a településfejlesz-
tési koncepció alapján 

1.  Városközpont 1 (VK1)  Belterület  Városközpont  Történelmi 
belváros  

2.  Városközpont 2 (VK2)  Belterület   Kastély  
3.  Városközpont 3 (VK3)  Belterület   Szalasztó utca  
4.  Lakó 1 (L1)  Belterület  Dél-nyugati lakóterületek  
5.  Lakó 2 (L2)  Belterület  Északi és keleti lakóterületek  
6.  Lakó 3 (L3)  Belterület  Kertváros és Vadaskert  
7.  Lakó 4 (L4)  Külterület   
8.  Gazdasági 1 (Gi 1)  Külterület  Déli városrész  
9.  Gazdasági 2 (Gi 2)  Külterület/Belterület  Északi városrész  
10.  Gazdasági 3 (Gi 3)  Külterület  
11.  Balaton part 1 (Ba 1)  Belterület  Északi Balaton-part  
12.  Balaton part 2 (Ba 2)  Külterület/Belterület  Déli Balaton-part  
13.  Turisztikai fejlesztési 1 

(Tf 1)  
Külterület  Nyugati városrész  

14.  Turisztikai fejlesztési 2 
(Tf 2)  

Külterület  Fenékpuszta  

 
Keszthely város 14 városrésze közül népesség szempontjából mindössze 10 érdemel különösebb 
figyelmet, és 1000 lakosnál több is csak háromban (VK1, L1 és L2) található. A fennmaradó 4 
városrészben a lakosság száma nem haladja meg a 25 főt: a Lakó4 városrészben 11 fő, a Balaton-
part városrészekben 5-5 fő, a Tf1 városrészben 25 fő lakik. Ennek megfelelően itt a statisztikai 
adatok nem adnak reális képet a városrészről. 
A város egyetlen szegregátum területe a Gazdasági 2 városrészben (Kárpát utca, Lőtéri út, Öv 
utca) található. 
 
A településfejlesztés és a környezetalakítás fontos célja, a sokszínű turisztikai vonzerő megtar-
tása érdekében, a környezeti állapot megőrzése, ill. még kedvezőbbé tétele, mely a környezet 
terhelésével járó tevékenységek elhelyezésének szabályozásával, a meglévő környezeti konflik-
tusok feloldásával, a feltárt környezetterhelések megszüntetésével, a környezetet érő káros ha-
tások csökkentésével érhető el. 
 
 
4.2.4 A TÁRSADALMI HELYZET ALAKULÁSA 
 
A társadalmi adottságok ismertetése fontos elem egy településre vonatkozóan. A népességszám 
alakulása, a foglalkoztatás, a vállalkozások száma, az oktatási és kulturális helyzet, a sportolási, 
kikapcsolódási, szórakozási lehetőségek, az egészségügyi ellátás színvonala, a közbiztonság 
helyzete – az évek során bekövetkezett változások tendenciája – szorosan összefügg az életszín-
vonallal, a település népességmegtartó erejével és a jövőbeni fejlődési lehetőségekkel.  
Ezek alapján lehet következtetni arra, hogy a helyi lakosság milyen módon tud bekapcsolódni a 
közösségi életbe, milyen helyi kötődések és kapcsolati hálók kiépítésére van lehetőség. 
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A Zala megyei demográfiai folyamatról elmondható, hogy a lakosság száma az elmúlt években 
stagnált, majd csekély növekedés indult el, amely nem a természetes szaporodás növekedésé-
nek köszönhető, hanem az újonnan bejelentkezők számának. A pozitív vándorlási különbözetet 
azonban az időskorúak betelepülése, és a fiatal, képzett lakosság elvándorlása jellemezi. 
Keszthelyen is, mint Zala megyében általános elöregedés mutatható ki.  

 
3. táblázat: A lakónépesség alakulása 

  1960 1970 1980 1990 2001 2011 2015 
Keszthely állandó népessége 
(fő) 15127 17904 21736 22234 21944 20895 20116 
Keszthelyi járás állandó népes-
sége (fő)  45458 49867 47960 48976 49421 51034 
Zala megye állandó népessége 
(fő)  304127 317298 306398 297404 282179 277290 

(Forrás: www.teir.hu,KSH) 
 

Keszthely a Nyugat-Balaton központja. 2013. január 1-től járási központ, ebből adóan a környe-
ző településekkel igen szoros kapcsolatban van.  
Mivel Keszthely iskolaváros, az intézményrendszer óvodás és általános iskoláskorúakat tekint-
ve korlátozottan, középiskolásokat tanulmányai eredményük alapján fel tud venni a járás terü-
letéről. Sokan Keszthelyre járnak be dolgozni. 
 
Keszthely város lakónépessége az elmúlt években is folyamatosan csökkent, bár 2014-ben a la-
kónépesség számában enyhe emelkedés látható; de már a 2014 év és a 2015 év között is folyta-
tódott a negatív trend, hiszen 2015 fővel tovább csökkent a lakosságszám. 
Ha összevetjük a 2002-es 21260 fős adattal, akkor az látszik, hogy 14 év múltán 1144 fővel lak-
nak kevesebben a városban. 
 
2015-ben az állandó lakosok száma 20116 fő volt (2014-ben 20221 fő), ebből 10794 nő és 9288 
férfi. A koreloszlás alapján is kimutatkozik, hogy a keszthelyi társadalom is elöregedő, valamint 
itt is jellemző, hogy a férfiak korábban halnak meg a nőknél. Az öregedési index is jelzi, hogy a 
társadalom az elmúlt években folyamatosan növekedve öregszik el. 
Keszthely lakosságának természetes fogyása folyamatos. Míg az élve szülések száma csökkenést 
mutat, addig a halálozások száma növekedést. 
 
A belföldi vándorlási adatokból látszik, hogy az elvándorlás értékek (a 2013-as év kivételével, 
amikor az odavándorlás és elvándorlás mértéke megegyezett) nagyobbak az odavándorlásra 
vonatkozó értékeknél, ezért megállapítható, hogy csökken a lakosságszám.  
A kutatások azt mutatják, hogy többségük Budapestre költözik, valamint egyre nagyobb szám-
ban külföldre mennek.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9Keszthely Város Esélyegyenlőségi Programja 2013 – 2017. 
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7. ábra: Népesség alakulása a településen 

 
 
A népességi mutató az 1870-es évektől kezdődően növekedést mutat, 1960-as évektől a 2000-es 
évekig eza növekedés 148,15 %-os volt. A következő időszakban a lakosság létszáma csökkenést 
mutat, amely a magasabb fogyás és az elvándorlással magyarázható. A népesség korcsoporton-
kénti összetételét az alacsonyabb születésszám is befolyásolta. 
 
A népmozgalomra vonatkozó változásokat a következő ábrák szemléltetik. 
 
8. ábra: Természetes szaporodás és fogyás tendenciája 

 
 
Az 1990-es évektől megfigyelve, az 1900-as évek végétől jelentősen magasabb volt a halálozások 
számának aránya, mint az élve születések számának aránya. 
A népességen belül az 1990-ben a 60 felettiek korcsoportjának aránya folyamatosan növekszik 
(2014-ben: 28,49%), a 15-59 évesek aránya közel változatlan 1990-ben 61,81 %, 2014-ben 59,5%, a 
0-14 évesek számának aránya csökken, ami az 1990-ben aránylag magas (20,3%) volt. 
 
A település demográfiai helyzetéből látszik, hogy egyre kevesebb a fiatalok száma, nő a fiatalok 
elvándorlásának a száma, így az idősebb korosztály aránya is növekszik a korszerkezeten belül. 
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9.  ábra: Az állandó népesség korosztály szerinti megoszlása 

 
 
Keszthely város gazdaságszerkezetét – 6 év elteltével is – még mindig az jellemzi, hogy viszonylag egyol-
dalú, a turizmuson és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű megélhetési források, ágaza-
tok kismértékben találhatóak, noha a kereskedelem egyre aktívabb. Hiányoznak a gazdaság több 
lábon állásához szükséges korszerű és innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok.  
A keleti városrészhez igazodó kereskedelmi övezet túlzott kiépülése, részben a településköz-
pont népességszám csökkenéséhez, az időskorúak arányának megnövekedéséhez vezetett. 
Cserszegtomaj és Gyenesdiás népességnövekedése, pedig nagyrészt, mint Keszthely agglome-
rációs övezetének kibővülése, egy fokozódó kiköltözési tendenciát mutatnak a mai napig. 
 
 
4.2.5 JÖVEDELEM, FOGLALKOZTATÁS ÉS MUNKAERŐPIACI HELYZET 
 
Jellemző a Keszthely- és környéke Kistérségi Többcélú Társuláson belüli óriási heterogenitás, 
nagy gond a városban a szezonalitás, valamint a háttértelepüléseken az alacsony foglalkoztatási 
lehetőségek és a mezőgazdasági alapú gazdasági élet.  
 
Keszthely pedig igen kedvező földrajzi elhelyezkedésű település a Balaton északnyugati sarkán.  
A városban az elsődleges jövedelemforrás az idegenforgalomból származik. Jelentős a panziók, 
apartman házak száma, valamint az igényeket kielégítő egyéb turisztikai szolgáltatások. A ma-
gas komfortfokozatú szállodák jelenléte azonban hiányzik Keszthelyen. Az ilyen irányú fejlesz-
téseket a 8 évvel ezelőtti recesszió megakasztotta, ezért ezt a jövőben kell megoldani, annak 
érdekében, hogy a munkahelyteremtő beruházások legyenek és a település demográfiai helyze-
te, megváltozzon. 
 
Keszthely termelői iparágai (tejüzem, húsüzem, ruhagyár) a rendszerváltás óta folyamatosan 
megszűntek, leépültek, mára már csak kevés helyi vállalkozó végez termelői munkát, a többség 
szolgáltatás-nyújtásból él. A 2000-es évektől folyamatosan átalakult a keszthelyi gazdasági kör-
nyezet. Sorra nyíltak meg a bevásárlóközpontok és üzletházak a városban (INTERSPAR – 2004. 
TESCO – 2005).  
 
Az új időszámításnak mondható, 2008-as gazdasági válság miatt a forgalmuk visszaesett, emiatt is 
növekedett a munkanélküliség. A kilábalás jegyében újra az idegenforgalom és vendéglátás 
területe az, ahol a legtöbben – bár sok esetben csak szezonálisan - elhelyezkedhetnek.  
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A vállalkozások száma azonban még mindig folyamatosan csökkenő 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 pél-
dáz. 
 
Az önkormányzat mára jelentős szerepet tölt be Keszthely város és vonzáskörzete munkaképes 
lakosságának foglalkoztatásában. De ha a munkanélküliség okait vizsgáljuk Keszthelyen, azt 
tapasztaljuk, hogy az elmúlt 22 évben folyamatosan zártak be a termelő üzemek. Keszthelyen 
volt egykor tej- és húsüzem, ruhagyár, erdészet, amelyek mára már mind megszűntek. A he-
lyükre 12 éve szolgáltatásokat nyújtó cégek jöttek, de azok nem tartottak igényt a gyárbezárások 
miatt munkanélkülivé vált emberekre, ezzel a fizetőképes keresletet csökkent a városban és a 
térségben. 
 
A válság éveiben a szolgáltatást nyújtó cégek is sok embert elbocsátottak, elsősorban a vendég-
látóiparból, ami Keszthely elsődleges iparága; annak elmúltával az idegenforgalom és vendég-
látó-, szolgáltatóipar ismét egyre több embert igényelne. Azonban a nyári szezonban akár szak-
ember-hiány is kialakulhat, hiszen – ahogyan az elvándorlási adatokból látszik – egyre többen 
vállalnak külföldön, esetleg a fővárosban, vagy más nagyvárosban állást. 
 
Az utóbbi évek fejlesztéseit és beruházásait tekintve az önkormányzat sokat tett. Megújult a 
belváros, a Balaton part, több intézmény felújításra került. Mindez azon cél érdekében, hogy az 
idegenforgalom és a foglalkoztatottság növekedjen, új munkahelyek jöjjenek létre. Az adóerő 
képesség kiegyensúlyozására két éve új adórendelettel és adópolitikai megközelítéssel próbálja 
felkarolni a helyi kis és közepes vállalkozásokat. 
Ezen kívül egyes gazdasági társaságok, helyzetbe hozatalával is már tapasztalunk új eszközbe-
szerzést és telephelyfejlesztést, létszámbővítést.  
 
2012-ben a város elnyerte az „Ipari Park” címet. Az ipari park a város északi részén kerül kiala-
kításra. Ezen a területen halad el az új városi elkerülő 71. sz. főút, amely így még jobban meg-
közelíthetővé teszi a területet.  
Ez a terület alkalmas arra, hogy a szomszédos gyenesdiási iparterületekkel szoros kohézióban 
megteremtődhessen egy nagy termelő beruházás térségbe hozatala, közel 60-80 ha-os területtel. 
 
4. táblázat: Terület használati áganként (2015) 
 hektár (ha) 
Földterület összesen 2789 
- Szántó 874 
-Konyhakert 23 
-Gyümölcsös 23 
-Szőlő 23 
-Gyep 243 
-Erdő 912 
-Művelés alól kivett terület 691 
Ipari parkok 3751 

(Forrás: www.teir.hu,KSH 2015) 
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5. táblázat: Nemzetgazdasági áganként a működő vállalkozásokon belüli százalékos megoszlás 

  
Százalékos megoszlás a működő vállalko-

zásokon belül (%) 
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 2,021 
Bányászat, kőfejtés 0,328 
Építőipar 8,192 
Feldolgozóipar 3,619 
Ingatlanügyletek 7,318 
Kereskedelem, gépjárműjavítás 21,518 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 9,011 
Szállítás, raktározás 1,912 

      (Forrás: www.teir.hu,KSH 2012) 
 
 
A település vállalkozásszerkezetét tekintve az egyéni vállalkozók számának aránya kiemelke-
dően magas. A jogi személyiség nélküli és a jogi személyiségű társas vállalkozások az egyéni 
vállalkozások és őstermelők számának csupán közel 15 %-a. Adottságainál fogva a foglalkozta-
tást és a vállalkozások szerkezetét tekintve inkább jellemzően szolgáltatási, kereskedelmi jellegű 
terület. 
 
6. táblázat: Vállalkozásszerkezet, jövedelmi viszonyok 
Regisztrált gazdasági társaságok arány (%) 12 
Regisztrált egyéni vállalkozások aránya (%) 78 
Regisztrált nonprofit szervezetek aránya (%) 10 
Összes jövedelem főállásból (Ft) 14 803 599 089 
Összes adózó főállásból (db) 7 609 
Összes jövedelem egyéni vállalkozásból(Ft) 1 170 553 349 
Összes adózó egyéni vállalkozásból (db) 416 
Összes jövedelem társas vállalkozásból (Ft) 391 072 398 
Összes adózó társas vállalkozásból (db) 239 
Összes jövedelem mezőgazdasági kistermelésből (Ft) 30 694 832 
Összes adózó mezőgazdasági kistermelésből (db) 49 

(Forrás: www.teir.hu,KSH 2014) 
 
 
7. táblázat: Munkanélküliségi adatok nemek szerinti megoszlásban 

  
Munkaképes 

korú népesség 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 
Inaktív kere-
ső, eltartott Együtt 

Férfi 5500 288 3461 9249 
Nő 5074 289 5504 10867 
Összesen 10574 577 8965 20116 

        (Forrás: www.teir.hu,KSH 2015) 
 
Keszthely esetében a munkavégző korú népesség (2015-ben 10 574 fő) 5,46 %-a munkanélküli. A 
munkavégző korú népességhez viszonyítva az inaktív keresők, eltartottak aránya ezzel szem-
ben 84,78 %. 
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4.3 TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁLLAPOTRÖGZÍTÉSEI 
 
Magyarországon azért változatos, sokszínű a flóra, mert a Kárpát-medence földrajzi helyzeténél 
fogva a hosszú történelmi múlt során nem csak népek országútja, találkozó- vagy éppen ütkö-
zőpontja volt, hanem a különböző klímaáramlatoké is.  
A kontinentális, szubmediterrán és atlantikus klímahatások hadakozásának gyakran bosszantó 
eredménye hazai időjárásunk szeszélyessége.  
Az ország meghatározott területein egy-egy évben előfordul, hogy egy bizonyos klímatípus 
(atlantikus, kontinentális, szubmediterrán, alpesi-nyugatbalkáni, stb.) válik meghatározóvá. Az 
atlantikus klímájú évekre a nagyon sok csapadék, a kontinentális évekre épp ennek ellenkezője 
a jellemző. A szubmediterrán jellegű klímasajtja a kettős (május-júniusi és szeptember-októberi) 
csapadékmaximum, közte aszályos hónapokkal. Az alpesi-nyugat-balkáni klímajelleg hasonló-
an két csapadékmaximummal jellemezhető, de lényeges különbség, hogy nincsenek száraz nyá-
ri hónapok. 
 
Zala megye területén és a Balaton vízgyűjtőterületén a táj, a természeti és a települési környezet 
minőségének védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom mi-
nőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, a térség kiegyensú-
lyozott területi fejlődése és a térség megfelelően szabályozott területhasználata elengedhetetlen 
feltételek az ökológiai állapot egyensúlyának megőrzéséhez. A Keszthelyi-hegység hegylábi 
területei a zalai flórajáráshoz sorolódnak.  
 
A város északi külterületei, egyben a hegység potenciális erdőtársulásai közül említendők a mészkerülő 
bükkösök, a mészkerülő gyertyános tölgyesek, a kocsánytalan tölgyesek, a cserszömörcés karszt-bokorerdők 
és molyhos cseresek. 
A hegység vizes élőhelyei és a források, szivárgók környékén az őshonos fafajok közül megta-
lálható a bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, gyertyán, magas kőris, hegyi juhar, nagy-
levelű hárs, madárcseresznye, hegyi szil, korai juhar, mézgás éger, fehér fűz és a kecskefűz.  
A szárazabb helyeken gyakran előfordul a cser, molyhos tölgy, virágos kőris és az akác. 
Elterjedt erdőtársulásai 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 veresgyűrűs som is. 
 
Keszthely térképezett területeit 32,6 %-ban borítja külterületi erdőterület, amely a Bakonyerdő 
ZRt. kezelésében áll.  
A település táji szépsége elsősorban 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. 
Elsősorban növényföldrajzi szempontból kiemelkedő a táj, mivel a környék egyfajta ütközőzó-
nája a pannóniai, atlantikus és mediterrán hatásoknak. Ez az együttes tette lehetővé, hogy gaz-
dag és értékes élőhely-rendszerek kialakulhassanak.  
 
A lakott terület felett emelkedő dombok még ma is megihletik az arra járó turistát. Régen a lege-
lők és szőlősorok fölött húzódó dolomitkopárok ejtették rabul az arra járót, később a betelepített 
fekete fenyvesekkel a terület különleges mediterrán hangulatot árasztott, ma pedig ismét meg-
újul az erdő, hiszen a 2011. és 2012. évek rendkívül csapadékszegény időjárás miatt a fekete 
fenyő és cser tömeges száradásnak indult. Az aszály miatt legyengült feketefenyőket különböző 
gombafajok is megtámadták, az erdeifenyőkön pedig szú fajok jelentek meg.  
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A hegységben mintegy 4000 hektáron jelentkezett a száradás, a károsodott fatömeg fenyőknél 
közel 100 ezer m3, és a cser esetében is eléri az 50 ezer m3-t. 
 

A feketefenyő - hangozzék bármilyen furcsán - a répafenyők nemzetségébe tartozó faj, a fenyőfé-
lékhez hasonlóan örökzöld növény, különlegessége tűlevélzetének sötét színe, erről kapta nevét is. 
A többi fenyővel ellentétben egyenesen kedveli a meszes talajt, ezért előfordulási helyei közt szere-
pelnek a közép- és dél-európai mészkőhegységek, a Balkán nyugati részén is megtalálható na-
gyobb, összefüggő területeken, de a mai Magyarország területén nem őshonos. Utóbbi tény ellené-
re a hazai viszonyokkal jól kijön, ezért lehetett sikeres a betelepítése az 1800-as évek második felé-
ben. A honosítás a Festetics család nevéhez fűződik, ők telepítették az első példányokat, így a 
Keszthely környéki vidéken már jó ideje élnek feketefenyők, de a Mecsekben, Vértesben, Budapest 
környékén, tulajdonképpen a Dunántúl teljes területén elterjedt faj. Az Alföldön is találni belőlük, 
ide azért kerültek betelepítésre, mert a feketefenyő eredményesen köti meg a meszes, homkos talajt, 
a Keszthelyi hegységben pedig a kopár, dolomitos sziklákat népesíti be. Nem lehet elmenni azon-
ban azon tény mellett, hogy a feketefenyő - sokszor túlságosan sűrű (kb. tízezer tő/hektár) - betele-
pítése kiszorította a helyi növényzetet, tulajdonképpen invazív fajról van szó, mely rossz hatással 
van az adott terület ökológiai egyensúlyára.10 

 
A mostani tömeges pusztulás nem új jelenség, eddig háromszor következett be hasonló ese-
mény, a múlt század közepén a Mecsekben, egy bő évtizeddel később a Dunántúli-
középhegységben, majd a '90-es évek fordulóján pár év alatt az egész ország területén jelentős 
feketefenyő pusztulás volt megfigyelhető. A legutolsó, mostanra tetőző fakihalás jó fél éve in-
dult el, az aszályos nyári időszak megviselte a fákat, majd ahogy régebben is, a forró, száraz 
hónapok után elkezdődött a levelek vörösödése, száradása, és az érintett fák többsége hamar 
elhalt.  
 
A történtekben ugyanakkor nem csupán az aszály a ludas, hanem két kórokozó is felelőssé tehe-
tő, melyek ráadásul - a fák szerencsétlenségére - együtt sokkal nagyobb kárt okoznak, mint kü-
lön-külön.  
Az első bűnös kórokozó a Sphaeropsis sapinea syn. Diplodia pinea, mely a fiatal hajtásokat, 
tűleveleket pusztítja. A fertőzés a nyár első felében jelentkezik, a fiatal levelek növekedésének 
megállásával, majd elszíneződésével, elhalásával. Nyár végére a vörösödés az egész lombkoro-
nára kiterjedhet, így pár hónap alatt a fának vége.  
A másik felelős egy gomba (Mycosphaerella pini), mely az idősebb, kifejlett tűleveleket támadja, 
ha szétterjed a növényen, akkor rossz esetben csak az új hajtások maradnak meg. A két kóroko-
zó együttes fellépésével pedig mind az új, mind a régi levelek áldozatul esnek, sok esetben pe-
dig egy harmadik gomba, a Cenangium ferruginosum megjelenését is tapasztalták, ami szintén 
gyorsan terjed, így a fa sorsa megpecsételődik. Ez történt 2012-2013-ban. 
 

                                                 
10 Megyeri Szabolcs (2013): Feketefenyő pusztulás a Balatonnál 
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Vörösödő tűlevelek (Sphaeropsis sapinea tünete) 

 
A Keszthelyi-hegységben 2016. áprilisáig a feketefenyő populáció körülbelül 70%-a kivágásra 
került, ennek nem csak esztétikai okai voltak, a száraz növények a forró nyáron fokozott tűzve-
szélyt is jelentettek.  
Az erdészeti hatóság közlése szerint 2016. év elejéig több ütemben több mint 75 ezer köbméter-
nyi fenyőt vágnak ki, ezzel a Keszthely és Balatonederics közötti erdősáv arculata jelentősen 
megváltozott.  
A dolog természetesen szomorú, főleg a vidékhez kötődő helyieknek és a környéket kedvelő 
turistáknak, azonban a kényszerű erdőirtásnak pozitív hozadékai is lesznek. A feketefenyők 
kivonulásával újra benépesülhet a terület olyan őshonos lombhullató fajokkal, mint a virágos 
kőris, (mannakőris, Fraxinus ornus), a molyhos tölgy (Quercus pubescens), de visszatérhet a 
cserszömörce is. Az érintett terület flórája várhatóan változatosabb lesz, és ezzel együtt a rovar-
világ is színesebbé válik majd.  
 
Az eredeti Pannon táj szépségei azonban még csodálatosabbak. A legértékesebbek azok a nö-
vénytársulások, amelyek ilyen gazdagságban szinte csak itt találhatók az országban. Ezek a 
nyílt- és zárt dolomit sziklagyepek, a sziklafüves- és pusztafüves lejtő-sztyepprétek, valamint a 
cserszömörcés karszt-bokorerdők.  
Ezeket a természeti csodákat kiépített turistautak és erdei utak teszik megközelíthetővé. A pi-
henést és a kikapcsolódást szolgálják a kialakított park- és pihenőerdő részletek (Festetics kas-
télypark, Helikon liget), melyeket vonzóbbá tesznek a környék erdőterületeinek magaslati pont-
jain felállított kilátótornyok is (Festetics-kilátó, Berzsenyi-kilátó). 
 
A város területén megy keresztül az országos Kék Túra útvonala is, s a többi turistajelzéssel 
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 előtte a Keszthelyi Tájvédelmi Körzethez tartozott, va-
lamint helyi védelem alatt állt és áll ma is! 
Fontos azonban, hogy a belváros is megőrizze és megtartsa kiváló és vonzó állapotban fennma-
radt különleges természeti környezetét, természeti értékeit.  
Keszthely váljon valóban „zöld várossá”, a települési élettereken a természeti környezet domi-
nanciája valósuljon meg.  
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A település szempontjából meghatározó fejlesztési-fejlődési területek környezeti állapotának 
megóvása, fejlesztése, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a Balaton-part, a védett státuszú 
lápos területek és a Keszthelyi-hegység természeti értékeire és adottságaira – növelve azok 
funkcionális értékét, attraktivitását, nem veszélyeztetve azonban azok jó környezeti állapotát.  
 
Lényeges feladat a természeti környezet települési arculatformáló, és klímatizáló hatásának 
erősítése, a városon belüli zöldfelületi rendszer értékeinek megőrzése, és fejlesztése, az ösztön-
zött gyalogos és kerékpáros közlekedéssel, valamint a helyi és turisztikai igényekkel összhang-
ban; ezen felül a természeti örökség és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése 
is. 
 

 
 

4.3.1 AZ ÖKOLÓGIAI RENDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSE 
 

Az ökológiai kiegyenlítő-felületek napjainkra már nagyon komoly szereppel bíró klímaténye-
zők. Ennek értelmében valamennyi tartósan és összefüggően fás növényzettel (erdő) borított 
felület, továbbá a vízfelületek, a lápok hatékonyak, együttes ökológiai kiegyenlítő hatásuk köz-
ismert. 
Keszthelyt körülhatárolható magterület-együttest lefedi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park terü-
lete, így számos nagy jelentőséggel bíró területrész országos védelemben részesül. E nagy kiter-
jedésű és kedvező élőhely-rekonstrukciós lehetőségekkel bíró magterület észak-keleti irányban 
a Bakony magterületével, déli irányban a Kis-Balaton magterületével, északi irányban pedig a 
Marcal menti élőhely-komplexek által alkotott magterülettel kell, hogy kapcsolatban maradjon. 
E kapcsolatot az "ugródeszka" jellegű élőhely-töredékek és az ökológiai folyosók hivatottak 
megteremteni. Sajnos a magterületeknél elmondott jó természetességi állapot az ökológiai tér-
struktúra ezen elemeire már csak részben, vagy helyenként egyáltalán nem igaz.  
 

A térségben (illetőleg annak határain) megjelenő "ugródeszka" jellegű élőhely-töredékek és öko-
lógiai folyosók az alábbiak: Keszthelyi-láp – Keszthelyi Kastélypark – Keszthely-hegység. 
E területek természeti állapota nagyon változó. Vannak kielégítő állapotú egységek, de a terüle-
tek nagy része kisebb-nagyobb beavatkozásokat igényelne, hogy fontos szerepét maradéktala-
nul betölthesse. A térség elsőrendű táj- és természetvédelmi feladatai közé kell sorolni ezen öko-
lógiai folyosók, "ugródeszkák" megóvását, rehabilitációját. 
 

Az ökológia az élőlények egymás és környezetük közötti kölcsönhatás – rendszerét vizsgálja. 
Az ökológiai rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyíltak, ezért fokozottan érzé-
kenyek a természetes vagy antropogén hatásokra. Az élő 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, sőt el is 
pusztulhat.  
Az élő rendszerekben fennálló törvényszerűségek ismeretében az ember szabályozhatja azok 
működését, így kellő tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan lét-
rehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot. Az ökológiai állapotot a környezetterhelést is 
számottevően befolyásolja.  
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaság-
védelem, valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni védelem koordinált érdekei 
együttesen határozzák meg.  
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A települési környezet részletes vizsgálata alapján a következő környezetvédelmet érintő meg-
állapítás rögzíthető: 
 

o Keszthely a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet besorolási elve szerint "A" fokozottan érzékeny te-
rületen helyezkedik el, mely a felszín alatti vizek és a földtani közeg fokozott védelmét igényli. 

 
A környezeti elemek védelme és a jelentős hatások elleni védelem, valamint a település műkö-
désének, működtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a helyi építési szabályzat elké-
szítésének keretein. A környezet védelmét szolgáló fejlesztési program különösen nagy súllyal 
jelentkezhet a település életében és az önkormányzatok feladatainak ellátásában. A kiegyensú-
lyozott területi fejlődése és a térség megfelelően természeti értékek megőrzése és szabályozott 
területhasználata elengedhetetlen feltétele az ökológiai állapot egyensúlyának megőrzéséhez. 
 
 
 
Élővilág, természeti és táji értékek 
 
A Keszthelyi –hegység a Dunántúli –középhegység flóravidék Balaton-vidék és Keszthelyi -hegység 
flórajárásába tartozik. Potenciális erdőtársulásai közül említendők a mészkerülő bükkösök, a 
mészkerülő gyertyános tölgyesek, a kocsánytalan tölgyesek, a cserszömörcés karszt-bokorerdők 
és molyhos cseresek.  
 
A hegység vizes élőhelyei és a források, szivárgók környékén az őshonos fafajok közül megta-
lálható a bükk, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, gyertyán, magas kőris, hegyi juhar, nagy-
levelű hárs, madárcseresznye, hegyi szil, korai juhar, mézgás éger, fehér fűz és a kecskefűz. A 
szárazabb helyeken gyakran előfordul a cser, molyhos tölgy, virágos kőris és az akác.  
 
Elterjedt erdőtársulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a cseres kocsánytalan tölgyesek és 
a molyhos cseres tölgyesek. 
 
 

                 
   

Havasi cincér           Nagy szarvasbogár 
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Fotó: Panorámaképek a Keszthelyi-hegységről (Keszthelyi-öböl és Büdöskúti völgy) 
 

 
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása (ökológia, élővilág) 
 

• A települést kül- és belterületében is érintő patak medrek ökológiai állapota a folyamatos 
szennyezések miatt igen sérülékenyek. 

• A fokozottan veszélyeztetett lápok és rehabilitációjuk, a fajok megőrzésének legfontosabb 
elemei. 

• A Zala mente vizes élőhelyeinek eltűnése. 
• Bányászati tevékenység folytán veszélyeztetett élőhelyek (Budai-hegy, Tömlöc-hegy). 
• Folyamatos monitoring kialakítása a foltokban még megőrződött természetközeli bel- és 

külterületi élőhelyek környezetében. 
• A Keszthelyi-hegység erdőinek értékes növény és állat fajai megőrzése (kocsányos tölgy 

részletek, Seseli leucospermum, Ophris sp., Orchis sp. fajok; valamint mediterrán állatszigetek). 
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Természetvédelem 
 
A természetvédelem az élő és élettelen természeti értékek és azok rendszereinek megóvását 
célozza. Fő feladata a biológiai sokféleség megőrzése, amelynek alapja a természetes és 
természetközeli élőhelyek működőképes állapotban történő megóvása.  
A természetvédelem fontos része a már gyermekkorban elkezdett ismeretterjesztő nevelés, 
amely során a gyermekek megismerhetik a védendő természeti értékeket, illetve természetessé 
válik számukra a környezettudatos magatartás.  
 
 
Természeti területek 
 
1996. évi LIII. törvény európai színvonalú, mely a faji védelmen túlmenően az élőhely védelmé-
ről is rendelkezik. A természeti terület jogi kategóriát a törvény azért alkotta, hogy a 
természetközeli állapotú élőhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása nélkül 
is biztosítva legyen.  
 
A törvény 15.§ (1) bekezdése értelmében természeti területnek minősülnek azok a területek, 
amelyek természetközeli állapotúként jellemezhetőek, továbbá az alábbi feltételeknek megfelel-
nek: 

 Az erdő, gyep, nádas művelésű ágú termőföld 
 A művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére 

szolgál, vagy ha a fenti törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati 
műszaki üzemi terv alapján nem állt bányaművelés alatt 

 A mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület 
 
 
Országos védettség alatt álló területek 
 
A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról a 110/2007. 
(XII. 27.) KvVM rendelet szól.  
A rendelet szerint:  

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1985. (X. 1.) 
OKTH rendelkezésével védetté nyilvánított Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi te-
rület 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 jel-
leggel történő megőrzése. 
4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazga-
tóság. 
5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
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Helyi védelem alatt álló területek 
 
A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi természeti értékek védelméről” 
szóló 31/1996. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 5. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján – az érdekeltekkel egyeztetve – a város képviselő-testülete megalkotta a 11/1999. (IV. 
29.) rendeletet, a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról rendeletét, amely többszöri felül-
vizsgálat és kodifikáció után módosult a 10/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletben. 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete védetté nyilvánította alábbi táblázatban 
felsorolt helyrajzi számú belterületi ingatlanok területét. 
 
8. táblázat: Helyileg védett természetvédelmi értékek Keszthelyen 

Ssz. Hrsz. 

Művelés 
alól ki-

vett 
/ha,m2/ 

Összesen 
/ha,m2/ 

Megjegyzés Tulajdonos, kezelő, használó 

1. 714/2  1.7394 1.7394  Főtér Keszthely Város Önkor-
mányzata 

2. 995/10  5895  5895  Kossuth L. u. Keszthely Város Önkor-
mányzata 

3.  1162  1.8853  1.8853  Deák F. u. Vadgeszte-
nye fasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

4.  1224/2  4.3427  4.3427  Szent Miklós Temető Keszthely Város Önkor-
mányzata 

5.  1225/1  1.9349  1.9349  Szent Miklós Temető Keszthely Város Önk. 
6.  1229/4  4596  4596  Béri B. Á. u. vadgeszte-

nye fasor 
Keszthely Város Önkor-
mányzata 

7.  1417/2  1.5502  1.5502  Bercsényi M. u. vad-
gesztenye fasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

8.  2513/4  5105  5105  Csapás u.  
fekete fenyőfasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

9.  2811  4485  4485  Tapolcai u. 
 japánakác fasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

10.  2813  4769  4769  Tapolcai u 
. japánakác fasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

11.  338  871  871  Erzsébet királyné. u. 30. 
Platán fa 

Kéri Zsolt Zoltán, 
Kéri Zsolt Zoltánné 

12.  933  4909  4909  Balatoni múzeum kertje Zala Megye Önkormányzata 
13.  1051  5610  5610  Deák 16. PATE udvar Magyar Állam, Pannon Egye-

tem 
14.  1206/10  1.3052  1.3052  Deák 57. PATE udvar Magyar Állam, Pannon Egye-

tem 
15.  1227  13.2723  13.2723  Pethe F. Kollégium Jubi-

leumi park, botanikus 
kert 

Magyar Állam, Pannon Egye-
tem 

16.  1685  4.3215  4.3215  Georgikon u. DÉDÁSZ 
telep Platán fa 

DÉDÁSZ RT. Pécs 

17.  3850  3619  3619 Madách u. vadgeszte-
nye fasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

18.  0426/3  3.5731  3.5731  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

19.  0250/1  9429  9429  

Fenyves állé fenyves 
fasor, vadgesztenye 

fasor Magyar Állam, Pannon Egye-
tem 
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20.  0250/2  1.2356  1.2356  Magyar Állam, Pannon Egye-
tem 

21.  0254/1  14.7859  14.7859  Magyar Állam, Pannon Egye-
tem 

22.  0239  1.4195  1.4195  Magyar Állam, Pannon 
Egyetem 

23.  0227  2.7874  2.7874  Magyar Állam, Pannon Egye-
tem 

24.  0127  3.5078  3.5078  Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelő Kht. 

25.  0443/1  7.1885  7.1885  Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelő Kht. 

26.  4291  . 3.0474   3.0474    Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelő Kht. 

27.  3869/2   1.1178  1.1178  Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelő Kht. 

28.  3869/4  718  718  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

29.  3870  3093  3093  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

30. 3869/3  454  454  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

31.  3868  534  534  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

32.  995/4  1864  1864  Magyar Állam, Zala Megyei 
közútkezelő Kht. 

33.  995/5  823  823  

Fenéki út,- Festetics u. 
vadgesztenyefasor 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

34.  303  9.1755  9.1755  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

35.  302  6716  6716  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

36.  914/2  5397  5397  Keszthely Város Önkor-
mányzata 

37.  3817/1  8.4939-
ből      
      6.7220 

8.4939-ből  
      6.7220 

Helikon park 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

38. 995/11 9699 9699 Kossuth L. u. Keszthely Város Önkor-
mányzata 

39.  1687/1 24.9726 24.9726 Történelmi Kastélypark 
Magyar Állam, Magyar Va-
gyonkezelő ZRT 

40.  2805/91 4.0632 4.0632 
Vásár tér 

Magas kőris faegyed 
Keszthely Város Önkor-
mányzata 

41.  449 3477 3477 
Lovassy u. 2. japánakác 

faegyed, hegyi juhar 
faegyed 

Keszthely Város Önkor-
mányzata 

42.  132 4589 4589 
Dózsa György utcai 

gömbjuhar sor 
Keszthely Város Önkor-
mányzata 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Természetvédelmi Tanács 

- 65/1960 számú határozatával védetté nyilvánított Balaton-parti ősi park,  
- 151/1960 számú határozatával védetté nyilvánított 71. sz. út Keszthely- Fenékpuszta 

közti szakasza mintegy 3 km hosszú részén álló vadgesztenye fasor,  
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- 725/1963 számú határozatával védetté nyilvánított Keszthely- Fenékpusztai feketefenyő 

fasor, és a folytatásában a Hévízi útig húzódó vadgesztenye fasor  
 

helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét ugyanezen rendelettel fenntartotta. 
 
A fenti táblázatban 37.-es sorszámon szereplő, Helikon park 3817/1 hrsz-ú terület esetében a 
megosztott, védett földrészlet határvonalai a következők: (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 

 
A rendelettel védetté nyilvánított területek nem tartoznak az Európai Unió ökológiai hálózata, a 
Natura 2000 védelme alá. 
 
A védetté nyilvánítás célja  

1.) a látogatók természet és környezet ismeretének bővítése, fejlesztése 
2.) a tudományos kutatás és az oktatás elősegítése, 
3.) a természeti értékek többek között a tőzeg ásványvagyon károsodásának, pusztulásának 

megelőzése, az eddig bekövetkezett károsodást okozó folyamatok csökkentése, megszüntetése, 
4.) a hiányzó faegyedek pótlása (fasorok esetén), 
5.) a védett természeti értékeknek a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és 

tervszerű fenntartása, 
6.) a területen található értékes növényzet, fasorok megőrzése. 

 
Tilos minden olyan tevékenység, amely a védelem alá vont természeti értékek állapotát közvet-
len vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja, vagy veszé-
lyezteti. 
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Natura 2000 oltalom alatt álló területek 
 
A NATURA 2000 hálózatot az Európai Unió tagországai hozták létre összefüggő Európai Öko-
lógiai Hálózatként az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által meghatározott védett területek rend-
szere alapján. A Kormány 275/2004. (X. 8.) Korm. az európai közösségi jelentőségű természet-
védelmi rendeltetésű területekről rendelete 7. sz. melléklete tartalmazza a Kiemelt jelentőségű 
különleges természet-megőrzési 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. 
 
 
A BfNPI működési területén található különleges madárvédelmi területek: 
 

- Balaton különleges madárvédelmi terület (HUBF 30002) – Keszthely 0486/73 hrsz-ú in-
gatlan. 

 
Kis-Balaton különleges madárvédelmi terület (HUBF 30003) – 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 hrsz-ú ingatlanok. 

 
A BfNPI működési területén található kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek: 
 

- Balaton kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek (HUBF 30002) - Keszthely 
0486/73 hrsz-ú ingatlan. 

 
Keszthelyi-hegység kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területei (HUBF 20035) – Keszt-
hely  
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 hrsz-ú ingatlanok.  
 
Kis-Balaton kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek (HUBF 30003) - 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 hrsz-ú ingatlanok. 
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A Kis-Balaton és a Keszthelyi-öböl látképe (www.keszthely.hu)  
 

 
4.3.2 A VÁROS FONTOSABB VÉDETT TERMÉSZETI ÉS MŰEMLÉKI ÉRTÉKEI 
 
Keszthely / Kastélypark 
 

A Festetics-kastély parkjának kezelője a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. A 
kastélyt övező parknak ma már csak maradványai vannak meg, csupán 7,9 ha.  
Festetics Kristóf 1745-ben Keszthelyen a megszerzett birtok nagyságához méltó kastélyt épített, 
feltehetően az egykori, 1686-ban még meglévő, Pethő várkastély helyén épült. Ezt a várkastélyt 
már 15. századi okmányok említik. A 18. század közepén még a Fő utca a kastély homlokzata 
előtt haladt el, s vele szemben tágas térré szélesedett ki. Itt állott az Árpád-kori Szent Márton 
templom. Az 1745-ös építkezés tervei nem maradtak meg, de a következő évtizedekben több 
építkezési és átalakítási tervvel találkoztunk. Az első 1755-ből való, Hofstädter Kristóf készítet-
te. A terven U alakú kastély alaprajzát látjuk, a szárnyak között díszudvar, nyugati végén ba-
rokk vonalú, vasráccsal lezárva. A kastély körül nyugatról és délről mértani beosztású francia 
kert, szimmetrikusan elhelyezett virágágyakkal. A virágágyak között egy-egy szökőkút.  
A park még nem nagy - alig hatszorosa a kastély területének -, de a virágággyal létrehozott ötle-
tes, finom minták a versaillesi park hatásáról tanúskodnak. Az 1759-ben Hofstädter által készí-
tett tervrajzon csupán az a lényeges változás, hogy a park kb. egynegyedével megnagyobbo-
dott, mögötte hatalmas gyümölcsös létesült.11 
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 előkert, az utca közvetlenül a kastély épülete előtt vezetett. A telek, miként az a 
törökkor utáni nyílt telepítésű kastélyoknál szokásos volt, gazdasági udvarra, lakásudvarra, 
kertekre tagolódott. Az ÉK-i szögletben helyezkedett el a gazdasági udvar, amelyet praktikus 
okokból erős kerítéssel rekesztettek el a további területektől. Ettől délre és a déli szárnytól délre 
volt a jóléti díszkert, amelyet a kastély szárnyai között fekvő lakóudvartól nem választott el 
semmi. A díszkert egyszerűbb aszimmetrikus franciakert volt. A lakóudvartól szélesebb út ve-
zetett a faiskolához. Itt egy 1768-ból származó térképen 202 hárs, 2639 alacsonyabb törzsű és 
2165 magas törzsű fa áll.  
E térkép másik lényeges pontja, hogy a később oly virágzó kertészet már csírájában létezett, de a 
kastélypark kerítésétől még út választotta el. Az 1769-es térképen megfigyelhető, hogy az a mai 
oroszlános kút helyén kutat ábrázol! Minden bizonnyal középkori eredetű. E térkép igazolja, 
hogy az 1768-ban tervezett faiskola megvalósult.  

                                                 
11 http://helikonkastely.hu/hu/palyazataink 
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A kastély és a hozzá tartozó terület újabb átépítése Festetics György nevéhez fűződik. Ingatlan-
cserével, vásárlással a park területét növelte: északon kisebb mértékben, délkeleten az elválasz-
tó út területével, nyugaton pedig a későbbi "Bécsi-kapu"-ig. A park e kori teljes alaprajza isme-
retlen. A részletrajzok és azok dátuma igazolja, hogy 1792-től már angolparkot épített. Ez azért 
lényeges, mert ekkor tért vissza Keszthelyre, s reformtörekvései ettől az időtől 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 Ma-
gyar Imre 1813-ban vizsgafeladatként térképezte. E két időpont között kellett az említett dend-
rológiai gyűjteménynek települnie.  
 

A kert ekkor még elkülönült a parktól, de a kerítésen a család számára kapu volt. A faiskola 
középmagasságában az utak a gyűjtemény létrehozójának, a nagy Festetics Györgynek monog-
ramját adják. Nyugaton a Csókakői-patak határolja, amelynek partján a rézsű fölött kőfalat 
emeltek. Előtte, 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 külföldiekből, pedig azok, amelyek elvi-
selik éghajlatunkat s így az erdőgazdálkodás 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 idős fája ma is él.  
A szabadtéri színházat a későbbi tulajdonos megszüntette. Itt Festetics György idején a vendé-
gek számára pásztorjátékokat, népi táncok bemutatóját tartottak, de gyakran szerepeltek műso-
ron zeneművek is az "Arénában".  
 
Sok írás emlegette az un, Grottás-kertet, amely a benne épített barlangról nyerte nevét. A térké-
pek összevetéséből azonban kiderült, hogy az a Georgikon második, ma is álló épületéből nyu-
gatra, az Alsópáhokra vezető út mentén feküdt. Tehát nem a család jóléti-, hanem a hallgatók 
szociális kertje volt. Festetics László apja nyomdokain haladt a parképítésben is, kitűnő gazdája 
volt annak, sok értékes növényt hozott és hozatott.  
 
A 19. század végén Festetics Tasziló a parkot jelentősen megnagyobbította, mert időközben a 
hercegi ranghoz illő kastélybővítésbe kezdett. A park ekkor 47 hektáros területét magas kőkerí-
téssel zárta le.  
1893-ban a kastély előtt 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 szökőkút lövellte a vizet, négy sarkában virágok 
pompáztak. A szökőkutakat Hencz Antal keszthelyi építőmester, a vázákat Polacsek Máté 
keszthelyi kőfaragó készítette. A Fő utcai nagy barokk kaput szintén Hencz Antal építette. A 
parkrészt H. E. Millner angol kertészmérnök tervezte és létesítette 1886-1889 között. Egyidejűleg 
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 gyönyörű istálló. (ma Hintómúzeum!) Lehet, hogy a déli szárny végénél zöldel-
lő néhány csodálatosan szép, különleges páfrányfenyő és feketedió óriásfa még az 1799-ben itt 
járt Kitaibel Pál küldötte magvakból fakadt.  
 
H. E. Millner feltétlen érdeme, hogy a növényzet telepítésekor a meglévő idős fákat igyekezett 
tervébe foglalni, átültetni. Megismerte és leírta azok átültetésének "Magyar módját".  
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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 vesszőkkel és hálókkal való körülszövésben, mert 
így a kisebb gyökerek sem fagytak el. A "Magyar módi" álültetés azonban kerttörténeti szem-
pontból igen fontos adat.  
A kastély kockával kirakott kapujától a "Francia kerten" keresztül, majd a park főtengelyében 
több mint 400 éves kocsányos tölgyek (Quercus robur), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 
Mattuschka (Lieblein), magyar tölgy (Quercus farnetto); valamint kislevelű hárs (Tilia cordata), 
nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), szádokfa (Tilia argentea) között vezetett a család magánút-
ja 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 Feketefenyő-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 folytatá-
saként vezetett ki egy délihez hasonló Feketefenyő-allé a felújított gyenesi Festetics-tréning pályá-
ra, hiszen a kedvező talaj adottságok itt tették lehetővé az egész éven át tartó lovaglást.  
A pálya nyomai még fellelhetők, miközben a feketefenyő állomány nagy része már eltűnt. Ér-
demes lenne pótlásukon gondolkodni, hiszen 2010-ben a régi 100 éves hagyomány a lovas vágta 
sportja újra felelevenedett itt (Festetics Futam Gyenesdiás). 
 
A második világháborút követő 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 évektől a főépület felújításával együtt a parkból megmaradt 7,9 hektáros torzó rekonst-
rukciója megtörtént.  
 
A park sorsával kapcsolatos az 1980-as években országos közvélemény előtti vitát követően - 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 műemlék 
együttese, - amelyet az 1996-ban alakult mai nevén Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft mű-
ködtet – és a leglátogatottabb múzeumaink egyike.  
A nagykönyvtár, a kiállítások, a park, a konferenciaközpont szinte naponta rendezvények szín-
helye. A 19. század végén a kastélyhoz méltó módon megépített lóistálló most Közép-Európa 
egyik legnagyobb hintógyűjteményének, valamint a 400 hallgatót befogadó konferencia- és 
koncertteremnek ad otthont.  
Az Eiffel-iroda által tervezett pálmaház és 3 üvegház a körülötte lévő természetvédelmi terület-
tel a Balaton-felvidék védett növényeit gyűjti egybe. A terület a 19. század végén Európa egyik 
legszebb kastélypark együttese volt. A honvédség kivonulásával lehetővé vált a kettészakított 
park egységes kezelése. A honos és távoli tájakról származó tekintélyes méretű fapéldányok 
mindvégig őrizték a kastélyparkok megnyugtató hangulatát.  
A bejárat mellett egy idős császárfa (Paulownia tomentosa), egy magas tiszafa (Taxus baccata) 
áll, de az ország egyik leghatalmasabb nőivarú páfrányfenyőjében (Ginko biloba) is itt gyö-
nyörködhetünk. A szép dendrológiai gyűjtemény körül műalkotásokat 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 betele-
pített katonaság által elhagyott egyik épületet Vadászati Múzeummá és Vasútmodell-kiállítássá építették 
át – méltó módon a Festeticsek egykori tevékenységéhez. 
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A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. az „Élőhelyvédelem és helyreállítás, élet-
telen természeti értékek védelme, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklé-
se, gyűjteményes növénykertek, védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című pro-
jektje (KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0042) összesen 243.541.889 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatásával – mely „A keszthelyi Festetics kastély parkjának történelmi rekonstruk-
ciója” címmel került regisztrálásra - 2013-2014 években megvalósult fejlesztések:  
- A fejlesztés által közvetlenül érintett terület, a beavatkozási terület a Festetics-kastély park-

jának egy része, a 2008-as hrsz.-ú terület.  
- A tervezett létesítmények a legveszélyeztetettebb vagy éppenséggel teljesen eltűnt (részben 

az 1980-as évekbeli „rekonstrukció” által tönkretett, megváltoztatott) kertépítészeti elemek 
helyreállítását célozzák. Ezek közül ki kell emelni a parter, a hercegnői kamarakert, valamint a tó és 
a híd minden részletében pontos rekonstrukcióját. 

 

A keszthelyi kastélypark csekély számú nemzetközi jelentőségű történeti kertünk egyike, amely 
jelenlegi szétszabdalt és csonka formájában is párját ritkítja, nemcsak változatosan és gazdagon 
kialakított részletei, hanem nemzetközi ismertsége miatt is. A keszthelyi kastélypark sok szem-
pontból a hazai történeti kertek legjelentősebb, legprogresszívebb példái közé tartozik.  
Az egzotikus növényfajok gyűjtésének és hazai elterjedésének szempontjából (pl. a Ginkgo 
biloba legkorábbi ültetése), a kertépítészeti különlegességek (sövényszínház és növényekből 
ültetett napóra) sokasága, a jelentős magyar (Bene Gergely) és ritka kivételként angol kertterve-
ző (Henry Ernest Milner) itteni alkotó munkássága feltétlenül élvonalbeli kertjeink sorában jelö-
li ki a helyét. Sorsát ugyanúgy mint történetét számon tartják nemzetközi szinten is: Keszthely 
neve, Milner ide készített terve időről-időre méltó elismeréssel szerepel a nemzetközi kerttörté-
neti irodalomban. A projekt alapvető célja a Keszthelyi-kastélypark örökségvédelmi, természet-
védelmi helyzetének javítása. E park hazánk és egyben Közép-Európa egyik legfontosabb, nem-
zetközileg is ismert kertművészeti alkotása. A park története a 18. század közepéig nyúlik visz-
sza, s az eltelt évszázadok során számos átalakítást élt meg.  
Utolsó jelentős (alkotó szándékú) átalakítása az angol Henry Ernest Milner nevéhez fűződik, aki 
Keszthelyen 1885-ben a viktoriánus angol kertművészet legkiemelkedőbb példáihoz méltó ker-
tet alkotott. 
A park 1945 után súlyos károkat szenvedett: területét felosztották, majd 1986-ban közúttal ketté 
szelték; ugyan 1986-ra elkészült a park felújítása, de az akkori jó szándékú beavatkozások nem 
teremtettek igazán megnyugtató állapotokat.12 
Az akkori ültetések, burkolatok, berendezési tárgyak mára elfogadhatatlanná váltak mind álla-
potuk, mind színvonaluk, mind a hitelestől eltérő jellegük miatt. 
 

A legutóbbi – 1970-80-as évek – helyreállítás óta a park állapota általánosan leromlott. A jelen 
projekt a belső park legnagyobb részének teljes körű, kerttörténeti hitelességű rekonstrukcióját 
tűzi ki célul, az utolsó, Henry Ernest Milner tervei alapján megvalósult állapot szerint, figye-
lembe véve az újabb ültetésű, de a térszerkezetet nem zavaró dendrológiai értékeket is. A pro-
jekt műemléki, művészettörténeti, kerttörténeti és kertépítészeti szempontból az 1885-89 között 
megvalósult állapot lehető legpontosabb helyreállítására törekszik, és ehhez nemzetközi mércé-
vel is a legkorszerűbb módszerekkel kíván eljutni.  
 

A projekt alapos történeti (levéltári) kutatáson, kertrégészeti előzetes (szondázó) kutatáson és a 
tervezés kapcsán is a történeti források további folyamatos vizsgálatán, összevetésén, valamint 
geodéziai és részletes növényállapot felmérésen alapszik.  

                                                 
12 A kastélypark akkori felújítását az OMF főkertésze Őrsi Károly művezetése mellett Dr. Mőcsényi Mihály állami 
díjas tájépítész, továbbá Jámbor Imre professzor szakértésével került kivitelezésre. Dr. Szentágothai János, akadémi-
kus pedig felszólalásaiban emelt szót a kastélypark erőltetett szétválasztása ellen. 
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Ezzel a módszerrel biztosítható a nemzetközi jelentőségű park legfontosabb részeinek hosszú 
távon is vállalható színvonalú helyreállítása.  
 

A projekt számszerűsíthető eredményei: 
 

 - megújuló kastélypark: 7,9 ha 
 - idős fák ápolása: 231 db 
 - cserjék ifjító metszése: 250 db 
 - szórt burkolat építése: 13 119 m2 
 - tó rekonstrukció: 851 m2 
 - előnevelt fák telepítése: 147 db 
 - cserje-, rózsa-, talajtakaró- és évelőtelepítés: 3 281 db 
 - gyepesítés és meglévő gyepfelületek felújítása: 4,1 ha 
 - parter és a díszudvar zöldfelületeinek rekonstrukciója: 4 835 m2 
 - hercegnői kamarakert teljes rekonstrukciója: 843 m2 (ebből zöldfelület: 674 m2) 
 - padok telepítése: 36 db 
 

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. a „Hétköznapok és ünnepek egy herce-
gi kastélyban – A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” című projektje (NYDOP-2.1.1/A.B-
12-K-2012-0004) összesen 2,053 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásá-
val 2013-2015 években megvalósult fejlesztések:  
 
- a kastély főépületében megújult a főbejárat és környéke, az emeleti kiállítás, a pincében ta-

lálható bormúzeum területe, az irodaszárny, a gazdasági bejárat és a hűtőgépház, valamint 
az ideiglenes kiállítótér, 

- az egykori Amazon szálló turisztikai hasznosítása: „Főúri utazások kiállítás és Veteránautó 
Látogatóközpont” címmel új állandó kiállítás kapott helyet. A házban egy kulturális prog-
ramok számára alkalmas multifunkcionális rendezvényhelyszín is helyet kapott, 

- A kastély parkjának megújulása mellett új látnivalóként a lepkeház és növényház is része a 
látogatási útvonalnak. 

 

 
Fenékpusztai fekete fenyő sor 
 

A Keszthelytől Balatonszentgyörgyre kivezető közúttal párhuzamosan az egykori Festetics ma-
jornál, a Fenékpusztára vezető kocsizó-, lovaglóutat kettős feketefenyő fasor szegélyezi.  A fa-
sort Festetics (II) Tasziló felesége, a monacói hercegtől elvált angol származású Hamilton Mária 
hercegnő telepíttette az 1880-as években, aki gyakran kocsizott ki az uradalom angol félvér és 
telivér lótenyésztéséről híres fenékpusztai majorjába. E fasor sajátos megjelenésével, a feketefe-
nyők távolról kissé mediterrán hatásával a századforduló békebeli hangulatát idézi.  
 

Sajnos a telepítés óta nagyon foghíjassá vált a fasor, az eredetileg elültetett egyedek fele kipusz-
tult. Ezért 1944-ben a hiányzó fák helyére több száz "austriaca" változatot telepítettek.  
A fafajra jellemző, hogy feketésszürke kérge mélyen barázdált, koronája fiatal korban keskeny, 
később széles, tojásdad. Tűi sűrűn 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. Később természeti, majd természetvédelmi terület lett; vé-
detté nyilvánításának későbbi átvezetése (2002) pedig nem történt mag. Helyileg, majd országo-
san védett fasor! A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület Zöld Forrás 2016 pályázatból elkezdte 
a fenyves állé geodéziai és állapotfelmérését és ezt követően a hiányzó faegyedek pótlása (mag-
gyűjtés és magvetés, szaporítás) is megkezdődik. 
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2009 júniusában lett átadva a „Fenyves Állé” Georgikon utcai végétől induló, és a Szendrey Jú-
lia szülőházáig tartó, a környéken elsőnek kialakításra került Nordic Walking pályája. Az indu-
ló részen nagy tábla és egy esőbeálló is található, továbbá két helyen van még információs tábla.  
 
 
Fenékpuszta 
 

Fenékpuszta az ország egyik legfontosabb régészeti lelőhelye. A rómaiak által Valcumnak neve-
zett település, illetve "fenékpusztai típusú" erőd 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-től Fenékpuszta újabb nevezetessége lett egy hajóácstelep, ahol kompokat, 
sószálító hajókat, csónakokat építettek. Ez a később hajóépítő üzemmé kifejlődött telep 1828-ig 
működött. (A 18. században azonban nem csak hajóépítő műhely működött itt, hiszen már a Festeticsek 
előtt is álltak a majorság barokk épületei, a maival teljesen azonos elrendezésben és már akkor ménest tar-
tott ott a királyi ház.) Fenék a 19. századtól állattenyésztéséről 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 lőtték 
agyon a pandúrok. 2014. nyarán Fenékpusztán a 400 éves Vámházban bemutatásra került az I. 
Betyártalálkozó és Betyárlegenda.  A dalmű – amelyről CD is megjelent - a környéken élt betyá-
rok életét eleveníti fel. A legendát összeállította Balogh László és a Gyenesi Négyes. (Művészeti 
vezető: Kovács Péter) 
 

1945 után az egykori cselédek megkapták Fenékpuszta földterületét, amelyen önálló termelő-
szövetkezetet alapítottak. 1960 után a sármelléki közös gazdaság része lett a fenékpusztai. A 
gulyaistállók helyén tehenészet működött, az egykori gazdasági épületeket, így például a kocsi-
színt, lakásokká alakították át. A kiskastély emeleti részén, az egykori fogadószalonban általá-
nos iskola alsó négy osztály működött. A lótenyésztés egykori fellegvárában len feldolgozó 
üzemet létesítettek. A lóistállókat gépkarbantartó műhelyekké alakították át, hatalmas gépeket 
szereltek beléjük, szerelőaknákkal.  
A ménistállóból és a hágatóból szociális helyiségek lettek. Az egykori csikóudvarba kazánházat 
és gépműhelyt építettek. A len üzemet az 1980-as években felszámolták és leszerelték. A terme-
lőszövetkezet is elvitte állatállományát az 1990-es évek elején. Fenékpuszta gazdátlanná vált és 
pusztulása elkezdődött. 
 

A Helikon Kastélymúzeum 1992-ben vásárolta meg a Magyar Államtól és a sármelléki termelő-
szövetkezettől a fenékpusztai majorságot és hozzá még egy 50 hektáros területet. Öt esztendeje 
a rommező is a múzeum kezelésébe került.  
A Kastélymúzeum elkészítette a rommező és a majorság megújulásának tervét, hogy Fenék-
puszta lovaival, az újraépített római erődrendszerével ismét régi fényében ragyogjon. A déli 
kapu teljes rekonstrukciója igen nagy turisztikai látványosság és attrakció lehetne a jövőben!  
Ennek turisztikai és kiemelt projektszintű támogatása igen fontos kitörési pont lehet a Nyugat-
Balaton számára. (2012-2013-ban Hadnagy Károly egyéni szervezésében területtisztítási akció-
programok zajlottak a területen és nagy része a látnivalóknak – átmenetileg – feltárásra került.) 
A Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület keretéből, a térségi LEADER HACS tá-
mogatásával 2014-ben pályázat került megvalósításra. A pályázat címe: "VÁGTA-TÉR"- szabadtéri 
közösségi helyszín Fenékpusztán. 
 
 
Balatoni Múzeum 
 
A Balatoni Múzeum a Balaton környékének és Zala megyének legrégebben alapított múzeuma. 
A 19. század utolsó évtizedében, a millennium előkészületeinek jegyében vetődött fel egy 
balatonvidéki múzeum létrehozásának gondolata.  
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Keszthelyen Csák Árpád szolgabíró és Lovassy Sándor akadémiai tanár voltak a múzeum 
ügyének legfőbb pártolói. (Az előcsarnokban a múzeum három alapítójának, Lovassy Sándornak, Sági 
Jánosnak és Csák Árpádnak márvány emléktáblája utal erre.) 
1897 júniusában alakult meg a Balatoni Múzeum Egyesület, mely ténylegesen 1898. augusztus-
tól, az alakuló közgyűléstől és az első letét felajánlásától számította fennállását. 
Csák Árpád régészeti gyűjteményét a volt Gazdasági Tanintézet Fő téri épületének néhány bé-
relt helyiségében állították ki. Létrehozták a természettudományi osztályt, elkezdődött a könyv-
tári állomány gyarapítása, Sági János pedig a néprajzi gyűjtemény alapjait vetette meg. 
A múzeumalapítók a pénzügyi források biztosítása érdekében rendszeresen fordultak a megyei, 
városi hatóságokhoz körlevelekkel, melyekben a múzeum és a gyűjtőmunka támogatására szó-
lítottak fel. A szakosztályok fejlesztését az évente érkező államsegélyek tették lehetővé. Az 
anyagi feltételeknek köszönhetően Csák Árpád többek között Fenékpusztán, Alsópáhokon, a 
dobogói mezőn, Újmajorban és Balatonhídvégen folytathatott ásatásokat. A múzeum önálló 
telket is kapott a Kossuth u.-Balaton u. sarkán, s elkészültek az első épülettervek is (1905 
ill.1907-ben). 
1913-ban a régiségtár állománya 9485, a néprajzi táré 4254, a tájrajzi gyűjteményé 806, a termé-
szetrajzi gyűjteményé pedig 3528 darab volt. A könyvtár 3630 könyvvel rendelkezett. Az I. vi-
lágháború alatt a gyarapodás csekély mértékű volt, a hadtörténet viszont ekkortól vált önálló 
részleggé. 
Az 1920-as években végre sikerült fedél alá hozni a múzeumot. 1925-28 között épült fel az egy-
kori hercegi telken a neobarokk épület, Györgyi Dénes tervei szerint. A belső munkálatok 
ugyan még az 1930-as évek végéig elhúzódtak, ennek ellenére 1935-ben a gyűjteményeket már 
beköltöztették a múzeum falai közé. Elsőként a természettudományi kiállítás nyílt meg, később 
a régészeti anyagot mutatták be. 
A sümegi Darnay Gyűjtemény átköltöztetése (1936) folytán jelentősen bővült az állomány, de az 
új szerzemények nem kerültek közönség elé, napirenden volt ugyanis a megnövekedett múze-
um államosítása: erre azonban csak 1949-ben került sor. 
Később a II. világháború állta útját a további fejlesztéseknek, a múzeum igazgatója 1941-ben 
Dornyay Béla lett (a nehéz időszak hivatástudatú igazgatónak halálának 50. évfordulóján, Gyenesdiás 
Nagyközség Önkormányzata emléktáblát állíttatott), s megkezdődött egy nagy komplex kiállítás 
szervezése, de a háborús viszonyoknak köszönhetően ez abba is maradt.  
A hadikórháznak csakúgy helyet kellett biztosítani, mint a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum ládáinak, melyeket a keszthelyi és a sümegi becsomagolt anyaggal együtt 1945 márci-
usában vonatra raktak, s a zalaegerszegi vasútállomáson bombatámadás semmisítette meg a 
pótolhatatlan értékeket szállító szerelvényt. 
A kiürült múzeum hasznosítására különböző tervek születtek, de véglegesen csak az államosí-
tás és az 1949-ben - még nagyrészt kölcsönzött tárgyakból létrehozott - állandó kiállítás szilárdí-
totta meg helyzetét. Ettől kezdve a múzeum újra fejlődésnek indult. 
Csalog József (1949-1951) és Gaál Károly (1951-1956) irányítása alatt kezdődött el a szakleltár-
könyvek vezetése és a háborús veszteség utáni gyűjtőmunka - mindahány szakágban. 1962-tól 
1979-ig a Veszprém megyei múzeumi szervezet részeként, Sági Károly régész igazgatósága alatt 
(1956-1979) szakmuzeológusokkal bővült az alkalmazottak köre. Az 1967-ben megnyílt állandó 
kiállítás már a múzeum saját anyagára építhetett.  
1979-ben, Keszthely Zala megyéhez való visszacsatolásával új korszak kezdődött. 1980-1986 
között az épület műszaki korszerűsítése és felújítása zajlott le, 1986-tól 2008-ig pedig komplex 
kiállítás mutatta be a Balaton és környékének életét. A 2009 második felében nyíló új állandó 
kiállítás korszerűsített installációval, újszerű szemléletmóddal tárja a látogatók elé a Balaton 
jelenkori és régi világát  A számos, különböző profilú időszaki kiállítás sok látogatót vonz, a 
szakgyűjtemények gyarapodása pedig többségében folyamatosnak mondható; jelenleg az össz-
állomány eléri a 380 000 darabot. 
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A Nyugat-Balatonnál a pihenni vágyó ember, ha a napi pihenés és szórakozások mellett időt 
szakított magának a keszthelyi múlt megmaradt emlékanyagának tanulmányozására, akkor 
kezd csak igazán érdeklődni a város története iránt. Eddig, mint idegen, kívülről szemlélte 
Keszthelyt, és most látja csak, milyen sokrétű szálak kötik ezt a helyet a múlthoz! 
Mára a Balatoni Múzeum nagyon népszerű, pályázati úton (megyei, majd városi fenntartásban 
is sokat fejlődött). A földszinti részeken időszaki kiállítások, az udvarok árkádjai alatt pedig, 
állandó római és középkori kőtár kapott helyet. Az emeleti rész néhány éve szépen helyrehozott 
kiállítási termei mutatják be a Balaton kialakulását, a környék élővilágát és a balatoni ember 
történetét, népművészetét, életét egyaránt. A változatos anyagot „balatoni képtár” egészíti ki, 
amely Egry Józsefnek, a Balaton nagy festőjének legszebb alkotásait, életművének javát foglalja 
össze.  
 

A Múzeum életében jelentős előrelépés, hogy 2009-2011 között – az Alfa program keretében, az 
egykori megyei fenntartó anyagi hozzájárulásával – megvalósult ―Aranyhíd- Fejezetek a Bala-
ton történetéből - című új állandó kiállítás, ami 11 teremben, 732 m2 nagyságú területen mutatja 
be a Balaton kialakulását, geológiáját. 
A tó szabályozásának történetét; a Balaton környékének növény és állatvilágát; a Balaton mel-
letti erődöket és várakat; a tó halászatát; fürdőkultúráját, idegenforgalmát valamint a balatoni 
sportok és hajózás történetét.  
Az új állandó kiállítás lett a motorja a további fejlesztéseknek. 
 

Az elmúlt években megvalósult fejlesztések: 
 

- TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0105  „Mesél a Balatoni Múzeum" 
- NYDOP-2.1.1/F-09-2010-0011  "Balaton Rajongók Múzeuma" 
- TIOP-1.2.2-09/1-2010-0036  "Múzeumpedagógiai foglalkoztató és virtuális pont kialakítása a 

Balatoni Múzeumban" 
- TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0460  "Élmények Múzeuma" 
- TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0014 „Rajongók Balatoni Múzeuma” 
- TÁMOP-3.2.12.12/1-2012-0009 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesz-

tés érdekében” 
 
A fenti fejlesztések eredményeként: 
 

 A "Magyar Tenger" természeti kincseit és a környékén élt népek történelmét és néprajzát 
bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásokra került sor 

 Múzeumpedagógiai foglalkoztató terem nyílt, valamint egy ún. virtuális tudás-
pont létrehozása is megtörtént 

 A látogatószám növelését és új célközönség körök bevonását célzó turisztikai attrakciófej-
lesztés valósult meg, illeszkedve a balatoni kulturális turizmus kínálatához. 

 Kialakításra kerültek a Játékos Múzeum interaktív installációi (tantárgyakhoz kapcsolódó 
környezeti nevelést előtérbe helyező környezetismeret, természetismeret és biológia tár-
gyakkal) 

 A projektek egy másik fontos vonulatát a családi programok, továbbfejlesztése jelentette, 
mellyel a többgenerációs csalódok együtt-tanulását, szeretnék lehetővé tenni. 

 
 
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.  
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1883-ban a Festeticsek a kastély bővítéséhez szükséges területért elcserélték a Balaton-parti sé-
tányt. 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 kettős platánsor fut végig. Középen található a nyolcosz-
lopos kupolás Helikon emlékmű. E parkban kapott helyet Kitaibel Pál szobra és itt növekedik 
Herman Ottó emlékfája is. Az 1936-os berlini olimpia úszóbajnoka, dr. Csik Ferenc dicső tettét 
emlékkő hirdeti, a róla elnevezett sétányon. A park növényállománya elsősorban lombfák tekin-
tetében jelentős. Méreteivel kiemelkedik a fehér fűz, valamint két 140, illetve 200 cm törzsátmé-
rőjű fehér nyár. A parkban sok vadgesztenyét láthatunk, átlagos törzsátmérőjük 40-60 cm, ma-
gasságuk 12 m. Előfordul itt cseresznye, hárs, ezüst és korai juhar, szomorúfűz, kocsánytalan 
tölgy, bükk, dió, valamint tűlevelűek közül a fekete- és erdeifenyő, a keleti tuja, a közönséges 
mocsárciprus, a tiszafa, a cserjék közül loncok, fagyalok (sövényben), bangiták, magyal, stb. A 
parkot 10 éve szépen kitisztították, az elvadult bokrokat, cserjéket kivágták. A kipusztult fákat újra 
telepítették (a Pannon Egyetem közreműködésével), valamint egy kutyafuttató és információs 
táblák sora jelent meg. A fákon szakszerűen kihelyezett mesterséges madárodúkat és denevér 
odúkat találunk. 
 
 

Keszthely / Vadgesztenyesor 
 

Keszthely központjából Balatonszentgyörgy irányába autózva a Balatoni Múzeum előtt érjük el 
a védett fasort. A fasor a Múzeumtól egészen a Csókakői-patakig terjedő mintegy 3 km-es út-
szakaszt övezi.  
A 634 db-ból álló fasor (kivágásokkal és fiatalabb pótlásokkal) évtizedek óta díszíti a kivezető 
utat; ebből a Festetics úton 139 db és a Fenéki úton pedig 495 db található. A gépkocsiban ülők ta-
vasztól őszig úgy érezhetik, hogy egy „zöld alagútban” haladnak. Ez a zöld vált át az ősz során 
aranysárgába, majd barnába és télre már lombmentes fák habitusa gyönyörködteti az arra járó-
kat. A jellegzetesen balról jobbra csavarodó vadgesztenyék átlagosan 60-100 cm törzsátmérőjű-
ek és 12-15 m magasak.  
Az elmúlt időszakban az aknázómoly és azt követően a legyengült fákra rátelepedett gombabe-
tegségek viszont igazán legyengítették és elöregítették a fákat. Éppen ezért évek óta már igen 
szakszerűen oldják meg a vadgesztenye aknázómoly elleni védelmet, megőrizve a fasor egész-
ségi és esztétikai állapotát. Az újratelepítéseknél a város pedig ügyel arra, hogy a rezisztens piros virá-
gú változatok kerüljenek újra pótlásra! 
 
 
Keszthely - Szent Miklós temető 
 

A történelmi múltú helyek egykori életének talán legbeszédesebb emléke a temető. A város régi 
lakói, polgárok, iparosok, kereskedők, tudósok, művészek nevével találkozunk a sorakozó sír-
kövek és fejfák feliratain. A sírkövet és a síremlékek stílusa szinte időrendben tárja elénk a vál-
tozó ízlés egyes időszakokban uralkodó irányzatait, így van ez a keszthelyi Szent Miklós teme-
tőben is, amely árnyas fák között álló régi sírköveivel beszél a régi Keszthelyről.  
A régi idők társadalmi képe iránt érdeklődő turista különös élménnyel gazdagszik, ha a bejárja 
ezt a temetőt. A magaslaton, elkülönülten áll a 2015-ben felújított Festetics Mauzóleum, mint-
egy kihangsúlyozva az egykori földesúri arisztokrata család különállását.  
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Körülötte tág körben a régi nemesség, akadémiai tanárok és gazdagabb polgárok kriptáit talál-
juk, díszes sírkövekkel, faragványokkal. Túl ezen a körön sorakoznak az egyszerűbb keszthelyi 
polgárok, kézművesek, kiskereskedők sírjai.  
Világosan őrizve meg ez a ma már szinte múzeum számba menő temető a letűnt idők társadal-
mi képét. (Itt nyugszik Csik Ferenc úszó, 1936 olimpiai bajnoka; Lipp Vilmos; Csák Árpád; Lovassy 
Sándor; Darnay Dornyai Béla, és sokan mások. Érdemes végigsétálni a műemlék sírok között!) 
 

A temető műemléki értékű kápolnája a Szent Miklós kápolna, a megmaradt középkori eredeti ká-
polna átépítésével /1713/ épült újjá, amit a fellelt középkori freskók is bizonyítanak.  Az újjáépült 
kápolnát 1775-ben renoválták, és mint a torony északi falába épített kőtábla felirata hirdeti, 
1909-ben Sztehlo Ottó és Schadl János tervei szerint teljesen átalakították. Az átalakítást neoro-
mán stílusban végeztek, és ez teljesen kivetkőztette a kápolnát eredeti formájából.  
 

A nagyrészt homokkőből faragott sírkövek és síremlékek könnyen málló anyaga pusztulásra ítélte a temető 
legrégibb emlékeit. Amit megkímélt az idő, az utódok közönye a mai napig pusztítja. A temető nagy része 
műemlékvédelem alatt áll. 
 
4.3.3 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK 

 
- A védett terület belterületbe nem vonható; beépítésre szánt terület, bányaterület nem jelölhető ki. A 

védőterületen a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése 
tilos. Hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő és vegyszertároló nem létesíthető. A védett terü-
leten folytatható tevékenységek szabályozását az un. természetvédelmi kezelési tervnek kell tartalmaz-
nia. Ha ilyen nem készült a következő évek feladatává kell tenni! 

- Művelési ág megváltoztatása, illetve közmű, közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a termé-
szetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető. 

- A védett területeken extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek 
alkalmazása javasolt mind az erdő-, mind a gyepterületeken.  

- A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében lehet.  
- Javasolt a külterületi erdők, cserjesávok, fasorok felújításánál, erdőtelepítésnél a természetközeli álla-

pot megteremtése, amely első lépésben a tájidegen fajok (fehér akác, fekete fenyő, nemesnyár) őshonos 
fajokra történő fokozatos cseréjét jelenti. A fasoroknál, cserjesávoknál szintén ezt kell szem előtt tarta-
ni, valamint többszintű, változatos fajösszetételű sávok létrehozására kell törekedni. 

- A mező-, erdőgazdálkodás során biztosítani kell a fenntartható használatot, a természetkímélő mód-
szerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és fel-
szín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életkö-
zösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni.  

- Erdő telepítése elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon 
történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a 
vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet.  

- A Keszthely – Cserszegtomaj határában cserszegtomaji területen lévő volt okkerbánya, mint több 
évtizede megtűrt illegális hulladéklarakó hely teljes felszámolása a részleges környezetvédelmi felül-
vizsgálat, és a rekultivációs terv alapján kell, hogy történjék. 

- Fontos a vízkár-elhárítási célok megvalósulása is, a szomszédos cserszegtomaji, valamint nagyobb 
hordalékvizeket összeszedő vízgyűjtőterületről záporcsapadékok során lezúduló víztömeget befogadása 
és a kialakuló árhullámok redukálása, a befogadók kapacitásának megfelelően. A dinamikusan lefolyó 
záporcsapadék által mozgatott hordalékot a kialakítandó sankolótérben kiülepíti, megakadályozva ezzel 
a befogadó feliszapolódását. 

- A vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme érdekében – 
meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesí-
teni.  
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- A belterületi, részben ültetett, részben természetes zöldfelületek, a Balaton-part természetes, vagy 
természetközeli zöldterületeinek védelme és a városi fasorok kezelése fontos feladat. 

- Törekedni kell a városon belül a mederburkolatok természetes anyagának megválasztására, kerülni 
kell a medrek lebetonozását, betonelemek alkalmazását, úgy a kisvízfolyásoknál, mint a vízelvezető ár-
koknál. A gyepes vízelvezetők esztétikai hatása mellett ökológiai szempontból kiemelten fontosak. A te-
lepülések belterületéről kiérő csatornázott kisvízfolyások medreit revitalizálni kell. 

- A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, a jellemző vadon 
élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.  

- A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybevétele me-
liorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása valamint a 
vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádaso-
kat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen természeti 
adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.  

- Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 
m-en belül a vízkár-elhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön jogszabályban megha-
tározott, a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok kijuttatása, elhelyezése.  

- A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell foly-
tatni. A felhagyott kultivált és bolygatott területeken a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szün-
tetni – és ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.  

- Az erdős, ligetes területek megóvandók, az erdőgazdálkodást a továbbiakban is fenn kell tartani. A 
tájjelleg megőrzése és környezetvédelmi okok miatt erdő hosszú távon sem szűnhet meg.  

- A Keszthelyi-hegységben jelentős területeket borító tájidegen fenyőerdők helyett az újulat felnöveke-
dését kell segíteni és biztosítani, együtt az invazív fajok /bálványfa/ visszaszorításával. 

- Természetvédelmi szempontból a spontán regenerálódó bokorerdő-gyep mozaikok megtartása a cél! 
- A természet-közeli élőhelyek megőrzésére kell a hangsúlyt fektetni, és csak azokat a területhasználati 

módokat, fejlesztéseket preferálni, amelyek a természeti értékek megőrzésével összhangba hozható. 
 
4.4 ÖRÖKSÉGVÉDELEM, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK 
 

A város a Balaton ÉNY-i partján a Keszthelyi-hegység lábánál helyezkedik el. A Balaton ezen 
része – régészeti adatok alapján – már az új-kőkortól lakott terület volt. A történelem során a 
település szerkezete folyamatosan alakult, mígnem elérte mai formáját.  
Keszthely város szerkezetét nagymértékben meghatározza a rajta keresztül ívelő vadgesztenye-
fasor, mely Keszthely főutcáját, és így a város gerincét alkotja. Az allé a Fő térre, majd ezt köve-
tően a Festetics kastély parkjába torkollik. 
A város szerkezete vegyes képet mutat, ami a település korával magyarázható. Az eltérő építési 
idejű épületek a városrészek eltérő arculatát adják.  
Maguk a kisvárosi jellegű területek is változatos képet mutatnak, amihez még hozzájárulnak a 
nagyvárosi jellegű településrészek is.  
A legrégebbi városrész a Fő tér körül koncentrálódik, és kifelé haladva egyre fiatalabb beépíté-
sekkel találkozhatunk. Nagyvárosias beépítéssel találkozhatunk a Vásártér környékén, a 
Vaszary Kolos utca 30-as övezetre eső részén és a Fodor utca lakó-pihenő övezetében. 
 

Gazdasági területek és iparterületek egyaránt találhatók a városban, de a városközpontban 
nincs ilyen jellegű terület. A Georgikon úton találhatók kisebb telephelyek. Kereskedelmi és 
szolgáltató területek a Csapás út északi oldalán, iparterületek pedig a Zsidi út mentén helyez-
kednek el, lakóterülettől megfelelő távolságban.  
 
Keszthely város építészettörténetére jellemző a századforduló körül megjelenő romantika és az 
eklektika stílusa. A Balaton-felvidéki több száz éves népi építőművészet (pincék és présházak) 
több értékes emléke, csak igen kis mértékben van jelen, hiszen a kitelepülésekkel a környék te-
lepüléseire volt inkább jellemző ez.  
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Ez érthető akkor is, ha figyelembe vesszük azt a történeti tényt, hogy a jelenlegi város szerkezet 
csak későn, a 19. század közepén alakult ki strukturálisan.  
 

Magyarországon az építésügyi törvény értelmében a kiemelkedő történeti, építészeti és néprajzi 
értékekkel rendelkező építményeket, azok tartozékait a törvényben szabályozott, hatósági véde-
lemben kell részesíteni.  
A védelem lehet „műemlék” - mely a legjelentősebbekre vonatkozik - valamint a törvényben 
szabályozott szempontoknak megfelelő épületek, romok, szobrok és sírjelek az országosan még 
fellelhető, nagyszámú, helyi jelentőségű objektumoknak csak a töredékét jelentik.  
Előfordul, hogy a nem kellő hatósági odafigyelés miatt a régi szecessziós épületek lebontásra 
kerülnek, bár a városban (Kossuth utca) lehet szép számmal látni olyan példákat is, ahol az új 
tulajdonos példás módon felújítva használja ezeket a régi épületeket és előkertjeiket.  
 

 
Kőkeresztek: 
 

Fő tér; Szentháromság oszlopon, Sebestyén, Rókus, Flórián; állította Festetics Pál; „1770”.  
Kastélypark; Immaculata; állította Festeties Pál 1770.  
Fenékpuszta; Szt. Ilona; állította Festetics László 1825 (?), KM?. 
Temető †; corpus, koponya, IHS; „Ex voto anno 1783 die 17 ianuarii Paulus Szalai Hungarus 
Cserdő 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? 
 

 
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.  
Csókakő patak †; corpus, Mária; „Jézus Krisztus dicséretére emeltette Miháldi Ferenc és neje 
Pontos Johanna 1872”; II. 
 
 
 
Sírjelek:  
 
Keszthely területén két római katolikus temető és egy zsidó temető található. Mindegyikben 
több védelemre kijelölendő sírjel, így a régi idők társadalmi képe iránt érdeklődő ember külö-
nös élménnyel gazdagszik, ha a bejárja ezt a temetőt. Szinte páratlanul áll az országban az a 
szemléletesség, amellyel a Szent Miklós temető az egykori osztályviszonyokat tükrözi.  
 
A magaslaton, elkülönülten áll a szépen felújított 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 egyszerűbb keszthelyi polgárok, kézművesek, kiskereskedők 
sírjai.  
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Világosan őrizve meg ez a ma már szinte múzeum-számba menő temető, a letűnt idők társa-
dalmi képét.  
 
 
(Itt nyugszik Csik Ferenc úszó, 1936 olimpiai bajnoka; Lipp Vilmos; Csák Árpád; Lovassy Sándor; 
Darnay Dornyai Béla, és sokan mások. Érdemes végigsétálni a műemlék sírok között!) 
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5 STRATÉGIAI TERÜLETEK 
 
 
5.1 AZ ÉLETMINŐSÉG ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG KÖRNYEZETI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ÉS 

JAVÍTÁSA 
 
5.1.1 METEOROLÓGIAI HELYZETKÉP 
 
Keszthely és környéke éghajlati adottságaira a kontinentális mellett leginkább az atlanti-óceáni 
hatás a jellemző. Területének éghajlatát a nyugati-délnyugati határszél óceáni, alpi befolyású, 
mérsékelten meleg és csapadékos, valamint a Dunántúli-középhegység kissé hűvösebb és szá-
razabb éghajlati körzete közötti átmenet jellemzi. A napsütéses órák száma átlagosan 1950-2000 
óra/év, a nyári félév (április-szeptember) folyamán átlagosan 1400-1450 órán át, a téli félév (ok-
tóber-március) során átlagosan 550-600 órán át süt a nap.  
 
A hőmérséklet évi középértéke 10,0 °C körüli, a tenyészidőszaké 15,5 °C és 16,0 °C közötti. 
Évente 183-184 napon át, április 15. és október 16. között a napi középhőmérséklet meghaladja a 
10 °C-ot. A fagymentes időszak átlagosan 195-200 nap (április 13. és október 25-30. között). Az 
évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0 °C-ot, a téli abszolút 
minimumok átlaga –15,0 °C és –16,0 °C közé esik.  
Az átlagos évi csapadékösszeg 650-700 mm, a tenyészidőszaké 400-450 mm. A téli félévben 35-
45 nap közötti összefüggő hótakarós időszak a jellemző, a hótakaró átlagos maximális vastagsá-
ga 30-35 cm. 
 
A szélsebesség évi átlagértéke 1,5 – 2,0 m/s közötti, átlagosan a legszelesebb hónap az április, 
jellemzően a legkisebb szélsebességek szeptemberben fordulnak elő. 
 
Az elmúlt 15 év elemzéséből azonban kiderül, hogy az éves csapadék mennyisége csökken, az 
évi középhőmérséklet és a napfénytartam emelkedik, ami a környezeti (klíma) változások irá-
nyába mutat. 
 
9. táblázat: A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlagadatai – az elmúlt 15 év átlagában 

Éghajlati adatok Keszthely környezetére (havi átlag, ill. összeg) 

 Jan. Febr
. 

Márc
. 

Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szep
t. 

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 48,5 647,4 

Hőmérséklet 
(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 2105 

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 

Forrás: KDTVIZIG 
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Az elmúlt évek időjárásának alakulása13 
 
Az elmúlt években rekord csapadékú és rekord száraz évek váltották egymást, melyhez gyak-
ran a hőmérsékletet tekintve is kiemelkedő értékek társultak: az adatsorok 1901-es kezdete óta 
számos havi, évszakos és éves átlag is a sor elején végzett mindkét paraméter esetén.  
A megszokottnál jelentősen melegebb és egyben aszályosabb 2011-es és 2012-es évek után 2013 
a 9. legmelegebb évnek adódott hazánkban az elmúlt 113 év viszonylatában, a csapadékössze-
gek szempontjából pedig egy éven belül mind a jelentős csapadéktöbbletet, mind a súlyos szá-
razságot megtapasztalhattuk. 
Az 1901-től kezdődő hőmérsékleti idősort látva (6. ábra) elsődleges képet kapunk a 2013-as év 
átlaghőmérsékletének elhelyezkedéséről az elmúlt 113 év sorában.  
 
Az országos, éves középhőmérséklet a homogenizált, interpolált adatok alapján 11,08 °C volt, 
mely 1, 08 °C-kal magasabb az 1971-2000-es normálnál.  
Az adatokhoz illesztett lineáris trend egyértelműen emelkedést mutat, mely az elmúlt 113 év-
ben +1,12 °C-nak, az elmúlt 33 évre vonatkozóan pedig +1,35°C-nak adódik. 
 
10. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2011 között (15 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján) 

 
 
A 10. ábrán a 2013-as országos átlagos csapadékösszeg és az 1901-től kezdődő idősor éves érté-
kei láthatók. Az év elején tapasztalt jelentős csapadéktöbblet, majd a folyamatosan visszatérő 
csapadékhiány átlagosan egy normálnál valamelyest magasabb éves csapadékösszeget eredmé-
nyeztek.  
 
2013-ban az országos átlagos csapadékösszeg a homogenizált, interpolált adatok alapján 649,6 
mm, mely a megszokott mennyiség 114 %-ának felel meg.  
 
Az elmúlt 113 év adataihoz exponenciális trendet illesztve 6,8 %-os mérsékelt csökkenés jelent-
kezik, míg az elmúlt 33 évet tekintve 12,7 %-os növekedés figyelhető meg az éves csapadékösz-
szegekben (azonban ezek egyike sem szignifikáns). 
                                                 
13

http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_évek_idojarasa/ 
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11. ábra: Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2011 között (58 állomás homogenizált, interpolált 
adatai alapján) 

 
 

 
2015 nyarának hőmérséklet és csapadék viszonyai14 
 
A 2015-ös nyár már ízelítőt adott abból, amire az éghajlati változások miatt a jövőben számítha-
tunk. Az évszak középhőmérséklete az ország túlnyomó részén 22°C felett alakult (12. ábra), 
főleg az Alföldön néhány helyen a 23°C-ot is meghaladta. Az országos, területi átlag 22,15°C-
nak adódott, ami 2°C-kal haladja meg az 1981-2010 standard időszak méréseit. Különösen ma-
gasak voltak a napi maximumok, melyek átlagosan 2,6°C-kal alakultak a normál fölött. A ma-
gunk mögött hagyott évszak az interpolált országos átlaghőmérsékletek sorában 1901 óta a 4. 
legmelegebb nyárnak bizonyult. 
 
12. ábra: A 2015-ös nyár középhőmérséklete (°C) 
 

 
 

                                                 
14

http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evszakok_idojarasa/ 
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13. ábra: A 2015-ös nyár középhőmérsékletének eltérése az 1981–2010-es normáltól 

 

Az ország döntő részén csaknem az egész évszak egy hosszú, néha pár napos visszavonulót 
fújó hőségből állt (13. ábra). A forró, aszályos időszakokat heves események zárták le, amik fel-
hőszakadásokkal, helyenként jégesővel és erős szelekkel jártak, majd rövid szünet után újra és 
újra visszatért a kánikula. 
 
Öt hőhullámos időszakot éltünk meg, ebből a júniusi és az augusztus végi másodfokú hőségri-
asztást eredményezett, a további három pedig indokolttá tette a legkomolyabb, a harmadfok 
kiadását. Az első hőhullámot már júniusban megtapasztaltuk, június 11-15. között a napi kö-
zéphőmérséklet meghaladta a 25°C-ot, majd a július 4-8., július 17-24. és augusztus 7-17. idő-
szakokban a 27 fokot is tartósan átlépte a napi középhőmérséklet, ezért harmadfokú hőségria-
dót rendelt el az országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzései 
alapján. Az állóvizek hőmérséklete is szokatlanul meleg volt a hosszantartó hőség miatt. Au-
gusztus 10-én Siófoknál 29 fokos volt a Balaton. A nyár végére is maradt tartaléka a hőségnek, 
még a tanévkezdés is az idei nyárra jellemző melegben zajlott, augusztus 27-től ismét másodfo-
kú hőségriasztás volt érvényben még szeptember első két napján is. 
 
14. ábra: A 2015-ös nyár napi országos középhőmérsékleteinek eltérése a sokévi (1981–2010) átlagtól  
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Országos átlagban 41 hőségnapot (napi maximum ≥ 30°C) regisztráltunk, ez 19 nappal haladja meg 
az 1981-2010-es normál értéket. A szokásos 2 forró nappal (napi maximum ≥ 35°C) szemben 13 
forró napot tapasztaltunk országosan, a hegyvidéki területeket leszámítva szinte mindenhol 35°C 
felett alakult a nyár csúcshőmérséklete (14. ábra).  
 
A legmelegebbet augusztus 12-én mértük, 39,6 °C volt a léghőmérséklet. A nyár legalacsonyabb 
hőmérsékletét július 11-én, került rögzítésre, ekkor 3,1 fokig hűlt le a levegő. 
 
15. ábra: A 2015-ös nyáron mért legmagasabb hőmérsékletek 

 
 

Mindhárom nyári hónap jóval melegebb volt a megszokottnál. Az 1901 óta hazánkban előfor-
dult legmelegebb hónapok rangsorában (10. táblázat) az idei nyár két hónapja is az élmezőnybe 
került: augusztus a 6., július pedig a 4. helyet foglalja el a sorban. 
 
10. táblázat: A legmelegebb nyári hónapok és nyarak rangja 1901 óta 
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11. táblázat: A legmelegebb hónapok rangsora és átlaghőmérséklete (°C) 1901 óta 

 
 

 
Csapadékviszonyok 
 
A csapadék szeszélyes időbeli és térbeli eloszlásban érkezett a nyáron. Országos átlagban 
130,8 mm volt az évszakos csapadékösszeg, ami kevesebb, mint a normál 70%-a. Különösen csapa-
dékszegény volt a nyár első két hónapja: júniusban országos átlagban a megszokottnak csupán 
40%-a, 29,2 mm esett, így az idei 1901 óta a 6. legszárazabb június. Az idei nyarat a csapadék 
szempontjából az alsó negyedbe sorolhatjuk.  
 
Az egyes országrészek között jelentős eltérések figyelhetők meg az évszakos összegben, főleg az 
augusztusi csapadék szélsőséges területi eloszlása miatt. 
 
 
A 8. ábrán látható, hogy míg a hegyvidéki területeken, illetve a főváros térségében néhol 200 mm 
felett alakult az évszak csapadéka, addig északkeleten Rétköz, valamint a dél- Alföld határ menti 
régióiban mutatkoznak olyan területek, ahol a szokásos egyhavi mennyiséget sem érte el nyári 
összeg.  
Ezeken a területeken nyáron a normál mennyiségnek csupán kevesebb, mint 40%-a esett (16. ábra), 
és más országrészek is szokatlanul szárazak voltak, csapadéktöbblet csak elszórva jelentkezett. A 
súlyos csapadékhiány tehát még tovább fokozta a hosszan tartó hőség következményeit. 
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16. ábra: a 2016. év első 10 hónapjának csapadékösszegei 

 

 

 

 

17. ábra: A 2015-ös nyár csapadékösszege (mm) előzetes adatok alapján 
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18. ábra: A 2015-ös nyár csapadékösszegének eltérése az 1981–2010-es normáltól  

 
 

A szárazsággal járó hőhullámokat megtűzdelő intenzív események során helyenként alig egy óra 
alatt több mint egy havi mennyiség hullott. A 2015. évi augusztusi forróságot 17-én, több helyen 
felhőszakadással, özönvízszerű esővel járó zivatarok zárták. 
 
A nyári napi intenzitás országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a délnyugat-dunántúli, és 
kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek csapadékintenzitásának csökkenése 
mérsékli.  
 

19. ábra: A csapadék változás területi eloszlása 

 

A múlt század közepétől végbement, az exponenciális trendbecslés szerinti csapadék változás 
területi eloszlását ábrázoltuk a 19. ábrán. Az ország területének legnagyobb részén jelentősen 
csökkent a csapadékellátottság az elmúlt fél évszázadban. 
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20. ábra: Az éves csapadékösszeg %-os változása 1960 és 2015. között 
 

 

 
 
 
 
 

         
 

2014. év ősze és 2016. év nyara rendkívül csapadékos volt, impulzus jellegű ismétlődő esők-
kel. Ezek, és a Balaton magas vízállása együttesen okozta a móló menti állapotokat, melyeket 

az alábbi képek is igazolnak. 
 
 

 
 
 



12. táblázat: Havi csapadékösszegek alakulása Keszthelyen 2010-2015 (mm) 
Pálfi Zoltán adatai alapján 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: 

2010 37,3 41,4 20,7 50,2 166,7 91,8 47,7 161,6 136,5 36,6 85,0 39,1 914,6 
2011 5,5 3,7 17,83 17,3 13,9 21,2 66,1 55,1 35,8 56,6 0,5 49,3 342,8 
2012 18 12,2 2,8 42,4 75,2 57,7 68,6 4,3 34,8 68,3 49 30,2 463,5 
2013 51,4 85 72 37,4 72,4 60,8 22,6 50 63,4 12,2 119 5,2 651,2 
2014 11,2 90,2 14,2 34,4 60 52,4 84 111,8 129,8 61,7 31 48,4 729,1 
2015 46,6 46,6 22 4,4 83,8 12,6 50,6 42,4 45,6 105,2   459,8 
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5.1.2 LEVEGŐ 
 
 
5.1.2.1 Jogszabályi háttér 
 
2015. október 16.-án lépett hatályba a 292/2015. (X. 8.) Kormányrendelet, amely több ponton 
lényegesen módosította a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet elő-
írásait. A változások érintik a hatásterület fogalmát, továbbá módosult ennek számítási mód-
ja is. A hazai levegővédelmi szabályozás során első ízben, a diffúz forrásokra is kiterjesztet-
ték a hatásterület számításának módszereit. A továbbiakban röviden áttekintjük a légszeny-
nyező forrást üzemeltetőket érintő jelentősebb módosításokat. 
 

A fogalom meghatározásokon belül (2. §) módosult a diffúz forrás fogalma. Korábban ez olyan 
levegőterhelést okozó tevékenységet vagy kibocsátó felületet jelentett, melynél a légszennyező 
anyag kibocsátási jellemzők méréssel vagy műszaki számítással nem határozhatók meg. Az el-
múlt évek kiterjedt kutatásai a felületi és térfogati források kibocsátásait illetően, a méréstech-
nika fejlődése összességében azt eredményezték, hogy ma már legtöbbször legalább műszaki 
számítási módszer rendelkezésre áll az emisszió mértékének becsléséhez a diffúz források eseté-
ben is. Lényegében ehhez igazodik az új definíció, mely szerint: "diffúz forrás: olyan levegőter-
helést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező 
pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátás-
sal jár".  
Egyértelműsítette a módosítás a pontforrás definícióját is, megnevezve azon kibocsátási jellem-
zőket - térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás, amelyek meghatározható-
sága a feltétele annak, hogy pl. egy kürtőt légszennyező pontforrásnak tekintsük. 
A pontforrás hatásterületének meghatározására a továbbiakban újra használható a 21/2001. 
(II. 14.) Kormányrendelet idejében még érvényes számítási módszer, amely az egy órás (szálló 
por esetében 24 órás) füstfáklya tengelye alatti maximális talajközeli légszennyező anyag kon-
centráció 80%-ával lehatárolható legnagyobb területben adta meg a pontforrás hatásterületét. 
Így 2011 óta elsőként újra három módszer áll rendelkezésre a hatásterület számítására. Kiegé-
szült továbbá a 2. § egy új ponttal (12.a), amely a hatásterület számítási módszereit a helyhez 
kötött (működése közben helyét meg nem változtató) diffúz forrásokra is kiterjeszti.  
Ebben a vonatkozásban egy szennyvíztelepi levegőztető medence, hulladéklerakó, vagy akár 
egy állattartó épület vagy egy trágyatároló is diffúz forrásnak minősül. A jelenlegi módosítás-
sal a 4. § pedig meglehetősen szigorú követelményt támaszt a diffúz források üzemeltetői szá-
mára: nemcsak a levegőszennyezés, de a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 
megfelelő működtetése miatti levegőterhelés is tilos. Ezen felül módosult a bejelentés-köteles 
diffúz források köre is. Eddig a felügyelőség (környezetvédelmi hatóság) hatáskörében állt, 
hogy a gazdálkodó szervezetet egy adott diffúz forrás bejelentésére kötelezte-e. Mostantól vi-
szont az összes E-PRTR rendelet (166/2006/EK) I. melléklete szerinti diffúz forrás működteté-
se levegőtisztaság-védelmi engedélyhez kötött. 
 

Az állattartókat érintő további lényeges változás a védelmi övezetek kérdéskörét érinti. A 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése alapján a levegővédelmi jogszabály 
hatályba lépését (2011. január) követően engedélyezett bűz kibocsátással járó környezeti hatás-
vizsgálat- vegy egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenységeknél volt előírás a 
védelmi övezet kijelölése.  
A jelenlegi módosítás eltörölte a jogszabály hatályba lépését követően engedélyeztetett részt a 
szövegből.  
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Ebből az következik, hogy a környezetvédelmi vagy EKH engedéllyel rendelkező (a példa ked-
véért) állattartó telepek mindegyikénél ki kell jelölni a védelmi övezetet, amire (miután erre 
vonatkozóan a jogszabály határidőt nem ad meg) feltehetőleg a következő esedékes teljes körű 
környezetvédelmi felülvizsgálat alkalmával kerülhet sor. Mindez számos vitás esetet eredmé-
nyezhet, mivel a 306/2010. Korm. r. 5. § (6) bekezdése alapján a védelmi övezeten be-
lül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem 
lehet.  
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálati eljá-
rásban megtagadhatja akár az új környezetvédelmi ill. EKH engedély kiadását is. A jogsza-
bályváltozás súlyát értékelve kijelenthető, hogy a bűzforrásokat üzemeltetők számára célszerű 
már most megkezdeni környezetük felmérését, illetve a lehetőségek értékelését. 
 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibo-
csátási határértékeiről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik.  
A felülvizsgálat alatt álló terület jelenlegi állapotának megfelelő, az alapállapotot jelentő 
levegőminőségi helyzetének megítéléséhez a terület légszennyezettségi paramétereit az 
egészségügyi határértékekkel kell összevetni.  
 
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (szemben a hatályon kívül helyezett 14/2001. (V. 9.) KöM-
EüM-FVM együttes rendelettel) nem tartalmazza a nitrogénoxidokra (NOX) korábban ér-
vényben lévő határértékeket, melyek a következők voltak: 200 µg/m3 órás, 150 µg/ m324 
órás és 70 µg/ m3éves határérték. 
 
A releváns határértékeket a 13. táblázatban, a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket a 14. 
táblázatban foglaltuk össze. 
 
 
 
13. táblázat: A légszennyező anyagok egészségügyi és ökológiai határértékei 

Egészségügyi határérték (zárójelben a túllépés enge-
délyezett mennyisége) [µg/m3] 
órás 24 órás éves 

Légszennyező 
anyag 

Vesz. 
Fokozat 

H.é. T.h. H.é. T.h. H.é. T.h. 

Ökológiai 
határérték 
(éves) [µg 
/m3] 

Kén-dioxid III. 250 (24) 150 125 (3) - 50 - 20 
Nitrogén-
dioxid  

II. 100 (18) 50% 85 - 40 50% 30 

Szén-monoxid  II. 10 000 - 5 000* 60% 3 000 - - 
Szálló por 
(PM10)  

III. - - 50 (35) 50% 40 20% - 

Ólom I.     0,3 100%  
Higany és 
szervetlen 
higany vegyü-
letek  
Hg-ként 

I.     1   

Benzol I.   10  5 100%  
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14. táblázat: A légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékei 
Tájékoztatási küszöbérték Riasztási küszöbérték Légszennyező 

anyag 
Átlagolási 
időszak [µg /m3] 

Kén-dioxid  1 óra 400 
három egymást követő órá-
ban 

500  
három egymást követő órában 
vagy 72 órán túl meghaladott 
400 

Nitrogén-dioxid  1 óra 350 
három egymást követő órá-
ban 

400  
három egymást követő órában 
vagy 72 órán túl meghaladott 
350 

Szén-monoxid  1 óra 20 000 
három egymást követő órá-
ban 

30 000  
három egymást követő órában 
vagy 72 órán túl meghaladott 20 
000 

Szálló por 
(PM10)  

24 óra 75 
két egymást követő napon 
és a meteorológiai előrejel-
zések szerint a következő 
napon javulás nem várható 

100  
két egymást követő napon és a 
meteorológiai előrejelzések sze-
rint a következő napon javulás 
nem várható 

Ózon  1 óra 180 
három egymást követő órá-
ban 

240  
három egymást követő órában 
vagy 72 órán túl meghaladott 
180 

 
Fontosabb levegő-védelmi jogszabályok: 

 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterhelhetőségi szint határértékeiről és a pontfor-
rások kibocsátási határértékeiről.  

 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterhelhetőségi szint és a helyhez kötött pontfor-
rások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos szabá-
lyokról (módosítva a földművelésügyi miniszter 33/2015. (VI. 25.) FM rendeletével) 

 
 
Egyéb kapcsolódó jogszabályok:  

 az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szó-
ló 26/2014. (III. 25) VM rendelet,  

 a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth –nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsá-
tási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (tüzelőanyag fajtától függő 
határérték módosított biomassza tüzelésre),  

 Az 50 MWth és az annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberende-
zések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 
szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet. Új az 5. § összesítési szabály. 

 
Egyéb jogszabályok a levegővédelem területén: 

 a földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok 
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) 
KTM rendelet,  

 a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulla-
dékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM 
rendelet,  



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                      8315- Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.              
 

109 

 a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagok-
kal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.14.) 
Korm. rendelet (hatályos: 2015. 02. 18.), változott a napokban, az ellenőrzés-
ben a felügyelőség hatásköre megszűnt, hatóságok 3. §.  

 a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet. 

 
Adatszolgáltatások:  
 

 KAR-Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer  
 LAL – Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszer  
 LM – Légszennyezés mértéke éves bejelentés  
 E-PRTR (levegővédelmi szempontból állattartó telepek) – a megfelelő LM lapon  
 ózonkárosító anyagokról, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról 

 

 
 
5.1.2.2 A levegő állapotát befolyásoló tényezők 
 
Egy terület levegőminőségi helyzetének meghatározásához és minősítéséhez ismerni kell a 
vizsgált területen a környezeti levegőbe kerülő szennyező-anyagok mennyiségét, a légkör-
ben zajló fizikai és kémiai folyamatokat, valamint a domborzati és egyéb tényezőket.  
 

A környezeti levegőbe kerülő légszennyező anyagok egy része száraz vagy nedves úton ki-
ülepedik, a meteorológiai viszonyoktól függően különböző fizikai vagy kémiai átalakuláson 
megy át, aminek következtében az eredeti légszennyező anyagoknál veszélyesebb anyagok 
is keletkezhetnek.  
A környezeti levegőben maradt légszennyező anyagok a meteorológiai viszonyoktól függő-
en elkeverednek, felhígulnak és az előzőekben említett folyamatok végén, ezek eredménye-
képpen alakul ki egy terület, egy térség levegőminősége.  
 

Egy terület levegőminőségét nem csak a kibocsátások határozzák meg, előfordul, hogy a ha-
tárérték alatti kibocsátások is kedvezőtlen levegőminőséget idézhetnek elő kedvezőtlen me-
teorológiai és domborzati viszonyok esetén. 
 
A hazai vizsgálatok adatai alapján megállapítható, hogy a légszennyező anyagok az alábbi 
forrásokból kerülnek a környezeti levegőbe: 
 

• Ipari, mezőgazdasági, szolgáltató tevékenységből 
• Közlekedés, szállításból 
• Lakossági és intézményi tevékenységből. 
 
A légszennyező anyagokat kibocsátó források alapvetően két csoportba sorolhatók: a pontsze-
rű és a diffúz légszennyező források.  
Pontszerű légszennyező forrásokat jelentenek a gépkocsik kipufogói, a füstgáz kémények és 
a különböző elszívó kürtők. Ezek közös jellemzője az, hogy a légszennyező anyag kibocsátá-
suk mérésekkel egyértelműen meghatározható és kibocsátási határértékkel szabályozható.  
A diffúz légszennyező forrásokat a különböző felületekről – alapanyag, készterméktárolók, épü-
letek csarnokok nyílászárói, tárolótartályok légzői, stb. – a környezeti levegőbe kerülő légszennye-
ző anyagok jelentik.  
Egy településen belül jelentős diffúz légszennyező forrást jelent a tavasszal és ősszel végzett 
avar- és hulladékégetés.  
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A diffúz légszennyező forrásokból a környezetbe kerülő légszennyező anyagok mennyisége 
nem mérhető, így kibocsátási határértékkel nem szabályozottak. 
 
A levegő védelmével, a levegő tisztaságával kapcsolatos követelményeket a levegő védelmé-
ről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.  
 
A Korm. rendelet kimondja, hogy tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró 
bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 
okoz és az ezzel kapcsolatos követelményeket és szükséges intézkedéseket részletezi.  
 
 
A rendelet 9. melléklete tartalmazza „A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kap-
csolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéké”-t. 
 A B  
1. Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli 

üzemeltetése, légszennyező forrásonként; 
1 000 000 Ft  

2. Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől elté-
rő üzemeltetése, légszennyező forrásonként; 

1 000 000 Ft  

3. Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől elté-
rő üzemeltetése a hatóság jogszerű magatartásra való felhívását köve-
tően, légszennyező forrásonként; 

100 000 Ft/nap  

4. Az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be 
nem jelentése; 

200 000 Ft  

5. A bejelentésre kötelezett diffúz forrás bejelentésének elmulasztása; 200 000 Ft  
6. A levegőterhelést befolyásoló technológiai vagy tisztító berendezéseik 

nem az üzemeltetési vagy működési engedélyben, alkalmassági bizo-
nyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak vagy 
az előírások szerinti üzemeltetetése; 

500 000 Ft  

7. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tü-

zelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid kibo-
csátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén évente az első 10 
nap időtartamára; 

15 Ft/kg SO2  

8. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tü-

zelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid kibo-
csátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén a 10. napon túli 
időtartamára; 

30 Ft/kg SO2  

9. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tü-

zelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén 

60 Ft/kg SO2  

10. Az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tü-

zelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén 

60 Ft/kg NOX  

11. A légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrző vizsgálatának (folya-
matos, időszakos mérések) el nem végzése, illetve a hatóság által el-
rendelt vizsgálatok feltételeinek nem biztosítása, vagy a hatósági hatá-
rozatban előírt mérési kötelezettségek nem teljesítése; 

500 000 Ft  

12. A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő 
teljesítése (gazdasági tevékenységet folytató nem természetes személy 
esetében) 

500 000 Ft  
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13. A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő 
teljesítése (gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy 
esetében) 

100 000 Ft  

14. A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési tervben 
szereplő határidő be nem tartása; 

500 000 Ft  

15. A diffúz légszennyező források nem az előírásoknak megfelelő mű-
ködtetése, felületének kezelése; 

10 000 Ft/m2  

16. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg használója, a közterületek 
tisztaságáért, porzás mentesítéséért felelős nem teljesíti rendszeres 
karbantartási és tisztántartási kötelezettségét; 

100 000 Ft  

17. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély 
nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése; 

300 000 Ft  

18. Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély 
nélkül a nyílt téren történő égetése; 

100 000 Ft  

19. Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, 
vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égeté-
se; 

500 000 Ft  

20. A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulla-
dását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 

m3 feletti mennyiség esetén); 

500 000 Ft  

21. A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, meggyul-
ladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem gon-

doskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén); 

100 000 Ft  

22. Szállítással gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés 
okozása; 

200 000 Ft  

23. Szállítással nem gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennye-
zés okozása; 

50 000 Ft  

24. A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelő kezelésével határér-
téken felüli légszennyezettség okozása; 

150 000 Ft  

25. Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzha-
tást okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése; 

200 000 Ft  

26. Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró 
bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés 
üzemeltetése; 

50 000 Ft  

27.  Az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés kötelezettségének, vagy a 
levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés változás-bejelentési kötelezett-
ségének nem, vagy nem megfelelő teljesítése; 

300 000 Ft  

 
 
A Korm. rendelet végrehajtására került kiadásra a levegő-terheltségi szint határértékeiről és 
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) 
VM rendelet. 
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5.1.2.3 Légszennyező komponensek jellemzői 
 
Az egyes légszennyező komponensekre vonatkozóan az alábbi fő jellemzők állapíthatók meg: 
 
- A kén-dioxid leginkább a kéntartalmú tüzelőanyagok elégetéséből származik, mint a szén 
és az olaj (pl. házi széntüzelés, ill. dízelmotorok). A SO2 kikerülhet ipari technológiákból is, 
ilyen pl. a műtrágyagyártás, az alumínium ipar és az acélgyártás. 
Természetes forrásból a geotermikus folyamatoknál is kikerülhet a levegőbe. A kén-dioxid 
órás egészségügyi határértéke 250 µg/ m3, napi egészségügyi határértéke 125 µg/ m3, éves 
egészségügyi határértéke 50 µg/ m3. 
A SO2 belélegezve emberre és állatra egyaránt ártalmas. A nedves légúti nyálkahártyához 
adszorbeálódva, savas kémhatása miatt izgató hatású, a véráramba jutva pedig a hemoglo-
bint szulf-hemoglobinná alakítja, gátolja az oxigénfelvételt. 
Heveny hatása során irritálja az orr-, toroknyálkahártyát és a tüdőt, köhögést, váladékkép-
ződést és asztmás rohamokat okozhat.  
A szabad légköri koncentrációk mellett ezek nem fordulnak elő. A légkörbe jutva kénessavat, 
kénsavat képez annak páratartalmával, amely károsítja az élővilágot. 
 
- A nitrogén-dioxid általában nem közvetlenül kerül a levegőbe, hanem nitrogén-oxid (NO) 
és egyéb nitrogén-oxidok (NOX) más anyagokkal történő légköri reakciói során alakul ki. A 
NO2 főleg a fosszilis tüzelőanyagok (szén, földgáz, kőolaj) elégetéséből származik, különösen 
a járművekben használt üzemanyagból. A városokban kibocsátott NO2 80%-át adják a gép-
kocsik. A földgáz tüzelésből, főleg a téli időszakban, ugyancsak NO és NO2 származik. A 
nitrogén-dioxid órás egészségügyi határértéke 100 µg/ m3, napi egészségügyi határértéke 85 
µg/ m3, éves egészségügyi határértéke 40 µg/ m3. 
A nitrogén-oxidok állatra és emberre egyaránt mérgezőek. Az NO2 hatásmechanizmusa ket-
tős. Egyrészt a nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos- ill. salétrom-savvá 
alakul, és helyileg károsítja a szövetet. Másrészt felszívódva a véráramba jut, ahol a hemog-
lobin molekulát methemoglobinná oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. 
Hosszú távon az NO2  csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben, súlyos-
bítja az asztmás betegségeket, gyakori légúti megbetegedéshez, idővel pedig a tüdőfunkció 
gyengüléséhez, vérkép elváltozásokhoz vezethet. 
A NO2 toxikus hatású a növényekre, 120 mg/ m3 koncentráció felett már rövid idő alatt is 
csökkenti fejlődésüket. Amennyiben a NO2 és az O3 egyszerre van jelen, a hatás fokozott. A 
kén-dioxiddal együtt részt vesz a savas esők okozásában. 
 
- A nitrogén-oxidok immissziójának tekintetében elsősorban a közlekedés- és a téli fűtési 
időszak hatása érvényesül. A kamionok magas fajlagos nitrogén-oxid kibocsátása – szakértői 
vélemények szerint – igen jelentős mértékben hozzájárul a levegő NOx háttérszennyezettsé-
géhez. Tapasztalatok szerint abban az esetben, amennyiben a NOx és a NO2 immisszió nagy-
ságrendileg megegyezik, nem helyi szennyezéssel kell számolni. A NO ugyanis a légkörbe 
kerülve viszonylag gyorsan NO2-dá oxidálódik. A nitrogén-oxidokra vonatkozóan a jogsza-
bály határértéket nem definiál.  
A korábbi, 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet szerint órás egészségügyi ha-
tárértéke 200 µg/ m3, napi egészségügyi határértéke 150 µg/ m3, éves egészségügyi határér-
téke 100 µg/ m3 volt. 
 
- Szén-monoxid akkor keletkezik, ha az égetés útján hasznosított energiahordozók elégése 
nem tökéletes, valamint természetes úton, egyes mikroorganizmusok és növények anyagcse-
réjekor, források gázának alkotórészeként, a magas légkörben ibolyántúli sugárzás hatására.  
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Az ember által okozott szén-monoxid szennyezésért legnagyobb mértékben felelős a közle-
kedés, ugyanakkor az adatok alapján a CO koncentráció a fűtési időszakokban emelkedő 
tendenciát mutat. A CO immisszió órás egészségügyi határértéke 10 000 µg/ m3, napi egész-
ségügyi határértéke 5000 µg/ m3, (melyet napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximumá-
ra vonatkoztatva kell számítani) éves egészségügyi határértéke 3000 µg/ m3. Ezeket az érté-
ket rendszerint csak nagyvárosokban éri el, illetőleg haladja meg. A CO-ra ökológiai határér-
téket nem definiál jogszabály. 
A CO emberre, állatra egyaránt rendkívül mérgező. Belélegezve egyrészt a hemoglobin mo-
lekulához kötődve kiszorítja az oxigént, ami az idegrendszer és a szívizom oxigén hiányát 
okozza. Másrészt pedig toxikus hatással van az agykéreg alatti központjaira. 
 
- A szálló por a levegőben lebegő szilárd és folyékony részecskék elegye. A szálló por jelen-
tős egészségkárosító hatással bíró csoportja a 10 mikrométer átmérőt meg nem haladó szem-
csék (PM10), mivel ezek a szemcsék lejuthatnak az alsó légutakba, egyúttal megköthetnek 
toxikus anyagokat. A PM10 napi egészségügyi határértéke 50 µg/ m3, éves egészségügyi ha-
tárértéke 40 µg/ m3. 
A levegő portartalma részben természetes forrásokból (talajerózió, vulkáni tevékenység, er-
dőtüzek, stb.), részben pedig antropogén forrásokból származik. Az emberi tevékenységből 
származó por főbb forrásai a szén-, olaj-, fa-, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros 
utak, és egyes ipari technológiák (bányászat, cementgyártás, kohászat, stb.). A kisebb szem-
csék természetes forrása a tengeri légtömegekkel érkező só, a növényi pollenek és baktériu-
mok is lehetnek. A 2,5 mikronnál kisebb részecskék (PM2,5) az atmoszféra kémiai reakcióiból 
is származhatnak. 
A porrészecskék ingerlik, sértik a szem kötőhártyáját és a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 
mikronnál nagyobb porrészecskéket a légutak csillószőrös hámja kiszűri, a kisebbek azonban 
lejutnak a tüdőhólyagokba, így akár maradandó károsodást is okozhatnak. A tüdőelváltozást 
befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele. 
A légköri por hatását különösen veszélyessé teszi, hogy a porrészecskék toxikus anyagokat 
(pl. fémeket, karcinogén-, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, vírusokat, gombá-
kat is adszorbeálhatnak, melyek a belégzéssel szintén a légutakba, tüdőbe kerülnek.  
A növények leveleire rakódva a porrészecskék gátolják a fotoszintézist, elzárják a növényi 
légcserenyílásokat (sztómákat). A porral terhelt környezetben a növények ezért fejlődésük-
ben visszamaradnak. Termesztett növények leveleire, termésére rakódva értéktelenné, fel-
használhatatlanná teszik azokat. 
 
- Az ózon a légkörben két szinten van jelen. Az atmoszféra felső rétegeiben természetes úton 
képződik, a tengerszint feletti 25 és 50 km közötti tartományban. Ez az ún. sztratoszférikus 
ózon, mely pajzsként szűri meg a Napból érkező, élővilágra veszélyes ultraibolya (UV) su-
gárzást. Mint légszennyező anyag, a földfelszín közelében, jellemzően antropogén hatások 
következtében, fotokémiai folyamatok során keletkezik. Képződésében ún. prekurzor, 
primér anyagok (NOX, CO, illékony szerves anyagok, más szerves vegyületek,) játszanak 
szerepet, a reakciókhoz az energiát az intenzív napsugárzás adja. Az O3 koncentrációja tehát 
nyáron (erőteljes napsugárzáskor), olyan területeken emelkedhet, ahol a primer szennyező 
anyagok koncentrációja is nagyobb.  
A primer szennyező anyagok a kipufogó gázokból, más égési folyamatokból, oldószerek 
ipari alkalmazásából és felületkezelési technológiákból kerülnek a levegőbe. Az O3 a fotoké-
miai (oxidáló) füstköd jellemző anyaga. 
A felszínközeli ózon erősen mérgező az állatvilágra és az emberi egészségre. Rövid expozíci-
ós idő alatt is irritálja a szemet, az orr- és toroknyálkahártyát, köhögést és fejfájást okoz, kró-
nikus hatás esetén pedig hozzájárul az asztma kialakulásához és csökkenti a tüdőkapacitást. 
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Az O3 és más fotokémiai típusú szennyező anyagok erősen toxikusak a növényekre. Befolyá-
solják a fotoszintézist, a növények légzési folyamatait, csökkentik a növekedésüket és a rep-
rodukáló képességüket. Az ózonnak baktériumölő hatása van, ami az ipari tisztításban hasz-
nos, a természetes ökoszisztémákban azonban káros hatással bír. 
 
 
5.1.2.4 Keszthely város levegőminősége 
 
Keszthely város levegőminőségét fekvése, éghajlati viszonyai és az emberi tevékenység 
együtt határozzák meg. A település környezeti levegőállapotát a fűtési idényen kívüli idő-
szakban elsősorban a gépjármű közlekedés és az azzal járó porterhelés, szennyezőanyag ki-
bocsátás befolyásolja fokozottan. Előnyös a Keszthelyi-hegység kiterjedt erdőségeinek közel-
sége, illetve a portalanított utak, zöldfelületek nagy aránya.  
A légszennyezőanyag-kibocsátás a szezonálisan jelentős közlekedésen kívül, a lakossági fű-
tésből, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséből adódik. 
 

A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért 
a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (július-augusztus) jelentkezik.  
A városon áthaladó 71. számú főút jelentős gépjármű forgalmat bonyolít le egész évben, így 
a közlekedési eredetű légszennyezés főként az itteni kibocsátásokból adódik. A Balaton 
északi partjának forgalma nagy százalékban ezen az útvonalon bonyolódik, ezért az innen 
eredő emissziók nem elhanyagolhatóak a vonalas szennyezőforrás mentén. 
 

A légszennyezés mértéke, illetve a helyi eloszlása a városrehabilitációs munkák után áttevő-
dött a belvárosból a Szent Miklós és a Bercsényi Miklós utcákra. (Buszforgalmi rend változása).  
A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke le-
csökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Mára ezzel főképp a lakótelepeken jelentő-
sebb mértékben csökkent a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke. Családi há-
zas illetve sorházas övezetekben viszont napjainkra újra növekszik a fával – és újabban szén-
nel – történő fűtés, ami miatt a téli időszakban nagyon jelentős a légszennyezés. 
 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM ren-
delet alapján a vizsgált terület a 10. sorszámú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. A 
zónák típusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg: 
 

A csoport: agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna hol a lakosság száma megha-
ladja a 250 000 lakost vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, 
de a népsűrűség legalább 500 fő/km2. 
B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt 
meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a 
területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határ-
értéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár 
között van. 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között 
van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
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F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél érté-
ket. 
O-II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú 
távú célként kitűzött koncentráció értéket. 
 

 
Az érintett légszennyezettségi zóna légszennyező anyagok szerinti besorolását a 19. táblázat 
tartalmazza. 
 
 
 15. táblázat: A zóna légszennyező anyagok szerinti besorolása  (Keszthely és környéke) 

kén-dioxid F 
nitrogén-dioxid F 
szén-monoxid F 
szilárd (PM10) E 
benzol F 
talajközeli ózon O-I 
PM10 Arzén (As)  F 
PM10 Kadmium (Cd)  F 
PM10 Nikkel (Ni)  F 
PM10 Ólom (Pb)  F 
PM10 benz (a) pirén (BaP)  D 

 
16. táblázat: A zónacsoportokhoz tartozó koncentrációk (µg/m3, üleped_ por esetében g/m2*30 nap) 

Zóna  SO2 NO2 PM10 CO 
B zóna  > 250 > 100 > 50 > 10000 
C zóna  150-250 85-100 40-50 5000-10000 
D zóna  75-150 70-85 35-40 3500-5000 
E zóna  50-75 50-70 25-35 2500-3500 
F zóna  < 50 < 50 < 25 < 2500 

 
A manuális mérőhálózat OLM adataiból az NO2 légszennyező anyag tekintetében állnak 
rendelkezésre adatok, melyekből egyértelműen látszik, hogy a település levegőminősége 
megfelelőnek minősíthető. 
A zónaszintű besorolás alapján látható, hogy a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a 
cél értéket (ez azonban gyakorlatilag valamennyi agglomerációs zónára igaz). 
A felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között mérhető a PM10 benz(a)-
pirén (BaP) koncentrációja. 
A felső és az alsó vizsgálati küszöb közötti értékben van jelen a PM10. 
 
Keszthely város közigazgatási területén levegőtisztaság-védelmi szempontból jelenleg a 10. 
zónatartományúnál (igen jó minőségű kategória) szennyezettebb terület nincs. 
 

Az elmúlt időszakban Keszthely város területén a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség végezete a levegőszennyezettség méréseket. 
Azonban 2015. április 1-től változás történt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya vette át ezt a feladatot.  
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Az éves összesítő elkészítése, minden év decemberére várható, így jórészt csak 2014-es ada-
tok álnak rendelkezésünkre, felhasználva a közzétett 2015. évi „Keszthely város környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatót”. 
Keszthelyen 2008. 01. 01.-től az ülepedő poros, és a kén-dioxid (SO2) mintavétel megszűnt. 
 
Levegőterheltségi szint mérési adatok az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) 
mérőpontjain a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. 
(I. 14.) VM rendelet előírásai alapján 2014 évre. 
 
Értékelés: Keszthely, NO2 2014. évre: 
 

Megnevezés 
Rákóczi tér 12/a  

Gyógyszertár  
µg/m3 

minimum 6,75 

minimum hely 2014. 11. 16. 

maximum 53,15 

maximum hely 2014. 02. 27 

átlag 24,28 

Határérték (éves) 40 

Határérték (24 órás) 85 

24 órás határérték átlépés db 0 

24 órás határérték átlépés % 0,00 

Minősítés: Jó 

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály adatai alapján 
 

Határérték túllépésre 2014 és 2015. években nem került sor.  
 
A szálló por és a korom mikrorészecskék (PM 10) mérése és a lakosság erről történő tájékoz-
tatása érdekében az önkormányzat - jelenleg erre fordítható pénzügyi forrás hiányában – 
keresi a pályázati lehetőségeket egy mérőműszer beszerzésére. 
 
Szabadtéri égetések 
 
A lakosságot leginkább zavaró légszennyezést okozó tevékenység a kiskertekben végzett 
égetés. Ez a veszélyes anyagok légtérbe kerülésén túl igen kellemetlen bűz-, illetve füsthatás-
sal is jár.  
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2015 évben a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat került kiadásra, amelyben a szabadtéri égetés, illetve annak engedélyezése terület 
szerint (külterület, belterület) élesen elkülönül.  
Még a külterületi égetés engedélyköteles, illetékköteles, addig a belterületi égetést a környe-
zetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet szabályozza. A Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség igyekszik a helyi rendelet szellemében engedélyezni a kérelmeket, ott 
pedig ahol zöldhulladék lerakó üzemel, a komposztálást elősegíteni az engedély megtagadá-
sával. 
A KETÉH telephelyén sajnos ritkán, de előfordul spontán gyulladás, mint ahogy a lomtalaní-
tást követően bekövetkezett tavalyi évben is egy tűzeset. A szennyvíztelepi biogáz termelés 
beindításával a KETÉH telephely hulladéktárolás szabályainak betartása, települési szinten is 
a veszélyhelyzet elkerülésének alapját képezi.  
Keszthely város belterületén, ahol a helyi önkormányzati rendelet a növényi hulladékégetést 
tiltja, az esetek száma mégis egy területre összpontosul.  
A város neuralgikus pontja a Kárpát utca térsége (a Lőtéri utat is hozzávéve), ahol a tüzese-
tek száma az ellenőrzésekbe fektetett energia ellenére sem mutat jelentős csökkenést.  
 

17. táblázat: Szabad területeken történt tűzesetek 2012 – 2015. október 31. közötti időtartamban: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóság teljes vonulási területe 
 

 
5.1.2.5 Levegőtisztaság védelmi változások 
 

 
Diffúz légszennyezettségi mutatói 
 
 - A levegő minősége – bár pontos mérési eredmények a fentiek miatt nem támasztják alá – 
jónak mondható. Keszthely városa ipari kibocsátóktól mentes, így a leginkább releváns 
szennyezőanyagokat a közlekedés bocsátja ki. 
A városon átmenő útvonalak egyes területein, különösen azok nagy forgalmú időszakaiban, 
a közlekedés jelentős mértékben befolyásolja a környezeti levegő minőségét. Ez annak a kö-
vetkezménye, hogy az elmúlt egy-másfél évtizedben jelentősen nőtt a gépjárművel rendelke-
ző ingatlanok száma és a gépjárművel a térségbe érkező turisták aránya. 
 

A helyi lakosság tulajdonában lévő személygépkocsik számának átlagos növekedésével lehet 
az utóbbi években számolni, ami települési szinten az átmenő forgalomhoz képest jelentős 
kibocsátás-változást nem okoz.  
A növekedéssel párhuzamosan jelentkezik a gépkocsik átlag életkorának csökkenése, ami 
viszont jobb műszaki állapotot, és javuló emissziós értékeket feltételez. A járművek fajlagos 
légszennyezőanyag kibocsátásai csökkennek, amelyek következtében a szén-monoxid és 
szén-hidrogén emisszió is jelentősen csökken (a katalizátoroknak köszönhetően). Azonban a 
nitrogén-oxidok kibocsátása nő, mert a fajlagos kibocsátás csökkenése sem tudja kompenzál-
ni a forgalom növekedését. Ezért az innen eredő emissziók elhanyagolhatóak.    

TŰZESETEK szabad téren összesen 

év 
KH HTP Ebből: 

Keszthely város 
Ebből: 

Kárpát utca térsége 
2012 212 70 20 
2013 80 33 10 
2014 48 17 7 
2015 45 21 14 
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Lokálisan az útszakaszok mentén néhány méteres, rosszabb esetben néhány tízméteres sáv-
ban okozhatnak káros imissziót. 
A közlekedés és a mezőgazdasági talajművelés okozta porterhelés csökkentésére erdősáv 
telepítése javasolt 
 

 - A szálló por mennyisége összességében az utóbbi évek melegaszfaltozásainak eredménye-
ként mára jelentősen lecsökkent. 
A lakosságot leginkább zavaró légszennyezést okozó tevékenység a kiskertekben végzett 
égetés. Ez a veszélyes anyagok légtérbe kerülésén túl igen kellemetlen bűz-, illetve füsthatás-
sal is jár.  
2015 évben a belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat került kiadásra, amelyben a szabadtéri égetés, illetve annak engedélyezése terület 
szerint (külterület, belterület) élesen elkülönül. Még a külterületi égetés engedély-, és illeték-
köteles, addig a belterületi égetés a városban, egész évben tilos.  
 

 - Állandó bűzkibocsátása nincs Keszthelynek. A szennyvízátemelők, valamint a bitumen 
üzem alkalmanként a nyári hőség idején jelentenek csupán kisebb problémát. Emellett eseti 
jelleggel, állati tetemek lakossági bejelentése kapcsán kell a Gazdasági Ellátó Szervezet 
Keszthely-nek, illetve a gyepmesternek cselekednie. 
 

 - A város levegő minőségi állapota 2010 – 2015 között kielégítő volt. A terület jó átszellőzésű, 
a közúti forgalmon kívül egyéb porszennyező nincs.  
A lakossági fűtés és meleg víz előállítás során a környezeti levegőbe kerülő légszennyező 
anyagok döntően a fűtési szezonban terhelik a környezeti levegőt, a koraesti órákban az 
egész települést nagykiterjedésű füstréteg fedi el. Éves szinten viszont az ebből eredő levegő-
szennyezés mértéke nem számottevő. 
 
A lakosság túlnyomórészt gáztüzelő berendezést használ, kismértékben előfordul a fa és 
széntüzelésű berendezések üzemeltetése. Ezen energiahordozók felhasználásból adódó lég-
szennyezőanyagok csökkentése érdekében célszerű lenne alternatív energiahordozókat al-
kalmazni (pl. napkollektorok telepítése) 
 
 - A város kül- és belterületein a parlagfüves területek aránya nem éri el a 8 %-os lefedett-
séget, azonban előfordulnak egyéb, allergia kialakulásáért felelős növények. Ezeknek az irtá-
sára az önkormányzat igyekszik nagyobb gondot fordítani. 
 
Általános intézkedések, amelyekre minden települési önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítani, 
a következők: 

 Közterületek takarítása, tisztán tartása. A nem megfelelően takarított közterületről kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén jelentős mennyiségű por kerül a környezeti levegőbe, megnövelve 
annak szálló por koncentrációját. 

 Avar és kerti hulladék égetés szabályozása. Az engedély nélkül végzett hulladék égetés esetén, 
különösen, ha nedves hulladékot égetnek, jelentős mennyiségű légszennyező anyag kerül a 
környezetbe. Ezt a tevékenységet meg kell tiltani, a biológiailag lebomló hulladékot komposz-
tálni kell. A településen ennek feltételei adottak, az önkormányzat rendelettel szabályozta az 
avar és kerti hulladék nyílttéri égetését. 

 Az állattartás szabályozása. Ez különösen a vidéki településeken fontos, mert a nem megfelelő-
en kezelt trágya, a nem megfelelően épített és üzemeltett állattartó ólak, istállók komoly bűz-
forrást jelentenek. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása ér-
telmében a haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati rendelkezéseket - például 
állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható állatok száma - hatályon kívül kell helyez-
ni.  
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 A szabályozás értelmében önkormányzati rendelet ezen túl nem korlátozhatja egyebek mellett 
a tyúk, a nyúl, vagy a ló tartását, ami azonban nem korlátok, feltételek nélküli állattartást je-
lent; az állatok tartása ugyanis az emberek és állatok egészségét, jólétét nem veszélyeztetheti, a 
környezetet nem károsíthatja. Az állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvé-
delmi, illetve természetvédelmi szabályokat, előírásokat (1995. évi XCI. Tv.), tehát épp úgy be 
kell tartani, ahogy ez idáig történt. 

 A kültéri munkák, útfelbontás, csatornázás, épületek építése, bontása, stb. szabályozása. A 
nem megfelelő formában végzett kültéri munkák során jelentős mennyiségű por kerülhet a 
környezeti levegőbe jelentősen megnövelve a szálló por koncentrációját.  

 Az építési-bontási engedélyek kiadásánál olyan munkavégzést kell előírni, amely nem idézi elő 
a környezeti levegő szennyezését.  

 
A jelentős légszennyezéssel járó tevékenység engedélyezési eljárásába szakhatóságként be 
kell vonni az illetékes környezetvédelmi hatóságot és az engedélyben előírt követelmények 
betartását a munkavégzés során ellenőrizni kell. 
 
Az elmúlt években tett levegőtisztaság-védelmi és környezet-energetikai intézkedések: 
 

 Energia-hatékony és takarékos környezetkímélő technika támogatására, megújuló 
energiaforrásokra való pályázatokon való részvétel. 

 Korszerűbb energia megtakarításra épülő napkollektoros és napcellás fűtéstechnoló-
giákra való átállás fejlesztésekkel. 

 A levegő porszennyezettség csökkentése megvalósult a város több pontján, hiszen 
több helyütt civil szervezetekkel együtt növénypótlásra került sor. 

 A parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal kezelt közterületek, telkek, 
árokpartok burjánzó gyomnövényei, és az elszaporodott parlagfű okozzák Keszthely 
levegőjének pollen-szennyeződését, melynek monitoringja folyamatos.  

 A lakosság rendszeres tájékoztatása érdekében a szükséges tudnivalókat a város hon-
lapján (www.keszthely.hu) és a városi hirdetőtáblákon is elérhetővé tették. Belterüle-
ten folyamatosan ellenőrizték a kaszálásokat, terület és közterület rendezéseket. 

 A komposztálás népszerűsítésében a Keszthelyi Polgármesteri hivatal is komoly sze-
repet vállalt.  

 

 
5.1.3 VIZEK 
 
5.1.3.1 Jogszabályi előírások 
 
Legmagasabb hazai szinten a víz védelméről Magyarország Alaptörvénye P cikk 1) rendel-
kezik: A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, 
különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képe-
zik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki 
kötelessége.  
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 18.§ (1) bekez-
dés: A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére 
(beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, 
a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan – jogsza-
bályban vagy hatósági határozatban – kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) 
területekre.  
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény rendelkezik a vizek hasznosításáról, hasz-
nosítási lehetőségeinek megőrzéséről, valamint kártételeinek elhárításával összefüggő alap-
vető jogokról és kötelezettségekről.  
A konkrét előírásokat, a védelem szintjét, határtérteket alsóbb szintű kormány és miniszteri 
rendeletek szabják meg. 
 

A teljesség igénye nélkül a program készítése során az alábbi jogszabályokat vettük figye-
lembe:  
 

 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  
 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről  
 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről  
 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területen lévő települések besorolásáról   
 
 
5.1.3.2 Vízminőség-védelmi változások 
 

Az Európai Unió új vízpolitikája, a „Víz Keretirányelv” (továbbiakban VKI) 2000-ben lépett 
hatályba az EU tagországaiban. A Víz Keretirányelv célja, hogy 2015. év végére a felszíni 
(folyók, patakok, tavak) és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv 
szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek mi-
nél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is.  
A jó állapot eléréséhez szükséges beavatkozásokkal azonban össze kell hangolni az árvízi 
vagy belvízi védekezést, a településfejlesztési elképzeléseket, legyen szó szennyvízkezelés-
ről, ivóvízellátásról, vagy a vízi közlekedés fejlesztéséről. 
Atelepülés feladata, adottságait és fejlesztési elképzeléseit figyelembe véve, a közigazgatási 
területen történő átfogó vízgazdálkodási témák kidolgozása, mely magában foglalja a telepü-
lésnek a felszíni és a felszín alatti vizekkel, az önkormányzat területén található vízkészle-
tekkel, a csapadékvizekkel kapcsolatos politikáját.  
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) és (2) bekezdése értel-
mében azon fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
vagy külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezést nem alkalmaz talajterhelési díjat kell fizetnie.  
 

Ugyanezen törvény 12. §. (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. feb-
ruár 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett – tízszeres-, 1200 Ft/m3 mértékben került meghatározás-
ra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600 
Ft/m3). Így azoknak, akik minél később kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 
2016. évi talajterhelési díj időarányos megfizetésével is. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, 
ha 2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és - tisztítás biztosí-
tásához szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető 
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa az 55.§-ban foglaltak sze-
rint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni. 
A vízbázisok védelme érdekében az önkormányzat bevezette a talajterhelési díjat 12/2005 
(III. 31.) önkormányzati rendeletével.  
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A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezés-
re álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést alkalmaz. (A díjat a kibocsátó köteles bevallani, és önadózás útján meg-
fizetni.) 
 
A terület földtani felépítéséből következően a felszín alatti vizek csaknem valamennyi típusa 
jelen van Keszthely város térségében.A terület uralkodó törésiránya ÉNy-DK, illetve É-DK. A fő 
tektonikai irányokon kívül, haránt irányú törések is nyomozhatók. 
A bauxitbányászattal összefüggő aktív víztelenítés hatására a karsztvíz-háztartásban torzu-
lások következtek be, ami több káros hatással is járt (Keszthelyi-hegység peremén a Hévízi tófor-
rás hozamcsökkenései, a leszálló típusú dolomit források hozamcsökkenése, a felszálló jellegű bazaltszi-
várgók elapadása, stb.)  
A 1990-es évek elején a bányabezárást követő karsztvíz felengedés hatására a kedvezőtlen 
hatások mérséklődtek, pozitív irányú változások indultak meg a vízháztartási egyensúly 
kialakulása irányába. 20-22 évvel ezelőttig a mélyművelésű bauxitbányászat következtében 
erőteljesen csökkent a karsztvízszint, ezért a térségben számos forrás és tóka elapadt.  
 
A város területén számos talajvíz kút található, amelyek vizét elsősorban locsolásra használ-
ják. Vízminőségi adat kutakból nem áll rendelkezésre. 
A talajvízszint az utóbbi években jelentősen süllyedt, aminek okai a szokatlanul száraz időjá-
rás, illetve a nyirádi bauxitbányászatból – talán hosszú évekre, évtizedekre – megörökölt 
vízdepresszió.  
A települési szennyvíz csatornázottság az országos átlagnál jobb mutatókkal rendelkezik. 
Azonban néhány új utca esetében még nem történt meg a gerinchálózat kiépítése, amit a víz-
bázis védelme érdekében mielőbb javasolt pótolni. A további hálózatbővítéssel és a rákötések 
számának növelésével csökkenne az illegális házi szennyvízszikkasztást, és a háznál történő 
szennyvíztárolást és szippantást használók száma is.  
 
 
A felszín alatti vizek védelme szempontjából továbbra is két kiemelkedő jelentőségű feladat van: 

 a még nem csatlakozott ingatlanok bekötése a települési szennyvíz csatornahálózat-
ba. 

 valamint a hálózat hiányzó szakaszainak mielőbbi megépítse. 
 
 
5.1.3.3 Keszthely környékének hidrológiai adottságai 
 
A vizsgálati területet a Keszthelyi-hegység uralja, melynek lejtős 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 jelentős szerepet játszott a Balaton vízmozgása, melynek 
eredményeként a legalacsonyabb alluviális síkokon tőzeges, lápos képződmények is előfor-
dulnak. A területre a 10-15 m/km2 relatív relief a jellemző. 
 

A vizsgálati terület másik része a Kis-Balaton medencéhez tartozik, mely a Balaton DNy-i 
süllyedéke, a tóval kitöltött medencéből és a Zala által áttört É-D-i irányú fenékpusztai hát-
ból (Castrum-hát) áll. A térség szintkülönbségei csekélyek, a relatív relief értéke 2 m/km2. 
A vízgyűjtő terület nagysága 5,7 km2 belterület és 20,8 km2 külterület. A területen átfolyó 
vízfolyások adatait a következő táblázat tartalmazza. 
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18. táblázat: A területen átfolyó vízfolyások adatai 

Vízfolyás Jelleg Befogadó Hossz 
(m) 

Vízgyűj-
tő terü-
lete (ha) 

Vízhozam 
(Q10%,m3
/s) 

Keze-
lője Karbantartás 

Csókakői pa-
tak 

állandó Balaton 6.510 677 5,9 Vízügy folyamatos 

Büdös-árok állandó Balaton 2.835 280 5,6 város folyamatos 
Szt. Imre-árok idősza-

kos 
Büdös-
árok 

1.461 178 2,8 város folyamatos 

Keszthelyi 
övárok (Szt. 
László-árok) 

idősza-
kos 

Büdös-
árok 

3.872 109 4,7 város folyamatos 

Forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2014. 
 
Hidrogeológiailag Keszthely városa a Zala vízgyűjtőjén, a folyó torkolati szakaszának rész-
vízgyűjtőjén, 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 Középső-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 nagyköz-
séggel határos a város, itt a Keszthelyi-övárok (Szent László árok) a közigazgatási határterü-
let egy nagy szakaszon.  
Északon a határvonal és egyben a vízgyűjtő kiszélesedik a Pilikáni erdő és a Tomaji erdő 
Cserszegtomajt nagy ívben körbeölelő meredek (Kő-hát, 313 m) határáig. A közigazgatási 
határ Cserszegtomajt délről is körbeöleli és Dobogómajornál tér vissza a hévízi határhoz. 
 
 
Balaton 
 
A Balaton hazánk legkedveltebb üdülőhelye kb. 600 km2 felszínével hazánk legnagyobb tava. 
A Zala folyón kívül mind az északi, mind a déli partvidékről még számos patak, forrás is 
táplálja a tavat, amelynek így összesen 5775 km2 vízgyűjtő területe van.  
A fő tápláló folyó a Zala vizének lassú végigfolyása miatt a Balatonban állandóan cserélődik 
a víz, a tóból nem csak párolgás útján távozik a belejutó csapadék és patakok vize, mint a 
Velencei-tóból és a Fertő-tóból, hanem a fölös víz időszakonkénti 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 Ve-
lencei-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 ter-
mészetesen nem), kihatással van a tókörnyéki vízbeszerzési lehetőségekre is.  
A Balaton környékének, de főleg a Balaton északi részének geológiai viszonyai igen változa-
tosak. Ezért a mélységbeli vizek helyzete, a hidrogeológiai viszonyok is igen különböznek. 
Emiatt itt a felszín alóli vízbeszerzés is nagyon sokféle lehet. 
 
A Balaton térség, elsősorban az északi part legfontosabb vízadó kőzete a mezozoos triász 
alaphegység, amely Keszthelyi-hegységtől Balatonalmádi felé vonul végig, legtöbbször a 
felszínen a peremi területek mögött és a fölött a Balaton-felvidéken.  
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Ez a triász elsősorban karsztosodott mészkövekből és összetöredezett, repedezett dolomi-
tokból épül fel, alárendeltebben márgákból és agyagokból áll.  
Mivel a Balaton-felvidék zöme a karsztosodott kőzetekből épül fel, a benne helyet foglaló 
triász-karsztvíz képezi a Balaton környék felszín alatti vízkészletének zömét. 
 

A középső, főleg felső triász dolomitból álló, jelentős kiterjedésű mészkőrétegei, illetve ezek-
nek hasadékai, karsztosodott üregei a Balaton és a Balaton-felvidék vízellátásában igen fon-
tos karsztvíz tárolóhelyei. Gyakorlatilag a legtöbb helyen a bennük levő karsztvíz összefügg 
egymással s egységes víztároló rendszert alkot. Számos forrás fakad a Balaton partján a 
Keszthelyi-hegységből. Ezekből sokat már foglaltak a települések is, így elsősorban Keszt-
hely vízellátására. 
 
 
Keszthelyi-hegység 
 

A Keszthelyi-hegység 260 – 420 m tengerszint feletti magasságra felnyúlik. A triász dolomit-
ra hulló csapadék ebbe szivárog és kb. 120 – 130 m tengerszint feletti magassággal egységes 
karsztvíztükör alakult ki benne.  
A magasan összegyűlő karsztvíz a mélyebben fekvő hegységperemek felé szivárog és ott 
források alakjában a felszínre tör. Igen sok forrás alakult ki a Keszthelyi-hegység déli pere-
mén Balatonederics – Gyenesdiás – Keszthely vonulatában, főleg a 71-es út és a Balaton kö-
zött, ahol a terepszint már 120 mBf körül van, tehát alacsonyabb a karsztvíz nívónál. A forrá-
sok itt 110 – 115 mBf szinten fakadnak, áttörve a dolomitra ráfeküdt iszapos, agyagos fedőré-
teget. 
 

A keszthelyi dolomittömb kb. 70 km2 -es területe jelentős vízmennyiséget gyűjt össze, s Hé-
víz 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 jellemző, 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. 
 

A Keszthelyi-hegység magasabb fennsíkját sok helyütt vizet át nem eresztő, 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 üdítő vize fakadt, de a bauxitbányászat miatt minimálisra csökkent a vízho-
zamuk.  
A Csókakő-patak Rezi fennsíkján legmagasabban levő forrásai napjainkra elapadtak. A Szent 
Ilona-kút, Náradfő-forrása, Csetényi-kút, a Fagyoskereszt melletti foglalt forráskutak igen 
elhanyagolt állapotban vannak. Vizük csupán szivárgójellegű, illetve a Csetényi-kútra szél-
motoros szivattyút szereltek. 
 

Keszthely város egész területe a Dunántúli-dombságon belül a Balaton-medence tájegység-
hez, annak „Keszthelyi-Riviéra” elnevezésű kistájához tartozik. Közigazgatási határain belül 
működő forrás már nem található. Jelentős felszíni vizei a Gyöngyös-patak, az Óbereki-
csatorna, a Csókakői-patak, Büdös-árok, Szent Imre és Szent László árok, valamint a Zala 
alsó folyása és torkolata. 
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Vízbázis védőterületek; M=1:100 000 

 
 

Jelentősebb vízfolyások vízminősége 
 
A Keszthelyi-hegység és a Balaton-part közötti peremhelyzetű önálló vízfolyása nincs, de a 
Ny-i tájhatáron érinti a Csókakői-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 tényező %-ban 
 V: vízfelesleg mm-ben 
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A külterületi vízgyűjtő nagysága 16,8 km2, a városra eső vízgyűjtő terület nagysága 0,7 km2. 
A városi szakasz átlagos lejtése 1,5-2%, maximális lejtés 5%. A vízfolyás mértékadó vízho-
zama 6,1 m3/s. 
A vízfolyás nyíltvízi jellegű, kezelője a 0+000 – 0+208 szelvények között a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság, a patak a Balatonba nádas szűrőmezőn keresztül torkollik. 
A vízfolyás kezelési terve alapján a meder iszapkotrását háromévente, a mederkaszálást 
évente két alkalommal végzik. 
 
A Balatonra lejtő terület általában jó vízelvezetésű. A Csókakői-patak melletti ártér is csak 
1 km2-es, fele szántó, fele rét és legelő. A talajvíz mélysége 4 m alatt van, csak Keszthelytől 
Ny-ra emelkedik 2 m-ig. mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege kálcium-magnézium-
hidrogén-karbonátos. Általában kemény, sőt Keszthely környékén igen kemény (45 nk° fe-
lett). A rétegvizek mennyisége is csekély (1 l/s/ km2 alatt).  
Az artézi kutak mélysége eléri a 200 m-t is, vízhozamuk ingadozó. A hegység lejtőin néhány 
forrás is fakad, köztük a vonyarcvashegyi Erzsébet-forrás a legjelentősebb, 18-240 l/p között 
ingadozó hozammal. 
Keszthely közigazgatási területét a Csókakői-patak, valamint a település keleti határán hú-
zódó Gyöngyös-övcsatorna, illetve a Hidegér-patak szeli át É-D-i irányban. A település víz-
elvezetését meglévő árok és csatornarendszer biztosítja. 
 
A Gyöngyös-patak nyíltvízi jellegű, kezelője a 0+000-0+208 szelvények között a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a vízfolyás további szakaszait a Kisbalatoni és Zalamenti 
Vízitársulat gondozza. A patak a Balatonba nádas szűrőmezőn keresztül torkollik. A vízfo-
lyás kezelési terve alapján a meder iszapkotrását háromévente, a mederkaszálást évente két 
alkalommal végzik. A Csókakői-patak szintén a Balatonba torkollik.  
 
 
A Balaton vízminőségének jellemzése 
 
A Balaton vízminőségét a nyílt víz és a strandok (parti sáv) vízminősége együttesen jellemzi. 
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Keszthelyi-öböl tóközép mintavételi 
pontban, az országos törzshálózati rendszer keretében, kétheti gyakorisággal vizsgálja a 
vízminőséget.  
A 2001. évi vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az MSZ 12749:1993 szerinti 
minősítési rendszerben (I. /kiváló/ – V. /erősen szennyezett/ osztály) a tó vízminősége az 
öt paramétercsoportban változó – I-IV. osztályig. 
 

Az oxigénháztartás csoportja alapján a tó összes szerves szén tartalma miatt IV. osztályú, 
azaz szennyezett minősítésű. Ennek oka feltehetően a befolyó huminsavakra vezethető visz-
sza. A tápanyag ellátottság okozza a tápanyagháztartás csoportjában a III. osztályú minősí-
tést. Az összes foszfor és klorofill-a koncentráció még mindig magas értéket képvisel.  
 

A mikrobiológiai paraméterek csoport minősítése kiváló (I.). A szerves és szervetlen 
mikroszennyezők csoportjába a minősítés II., melybe belejátszik a geokémiai háttérszennye-
zettség. Az egyéb paraméterek csoport minősítése III. osztályú, melyet egyértelműen a víz-
minőség sajátos jellege okoz, nevezetesen az, hogy a pH és a vezetőképesség kissé magasabb 
értékű, mint a szabvány határértéke. 
 

A parti sáv vízminőségét jellemző strandvizsgálatokat az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete és a 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség is végzett 2001., 2004., valamint 2008. 
évek folyamán.  
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A vizsgálatok elemzése alapján az alábbi megállapítások tehetők: a strandokon a víz minősé-
ge megfelelőnek minősített, a klorofill-a (mint a minősítés alapja) koncentráció értéke alapján 
a minősített vízben az algák jelenléte gyakorlatilag szemmel nem észlelhető.  
 

 
Balaton átlag vízszintjének alakulása 

 
21. ábra: Balaton vízszintje 2015. január 1 – 2016. január 1 között 

 
 
 

 
 

19. táblázat: A Balaton vízállása 2015 és 2016 év adott időszakában 
 

A Balaton aktuális vízállása (Keszthely) 
Mérés ideje:   2016. október 4. 
Vízállás:           114 cm 

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai alapján 
 
A magas vízállás kiváló vízminőséggel párosul a Balatonban. Sehol sem észlelhető a tóban 
algavirágzás, ami fürdésre alkalmatlanná tenné a vizet – derült ki annak a hossz-szelvény-
vizsgálatnak az adataiból, amelyet az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai 
Intézet végzett el.  
A magyarországi egészségügyi határérték szerint maximum 50 mikrogramm klorofill lehet 
egy liter vízben.  
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A Keszthelyi-medence a tó vízminőség szempontjából leginkább problémás területe. A tele-
pülés életében meghatározó szerepet tölt be a vízminőség alakulása, ezzel szemben a tó leg-
algásabb területén, a Keszthelyi-medencében 20 mikrogramm/liter alatt maradt a koncentrá-
ció, és keleti irányban még fokozatosan csökkent is. 
 
22. ábra: Az algák összmennyiségére utaló a-klorofill (zölddel) és a kékalgák mennyiségét jelző 
fikocianin (kékkel) koncentrációjának alakulása a Balaton hossztengelyében 2015. nyarán. 
 

 
 
A lebegő mikroszkopikus algák összetételét alapvetően az határozza meg, hogy mekkora a 
Kis-Balaton tározórendszeren áthaladó Zala folyó vizének a nitrogén- és foszfortartalma. 
Ebben a nagy kiterjedésű, sekély víztérben mikrobiális folyamatok eredményeként jelentős 
nitrogénvesztés megy végbe, ezért a Keszthelyi-medence vize nitrogénhiányos az algák szá-
mára (néhány, 2013 és 2014 nyarán történt kivételes esettől eltekintve).  
Mivel a medencében kevés a nitrogén, a relatív foszforbőség következtében nyaranta elsza-
porodnak a vízben a fonalas kékalgák (cianobaktériumok), amelyek képesek megkötni a le-
vegő molekuláris nitrogénjét.  
Ez történt 2016-ban, keletről nyugat felé haladva egyre több fikocianint, azaz kékalga-
színanyagot lehet mérni a tóban – közölte a tihanyi székhelyű intézet. 
 
 
Balaton-part, strandfürdők helyzete 
 
Keszthelyen 2016-ban 5 kijelölt fürdőhely volt (Libás, Városi, Helikon, Zala Camping, Déli 
strand). A Via Hotel Strandjának kijelölését a tulajdonos kérelmére az eljáró hatóság vissza-
vonta, mert a szálloda jelenleg nem üzemel. 
A településen lévő strandfürdők területén rendszeresen történik vízmintavételezés, melynek 
mintaszámát az aktuális évi szezonhossz alapján a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza 
meg. 
A mintavételezések ütemterv szerint történnek, a fürdőhelyet üzemeltető megbízása alapján 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal. A fürdővíz vizsgálatok eredményeit a járási hivatal 
minden fürdővízre, minden fürdési idényt követően értékeli, majd az Országos Közegész-
ségügyi Központ 4 év átlaga alapján minősíti a fürdővizet. A minősítések eredményeit hon-
lapján közzéteszi, a nyilvánosság tájékoztatása céljából az www.oki.wesper.hu honlapon. 
 
A humán felhasználású vizek közegészségügyi felügyeleti rendszere (HUMVI) 2016. évtől 
folyamatosan működik, amely naprakész információt nyújt a vízminőségről, és vízbiztonsági 
adatokat szolgáltat.  
Balaton vízszintjének (a mindenkori nullpontra vonatkozóan: 103,42 mBf) 2012.-2015. évi 
alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. (cm) 
 

A Balatonból 2014-2015. években leeresztett vízmennyiségeket a 24. táblázat tartalmazza.  
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23. táblázat: Balaton vízszintjének (a mindenkori nullpontra vonatkozóan: 103,42 mBf) 2012-2015.évi alakulása (cm) 

 

ÉV/Hó 
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

Átlag: 78 80 83 82 81 77 67 54 42 39 42 45 
Max: 80 83 84 82 82 81 74 62 47 41 44 48 2012 

Min: 77 80 82 82 80 74 62 48 40 38 41 44 
Átlag: 54 68 87 116 121 118 110 95 88 87 94 101 
Max: 61 78 98 124 125 120 116 104 92 88 99 104 2013 

Min: 48 62 79 99 117 117 105 91 87 86 87 99 
Átlag: 106 116 128 126 127 120 115 116 129 128 125 119 
Max: 109 127 129 127 129 124 116 119 135 133 127 123 2014 

Min: 104 109 125 125 125 116 114 114 119 125 120 113 
Átlag: 110 115 119 117 115 116 107 99 93 93 91  95  
Max: 113 118 120 119 118 119 111 102 97 101  96  100 2015 

Min: 108 111 119 117 113 111 102 96 88 86  85 87  
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai alapján 

 

24. táblázat: A Balatonból 2014-2015. években leeresztett vízmennyiség (m3)  
 

Hó   Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

m3 2014 0 128 520 60 923 
412 577 987 39 958 

430 
254 
851 0 0 78 283 

526 
133 

116 480 
128 

874 240 
133 

652 160 575 769 606 

m3 2015 
117 231 

840 
72 576 

000 
67 166 

820 
19 740 

240 0 0 0 0 26 717 
976 0     303 432 876 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatai alapján 
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A vízfolyások változékonysága 
 
A Balaton szempontjából meghatározó vízfolyás a Zala folyó. Ennek vízminőségét a Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Zalaapáti-közúti híd szelvényében vizsgálja az or-
szágos törzshálózat keretében. A havi gyakoriságú mintavételezés MSZ 12749:1993 szerinti mi-
nősítése alapján megállapítható, hogy mind a nyári, mind az egész évi adatok az öt kompo-
nenscsoportban a víz minősége III., illetve a mikrobiológia paraméterek csoportjában IV. osztá-
lyú. A mérési eredmények alapján viszonylag magas az oxigénfogyasztás mértéke 
(szervesanyag terhelésre jellemző), 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 Felügyelőség eseti vizsgálatai 
alapján (havi egyszeri gyakorisággal) a víz minősége normál körülmények között a Szent László 
árkon és a Büdös-árkon kémiai komponensek tekintetében elfogadható, azonban a mikrobioló-
giai komponensek esetében általában szennyezettnek tekinthető. 
 
Az árhullámok idején 2010-ben és 2013-ban célvizsgálat keretében elemezték a szennyezés idő-
beli lefolyását. A Büdös árok árhullámairól három alkalommal elvégzett mintázás alapján meg-
állapítható, hogy a csapadékesemény első egyharmadában a szennyezés jelentős mértékű, majd 
csökkenés tapasztalható.  
Az utolsó harmadban a koncentráció értéke (KOICr, összes foszfor) általában ismét megemel-
kedik. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az első időszakban a meder átöblítéséből 
származik a terhelésnövekedés, míg az utolsó harmadban a vízgyűjtő területről lemosódott 
szennyezőanyagok okoznak terhelésnövekedést. A Csókakői-patak esetében csak egy mintavé-
tel történt, azonban a tendencia hasonlóképpen értelmezhető.  
 
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 belvíz-öblözeti csatornahálózat kialakításának kettős célja volt: egyrészt a mély fekvésű, ma-
gas talajvízállású tőzeges terület lecsapolása, másrészt a terület talajvízszintjének megfelelő 
szinten tartása esetleges vízutánpótlás biztosításával a tőzegvagyon megóvása érdekében.  
A hévízi hidrogeológiai védőidom ugyancsak a Zalavári-hát kistáj, valamint a Keszthelyi-
Riviéra, a Keszthelyi-fennsík, a Kis-Balaton-medence és a Tátika-csoport kistájakon található.  
A hidrogeológiai védőidom az úgynevezett elérési idő alapján kerül meghatározásra. Elérési 
idő az az időtartam 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 védőterület. A hidrogeológiai védőterület elsősorban a felszíni szennyezések 
megakadályozására szolgál. (A hidrogeológiai védőterület összesen 26 település közigazgatási 
területét érinti.) 
 
Az É-D-i irányban laposan elterülő öblözet a 60-as évek elején került átépítésre. A terület mű-
velhetősége érdekében nagy lecsapolási munkák indultak. A területen K-Ny-i irányú (Északi-, 
Középső- és Déli-) keresztcsatornák és ezt merőlegesen keresztező társulati kezelésű fő lecsapo-
ló csatornák épültek.  
A területet sűrűn behálózták az üzemi csatornák. Az öblözet egyetlen gravitációs vízbevezetése 
a Déli keresztcsatornánál volt a befogadó Egyesített övcsatornába. Az öblözet belvíz mentesíté-
sére a terület D-K-i sarkában egyetlen szivattyútelep épült.  
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A sűrű árokhálózat ellenére a tőzeges altalaj, a kis esések és a nagy távolságok miatt az 
öblözetben a belvíz levezetése nagyon lomhán működött.  
A gravitációs vízbevezetés a Kis-Balaton védőrendszer II. ütemének üzembe helyezésével telje-
sen megszűnt.  
A KBVR kiépítése során az eddig egy szivattyútelep helyett, a három keresztcsatorna torkolatá-
nál, három szivattyútelep épült, megteremtve így három önállóan működtethető öblözet kiala-
kításának lehetőségét.  
 

Belvizek minden évszakban kialakulhatnak, kisvizek ideje a nyár vége. A magasabb dombvo-
nulatokon nincs összefüggő talajvízszint, az alacsonyabb helyeken 4-6 m között érhető el.  

 
 
5.1.3.4 Vízföldtani viszonyok 
 
A térség hidrogeológiájában egyértelműen a Keszthelyi-hegység karbonátos kőzettömege bír 
legnagyobb jelentőséggel. A nyirádi depressziót megelőző természetes állapotban a karsztvíz-
szint 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 fenék-
források (+106 m). 
A Keszthelyi-hegység DK-K-i részén uralkodóan a felső-triász Edericsi Formáció zátony fáciesü 
mészkő, dolomitosodott mészkő és dolomit kőzetei vannak a felszínen, elterjedési területük Ny-
i peremén a Veszprémi Márga vízzáró kőzetei ismertek keskeny sávban 
A hegység központi és nyugati területét a mintegy 1000 m vastagságú Fődolomit és Rezi Dolo-
mit alkotja, e fölött a Kösseni Formáció települ a Rezi-medencében. Az ismertetett két, egymás-
tól eltérő földtani felépítésű egység határát alkotó szerkezeti vonalbalos elmozdulásokkal szab-
dalt, kulisszás lefutású eltolódásként értelmezhető. Ennek a szerkezeti zónának tulajdonítható, 
hogy a nyirádi depresszió hatása a hegység fő tömegét nem érintette jelentős mértékben. 
A Keszthelyi-hegységnek a Dunántúli-középhegység általános ÉK-DNy-i irányától eltérő. 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 legjelentősebb a pannóniai. 
Területileg és anyagában egymástól jól elkülönülő hévforrás-képződmény nyomozható: DNy-
on a kovás üledékek, ÉK-en a karbonátos hévforrás üledékek a jellemzőek. 
 

A Keszthelyi-hegység döntő szerepet játszik a Hévízi-forrástó hideg ágának utánpótlódásában. 
A karsztos felszínre hulló csapadék beszivárgó része lefelé maximálisan a vízrekesztő Veszpré-
mi Márga rétegig szivárog, majd nyugat felé áramló része viszonylag rövid-felmelegedést nem 
eredményező-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 
összefüggő talajvíz nem jellemző. A helyi földtani adottságoktól ill. a morfológiától függően 
alakulhatnak ki össze nem függő talajvíz testek, elsősorban a mélyebb völgyekben. 
Megállapítható, hogy Keszthely területén jelentős a szennyezésre érzékeny terület, a karsztki-
búvás valamint jelentős vízbázis védőterülettel is rendelkezik. Az agglomeráció részei a 
Gyenesdiás és Vonyarcvashegy településekhez tartozó vízbázisok, melyek a karsztkibúvásokon 
keresztül szennyeződésre érzékeny területek. 
 
A város közigazgatási területét besorolva az érzékenységi kategóriákba megállapítható, hogy 
Keszthely nagy része érzékeny a felszíni behatásokra. A Keszthelyi-hegység nagy része kétsze-
res, illetve háromszoros érzékenységű terület, mely fokozott védelmet igényel. 
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Zala-folyó torkolata (fotó) és a Keszthelyi-öböl iszapkotrási tematikája (24. ábra) 
 

 
 

Forrás: KDT VÍZIG, Csonki István  
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5.1.4 HULLADÉK (KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA) 
 
 

5.1.4.1 Jogszabályi háttér 
 
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról (a továbbiakban: Ht.) 2013. január 1-jén történt 
hatálybalépését követően a települési önkormányzatoknak, valamint a gazdasági társaságoknak 
nem kell hulladékgazdálkodási terveket készíteniük. Az új Ht. 2013-tól Országos Hulladékgaz-
dálkodási Terv, annak részeként Országos Megelőzési Programot, valamint területi hulladék-
gazdálkodási tervek készítését írja elő.  
 

Fontosnak tartjuk megjegyezni a 2011. szeptembere óta hatályos új termékdíj törvényt is (2011. 
évi LXXXV), mely a korábbival ellentétben racionalizálta a csomagolóanyagokra vonatkozó 
termékdíj fizetésre kötelezettek körét. A 2011. év előtti állapot szerint csomagolóanyag után 
minden kereskedőnek meg kellett fizetnie a termékdíjat, míg a módosítás utáni kör leszűkült a 
gyártók, vagy forgalomba hozókra. A Törvény a 2015. évet megelőző időszakra vonatkozóan az 
Országos Hulladék Ügynökség (OHÜ) feladatai közé sorolja az Országos Gyűjtési és Hasznosí-
tási Tervek készítését. 2015. január 1. után azonban a Törvény ezt a szerepet az állami hulladék-
gazdálkodási szervezetre rója.  
E terveket az egy év alatt a termékdíj köteles termékekből keletkező hulladékok mennyiségének 
nyomon követésére, gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó feladatok teljesítése 
érdekében hozták létre.  
 
 
5.1.4.1.1 A hulladékról szóló törvény változásai 
 
A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét is érintő ponton módosí-
totta a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.). Egyes módosítások 
már a törvény kihirdetését követő napon hatályba léptek, míg mások 2016. április 1-jétől alkal-
mazandók.  A módosítás eredményeként a Ht. pontosan meghatározza, hogy melyek az állam 
és melyek a helyi önkormányzatok feladatai a hulladékgazdálkodás területén, megalapozza a 
jogi hátterét egy állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet létrehozásá-
nak és radikálisan új alapokra helyezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének 
és szétosztásának rendszerét.  
A módosítás célja egyrészt az, hogy az ország minden pontján egységesen jó minőségű legyen a 
hulladékszállítási közszolgáltatás, másrészt pedig az, hogy a közszolgáltatók minél nagyobb 
mértékben törekedjenek az újrahasznosításra, és ezáltal csökkenjen az ártalmatlanítandó hulla-
dék mennyisége. A módosításokat részletesen az alábbiakban mutatjuk be. 
 
Az állami és önkormányzati hulladékgazdálkodási feladatok elhatárolása 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogalomköre kiegészül. Jelenleg az alábbi, szolgáltatá-
sok tartoznak ide: a hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése, a hulladékgazdálkodási 
létesítmény fenntartása, üzemeltetése. 2016. április 1-jétől a fentiek mellett rögzítésre kerül a 
Ht.-ben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése is. A Ht.-ben 
rögzített alapfogalmak körében kerül elválasztásra az önkormányzatok és az állam hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos feladatköre. Így önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: 
az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű 
részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasz-
tása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, míg állami hulladékgazdálkodási közfeladat a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése. 
 
A Ht. kiegészítésre kerül az állam hulladékgazdálkodási feladatainak pontos meghatározásával.  
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Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam: 
 

– meghatározza a hulladékgazdálkodás országos céljait, 
– meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait, 
– ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt, 
– elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek kö-

zött meghatározza a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az 
adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat, 

– megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése 
megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek, 

– megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgaz-
dálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (megfelelő-
ségi vélemény), 

– a hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése ér-
dekében kialakítja az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét, 

– kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés 
körében rábízott vagyont, 

– beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási 
díjat, 

– kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. 
 
 

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet 
Az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezetet a Ht. Koordináló szerv-
nek nevezi. Ez a gazdálkodó szervezet a 2016. január 20-án megalapított Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., amely ellátja az állam fent felsorolt hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási feladatait. A Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és 
tulajdonosi feladatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős mi-
niszter (vagyis a nemzeti fejlesztési miniszter, a továbbiakban: miniszter) látja el. 
A helyi közszolgáltató és a települési önkormányzat köteles a Koordináló szervvel együttmű-
ködni, részére a hulladékgazdálkodással kapcsolatos azon adatokat átadni, amelyek a feladat-
körének gyakorlásához szükségesek. A Ht. felhatalmazza a Koordináló szervet a részére átadott 
adatok valamint a számlázási, díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében a 
személyes adatok kezelésére is. A személyes adatokat a Koordináló szerv az érintettnek a köz-
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással ösz-
szefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig, behajtásáig vagy törléséig kezelheti. 
 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv elkészítése is a Koordináló szerv fel-
adata. A Tervet első alkalommal 2016. március 31-ig kellett kidolgozni.  
 
E tervben meghatározásra került: 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait, 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az 

adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat és 
- az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét. 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek az adja a jelentőségét, hogy a jö-
vőben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet tevékenységének 
meg kell felelnie a Tervben foglaltaknak, és a közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét a 
Koordináló szervezet által e vonatkozásban kiadott megfelelőségi vélemény birtokában végezhe-
ti. 
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést továbbra is a települési önkormányzat köti 
meg az általa kiválasztott közszolgáltatóval. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a 
jövőben is azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely rendelkezik a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedély-
lyel. Emellett azonban a jövőben a közszolgáltatónak a Koordináló szervezet által kiadott már 
említett megfelelőségi véleménnyel is rendelkeznie kell. Ezzel összefüggésben úgy rendelkezik a 
Ht., hogy a települési önkormányzat a 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási szerződést köteles legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondani, ha 
a közszolgáltató fentiek valamelyikével nem rendelkezik.  
 

A 2016. április 1-jén működő közszolgáltató a megfelelőségi véleményt 2016. október 1-jéig köte-
les beszerezni.  
Ha a megfelelőségi vélemény beszerzésére e határnapig nem kerül sor, a települési önkormány-
zat 2016. október 31-ig 1 hónapos határidővel felmondja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítését a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. 
 
A Ht. felhatalmazta a települési önkormányzat képviselő-testületét arra, hogy önkormányzati 
rendeletben állapítsa meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási 
terület határait. E felhatalmazó rendelkezés úgy módosult, hogy a képviselő-testület az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát jogosult rendeletben meghatározni, a köz-
szolgáltatási terület határainak megállapításakor pedig tekintettel kell lennie – a Koordináló 
szerv által elkészített – Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakra. A 
Koordináló szerv – vagyis az állam – ezáltal a Terv elkészítésével hatással tud lenni a hulladék-
szállítási közszolgáltatás területi lehatárolására. 
A települési önkormányzat és az önkormányzati társulás a tulajdonában álló hulladékgazdálko-
dási létesítményeket és eszközöket – ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a 
nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásához biztosítani és a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgál-
tatónak üzemeltetésre átadni. Ezzel kapcsolatban a helyi önkormányzatok, azok társulásai és a 
hulladékgazdálkodási tevékenységet végző közszolgáltatók 2016. április 30-ig kötelesek adat-
szolgáltatást teljesíteni a Koordináló szervezet felé a hulladékgazdálkodásra szolgáló vagyonuk-
kal kapcsolatban. 
A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdál-
kodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a Koordináló 
szerv támogató nyilatkozatának birtokában kezdheti meg. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedése 
A Ht. módosításának eredményeként 2016. április 1-jétől nem a szolgáltató, hanem a Koordináló 
szerv szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket, a 
beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltatók részére. A díjhátralék 
kezelésére vonatkozó részletszabályokat, a szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díj-
megfizetés rendjét és a közszolgáltatási díj felosztásának elvét miniszteri rendelet fogja tartal-
mazni. 
Továbbra is hatályban marad a Ht. azon rendelkezése, amely szerint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletben állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével.  
E miniszteri rendelet elfogadására mindezidáig nem került sor, így elfogadása áprilisig várható.  
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Az új szabályok alapján a jövőben a miniszter feladata a beszedett közszolgáltatási díj felosztási 
elvének meghatározása, és – a Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével – a Koordináló 
szerv által fizetendő szolgáltatási díj megállapítása is.  
Azon közszolgáltató, amely működését a közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet 
hatálybalépését követően kezdi meg, a Koordináló szerv a Hivatal által határozatban megállapí-
tott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat szedi be.  
Az ilyen közszolgáltató tekintetében a miniszteri rendeletben az adott közszolgáltatási területre 
vonatkozó szolgáltatási díjat kell alkalmazni. 
Fentiekkel összefüggésben az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig módosítani kellett a hulla-
dékszállítási közszolgáltatási szerződéseiket. Törölni kellett a szerződésből a közszolgáltatási 
díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, és rögzíteni kellett azt, hogy 
a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok 
ellátásáért szolgáltatási díjat fizet. A törvény ugyan nem írja, de célszerű volt a hulladékgazdál-
kodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítása is oly módon, hogy azokból törölni 
kellett a közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó szabályokat. 
 
Mivel a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv számlázza ki és szedi be az ingatlanhasználók-
tól, a szolgáltatók helyett a Koordináló szervnek kell megfizetnie a felügyeleti díjat a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. A Hivatal, mint az Országgyűlés alá rendelt 
szervezet díjfelügyeletet lát el a Koordináló szerv fölött. A Fogyasztóvédelmi Felügyelet a szám-
lázás, a díjbeszedés és a kintlévőség kezelés tekintetében gyakorol ellenőrzést a koordinatív szerv 
felett, míg a lakosok értesítésével kapcsolatos egyéb, jogszabályban felsorolt feladatok tekinteté-
ben továbbra is a közszolgáltatókat jogosult ellenőrzi. 
 
Fentieket összefoglalva tehát áprilistól az önkormányzatok szerződtek a közszolgáltatóval, a Ko-
ordináló szervezet (elvileg) kiküldi a számlát a lakosoknak, akik a közszolgáltatás díját a Koor-
dináló szervezet részére fizetik be, amely a beszedett díjat továbbutalja a közszolgáltatónak. 
Fentiekből látható, hogy a hulladékgazdálkodás terén egy nagyon erős jogosítványokkal rendel-
kező állami szerv jelent meg, amelynek jogkörei lehetővé teszik a piac központi akarat szerinti 
átalakítását.  
 
Kezelni kell továbbá az államnak az önkéntesen rábízott vagyont; be kell szedni a közszolgálta-
tási díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat; valamint kezelni kell a közszol-
gáltatás keretében keletkező kintlévőségeket is. 
Annak érdekében, hogy az önkormányzati, valamint az állami hatáskört szét lehessen választa-
ni, a módosító javaslat bevezeti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint a önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladat fogalmát. Lehetővé válik továbbá, hogy a teendőket 
koordináló szervezet a hozzá rendelt feladatokhoz szükséges adatokat, információkat megkapja 
és kezelhesse. 
Jelzi a javaslat: az állami feladatok megfelelő ellátása és ezek megfelelő érvényesítése érdekében 
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megalkotása szükséges. Ebben meg kell 
határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait.  
Emellett a törvénymódosító javaslat felhatalmazást ad a koordináló szervezetnek a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésére – olvasható az Országgyűlés honlapján. 
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5.1.4.2 A hulladékgazdálkodás tapasztalatai Keszthelyen 
 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alap-
ján hulladékszállítási tevékenységre Keszthelyi Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft 
néven önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban önkormányzati tulajdonú.  
 
Keszthely városában a – nem veszélyes anyagú - hulladékszállítást 2011. július 1-től a Keszthe-
lyi HUSZ Nonprofit Kft. végzi, mint közszolgáltató. 2011. június 30-ig a VÜZ Nonprofit Kft. 
végezte ugyanezt a feladatot. A kommunális hulladékszállítás a családi házas övezetekben két-
hetente, a társasházaknál igény szerint történik. A szelektív hulladékgyűjtés és biohulladék 
gyűjtés elindulásával, kiszélesedésével a lakosságnak lehetősége volt, hogy gyűjtőedényét igény 
szerint kisebb méretűre cserélje. A jelenlegi leggyakoribb edényméretek 60l, 110l, társasházak-
nál pedig 1100l.  
 
A begyűjtött mennyiség kb. 65%-a lakossági, kb. 35%-a vállalkozói, intézményi eredetű.  Lomta-
lanítás tematikus meghirdetés szerint, több alkalommal is történik (textilgyűjtés, elektronikai 
hulladékgyűjtés, bútorgyűjtés, üveggyűjtés). 
 
A város területén a kommunális hulladékot, szolgáltató a hulladékátrakó állomásra szállítja, 
ahol kezelésre és ártalmatlanításra a KETÉH Kft-nek adja át. Ide kerül a városban lévő hulla-
dékszigeteken, sárga zsákokban szelektíven összegyűjtött hulladék is.  
A KETÉH Kft regionális hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, fő tevékenysége a hulladékok 
hasznosításra való előkészítése hulladékválogató műben és a biológiailag lebomló hulladékok 
hasznosítása komposztálással.  
A telephelyre beszállított hulladékok hasznosítási aránya eléri a 60 %-ot. A KETÉH Kft üzemel-
teti Keszthely városának lakossági hulladékudvarát és a kommunális hulladékok kezelésére 
szolgáló átrakó állomást. 
 
 
Veszélyes hulladék 
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 
15.) Korm. rendelet helyett 2015. augusztus 16-án a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet lépett hatályba. 
Főbb változások, fontosabb előírásai: 

o A hulladék veszélyességének megállapítása 
o A hulladékok besorolásával kapcsolatos előírásokkal a továbbiakban a hulladékról szó-

ló 2012. évi CLXXXV törvény 63. §-a rendelkezik. 
 
A városban jelenleg nem keletkezik bejelentés kötelezett mennyiségben veszélyes hulladék. Az 
új termelő-szolgáltató tevékenységek során, amennyiben a telephelyeken bejelentés kötelezett 
mennyiségben veszélyes hulladék keletkezik, akkor arról a hatályos jogszabályok szerinti rész-
letes nyilvántartást kell vezetni, és azt az előírásoknak megfelelően kell átmenetileg tárolni, 
hasznosítani vagy a szállításra, ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező vállalkozás képviselő-
jének átadni.  
A KETÉH Kft részére a veszélyes hulladékok begyűjtését az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007-ben engedélyezte a keszthelyi telephelyen. 
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Állategészségügy 
 
Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény alapján, a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni az állati hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. (Megál-
lapította: 2001. évi XXII. tv. 20. §.) 
 
A veszélyes hulladéknak minősülő állati hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását már évek óta, 
az erre a feladat elvégzésére jogosult és specializálódott ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. végzi az 
önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés alapján.  
Az elmúlt időszakban bejelentett járvány a városban nem volt. 
 
A gyepmesteri feladatokat 2014. március 1. óta megbízott gyepmester látja el. 2015. júniustól a 
GESZ Keszthely a Morzsa Állatvédelmi Alapítvánnyal kötött megbízási szerződést a feladat 
ellátására. A képviselő testület döntött, hogy a 2015. évi költségvetés terhére már bruttó ötmillió 
forintot különít el a GESZ számára a telep kialakítására és működtetésére.  
A fenéki úton lévő önkormányzati területből 600 négyzetmétert választottak le a szakemberek, s 
ott készült el a hat kenneles telep, mely – kétféle méretű „kutyaházas” -, betonos, kavicsos külső 
kennelt - melyek mögött összefüggő füves terület húzódik -, valamint egy 30 m2-es könnyű 
szerkezetes épületet foglal magában elkülönítő-, iroda és kiszolgáló helyiségekkel (vizes blokk, 
kutyamosó, raktár, hűtő). A tervezés és kialakítás végig állatvédők bevonásával történt. Az 
ebrendészeti telep augusztusban nyitott meg. Összesen 15 kutyát tudnak elhelyezni. A hat külső 
és egy belső kennel a legmodernebb elvárásoknak is megfelel. A telepet a Morzsa Állatvédelmi 
Alapítványt működteti. 
Az ember és a kutya kapcsolatát elmélyítő és egyben az aktív időtöltést is biztosító un. agility 
park került megvalósításra a használaton kívüli teniszpályák helyén a Helikon parkban. Az 520 
m2-es területen elhelyezett elemek (8 ügyességi) a nemzetközi „sztenderdnek” megfelelőek, így 
az aktív pihenésen túl akár versenyek megtartására is alkalmas. 
 
 
 
 
Szelektív hulladékgyűjtés 
 
A KETÉH Kft - a ZALAISPA projekt keretében megépült - válogatóműben válogatja és bálázza 
a telephelyre beérkezett haszonanyagokat. Évek óta a válogatóműben kerül sor a gyűjtőszige-
tekről származó papír, műanyag és a háztartásoktól összegyűjtött sárga zsákok válogatására. A 
csomagolóanyagokat az előkezelő műben fogadják, ahol a szükséges kezelés elvégzésre kerül. A 
válogatás automata rendszerrel működtetett szállítószalag sor segítségével, kézzel történik. A 
bálázást automata présgép oldja meg, melynek teljesítménye 4000 tonna/év/műszak. A szelektí-
ven gyűjtött hulladékokból az alábbi komponenseket válogatják ki: vegyes papír, hullámpapír, fólia, társí-
tott 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 belőlük. 
 
Lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigetek: 
Keszthelyen a szelektív hulladékgyűjtés keretében összesen 23 gyűjtőszigetet létesítettek. Eze-
ken a szigeteken anyagtípusonként különbözőszínű, 1,1 m3-es gyűjtőedények kerültek kihelye-
zésre. A konténerek mára nem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, az elégtelen 
fogyasztói magatartás miatt, hiszen a kommunális szemét illegális megjelenésének gócpontjai 
lettek több helyütt. 
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Szelektív hulladékgyűjtés, házhoz menő zsákos gyűjtés: 
A 2005. novemberében indította el a város a zsákos szelektív gyűjtést, amely gyorsan népszerű-
lett a családi házas övezetekben élő keszthelyi lakosság körében. Ebben a gyűjtési rendszerben 
több a hasznosítható hulladék, mint a gyűjtőszigeteken, kevesebb tovább nem hasznosítható 
hulladékot tartalmaz, mivel itt a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát egyénileg helyezi ki 
a szállítási napon 
 
Biológiailag lebomló hulladék gyűjtése: 
2009. április 1.-től a Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. vezette be a városban a biológiailag 
lebomló hulladékgyűjtés rendszerét. Ennek előzményei 2008. nyarán kezdődtek, mikor folya-
matos 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. 
A lakosság részére kötelezőgyűjtésforma lett a biohulladék gyűjtés. A lakosoknak két lehetősége 
lett. Egyrészt vagy un. „biokukába” gyűjt, másrészt pedig házi komposztálást végez. A házi 
komposztálás folyamatosan ellenőrzésével, akadályozható, hogy a hulladék illegális lerakókra 
kerüljön.  
 
Zöldhulladék: 
A komposztáló telep Keszthely gyűjtőkörzetében keletkező, szelektíven gyűjtött zöld- és szer-
ves anyagú hulladékok komposztálására létesült, hogy a komposztálás után kereskedelmileg 
hasznosítható, és jó minőségű komposzt keletkezzen, és ezzel a mennyiséggel csökkenjen a le-
rakásra kerülőhulladékok mennyisége. 
 
A KETÉH Kft. telephelyén azonban már korábban is történt engedélyezett komposztálás, amely 
nyílt téri prizmás komposztálás volt. A ZALAISPA projekt keretében kiépült a GORE Cover 
típusú komposztáló rendszer. Ez a technológia három fontos elemből tevődik össze: 

o Az aktív levegőztető egységgel a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat 
látják el oxigénnel.  

o A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel, visz-
szacsatolással szabályozzák.  

o A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását a GORE Cover membrántakaróval biz-
tosítják.  

 
A bio hulladékok szakszerű előkezelése, érlelése és rostálása eredményeként tápanyagban gaz-
dag komposztot kapnak. A komposzt forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és „Keszthe-
lyi Zöldkomposzt” márkanéven kerül jelenleg ömlesztett formában értékesítésre. A KETÉH Kft. 
a „Keszthelyi Zöldkomposzt” felhasználásával virágföldet kíván forgalomba hozni. A laborató-
riumi vizsgálatok alapján a forgalomba hozatali és felhasználás engedélyt 2014. szeptember 23–
án kapták meg a „Keszthelyi Virágföldre”. 
 
A „Keszthelyi virágföld” zöldkomposztból, tőzegből és természetes eredetű adalékanyagokból 
(homok, szén) előállított termék. Normál talajt és semleges körüli talajkémhatást igénylő leveles 
és virágos dísznövényekhez alkalmazható. 

 
A Keszthelyi virágföld legfőbb gyakorlati jellemzői: 
- Minden összetevője természetes eredetű, így valóban környezetbarát. 
- Minőségi virágföld, mert kitűnő, megbízható, tiszta alapanyagokból áll. 
- Kedvező összetételű, magas szerves anyag- és tápanyag tartalmú. 
- Jó szerkezetű és rendkívül jó vízháztartási sajátságokkal bír. 
- Tápanyag szolgáltatása folyamatos, magas szintű, tartam-hatású, ellenőrzött minőségű. 
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Felhasználható: 
- cserepes leveles és virágos dísznövények termesztő közegeként, 
- balkonládás és konténeres növények termesztő közegeként, 
- szabadföldi dísznövénytermesztésben vetés, ültetés előtt 10-15 cm-es rétegben szétterítve, 
- fóliában, üvegházban nevelt dísznövények termesztő közegeként, 
- kertekben, parkokban 

o parkosítás előtt 5-10 cm-es rétegben szétterítve, majd bedolgozva, 
o gyeptelepítés előtt 5-10 cm-es rétegben szétterítve, meglévő gyepfelületeken 

évente két-szer 5 cm-es rétegben szétterítve és begereblyézve,  
o egy-és kétnyári dísznövények, évelő dísznövények vetése, ültetése előtt 10 cm-es 

rétegben szétterítve, a vetés 2cm-es rétegben történő takarására, 
o díszcserjék telepítéséhez 2-3 kg/ültető gödör mennyiségben, díszfák telepítésé-

hez 3-5 kg/ültető gödör mennyiségben bekeverve 
o díszfák és díszcserjék talajának feljavításához, a csurgó területén 5 cm-es réteg-

ben szétterítve. 
 

 
A hulladéklerakási járulék mértéke 
 
HJ (Ft/negyedév) = Σ [Hi (tonna/negyedév) x Ei (Ft/tonna)]; ahol: 

 
HJ = fizetendő hulladéklerakási járulék 

 H = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék tömege 
 E = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék egységára 
 i = hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa 
 
 
A hulladék fajtánkénti egységárai 
 

 Hulladéklerakási járulékfizetéssel érin-
tett hulladék fajtája, jellege, típusa 

Hulladéklerakási 
járulékfizetéssel 
érintett hulladék 
egységára éven-
ként (Ft/tonna) 

1 települési hulladék, ideértve az előkezelt 
települési hulladékot is 

6000 Ft 

2 építési-bontási hulladék 6000 Ft 
3 veszélyes hulladék 6000 Ft 
4 települési szennyvíziszap 6000 Ft 
5 a hulladékból előállított termék gyártása 

során képződött és tovább hasznosítható 
maradék hulladék 

4000 Ft 

6 a hulladékból előállított termék gyártása 
során képződött és tovább nem haszno-
sítható maradék hulladék 

3000 Ft 
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5.1.5 ZAJ ÉS REZGÉS 
 
A környezet állapotát, minőségét a meglévő és tervezett funkciók működését döntően befolyá-
soló hatótényező a környezeti zaj.  
Az épített környezet intenzitásának növekedése, az életmód változása, a mobilitási igény, a köz-
lekedés általános műszaki állapota és fejlődési tendenciái, a települések történeti fejlődése és 
még sok más műszaki, társadalmi tényező eredményezte, hogy környezetünk egyre inkább el-
zajosodott.  
A nyugodt és csendes környezet iránti igény fokozódása a környezetünkben rendszeresen és 
egyre nagyobb mértékben fellépő zaj visszaszorítására ösztönöz.  
 
Napjainkban ugyanis az akusztikai minőség a települések környezetállapotának fontos jellem-
zője.  
 
A Nyugat-Balaton térségi területek jelenlegi zaj- és rezgéshelyzetének feltárásával, minősítésé-
vel segíthető a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet, az optimális 
minőségi turizmus feltételeinek kialakítása és megtartása. A környezeti zaj- és rezgésvédelem 
területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával biztosítható a zajvédelmi szempontból is 
megfelelő települési környezet kialakulása.  
 
A területrendezés, településfejlesztés során lehet leghatékonyabban érvényesíteni azokat az 
előírásokat melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthe-
tők, illetve a kedvező állapot megtartható.  
A szabályozás a környezet szempontjából leginkább terhelő zaj- és rezgésforrásokra, így az ipa-
ri, közlekedési, építkezési zajokra és rezgésekre állapít meg követelményeket.  
 
Egy terület környezeti zajterheltségét nagymértékben meghatározza a terület földrajzi adottsá-
ga, a kialakult területszerkezeti- és területhasználati módszer. A kialakult zajhelyzet részben 
annak következménye, hogy a további terület-felhasználásoknál, közlekedési nyomvonalak 
kijelölésénél még nem érvényesülnek a zajvédelem szempontjai.  
Másrészt a zajterhelés kialakulásában meghatározó tényezőként szereplő közúti közlekedés 
fejlesztése - elkerülő útvonalak építése, útvonalak minőségi fejlesztése – lassú ütemben történik.  
A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez, illetve további fejlesztéséhez a 
vizsgálati adatok ismeretében, illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra 
azok az intézkedések és feladatok, melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthe-
tők, illetve egyidejűleg új terhelések kialakulása megakadályozható.  
 
A város egyes területein kialakuló zajterhelés a különböző zajforrások kibocsátásaiból tevődik 
össze.  
 

A zajforrások öt fő csoportra oszthatók: 
 

 közlekedés; 
 ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek; 
 lakóterületen folytatott zajos tevékenység (pl. vállalkozások); 
 szórakozóhelyek, hangosító berendezések 
 egyéb (pl. katonai tevékenység, vallásgyakorlás) zajforrások 
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Közlekedési eredetű zajterhelés  
 
A városban számottevő zajterhelést a közúti- és vasúti közlekedés okoz, melyre alternatívaként 
a forgalomszervezés, zajvédő növényzet és falazat telepítése jelenthet megoldást. 
 
Jelenleg hazánk lakosságának mintegy 50-60%-a közúti közlekedéstől eredő, zavaró mértékű 
zajjal terhelt. Kiterjedt területeken, elsősorban a főútvonalak mentén, a lakókat jelentős mérték-
ben érint a határértékek olyan fokú túllépése, amely már egészséget veszélyeztető hatású.  
A közúti forgalom okozta zajterhelésről nem áll rendelkezésre olyan aktuális és egységes mérési 
adatmennyiség, melyből megbízható statisztika nyerhető. Szórvány mérési adatok viszont egy-
öntetűen bizonyítják az országszerte kialakult igen kedvezőtlen állapotokat.  
Főútvonalak mentén az épületek homlokzatait érő zajterhelés általában nappal 70 - 83 dB, éjjel 
60 - 75 dB körül mozog, míg a tervezési határérték nappal 65 dB, éjjel 55 dB. A szokványos nyí-
lászárók csukott állapotban a közlekedési zajt 20 - 25 dB-lel csökkentik. 
 

A környezeti zajforrások közül Keszthely területét is leginkább a közlekedési zaj terheli. A 71. 
sz. főút Keszthely É-ÉNy-i szakaszának építése 2015-ben befejeződött, a forgalomba helyezése is 
megtörtént, ezáltal jelentősen mérséklődött a Hévízi u. és a Csapás u. forgalma, csökkent a lakó-
területeket érintő zaj- és légszennyezés terhelése. A Magyar Közút Nonprofit Zrt –től lekért friss 
forgalom számlálási adatok alapján, amely a Csapás úton 9284 Egységjármű/Nap, az új 71-es 
úton 8083 Egységjármű/Nap forgalmat regisztrált, megállapítható hogy a beruházás jelentősen 
tehermentesítette Keszthely város járműterhelését. 
Azonban a belterületi részt érintő a 7327 sz., a 7343. sz. összekötő út és a 73162 sz. bekötő uta-
kon, még jelentős a forgalom, hasonlóképpen a Tapolcai úton. Ezek a település szívében keresz-
tülhaladó jelentősebb útvonalak néhol a lakóépületektől kis távolságra húzódnak. Jelentős for-
galmat generál az utóbbi években „egérútként” funkcionáló Toldi út is Gyenesdiás irányába. 
 

Elkészült a 75. sz. főút Keszthelyt érintő szakaszának korszerűsítése és nyomvonal módosítása 
is, amely a Zalaegerszegre irányuló járműforgalom átvezetését könnyíti meg első sorban külte-
rületi szakaszon.  
 
Az M7 autópálya és Keszthely között a 76-os számú főút 2*2 sávos kiépítése érdekében a tervek 
előkészítés alatt vannak, amelynek több alternatívája is létezik. A beruházás várhatóan 2017. 
évbe elkezdődik, melynek Keszthely városára nézve forgalomtechnikailag változást jelent. A 
várható változásokra önkormányzatunknak is fel kell készülni. Ennek vizsgálata folyamatban 
van. 
 
A Georgikon utca – Bercsényi utca kereszteződésében lévő lámparendszer átalakításra került, a 
ciklusidők a forgalmi viszonyokhoz lettek igazítva, így bizonyos napszakokban csökkentek a 
várakozási idők, ezáltal a káros anyag kibocsátási értékek is javultak. 
Elkészült a Keszthelyi Autóbusz-pályaudvar épülete és térburkolata is, a beruházás megvalósu-
lásával csökkent a zajterhelés, valamint a megépült autóbusz öblök és a pályaudvarhoz tartozó 
parkolóhely szilárd burkolattal történő ellátása jelentősen mérsékeli a környezet porszennyezé-
sét is. 
 

A közúti közlekedés által okozott zajterhelés részben a járműforgalom nagyságától és összetéte-
létől, részben az utak vonalvezetésétől, az út minőségétől függ.  
A zajterhelés nagyságát az útvonalak járműforgalmán kívül a területhasználatok, a beépítési 
viszonyok, a zajforrás és a védendő létesítmények közötti távolság, az útkereszteződések, stb. 
befolyásolják.  
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Az évről-évre növekvő járműszám következtében emelkedő zajterhelés kiküszöbölése érdeké-
ben egyre több település harcolja ki körzetében a lakott területeket elkerülő útvonalak kiépíté-
sét, az átmenő forgalom kitiltását. Mint ahogy ez történt Keszthely város esetében is a várost 
elkerülő út megépítésével. 
A lakott területi forgalmi sebesség-korlátozások, azok betartásának fokozott ellenőrzése, azon-
ban fontos kontroll kell hogy maradjon a továbbiakban is.  
 

A zaj és rezgésvédelmet, valamint a levegővédelmet is szolgálja a városban a több kilométeres 
Balatoni Bringakörút szakasz, a Keszthely-Hévíz fejlesztett kerékpárút és a szépen kialakított 
városi kerékpárutak nyomvonala, valamint évről évre a biciklis közlekedést népszerűsítő rend-
szeres programok.  
 
 

Keszthely belterületi szakaszán a Balaton-part közelében található a vasúti pályaudvar, és szeli 
át a várost közvetlenül a lakó- és üdülőterületek mellett a 30b jelű Balatonszentgyörgy-
Keszthely-Tapolca viszonylatú vasúti fővonal. Ebből következik, hogy a vasúti közlekedés által 
kibocsátott zaj a pálya közvetlen környezetében élő lakosságot zavarja. 
 

A vasúti közlekedésnél a közúti közlekedéssel közel azonos zajszintek mérhetők, azonban szá-
mottevő zajterhelés csak a most még fejlesztés alatt álló vasútállomás mentén, illetve környeze-
tében jelentkezik.  
Az előző évek környezetvédelmi beszámolói szerint a vasúton lebonyolódó forgalom által kibo-
csátott zaj lakóterületen nem éri el a rendeletben előírt zajterhelési határértéket, de üdülőterületi 
szakaszokon meghaladhatja. Mindettől függetlenül nem az átlagos zajszint, hanem a szerelvény 
elhaladásakor kibocsátott zajesemény lehet zavaró, különösen éjszaka fejti ki terhelő hatását. 
 

A vasúti pálya nyomvonala jellegénél fogva csak nehezen módosítható, ezért a lakossági zava-
rás kiküszöbölése érdekében a lakó- és üdülőterület kijelölését, a lakó és üdülőépületek elhelye-
zését, illetve az épületszerkezet tervezését rendkívüli gondossággal kell elvégezni. 
 
 
Lakó- és üdülőterület 
 
Keszthelyen a jelenlegi lakó- és üdülőterület zajvédelmi szempontból nincs a legkedvezőbb 
helyzetben.  Az elkerülő utak megépültével forgalmasabb főút már a lakott területeket viszony-
lag rövid távolságban érinti. 
A belváros rehabilitációs fejlesztéseinek és a 71. sz. főút Keszthely északi elkerülő 2012. évi át-
adásának köszönhetően a zajos forgalom kiszorult a központból, illetve a városi lakóterületek 
jelentős része tehermentesült.  
Ellenben a buszforgalom jelentős irányváltoztatásának köszönhetően, a zajkibocsátás mértéke, 
illetve a helyi eloszlása megváltozott, hiszen ez áttevődött a belvárosból a Szent Miklós és a 
Bercsényi utcákra.  
A zajos forgalom kiszorulása mellett, azonban szórakoztatóipari létesítmények még mindig 
nagy számban találhatók, beékelődve a lakóházak, valamint az üdülő épületek közé.  
 
Jelentősebb zajt kibocsátó ipari, illetve szolgáltató létesítmények is találhatók a lakóházak, va-
lamint az üdülőépületek között. 
Az elmúlt 6 év tendenciájaként Keszthelyen is jellemzővé vált a lakóterületi kis- és magánvál-
lalkozások elszaporodása, mind az ipari, mind a szolgáltató szakterületen.  
Ezek zajhatása a közvetlen környezetüket zavarhatja, még akkor is, ha a zajterhelési határérté-
kek betartásra kerülnek. 
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A lakó- és üdülőterület fejlesztése során ezt a viszonylag kedvezőtlen helyzetet javítani szüksé-
ges, az üzemeltetési feltételeket részletesen szabályozza az önkormányzat képviselőtestülete 
által elfogadott környezetvédelmi rendelet (VII. fejezete a "Zajkorlátozás, szórakozóhelyek zeneszol-
gáltatásának szabályozása"), melyekkel az üzemeltetési és üdülési (lakhatási) igények közti ellen-
tétet fel kell oldani. A létesítési és üzemeltetési előírások betartását szigorúan meg kell követel-
ni. 
Az új lakó- és üdülőterületeket a vasúttól, illetve a főutaktól távol célszerű kijelölni az indoko-
latlan zajterhelés megelőzése érdekében. Az indokolt igények kielégítése céljából a "csendes öve-
zet jellegű" lakó- és üdülőterület létesítését tartjuk megvalósítási célként kitűzni. 
 
 
Szórakoztatóipar, vendéglátás 
 
Keszthely lakosságának és az üdülő népesség ellátását biztosító szórakoztatóipari, illetve ven-
déglátó létesítmények működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelhetik. A 
lakossági zavarást általában a hangosító berendezések, illetve a vendéglátó egységek légkondi-
cionáló és hűtő berendezéseinek kültéri egységei okozzák. 
 

Hatósági állásfoglalás szerint a hangosító és egyéb zajt kibocsátó berendezéseket zajvédelmi 
szempontból együttesen kell kezelni (vizsgálni és értékelni).  
A hangosító berendezések működését önkormányzati rendeletben szabályozzák, de a létesítési 
és üzemeltetési előírások betartását szigorúan meg kell követelni. Hangosító berendezésnek 
minősül a zenegép (diszkóban, vendéglőben, stb.), hangszórón közvetített ének és még tovább 
lehetne sorolni. 
A jelenlegi kedvezőtlen gyakorlat szerint a szórakoztató, vendéglátó létesítmények nagy szám-
ban a lakó- és üdülőépületekhez közeli Balaton-parton és a Városi strandon találhatók, melyek a 
szomszédos utcák lakosságának pihenési igényeinek kielégítését jelentősen korlátozhatják.  
Tiltva van a város területén olyan zajkeltés, amely a köznyugalmat, közcsendet zavarja. Zajkeltő 
munkák (betonkeverés, fűnyírás) csak 08 – 22 óra között végezhetők, valamint vasárnap és ün-
nepnap ezek végzése tilos! 
 

A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi köve-
telményeinek betartása évről évre javul, évente egy-két rendezvény után érkezik panaszbejelen-
tés.  A szabadtéri rendezvények szervezői évről évre egyre több óvintézkedést tesznek annak 
érdekében, hogy a rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás. 
 
A lakóterületeken élőket sok esetben zavarja a szórakoztató és szabadidős tevékenységből eredő 
zajterhelés. A tevékenységhez kapcsolódó zajforrások zajkibocsátási határértékeinek rendszeres 
ellenőrzésével csökkenthető az érintett területek zajterhelése és a zajpanaszok száma. 
 
 
5.1.6 A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TISZTASÁGA, ZÖLDTERÜLETEK 
 
 

A városban nagy számban jelenlévő műemlékek mellett Keszthely nevezetességének számíta-
nak a belterület nagy részét elfoglaló parkok, közhasználatú zöldterületek, valamint a rajtuk 
lévő növényzet, berendezések és felszerelési tárgyak fenntartásáról, védelméről, valamint ren-
deltetésszerű használatáról az önkormányzat döntése alapján a Gazdasági Ellátó Szervezet 
Keszthelybevonásával gondoskodik. Városarculatot is alakító állapotok fenntartása nagy odafi-
gyelést és folyamatos gondozást igényel, így lényegesek még a növényápolási munkák, a gyep- 
és fűvágás, a közterület fenntartás és az allergén növények irtása.  
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Közhasználatú zöldterületnek minősül minden kertészeti rendelkezés alá vont közterületen lévő, 
gyeppel, virággal, virágtartóval, fával borított terület, közpark, sétány, játszótér, utcai fasor, pihenésre, 
szórakozásra, sportolásra is szolgáló véderdő, közutat, járdát szegélyező, illetőleg közúti forgalmat irányí-
tó vagy elválasztó, növényzettel borított terület, valamint ezeken a területeken elhelyezett padok, berende-
zések és felszerelési tárgyak.  
 
Kaszálás  
A hatékony gyepápolás miatt nincs lehetőség mindenhol egységesen kezelni a felületeket. Vá-
rosarculati okok miatt három részre osztották fel a kezelésben lévő területeket: intenzív, 
félintenzív és extenzív. Az első kategóriába a kastély környezete, a belváros, valamint annak 
szűk pereme tartozik bele. E kategóriát – időjárástól függően – évente 18-25 alkalommal is ka-
szálják. A félintenzív területek az 1. kategória körül, és a lakótelepek környezetében találhatók. 
Az éves kaszálási gyakoriságot 4 – 6 alkalomban határozták meg. Természetesen ezt is az adott 
évben hulló csapadék mennyisége befolyásolhatja. A 3. kategóriában a fűvágás gyakoriságát az 
a tényező határozza, hogy igyekeznek a növényzet magasságát 20 cm alatt tartani.  
 
Allergének irtása  
Kiemelt feladatnak tekinthető vegetációs időszakban az allergén növények irtása. A GESZ 
Keszthely-nek az önkormányzati ingatlanokon kell ellátnia az irtást, mely vagy megrendelésre, 
vagy elegendőnek tekinthető. Indokolt esetben az irtások száma növelhető.  
 
Városi szúnyoggyérítés programja  
Keszthely városában is, akárcsak más tóparti településen már évek óta a Balatoni Szövetség 
koordinálásában és a térség önkormányzatainak finanszírozásával zajlik a szúnyoggyérítés. A 
gyérítés balatoni összterülete alkalmanként 2600-2800 ha, ebből Keszthely város közel 500 ha 
igénnyel él a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően. 
Az elmúlt két évben, megállapítható, hogy a Balatoni Szövetség, a Magyar Turizmus Zrt. vala-
mint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásában az előző évektől eltérően 
jelentősen több gyérítést végeztek a szakemberek a Balaton térségében. Ennek is köszönhető, 
hogy kezelhetővé vált a helyzet és a Balatonnál, jelentősen nem tudott elszaporodni a csípős-
szúnyog állomány.  
Mivel az időjárás előrejelzések szerint a további csípőszúnyog ártalom kialakulása a nyárutót és 
szeptember első napjait is érinti, ezért szükségessé vált szúnyoggyérítés ebben az időszakban is.  
A balatoni csípőszúnyog-gyérítések elrendelésének idejét meghatározó szakértői csoport évek 
óta a kémiai mellett a biológiai védekezést is preferálja. 
A Balatoni Szövetség és az OKF komoly hangsúlyt fektetett az érintett lakosság igényeinek fi-
gyelembevételére is. Törekedtek arra, hogy a védekezés időpontjának meghatározásakor figye-
lembe vegyék a térségben zajló rendezvényeket, települési igényeket.  
 
Zöld hulladék  
A parkgondozás és kaszálás során jelentős mennyiségű szerves hulladék keletkezik, melyek 
elhelyezésére évek óta a városi komposztálótelep szolgál. A városi területeken keletkező zöld 
hulladék gyűjtéséről és elszállításáról az önkormányzat saját hatáskörében gondoskodik.  
 

Keszthely városában közparknak minősülnek az alábbiak:  
o Ifjúsági park,  
o Helikon park,  
o Balaton-parti hagyás park,  
o Várkert (Fő tér),  
o Szent Miklós temető.  
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Keszthely város belterületén mintegy 950 ezer m2 zöldfelület, számos védett terület, természeti 
érték található. A zöldfelületek gondozására biztosított pénzügyi keret felhasználásával min-
dent elkövet az önkormányzat a GESZ Keszthely közreműködésével a rendezett városkép ki-
alakítása érdekében. Ennek keretében mintegy 1.400 m2 rózsaágyás, 3.500 m2 egyéb zöldfelület 
folyamatos fenntartását folytatjuk és 4.473 m2 kerül beültetésre tavasszal és ősszel virágzó nö-
vényekkel. Továbbá 9.730 m sövény és 3.600 m2 kavicsos felület gondozását kell megoldani éves 
szinten. 
Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a fejlesztései nyomán keletkező értékekre, a köztéri 
szökő- és ivókutak tisztántartására, karbantartására, téliesítésére, a rongálások javítására. 
Fontos és folyamatos feladat a helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasorok megfelelő kondíci-
óban tartása, melyben az éghajlat-változási anomáliák mellett az aknázómoly elleni védekezés 
jelenti a legfontosabb feladatot. Egyre nagyobb gondot okoz ugyanakkor a vadgesztenyefák 
elöregedése. Sok balesetveszélyes fa van, amit ki kell vágni. 
 
Jelentős előrelépés, hogy a belvárosban lévő értékes fasorok (gömbjuhar, oszlopos körte, oszlo-
pos gyertyán) rendszeres levéltetű és gomba elleni védelemben részesülnek, melynek eredmé-
nyeként lombozatuk kisebb mértékben szenved a károsító hatásoktól.  
A légköri aszály nyáron időszakos korona vízpermetezéssel kivédhető. Favédelmi feladatok 
közé tartozik továbbra is a főtéri, templom előtti formára nyírt gyertyánok gondozása. Ugyan-
olyan fontos lenne viszont az egykori Festetics allé megóvása (tű-karcgomba ellen) és pótlása, a 
déli városrészen túl az északi – csapás úti – területek felé. De hasonlóképpen ide sorolnánk a 
tapolcai úti fasor (Sophora japonic) és a civil szervezetek, így különösen a Keszthelyi Környezet-
védő Egyesület /növénytelepítési akcióit a város több pontján/ és a térségi Forrásvíz Termé-
szetbarát Egyesület által ültetett Tapolcai úti /Betula sp., Prunus sp., Sorbus sp., Fraxinus sp./ nö-
vénytelepítések megóvását! 
 

Az önkormányzat a feladatok elvégzéséhez minden évben biztosítja a pénzügyi keretet.  
A források felhasználásával a fenntartáson túl a zöld – és virágos területek folyamatos és terv-
szerű átalakítására is sor kerül, melynek eredményeként kialakulhat egy magas minőségi szintű 
(lásd: Libás móló), eredményesen fenntartható környezeti állapot. 
 

A köztisztaság fenntartásában az önkormányzattal együttműködve jelentős szerepe van a pol-
gárőrök mindennapos jelenlétének és a közmunkások munkájának is.  
Az utcai hulladékgyűjtők számát a lakosság igényeihez kell igazítani, tisztításukról és karban-
tartásukról folyamatosan gondoskodni. 
 

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

- a közterületek jogszerű használatának, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útke-
zelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

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

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, 
- közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében, 
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, 
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésé-

ben, 
- közreműködés állategészségügyi - és eb-rendészeti feladatok ellátásában. 
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Köztemetők fenntartása 
A köztemetők az Önkormányzat tulajdonát képezik, ahol a fenntartási tevékenységről gazdál-
kodó szervezettel kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. A városi 
köztemetők üzemeltetését a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT végzi az 
önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Keszthely város közigazgatási területén az alábbi temetők találhatók:  
a./ Köztemetők: 
- Szent Miklós temető (Kossuth L. u. 131.), 
- Új köztemető (Vadaskerti út). 
b./ Felekezeti temetők: 
- Izraelita temető (Goldmark K. u. ). 
c./ Temetkezési emlékhelyek: 
- Karmelita templom sírboltja (Tapolcai u. 1.), 
- Fő téri templom sírboltja (Fő tér 11. ). 
 
A zöldterületek szerepe: 

 A belterületen a zöldterületek esztétikai, használati és ökológiai szerepe együttesen hat. 
 A beépített területek, házsorok közé ékelődve azok folyamatosságát megtörik, változa-

tossá teszik a településképet.  
 A fás, cserjés zöld sávok vagy foltok a lakóterületet védik a közlekedési emissziótól, ja-

vítják a levegő minőségét. (Egy 80-100 éves bükkfa, pl. a vegetációs időszakban képes egy em-
ber éves oxigén-igényét fedezni.) 

 Az ember számára elviselhető levegő páratartalom 60-80% közötti. A növények 5%-kal 
képesek a páratartalmat növelni, kedvező irányba módosítani. A fákkal beültetett terület 
nyári átlaghőmérséklete 6-8 fokkal alacsonyabb, mint a növényzet nélkülieké. Ez fontos 
szempont az egyre gyakoribb hőhullámok miatt! 

 A levegőbe kerülő port csökkenti a gyepesített terület. A sorfák is képesek a levegőből a 
port kifésülni. A települési por, ugyanis mérgező ólmot is tartalmazhat. 

 A három fokozatban telepített növényzet (gyep, cserje, fa) a közlekedési vagy egyéb zajt 
akár 10 decibellel csökkenteni tudja. 

 Élőhelyei egyben honos hazai növényfajoknak, költő madaraknak, hasznos kisemlősök-
nek; de emellett árnyékot adnak utcán, ill. lakóterületek közt játszó gyerekeknek, sétáló, 
pihenő polgároknak. 

 Összhatásukban a zöldterületi részek tájképi, tájesztétikai szerepe is igen fontos egy te-
lepülés jövőbeni településképének megőrzésében, turisztikai szerepének javításában, 
melyre egy idegenforgalomból élő térségnek elsőrangú feladata odafigyelni. 

 
 

5.1.7 KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT 
 
A lakosság egészségi állapotát számos kockázati tényező határozza meg. A rizikótényezők túl-
nyomó többsége elsősorban betegségre hajlamosító, fenntartó ok (ún. másodlagos ok), és nem 
közvetlenül kiváltó tényező. Halmozódásuk azonban növelheti a betegségek kockázatát, elő-
fordulási gyakoriságát. 
 

Az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők: 
- egyéni, endogén tényezők: 
- veleszületett genetikai adottságok 
- szerzett tulajdonságok 
- életkor, nem 
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- életkor, életvitel: 
- táplálkozási szokások 
- fizikai aktivitás 
- élvezeti szerek fogyasztása 
- szabadidő eltöltése 
- erős UV sugárzás okozta veszélyhelyzet  

 

lakókörnyezeti tényezők: 
- természetes környezet közegeinek fizikai, kémiai, biológiai állapota 
- épített környezeti tényezők fizikai, kémiai, biológiai állapota 
- város-falu 
- ipar-mezőgazdaság 
- szolgáltatások 
- munkakörnyezettel, munkavégzéssel kapcsolatos tényezők: 
- fizikai (hő, zaj, rezgés, ionizáló és nem ionizáló sugárzás) kóroki tényezők 
- kémiai (gáz, gőz, füst, aerosol, por, rost) kóroki tényezők 
- biológiai (mikrobiológiai) kóroki tényezők 
- pszichoszociális kóroki tényezők 
- társadalmi, gazdasági (makro és mikro) környezeti tényezők: 
- életvitelt meghatározó társadalmi gazdasági tényezők 
- szociális környezet (migráció, munkanélküliség, elszegényedés, globalizáció, stb.) 

 

az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés: 
- ellátás minősége 
- ellátás elérhetősége 
 

Hazánkban a nem fertőző betegségek előfordulásában és a halálozásban az 1960-as évektől mu-
tatkoznak kedvezőtlen jelenségek, melyek az 1990-es években válsággá súlyosbodtak.  
Ezért a fertőző betegségek mellett egyre hangsúlyosabb a nem fertőző betegségek megelőzése. 
A nem fertőző betegségek monitorozására mortalitási (halálozási, haláloki) és morbiditási 
(megbetegedési) statisztikai elemzéseket használnak.  
 
Keszthelyen 2015. január 1- és szeptember 30. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetege-
dések száma: 

- Campylobacteriosis   17 fő 
- Cryptosporidiosis     5 fő 
- Giardiasis      1 fő 

 
 

- Hepatitis       1 fő 
- Lyme-kór      5 fő 
- Rotavírus-gastroenteritis  15 fő 
- Salmonellosis   14 fő 
- Scarlatina       3 fő 
- Varicella    21 fő 

 
A fenti időpontig bejelentett járvány nem volt, a tetvesség továbbra is állandó problémát jelent a 
köznevelési intézményekben. Az iskolákban, óvodákban folyamatos tetvességi vizsgálatot vé-
geznek a Járási Népegészségügyi Osztály munkatársai és a területi (iskolai) védőnők. 
Az idei évben eddig három szociális otthonban zajlott le rühességi fertőzés (a rühesség nem 
bejelentendő betegség), melyet az idősek körében nehéz megállapítani az idős kor miatti vízhi-
ányos, száraz bőr, a felülfertőzések miatt. 
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Mivel az egészségi állapotot befolyásoló kockázati tényezők egy térségben, de az országon belül 
is jelentős különbséggel érvényesülnek, a haláloki és megbetegedési adatok is különbségeket 
mutatnak. 
A halálokok közül a vezető halálokoknak van népegészségügyi jelentőségük, mivel ezek ko-
moly társadalmi terhelést és életév-veszteséget eredményeznek, a különböző megbetegedések 
pedig az életminőség romlásához vezetnek. 
 
Az egészségmonitorozás országosan egységes standardok alapján kell történjen. Ennek bevezetése az elkö-
vetkezendő években meg fog történni.  
Az ezredfordulón országos egészségfelmérést végzett az Egészségfejlesztési Kutatóintézet, mely 
során a népegészségügyi szempontból leginkább jelentős krónikus nem fertőző betegségek ará-
nyát magasnak találták. 
A környezeti tényezőkkel összefüggő betegségek nehezen azonosíthatók, mivel számos tényező 
együttes hatásának eredményeként alakulnak ki. 
 
 
Allergia 
 
Az allergiás megbetegedések világszerte növekvő incidenciája miatt az aero-allergének monitoro-
zása iránt egyre inkább megnőtt az igény. 
A különböző növényfajok pollenje tél végétől - október közepéig van jelen a légkörben. A hazai 
flóra mintegy 2,5 ezer faja közül csak azoknak van allergológiai jelentősége, amelyeknek pollen-
fehérjéi allergének, nagy mennyiségű pollent termelnek, szélbeporzásúak.  
(Ezek közül a fajok közül leginkább az adventív /özön/típusú nem honos gyomnövények a legveszélyeseb-
bek!) 
A virágzási szezon három egymást kissé átfedő szakaszra tagolható. Az első a fák, a második a 
pázsitfüvek, a harmadik a nyár végi gyomok időszaka.  
A pázsitfüvek pollen-koncentrációja még főszezonban 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 legfőbb pollenallergén növény a parlagfű (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.   
Ebben minden helyi lakosnak érdeke és kötelessége közreműködni, legalább a saját lakóterülete mér-
tékéig, de az önkormányzat akciókkal is bíztathatja a lakosságot közterületi virágzás előtti gyűj-
tésre, melyet jutalmazhat. (Ez egyben prevenció és akció program is lehet.) 
 
Az önkormányzatnak, 18/1997.(VI.12.) rendelet 9. §-ban foglaltak szerint kell eljárni a parlagfű, 
és az egyéb allergiát okozó növények visszaszorítása ügyében.  
 
25. táblázat: A regisztrált aeroallergén koncentrációértékek havi összesítése – Keszthely (2015) 
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 
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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 napi pollenkoncentráció Zala megyében, így Keszthelyen is az év nagy részében jellemzően 
az országos átlag környékén ingadozott, csak a tavaszi időszakban volt néhány olyan nap, ami-
kor lényegesen magasabb értékeket mértek.  
A teljes monitorozás alatt kapott összpollenszám 51.000 körül alakult, ami az azonos időszakra 
számított országos átlagnál kb. 10 %-kal alacsonyabb. 
 
Megállapítható, hogy csak egyes tavasszal virágzó fák – a platán (Platanus), a kőris (Fraxinus), a 
fűz (Salix), illetve kismértékben még a gyertyán (Carpinus) – pollenszáma volt magasabb az or-
szágos átlagnál. A nyáron jellemző allergén növények pollenszáma az összes vizsgált taxon 
tekintetében az országos átlagnál alacsonyabb volt 2014-ben. 
 
Zala megyében a július 1. és október 31. között mért parlagfű pollenszám 2015-ben és 2014-ben 
közel azonos volt. Ez 2014-ban az országos átlagnál mintegy 30 %-kal, 2015-ben pedig 55 %-kal 
volt alacsonyabb. Utóbbival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2015-ben az ország egyes terü-
letein jelentősen eltérően alakult a parlagfű pollenszezonja. Míg augusztus második felében az 
Alföldön az esők elmaradásával több állomáson is extrém magas csúcsokat mértek, addig a 
nyugati országrészen ebben az időszakban is rendszeresen volt csapadék, így a pollenterhelés 
az átlagos tartományban maradt.  
A parlagfű pollenszezon kezdeti időszaka Keszthely és térségében az előző évihez hasonlóan 
alakult, tüneteket okozó koncentráció 2014-ben először augusztus elején fordult elő. A tavalyi 
évben a csúcsidőszak késett, idén a sokéves tapasztalatnak megfelelően augusztus végén - szep-
tember elején volt, a legmagasabb napi terhelés augusztus 29-ére esett. A pollenkoncentráció 
szeptemberben viszonylag gyorsan csökkent, a szezon a szokásosnál kevésbé húzódott el, az 
utolsó tüneteket okozó koncentrációt szeptember 19-én mérték.  
A parlagfű pollenszezon erősségét jellemzi, hogy a tüneteket okozó időszakban milyen tarto-
mányokban változott a pollenkoncentráció. 
 
Összességében elmondható, hogy a város parlagfű pollenterhelése 2011, 2013 és 2014-ben 
alacsonyabb, 2015-ben pedig az országos átlagnál magasabb volt, ami elsősorban annak kö-
szönhető, hogy a csúcsidőszak idején a térség időjárása az ilyenkor megszokottnál lényegen 
szárazabb volt. 
 
Zala megyében pollen mérőállomás Zalaegerszegen található. A lakosság folyamatos tájékozta-
tása érdekében heti jelentések és napi előrejelzések készülnek az Országos 
Környezetegészségügyi Intézet (OKI) adatbázisából, amely a www.antsz.hu, a www.oki.hu 
illetve a (http://www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/pollenjelentes/) honlapon elérhe-
tő. 



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                      8315- Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.              
 

150 

 
26. táblázat: A fontosabb allergén növények pollenszezonjának alakulása Zala megyében 2015-ben 
 február március április május június július augusztus szeptember október 
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Corylus                                                                                 
Alnus                                                                                 
Cupr./Tax                                                                                 
Populus                                                                                 
Fraxinus                                                                                 
Salix                                                                                 
Betula                                                                                 
Carpinus                                                                                 
Quercus                                                                                 
Platanus                                                                                 
Moraceae                                                                                 
Pinaceae                                                                                 
Poaceae                                                                                 
Urticaceae                                                                                 
Plantago                                                                                 
Rumex                                                                                 
Cannab.                                                                                 
Chenop.                                                                                 
Artemisia                                                                                 
Ambrosia                                                                                 
 

  az adott héten a pollenkoncentráció csak alacsony szintet ért el 
  az adott héten a pollenkoncentráció legalább egy napon elérte a közepes szintet 
  az adott héten a pollenkoncentráció legalább egy napon elérte a magas szintet 
  az adott héten a pollenkoncentráció legalább egy napon elérte a nagyon magas szintet 
 
Élelmiszerbiztonság 
Az élelmiszerek által okozott megbetegedések, fertőzések leggyakoribb okai a környezetből 
származó szennyeződések (pl. dioxinok, PCB-k, nehézfémek), és az ember által az élelmiszer-
láncban alkalmazott anyagok (pl. állatgyógyászati készítmények, növényvédő-szerek, termés-
növelő anyagok) maradékai. A fizikai eredetű szennyezőanyagok közül elsősorban a talajból, 
csapadékból származó radioaktív anyagok érdemelnek figyelmet. Az élelmiszerekben előfordu-
ló idegen kémiai anyagok és természetes tartalomként jelenlévő mérgező hatású anyagok kimu-
tatását és meghatározását hazánkban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
monitoring rendszer keretén belül végzi. 
 
Az életmóddal összefüggő szempontok  
A nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen magyar halálozási és megbetegedési adatokban 
az egyéni életmódnak, az anyagiak által dominált értékrendből származó stressznek kimagasló 
szerepe van. Ennek javításában a rekreációnak, az egészségtudatos életmódnak jelentős szerep 
juthat, ami viszont az ilyen célú létesítményeket (sportpályák, játszóterek, kerékpárút, stb.) is 
szükségessé teszik.  
Fontos ugyanakkor az is, hogy az önkormányzat saját és szervezeteinek kommunikációjával is 
népszerűsítse az egészséges életmódot. Ennek egyik, a fejlett európai országokban már bevált 
eszköze a Települési Egészségfejlesztési Terv. 
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Mindennek az „egészséges települések” együttműködés ad európai keretet, de például további 
hathatós eszköz a környezettudatosság növelése az iskolai oktatásban, nevelésben (Zöld Óvoda 
rang, Ökoiskola). 
 
A globális klímaváltozás települési összetevői, ezek környezet-egészségügyi hatásai egyelőre 
csak részben ismertek. Az azonban megállapítható, hogy a túlzottan beépített, vagy le-
térkövezett hőszigetekben a zöldfelületek hőmérséklet-csökkentő hatása jelentős mértékű lehet. 
Nagy jelentőségűek, ezért azok az un. zöld kondicionáló elemek – pl. növényesített udvarok, kisebb 
települési parkok. 
Fontos a zöld szemléletre való áttérés gyakorlati megélése és kialakítása a családi udvarokban 
(szürkevíz hasznosítás, napcellás energia nyerés, kollektoros melegvíz előállítás, autómentes 
napok, ökofitnesz). 
 
A környezet-egészségügy javítása érdekében kiemelt figyelmet kell szentelni a településen a 
környezethatékony technológiák alkalmazása és a belsőtéri levegőszennyezők kontrollja mellett 
a dohányzás visszaszorítására is! 
 
 
5.1.8 KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
 
A környezetbiztonság szempontjainak figyelembevétele a települési Környezetvédelmi Prog-
ram kidolgozásakor és annak folyamatos felülvizsgálatakor azért is lényeges elem, mert a kör-
nyezet állapotában beálló változások hosszú távon is befolyásolhatják a településen folyó tevé-
kenységet és a lakosság életfeltételeit. 
A település állapotát környezetbiztonsági szempontból azok a tevékenységek alakítják, melyek 
környezeti kibocsátása, vagy a kibocsátás szennyezés mennyisége/minősége, vagy a kibocsátás 
módja szerint potenciális környezeti kockázatot jelentenek. 
 
A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fő települési feladata-
inak végrehajtását, helyben továbbra is a polgármesterekre bízza.  
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az általa irányított és felügyelt végrehajtó 
szervezetek működését a 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítással szabályozottan rendezi. Ezek 
alapján továbbra is az adott problémák megoldásához igénybe vehetik a társszervezetek segít-
ségét. (Vízügyi- és Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, Vöröskereszt, Máltai Szolgálat, 
Rendőrség, stb). 
 
A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről pontosan meghatározza a különböző 
szervezeteknek, a felelősöknek és az állampolgároknak a katasztrófák elleni védekezésben rájuk 
háruló feladatokat. Az ipari termelés, tevékenység különböző formában és mértékben veszé-
lyezteti a környezetet.  
A lakosság komfortérzetének, biztonságának megteremtése, az információ, tájékoztatási lehető-
ségek korszerűsítésével valósítható meg.  
 
A veszélyeztetések a keletkezés oka alapján három fő csoportra oszthatók: 

 technikai (technológiában bekövetkező zavar, veszélyes anyag tárolása, kezelése) 
 természeti (földrengés, tűz, vízbázisok elszennyeződése) 
 egyéb (terrorcselekmény, nukleáris veszélyeztetés, háborús veszélyeztetés). 

 
Cél: Az állampolgárok és a környezet biztonságát garantáló gazdálkodás és termelés. 
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- Haváriatervet kell kidolgozni a településen a 2011. évi CXXVIII. törvényre vonatkozó 
előírásokkal összhangban 

- A önkormányzatnak tájékozódnia kell és leltárt kell készítenie a település közigazgatá-
si területén működő veszélyes technológiákról és a tárolt, szállított veszélyes anyagok-
ról 

 

(A lakott területeken csak olyan tevékenység engedélyezett, amely megfelelő környezetbiztonsági garanciákkal ren-
delkezik!) 
 
Keszthely közigazgatási területén azonban már nincs olyan ipari létesítmény, amelynek működése a 
környezetbiztonságot jelentősen befolyásolná, esetleg környezeti katasztrófát idézne elő. 
 
Természetes eredetű kockázatot jelenthet időszakonként a csapadékvíz elöntés, valamint az 
elhanyagolt ruderáliák esetleges égése, felgyulladása. 
A településen közvetlen veszélyt és kockázatot a belterületre csak a tűzzel járó légszennyezés jelent. A 
nagy forgalmú elkerülő út és bevezető utak lévén, a város környezetének biztonságát a közle-
kedés veszélyeztetheti.  
 
Egyéb környezetvédelmi kockázatok: 

 Az elöntés - impulzus jellegű felhőszakadásokat követően - jelentősebb veszélyforrás le-
het a meredekebb részeken 

 A sűrűn beépített településrészeken az illegális hulladék tüzek időnként gondot jelent-
hetnek. (Fontos a helyi környezetvédelméről, a közterületek tisztaságáról szóló 30/1996.(XI.28.), 
valamint 18/1997.(VI.12.) számú helyi rendeletek betartatása!) 

 
 
Radiológia 
 
Világszerte egyre erősebb tudományos és társadalmi igényként merül fel az emberi környezet 
radioaktivitásának és az ebből adódó, a lakosságot érő sugárterhelésnek a megismerése. 
 
Az embert természeti környezetében érő radioaktív sugárzási dózis eredet szerint három fő 
csoportra osztható.  
 
Ezek:  

 kozmikus sugárzás, amely az éves besugárzási dózis kereken ¼-ét adja,  
 a területet felépítő kőzetek természetes radioaktív elemeitől (kálium-40, urán-238, 

thórium-232 radioaktív bomlási sorok tagjaitól) eredő közvetlen besugárzás, amely szin-
tén 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 érő természetes megterhelést alapvetően a föld-
tani környezet határozza meg, a kőzetek kálium, urán és thórium tartalma, valamint radon ki-
bocsátási tulajdonságai.  
Ezért a környezeti radioaktivitás vizsgálatának a terület geológiai felépítéséből célszerű kiin-
dulni (pl. geológiai törésvonalak mentén nagyobb a radon koncentráció), amelyre alkalmas 
módszer a légiradometriai felvételkészítés.  
 
A természetes sugárterhelésnek a fentiek értelmében közel fele a radonból származik, amely a 
talajból a szabad légtérbe kerülve gyorsan felhígul.  
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Zárt terekben (lakásokban) azonban feldúsul. A zárt térben elbomló radonból keletkezett leány-
elemek (bomlástermékek, pl. ólom) a levegőben porszemekhez, vízgőzhöz kötődnek. Ezt belé-
legezve a porszem méretétől függően a tüdő különböző részein megtapadhatnak. Nagy radon 
koncentrációjú helyeken megfigyelték, hogy a tüdőrák kialakulásának valószínűsége megnő. 
Igaz, az 1996. évi „atomtörvény” már előírja a lakóterek radon koncentrációjának a korlátozását, 
bár ezidáig a végrehajtási utasítás nem jelent meg. 
Életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek nagy részét érzékszerveinkkel érzékel-
jük: látjuk a fénysugarakat, bőrünkön érezzük a hősugarakat.  
Van azonban a sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek jelenlétét, erősségét egyetlen szervünk 
sem érzékeli, de amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása olykor mégis megjelenik. 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az országos 
sugárzásfigyelő rendszer. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló 
hálózat.  
 
Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel vannak felszerelve, amelyek folyamato-
san mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. A dózis-
teljesítmény 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, időjárási kö-
rülmények (légnyomás, csapadék mennyiség) változásai befolyásolják. 
A mért értékek egy központi adatgyűjtőbe kerülnek, ahol folyamatosan figyelik az állomásokról 
beérkező jeleket.  
 
 
Ha valamely esemény hatására a dózisteljesítmény jelentősen megnő, akkor azonnal megkezdik 
a kivizsgálást, vagy - ha szükséges - a megfelelő óvintézkedések elrendelését. A figyelmeztető 
szint 250 nSv/óra.  
 
 
(Ez a szint - a valós veszélyt jelentő szint töredéke - nem jelenti azt, hogy az állomás közelében lévők ve-
szélyben lennének, csupán a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás megkezdésére.) 

 
 

25. ábra: Atomerőművek és környezetük esetleges környezetbiztonsági terhelése 
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A 2011. március 11-én Japánban történt Fukusimai atomerőmű-baleset következményei az azóta 
eltelt időszak mérései és számításai alapján sem érték el Magyarországot, így az érintett térséget 
sem. 
 
 
Keszthely környékén sem a geológiai viszonyok, sem pedig a használt építőanyagok – a je-
lenlegi ismeretek szerint - nem jelentenek radiológiai kockázatot.  
 
6 AZ ELŐZŐ PROGRAMOZÁSOK SORÁN MEGHATÁROZOTT FELADATOK ÁTTEKINTÉSE 
 
Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk a kitűzött célok megvalósulását, illetve ismertetjük a je-
lenlegi környezeti állapotot a célok függvényében.  
A célok teljesülését, vagy a cél megvalósítása érdekében tett intézkedéseket tematikus bontás-
ban és pályázat szerinti táblázatos formában (7-8. fejezet) foglaltuk össze. 
 
 
6.1 A 2011-2016. IDŐSZAKRA KITŰZÖTT CÉLOK TELJESÜLÉSE 
 
Keszthely város első környezetvédelmi programja 2002-ben készült el a Progressió Mérnöki Szol-
gáltató Bt gondozásában. Az azt követő időszak a két éves felülvizsgálatok időszaka volt, mely-
ben a kétéves környezetvédelmi feladatok és elvégzésük került ismertetésre az adatok korrekt 
feldolgozásával. 
A városnak cégünk először 2011-ben készítette el komplex környezetvédelmi programját. Azóta 
évente környezetvédelmi beszámolókon foglalkozik a képviselő-testület a környezeti állapotjel-
lemzőkkel és vizsgálja felül éve kötelezettségvállalásait. Jelen tervezés során íródik meg az 
újabb 6 évre szóló környezetvédelmi program, mely új célok kijelölésével szervesen illeszkedik 
az előzőekben tett és a jogszabályok szerinti vállalásokhoz, lehetőségekhez. 
A fejezetekben bemutatjuk a korábbi, azaz 2010 és 2016 közötti időszakra vonatkozó eredmé-
nyeket, célkitűzéseket, valamint azt hogy hogyan teljesültek az abban foglaltak. 
 
Magyarországi településeken - forráshiány miatt – elsősorban pályázati úton van lehetőség a 
környezetvédelmi célú beruházások megvalósítására. A nagyobb projektek pénzeinek felhasz-
nálásán túl szükség van a kisebb, helyi kezdeményezések Keszthely Város Környezetvédelmi 
Programja forrásainak a biztosítására is. Az Önkormányzat az elmúlt 6 évben a lehetőségeihez 
és az igényeihez mérve a számára elérhető összegek lehívására, pályázatokon történő aktív 
részvételre törekedett.  
Az utóbbi évek változásához mérten, minden esetben szükség volt a lakosság tájékoztatására, 
környezeti célú nevelésére. Az elérendő célok a lakosság bevonása és aktív részvétele nélkül 
nem valósulhattak volna meg, így az időnkénti tájékoztatásra komoly hangsúlyt fektetett az 
önkormányzat.  
 
A város környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára 2016 nyarán kaptunk felkérést. Eb-
ben feltártuk a város: 
 
- regionális kapcsolatait, 
- általános természetföldrajzi adottságait, 
- területhasználati jellemzőit, 
- vízgazdálkodási adottságait, 
- hulladékgazdálkodási jellemzőit, 
- levegőminőségi jellemzőit, 
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- zaj- és rezgésvédelmi jellemzőit 
- védett területeinek és zöldfelületeinek jellemzőit. 
 
A felülvizsgálat és az egyes programelemek kidolgozásakor az elsődleges cél az volt, hogy a 
helyzetfeltárás során feltárt problémákra valóban megoldást jelentő lehetőségeket mutassunk 
be, jól áttekinthető, és mindenekelőtt a következő 6 évre szólóan, használható formában.  
 
A programelemek csoportosítása a következő: 
- levegőminőség javítása, 
- talaj- és talajvízvédelem, 
- szennyvíztisztítás és elhelyezés, 
- a természeti környezet megőrzése, 
- hulladékgazdálkodás, 
- energiagazdálkodás, 
- zaj- és rezgésvédelem, 
- szemléletformálás. 
 
Felhívjuk a környezetvédelmi programot használók figyelmét, hogy az abban szereplő adatok 
és információk a 2016. nyár végi – őszi helyzetet, illetve az akkor fellelhető, rendelkezésre álló 
adatokat tükrözik.  
A dokumentum hosszú távon csak az adatok rendszeres frissítésével, a megvalósult fejlesztések 
figyelembe vételével, illetve új beavatkozási igények feltárásával tartható karban. Ugyancsak 
felhívjuk a városi döntéshozók figyelmét arra, hogy az egyes javasolt fejlesztéseknél jelzett tá-
mogatási formák meghatározásánál elsősorban a még érvényes 2016. év végi támogatásokra 
támaszkodtunk. A program készítésében a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. munka-
társai vettek részt. 
 
 
Jelen dokumentáció tartalmazza az elmúlt időszak során, a környezetvédelmi program felül-
vizsgálatában foglalt vállalások végrehajtását, továbbá az azokban foglalt feladatok megoldásra 
tett intézkedéseit, illetve ezen évekre kitűzött célok megvalósulását, és azok értékelését.  
Továbbá a felülvizsgálati dokumentáció felhívja a Tisztelt Önkormányzat figyelmét az elkövet-
kezendő időszakra – 2017-2022 – tett célkitűzésekre és cselekvési programokra. 
 
 
A fentieknek megfelelően a felülvizsgálati dokumentáció három fő részre tagozódik, melyek az alábbiak: 
 
- A környezetvédelmi programban a 2010-2016 időszakra kitűzött célok feltárása 
- A kitűzött célok megvalósulásának ismertetése 
- Az elkövetkező 2017-2022 tervezési időszakra  tett célkitűzések és cselekvési programok 

ismertetése 
 
 
 
 
6.2 A FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZOTTSÁGA 
 
Keszthely Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának megalapozásakor, szükséges 
volt egy olyan „Környezeti jövőkép” meghatározása, amely a programozási időszakon túlnyúlóan 
is rögzíti a település jövőre vonatkozó elképzeléseit.  
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Ez a jövőkép az alábbi alapelvekre került meghatározásra: 
- fenntarthatóság; 
- megelőzés; 
- elővigyázatosság; 
- felelősség; 
- partnerség; 
- ökológiai szemlélet. 
 
A kedvező adottságokból kiindulva Keszthely környezeti jövőképét elsősorban az élhető városi 
infrastrukturális fejlesztések és azt kiszolgáló környezeti fejlesztések, valamint a zöldfelületek, 
parkok állapotának megőrzése és fejlesztése, valamint a természeti területek állapotának fenn-
tartása, javítása határozta meg. 
 
Ezeknek az elveknek megfelelően a városi Környezeti jövőképének alapjai az alábbiak szerint 
kerültek rögzítésre: 
 

- Keszthely a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai 
értékeit a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan, cél-
szerűen használja fel, hosszútávon biztosítja az emberek életminőségének javítását, a kom-
fortérzet fokozását, és a biológiai sokféleséget. 

- Környezeti értékeinek számbavételével, azok folyamatos megóvásával, a védett és védelem-
re méltó természeti értékek megóvására, fejlesztésére törekszik. Kiemelten foglalkozik mű-
emlékeinek, táji értékeinek megőrzésével. 

- Erősíti a környezeti tudatosságot a település lakosságában, hirdeti értékeit a környékre ér-
kező látogatókkal. 

 
Keszthely város környezeti jövőképének főbb ismérvei az alábbiakban kerültek meghatározás-
ra: 
 
- élhető város, 
- rendezett település, 
- esztétikus közterületek, 
- gondozott táj, 
- a természeti értékek megőrzését és védelmét, fejlesztését szem előtt tartó területfejlesztés, 
- történelmi értékek feltárása, megbecsülése, 
- vonzó lehetőségek a turizmus kialakítására, 
- egészséges életmód, hosszú élet, 
- a klímaváltozásra való felkészülés jegyében történő innovatív fejlesztések, pályázatok prefe-

rálása, 
- környezeti tudatosság általánossá válása. 
 
Keszthely város környezeti állapotfelmérése alapján rögzítve lett, hogy döntően két fő irányt 
lehetett meghatározni a környezetvédelmi program felülvizsgálati célkitűzései között: 
 
- A meglévő környezeti állapot fenntartása, biztosítása annak érdekében, hogy a környezeti 

állapot minősége a településfejlesztés elképzeléseit hosszú távon megalapozza.  
- A lokális környezeti problémák megoldása, mérséklése. 
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6.3 A CÉLOK IDŐTÁV SZERINTI MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 
 
Keszthely város települési környezetvédelmi programjának céljait döntően a következő főbb 
szempontok határozták meg: 
 
- a környezeti állapot értékelése, 
- hazai jogszabályi előírások, 
- az EU előírások. 
 
Az állapotértékelés segítségével megállapíthatóvá váltak azok a célok, amelyeket a város terüle-
tén meg kell valósítani annak érdekében, hogy a környezet állapota a kívánt elvárásoknak meg-
feleljen. 
Ezeknek a céloknak a teljesítése nem kizárólag az önkormányzat feladata, hanem részben a 
Keszthelyen tevékenykedő gazdálkodó szervezetekre és a lakosságra hárul. Ennek ellenére 
szükséges volt a célok egységes megfogalmazása, azért, hogy az önkormányzat koordináló sze-
repe erősödjön. 
 
Keszthely környezetvédelmi feladatait elsődlegesen az önkormányzati törvény és a környezetvédelemmel 
összefüggő törvények és kormányrendeletek szabályozzák.  
 
 
6.4 AZ ELMÚLT IDŐSZAK TERVEZÉSI CÉLTERÜLETEI 

 
A jelen felülvizsgálat során a tervezési időszak egészére kitűzött (középtávú) célok kerülnek 
elemzésre, a 2011. évi tervezés és programozás során az alábbiak szerint kerültek meghatáro-
zásra:  
 
Levegőtisztaság védelem 
 
  1. Pontszerű emisszió csökkentése a levegő, és a porszennyezés csökkentése okszerű növényte-
lepítéssel (ökológiai, cönológiai és esztétikai növényalkalmazás mellett) 
  2. Energia hatékony és takarékos környezetkímélő technika támogatása, megújuló energiafor-
rásokra való pályázatok, koncepció kialakítása. 
  3. Biomassza és napkollektoros fűtéstechnológiákra való áttérés növelése (passzív házak kiala-
kítása) 
  4. Illegális fű és lomb égetés megszüntetése, komposztálás további népszerűsítése. 
 
Vízminőség védelem 
  
  5.  Városi csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, vízkár-elhárítási előírások betartása 
  6. A csatornázottság bővítése, szennyvíztisztító korszerűsítése, a megmaradt szikkasztók meg-
szüntetése és a rákötések számának teljes körű kialakítása  
 
 
Talajvédelem 
  
  7. A földvédelmi stratégia kialakítása (közpark és zöldterület növelése, ezek ésszerű átalakítá-
sa) 
  8. Illegális hulladéklerakások felszámolása. 
9. Talaj állapot-figyelési rendszerek kiépítése. 
10. Biogazdálkodás fejlesztése  



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                      8315- Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.              
 

158 

Települési környezetvédelem 
 
11. Szelektív hulladékgyűjtés bővítése, korszerűsítése. 
12. Keszthely város zöldterületi fejlesztése, tervszerű parkok kialakítások. 
13. A város területén található természeti értékek védelme, a lakosság bevonása a természet- és 
környezetvédelmi kérdésekbe. 
14. Felvilágosító, tudatformáló rendezvények szervezése, civilek bevonásával. 
 
Kommunális infrastruktúra 
 
15. Szennyvízhálózat 100 %-os kiépítése, rákötések maximálása 
16. Csapadékvíz gyűjtése, hasznosítása, meglévő csapadékvíz elvezető rendszer bővítése és 
rendszeres karbantartása. 
17. Környezetvédelmi kiadványok – a lakosság hiteles tájékoztatása a környezet állapotáról 
(közmeghallgatások, fórumok, helyi újság). 
18. Városfejlesztési dokumentumok, környezetvédelmi feladatok társadalmasításai, ismeret-
terjesztő előadások szervezése, a társadalom környezeti értékrendjének javítása. 
19. Kerékpárút és gyalogos járda hálózat fejlesztése. 
 
Természetvédelem 
 
20. A város környezeti állapotvédelme, folyamatos monitorozása, természetvédelmi területek 
kijelölése (helyi védelem kidolgozása) 
21. Természetes élőhelyek megtartása. (Növény- és állatvilág élőhelyének védelme) 
22. Keszthely tájképi arculatának megtervezése  
 
Egészségvédelem 
 
23. Allergén növények felmérése (parlagfű, ruderália). 
24. Tájékoztató és megelőző tevékenység – ÁNTSZ bevonásával. 
25. Folyamatos városi közterületi és zöldterületi gondozás elérése, ruderáliák felszámolása 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 
26. Zaj és rezgés állapot felvétel vizsgálat. 
 
Környezetbiztonság 
 
 27. Havária terv készítése. 
 28. Környezetbiztonsági informatikai rendszer kiépítése. 
 
 
 
7 AZ ELŐZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMPONTOK INTÉZKEDÉSEINEK ÉRTÉKELÉSE, 

FEJLESZTÉSEK BEMUTATÁSA 
 
Keszthely első környezetvédelmi programja 2002-ben készült el. A város képviselő-testülete 
kétévente felülvizsgálta a programot és a szükséges feladatokhoz forrásokat rendelt a 18/1997.  
(VI. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a szerinti Környezetvédelmi Alap révén.  
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Az önkormányzat minden év végén áttekintette a Program intézkedéseit, azok teljesülését és 
beszámolók készültek erről. A programban foglaltak operatívan működnek a mai napig.  A 
megfogalmazott új célok mindig szervesen illeszkedtek az addig kidolgozott munkákhoz.  
A fejezetben a korábbi, azaz 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó program célkitűzéseit 
vesszük sorba és bemutatjuk, hogyan teljesültek az abban foglaltak. 
 
 
7.1 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI CÉLKITŰZÉSEK 
 

• Illegális fű és lomb égetésének megszűntetése, a komposztálás népszerűsítése 
• Közlekedési eredetű és a pontszerű emissziók csökkentése, a levegő és porszennyezés csökkentés 

elősegítése 
• Kerékpárút hálózat és járdahálózat fejlesztése, emberi egészségvédelmi intézkedések 
• Energiahatékony és takarékos technológiák támogatása, megújuló energiaforrások, az üvegházha-

tású gázok mérséklése  
• A levegő allergén pollentartalmának csökkentése, folyamatos monitorozás 

 
 
2010 – 2015. 
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegő-
szennyezettség mérési adatai határérték átlépést az elmúlt években nem mutattak. 2015. április 
1-től azonban változás történt, a méréseket ezen túl a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el. Összességében a leginkább 
légszennyező és zavaró tényező a kiskertekben történő égetés volt az időszak alatt. Tiltott hul-
ladékégetés miatt több szabálysértési eljárás indult, helyszíni bírsággal. 
Keszthelyen a nyilvántartások alapján 31 db légszennyező telephely, ezeken pedig összesen 64 
db légszennyező pontforrás (kazánkémények, elszívó kürtök, stb.) található. 
 
2015-ben befejeződött a 71. sz. főút Keszthely É-ÉNy-i elkerülő szakaszának forgalomba helye-
zése, ezáltal jelentősen mérséklődött a város északi belvárosi útvonalainak forgalma és csökkent 
a lakóterületeket érintő légszennyezés. 
A Balatoni és a Hévízi kerékpárutakat összekötő szakasz pályázata sikeres volt, és a beruházás 
elkészült. A kerékpárút építés elsősorban gyalogosok, és kerékpárral közlekedők biztonságát 
szolgálja, valamint jelentősen csökkenti a belvárosi légszennyezettség mértékét.  
 
Az elektromos városi buszos tömegközlekedés elindításával is jelentősen csökken a légszennye-
zettség. A jövőben meg kell vizsgálni a jelenleg a Tourinform Iroda szolgáltatásában működő 
kerékpárkölcsönzés szolgáltatás kibővítését is az ún. közösségi-kerékpárhálózat (a budapesti 
BUBI, az esztergomi EBI vagy a közeli hévízi HEBI mintájára) esetleges kialakításával, gazdasá-
gos működtetésével. 
 
Napelemes technológiás rendszerek kialakítására több jó példa is volt az elmúlt időszakban. A 
Széchenyi 2020 program keretében sikeres pályázatok segítségével az Egry József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, a Fejér György Városi Könyvtár és a Városi Edzőterem, a Keszthelyi Életfa Óvoda 
Gagarin utcai Tagóvodája és a bölcsőde épülete, valamint a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszt-
hely Kísérleti utca 10/A. szám alatti épülete, továbbá a Városi Strand vonatkozásában energeti-
kai korszerűsítés valósulhatott meg.  
A korszerűsítés célja az intézmények viszonylag magas villamos energia igényének gazdaságo-
sabb, megújuló napenergiával történő kiváltása. 
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A fejlesztésnek köszönhetően az intézmények 356.118 kWh átlagos éves fogyasztásából a nap-
elemek 152.355 kWh villanyáram megtermelésére képesek, ezzel jelentős mértékben hozzájá-
rulva az intézmények zöld energiára való átállásához.  
A környezetbarát technológia révén 595,899 t-val csökkent az épületekre eső üvegházhatású 
gázok kibocsátása. Keszthely ezzel újabb lépést tett a fenntartható város kialakítása felé. 
 

A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT 2 éve valósította meg a „Keszthely 
Város Zöldhulladékának energetikai célú köztes termékké való feldolgozása és hőenergetikai 
hasznosítása” című KEOP pályázatát, melyhez önerőalap támogatásra is sikeresen pályázott a 
Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT A 298.358.380 Ft bekerülési költségű 
projekt célja volt, hogy Keszthely Város fenntartási tevékenységeiből származó zöldhulladékból 
jól égethető tüzelőanyagot állítson elő, majd azt a távhő rendszerében hasznosítsa. A beruházás 
megvalósulásának helyszínei a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT Fo-
dor utcai fűtőműve, illetve a keszthelyi KETÉH telep. 
A beszállított biomassza alapanyagokat (Pl: fa- és fűnyesedék) meghatározott receptúrák alap-
ján keverő-aprító gép homogenizálja, majd az EWA (fermentáló) konténer az anaerob folyama-
tok hatására jól éghető biomassza tüzelőanyagot állít elő a bio-alapanyagokból. Az így előállí-
tott kész tüzelőanyag a felhasználás ütemében mobil tároló konténerek és a vontató segítségével 
közúton a fűtőműbe leszállításra kerül. A fejlesztés eredményeképpen a gázüzemű kazánok 
jelentős mértékben kiváltásra kerülnek a biokazán révén, s így az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkenése mellett, a város megújuló energiahordozó felhasználása is növekszik. 
A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT sikeresen részt vett a „Keszthelyi 
távhővezeték Vásár téri szakaszának rekonstrukciója” című KEOP pályázatán. A projekt alap-
vetően a Vásár téren található távhő vezetékrendszer cseréjét és az itt található hőközpontok 
korszerűsítését foglalja magába 
 

LED technológiás rendszerfejlesztésre 2014-ben került sor, amelyben Keszthely város teljes köz-
világítás korszerűsítése oldódott meg. Ez a hálózat lámpatesteinek közel 95 %-át, 2.634 db-ot 
érintett. A korszerű, kis fogyasztású LED világítótestek jelentős megtakarítást eredményeztek 
már az üzemeltetési és karbantartási költségek terén, és jelentősen csökkent a fényszennyezés is.  
 

Időjárás egészségi hatásvizsgálat tekintetében minden évben sor kerül a nyári hónapok hőség-
napjain, un. hőségriasztás elrendelésére, amelyek legtöbbször II. fokú, ritkábban III. fokú elren-
delést kapnak. Később a felhívásokhoz mindenki megkapta a „Közegészségügyi tanácsok a hő-
hullámok hatásainak enyhítésére” c. kiadványból a rá vonatkozó tájékoztatókat. Egyben min-
den alkalommal felhívták az intézmények figyelmét, hogy az első felhívás során kiküldött javas-
latok szerint járjanak el, a helyi médiák is rendszeres tájékoztatást kaptak.  
Rendkívüli esemény nem történt. Rendkívüli eseményekben intézkedni az ÁNTSZ-nek azonban 
nem kellett.  
A tájékoztatáson túl 2016. évtől az időjárási viszonyoktól és a rendelkezésre álló erőforrásoktól 
függően az önkormányzat locsolással törekszik a hőség enyhítésére a fő közlekedési útvonala-
kon és a nagy kiterjedésű burkolt közterületeken. 
 

 
 

Zala Megyében kizárólag Zalaegerszegen történik a levegő pollentartalmának monitorozása. A 
lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében a heti jelentés és a napi előrejelzések Keszthely 
város honlapján elérhetőek.  (http://oki.wesper.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf)  
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7.2 VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK 
 

• Települési csapadékvíz hálózat továbbépítése, vízkár-elhárítási előírások betartása.  
• Vízminőség védelmi tevékenység, a Balaton vízminőség monitoringja 
• Vízminőség vizsgálatok a vízgyűjtőn 
• Települési csatornázottság kiépítése, szikkasztók megszüntetése 

2010. 
Kezdetét vette a Büdösárok záportározó fejlesztése a Keszthely város belterületét védő csapadékvíz 
elvezetésének korszerűsítésével, az NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0023 kódszámú, 136.618.638 Ft-os 
beruházás megvalósításával.  Az év második felében - megközelítőleg 45 m hosszúságú szaka-
szon - zárt csatorna kiépítésével sikerült megoldani a Fáy András u. csapadékvíz elvezetési 
problémáját. Az Ady Endre utcában az Erkel Ferenc utca és a Malom utca közti 160 m hosszú-
ságú szakaszon felszíni folyóka épült, illetve a meglévő rendszer megújult. Tervezés alá került 
az Erkel F. u. és a Tapolcai út közti zárt szakasz tisztítása, szükség szerinti korrekciója is. 
 
2011. 
Március 31-én átadásra került a Büdösárok záportározója. A projekt elkészültével javult a Bala-
ton vízminősége, és rendezettebb lett a Zámori városrész mély fekvésű területeinek csapadékvíz 
elvezetése. Az év végén megépült a Damjanich utcai garázssor elvezető rendszerének I. üteme, 
magában foglalva a létesítmény gerincvezetékét és 4 víznyelő aknát.  A Fő téri rehabilitáció I. 
ütemének víziközművei és a projekthez kapcsolódó Deák F. utcai körforgalom víziközművei 
annak keretében megújultak, melyben új elemként elkészült a Kacsóh P. u. csapadékvíz elveze-
tő rendszere. 
 
2012. 
Az Új-zámori utcák nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszere tervezés alá került. A főgyűjtő 
rendszerek karbantartása megfelelő, viszont fenntartása csak részlegesen felel meg a kor köve-
telményeinek. A Fő téri rehabilitáció II. ütemének vízközművei megújultak, melynek keretében 
jelentős mértékben javult a Rákóczi tér csapadékvíz elvezetése, valamint sikerült felszámolni a 
Rákóczi utca - Arany János utca kereszteződésében a korábbi években rendszeresen jelentkező 
vízelvezetési anomáliákat. 
 
2013. 
Elkészültek a belvárosi – Pethő, Bakacs és Nádor – utcák csapadékvíz-elvezetés tervei. Jelentős 
feladatként jelentkezett a beszakadt víznyelőrácsok cseréje, mely viszonylag magas költségű 
feladat volt, viszont közlekedésbiztonsági jelentőségére tekintettel nagy figyelmet kapott. 
2014. 
A belvárosi utcák csapadékvíz elvezetési terveinek felülvizsgálatára került sor. Az Új-zámori 
utcák nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése elkészült, ezáltal a térség csapa-
dékvíz elvezetési problémái részben megoldódtak. A főgyűjtő rendszerek karbantartása megfe-
lelő, viszont fenntartása csak részlegesen felel meg a mai kor követelményeinek. A rendkívüli 
esőzések növekvő gyakoriságára való tekintettel tervezés alá került a Büdösárok árapasztó vá-
pái átbocsátóképességének javítása. Nagy figyelmet kaptak a beszakadt víznyelőrácsok cseréi. 
 
2015. 
Az előző évek negatív hatásainak elkerülése érdekében megvalósult több prevenciós feladat: 
Zrínyi utcai árok bekötése a meglévő rendszerbe, Toldi utcai árok részbeni burkolása, Szent 
Imre árok rossz állapotú szakaszának burkolása, György bíró utcai csapadékvíz elvezetés bőví-
tése, Szent Miklós utcai garázssor csapadékvíz elvezetés III. üteme. 
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Keszthely és Gyenesdiás határában levő vízfolyás medrének felújítása még nem történt meg a 
közös akarat már megvan. A Bástya utcában zártrendszerű csapadékvíz elvezetés épült, ami a 
környezetét esztétikussá tette. 
Keszthely város környezeti állapotát jelentősen befolyásolja a felszíni vizek összegyűjtése és 
károkozás nélküli elvezetése.  
A városban kiépültek a fő vízelvezető rendszerek, és részben elkészültek a vízminőség javító, 
kezelő rendszerek is. Hiányosságok között szerepel a Kertváros teljes csatornázatlansága.  
A meglévő főgyűjtő rendszerek karbantartása megfelelő, de a városi elosztó hálózatnál csak 
sürgős esetekben tudunk intézkedni a költségvetési forrás szűkössége miatt, így a rendszernek 
a fenntartása csak részlegesen felel meg a mai kor követelményeinek. A belvízelvezető főgyűj-
tők állapotának, karbantartásával kapcsolatos szemlét minden ősszel a Nyugat-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal végezzük. 
Folyamatos és fontos feladat volt és a jövőben is az kell, hogy legyen a beszakadt víznyelőrá-
csok cseréje, hiszen a nagy mennyiségű csapadékos idő több belvíz elvezetési problémát is fel-
színre hoz, melyek elhárítása rendszeres kell, hogy legyen a jövőben is. 
A víznyelőrácsok cseréje viszonylag magas költségigényű feladat, tekintettel azonban annak 
közlekedésbiztonsági jelentőségére, a hibák feltárására és javítására a következő években is ki-
emelt figyelmet kell fordítani.  
 
27. táblázat: A 2010-2015. évi lehullott csapadékmennyiség adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: 

2010 37,3 41,4 20,7 50,2 166,7 91,8 47,7 161,6 136,5 36,6 85,0 39,1 914,6 

2011 5,5 3,7 17,83 17,3 13,9 21,2 66,1 55,1 35,8 56,6 0,5 49,3 342,8 

2012 18 12,2 2,8 42,4 75,2 57,7 68,6 4,3 34,8 68,3 49 30,2 463,5 

2013 51,4 85 72 37,4 72,4 60,8 22,6 50 63,4 12,2 119 5,2 651,2 

2014 11,2 90,2 14,2 34,4 60 52,4 84 111,8 129,8 61,7 31 48,4 729,1 

2015 46,6 46,6 22 4,4 83,8 12,6 50,6 42,4 45,6 105,2 27,8 5,3 492,9 

Havi csapadékösszegek alakulása Keszthelyen 2010-2015 (mm) Pálfi Zoltán adatai alapján 
 
A Zámor térségében rendszeresek a csőtörések, a vezetékek nem bírják a többletterhelést, gya-
kori a városrészben jelentkező szennyvíz-feltörési probléma.  
 
Az ehhez szükséges műszaki megoldás kigondolása és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása 
(becsült költsége kb. 600 millió forint) a DRV Zrt., mint közműszolgáltató feladata, mely szerve-
zethez az önkormányzat már több alkalommal kéréssel fordult a probléma kezelése érdekében. 
 
A városi szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyisége évről-évre emelkedik, annak ellenére, 
hogy a vízfogyasztás folyamatosan csökken. Ezt is bizonyítja, hogy a szennyvízcsatornára tör-
ténő rákötések egyre kedvezőbb tendenciát mutatnak, az arány Keszthely esetében (kertváros 
nélkül) eléri a 98 %-ot.  
Természetesen az új építések esetében kötelező a rákötések elvégzése, anélkül használatbavételi 
engedély kiadására nem kerülhet sor. 
A DRV Zrt-vel közösen tovább kell folytatni az ellenőrzéseket a szennyvízhálózatra kötött csa-
padékvíz bevezetések miatt, hogy a tisztítórendszert ez ne terhelje. A Balaton-part mély fekvésű 
részén a Cholnoky utcánál jelentkező szennyvízfeltörés elkerülése érdekében szükséges lenne a 
Nemesvitától induló regionális nyomóvezeték meghosszabbítása a Kazinczy utcai átemelő felé. 
A DRV Zrt. gördülő fejlesztési terveiben szerepelteti az átalakítást, a tervezési és engedélyezési 
munkák ígéretük szerint 2015-ben megtörténnek, a kiépítés forrásait a társaság keresi. 
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A Keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésével és a kapcsolódó iszapkezelő létesít-
mények építésével megvalósul: 
 

 a felszíni vizek, távlati vízbázisok (Balaton) terhelésének csökkentése, a tó vízminőségé-
nek javítása,  

 a humán egészség és az élővilág védelme, 
 a korszerű szennyvízkezelési rendszerekkel ellátott népesség számának növelése, 
 az európai uniós követelményeket kielégítő, környezetbarát és fenntartható szennyvíz-

iszap-kezelés megvalósítása, 
 a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési költségeinek csökkentése (a gazdasági hatékony-

ság növelése), az EU energiapolitikájával összhangban a szennyvíziszap energetikai 
hasznosítása, anaerob rothasztása révén,  

 a jogszabályi és hatósági kötelezéseknek való megfelelés a telep műszaki fejlesztésével. 
 
A szennyvíztisztító telepen a technológiai sor bővítése mellet megvalósult egy Biogáz termelő 
üzem, mely környezetbarát módon dolgozza fel a telepen keletkező szennyvíz iszapot. Az 
újonnan épült előülepítőből a biogáz-üzem rothasztó tornyaiba kerül, az ún. primeriszap, mely 
nagy szerves anyag tartalma miatt kedvező a biogáz termelődése szempontjából. Természetesen 
a tornyokba feladásra kerül az ún. szekunder iszap is, mely a technológiai sor utóülepítőiben 
kerül leválasztásra és első sorban a tisztítás folyamán fölöslegessé vált baktérium tömeg alkotja, 
ezért a szennyvíztisztításban „fölös iszap”-nak is nevezik. 
 
A feladott iszapból a biogáz-üzem rothasztó tornyaiban biogáz keletkezik melyet a torony felfű-
tésére és egy gázmotoron keresztül villamos energia termelésre használnak.  A keletkező ener-
gia a telep energia szükségletének mintegy harmadát fedezi. A tornyokból kikerülő rothasztott 
iszap „stabilizált”, ami azt jelenti, hogy alacsony szerves anyag tartalma miatt további bomlása 
mérsékelt, így környezetvédelmi szempontból mezőgazdasági kihelyezése nem hordoz magá-
ban további kockázatot! 
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A DRV Zrt. keszthelyi szennyvíztelepén tisztított szennyvíz 2009-2015. évi adatait az alábbi táb-
lázat tartalmazza. 
 
28. táblázat: A DRV Zrt. keszthelyi szennyvíztelepén tisztított szennyvíz 2009-2015. évi adatai (m3) 

Hónap 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Január 631 984 401 372 441 870 321 967 361 935 261 737 463 967 

Február 626 954 384 482 379 416 283 946 465 006 417 675 532 101 

Március 590 974 419 699 396 877 339 956 503 981 363 160 461 549 

Április 493 766 437 954 371 034 334 315 536 543 314 206 333 032 

Május 405 620 504 178 352 350 363 754 391 936 312 322 374 097 

Június 355 673 493 186 335 826 356 351 350 295 282 280 312 822 

Július 566 221 422 944 394 920 386 866 331 975 341 637 339 603 

Augusztus 502 276 466 130 413 152 391 432 324 399 427 089 331 759 

Szeptember 430 007 552 639 311 512 327 969 275 829 584 243 262 568 

Október 442 386 470 979 320 439 335 880 268 615 467 271 302 513 

November 323 254 481 663 301 313 320 974 331 356 378 603 307 439 

December 384 342 616 616 330 850 340 679 256 879 445 747 309 314 

Összesen: 5 369 115 5 651 842 4 349 559 4 104 089 4 398 749 4 595 970 
 

4 330 764 
DRV Zrt. adatai alapján 

 
A város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a Pápai 
Talajerőgazdálkodási KFT. a jogosult közszolgáltató.  
A település területén 40 olyan ingatlan található, amelyek ivóvízbekötéssel rendelkeznek ugyan, 
de a szennyvízcsatornára nem kötöttek rá. Éves viszonylatban a várhatóan elszállítandó 
szennyvízmennyisége az elmúlt évek adatai alapján 180 m3 körül alakul. 
 
A prevencióhoz hozzátartozó jelentős jövőbeni feladat 
 
Keszthely a Balaton közvetlen vízgyűjtőjéhez tartozik, ennek a területnek a természetes szerke-
zete egyszerű felépítésű, az É-D-i irányban lejtő hegyoldalak völgytalpain kis sűrűséggel alakul-
tak ki a természetes vízfolyások medrei. A Keszthelyi-medence a tó vízminőség szempontjából 
leginkább problémás területe. 
 
A Balaton vízminőségét befolyásoló tényezők közül különösen fontos szerepet játszanak a mik-
robiológiai jellemzők, az algásodás mértékét jellemző klorofill-a tartalom alakulása és az azt 
befolyásoló foszfor- és nitrogénháztartás jellemzői.  
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Ez utóbbiak részben a Balatonba torkolló vízfolyások terhelésétől és a tó medrében felhalmozó-
dott iszap mennyiségétől, tápanyagtartalmától és hullámzás miatti felkavarodásától. A vízmi-
nőség közvetlen hatása a strandoknál jelentkezik.  
 
A Balaton vízszintje is fontos kérdés, hiszen 2014 év végétől folyamatosan magasan tartja a Kö-
zép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Balaton vízszintjét.   
Az előző esztendő azonban szárazabb szezont hozott, így elfogadható volt az intézkedés. Ellen-
ben 2015. év végétől kezdődően, az idei év tavasza és nyárutója rendkívüli nehézségeket hozott. 
Márciusban 130 centiméterre emelkedett a Balaton átlagos vízszintje, ami 20 centiméterrel ha-
ladja meg az egyébként előírt felső szabályozási szintet. 
 
 
A vízminőség védelmén túl így komplexen előkerült a vízgyűjtő, a partfal és a föveny védelme, 
amely jelentősen kihat a vízvédelmi intézkedések körére. 
 
 
26. ábra: Balaton vízszintjének változása az elmúlt években 
 

 
 
 
 
7.3 TALAJVÉDELMI ÉS TALAJSZENNYEZÉS-CSÖKKENTŐ CÉLKITŰZÉSEK 
 

• Talajterhelés csökkentése és a vízbázis-védelmi feladatok időbeni kezelése 
• Az illegális hulladéklerakás felszámolása, szelektív hulladékgyűjtés bővítése, korszerűsítése 
• Talajállapot-figyelési rendszerek kiépítése (talajszennyezések minimalizálása) 
• Földvédelmi stratégia kialakítása (közterek, parkok rendezése) 
• Biztosítani kell az emberi tevékenység (bányaművelés- tájsebek) vagy természeti okok miatt csök-

kent területű, jelentős erdőtársulások megőrzését, erdőtelepítések ösztönzése 
• Biogazdálkodási módok támogatása  

 

A vízbázisok védelme érdekében az önkormányzat bevezette a talajterhelési díj intézményét 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2005 (III. 31.) önkormányzati. 
rendeletével.  
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A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján 
szennyvízelvezetést alkalmaz. 2009. évben még 890 eFt, 2010. évben azonban már 1.175 eFt talaj-
terhelési díj lett befizetve.  
 

Év Talajterhelési díjra 
kötelezettek száma 

Talajterhelési díj 
befizetés (e Ft) 

2011. 130 1.100 
2012. 102 1.415 
2013. 60 1.053 
2014. 44 812 
2015.  40 796 

 

 
2012. február 1-jétől a törvényi változások alapján az érintett fogyasztók számára a kiépült 
szennyvíz közmű-hálózatra való rácsatlakozás kötelező erejű lett, aminek elmulasztása bünte-
tést von maga után. A felemelt díjnak, illetve említett jogszabályváltozásnak köszönhetően mi-
nimálisra csökkent a csatornarákötéssel nem rendelkezők száma. 
 
Keszthelyen a termőföld minőségének védelme érdekében a földhasznosítás során a termőhely 
ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő gazdálkodást kell folytatni. Az intenzív mezőgazda-
sági termelés megváltoztatja a talajok termékenységét-, befolyásolja a talajképződés és pusztu-
lás folyamatát. Művelés alól kivont terület beépítését szakaszosan kell beépíteni és a munkák 
megkezdéséig az eredeti művelési ágnak megfelelően kell hasznosítani. Az építési tevékenység, 
tereprendezések során a talaj felső és humuszos szintjét külön kell letermelni és deponálni., 
majd a munkák befejezése után felhasználni. Az agrár-környezetvédelmi programhoz kapcso-
lódóan, a városfejlesztési terveit figyelembe véve a háromkategóriás földhasználati zónarend-
szer kidolgozását azért kell elvégezni, hogy meg lehessen határoznia a mezőgazdasági műve-
lésre alkalmas és kevésbé alkalmas, illetve természetvédelmi szempontból védendő területi 
egységeket.  
 
A felhagyott bányaterületek rekultivációja kapcsán megvizsgálandó a további hasznosítás mód-
ja, melynek lehetséges megoldásai közt szerepelnie kell a felszínsérülések, illegális hulladékle-
rakók felszámolásának; a tájrehabilitációnak, valamint a szabadidős tevékenység végzésére al-
kalmas terek, szabadidőparkok, sétautak, a térségre jellemző természeti értékeket is bemutató 
tanösvények kialakításának is. 
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29. táblázat: Keszthely környékén, jelenleg működő bányák 2015-ben (A Baranya Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály adatai alapján)  
 

Bányatelek védneve: Területe: Bányavállalkozó: 
Keszthely I. (Pilikáni bánya) - dolo-

mit 8 ha DOLOMIT Bányászati és Ke-
reskedelmi Kft 

Keszthely II. (Csókakő) – dolomit 
10 ha 3000 

m2, 
DOLOMIT Bányászati és Ke-

reskedelmi Kft 

Keszthely III. (Tömlöc-hegyi dolo-
mitbánya) – dolomit 10 ha 7172 m2 DOLOMIT Bányászati és Ke-

reskedelmi Kft 
Keszthely IV. (Új Budai-hegyi bánya) 

– dolomit 15 ha 7920 m2 TRIÁSZ-Kőbányászati Kft. 

Keszthely V. (Budai-hegyi dolomit-
bánya) – dolomit 4 ha 708 m2 MOLNÁR-KŐ Kft 

Keszthely VI. (Fehérrét-dűlő) – ho-
mokkő 21 ha 3891 m2 "MAGYAR DÍSZÍTŐKŐ" Bá-

nyászati és Kereskedelmi Kft 

Keszthely VII. (Győri-rét -dűlő) – 
homokkő 24 ha 1824 m2 

Szántó András egyéni vállalko-
zó 
 

Keszthely VIII. (Fás-kert) – homokkő 
konglomerátum; homok; vegyes, ke-

vert nyersanyagok 
2 ha 2512 m2 

REÁLKŐ Bányászati és Keres-
kedelmi Kft 
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2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015. 
 
A KETÉH Kft. hatékonyan üzemelteti Keszthely város lakossági hulladékudvarát és a kommu-
nális hulladékok kezelésére szolgáló átrakó állomást, melyet az éves környezetvédelmi beszá-
moló adatai is alátámasztanak.  
 
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. az előző két évben az alábbi kommunális hulladékmennyiséget 
gyűjtötte be (kg) 
 

2014. évben összesen 5.253.860 

2015. évben összesen 4.969.780 

 
A begyűjtött mennyiség kb. 65%-a lakossági, kb. 35%-a vállalkozói, intézményi eredetű.. 
 
Keszthely város területén általános lomtalanításra minden évben egyszeri alkalommal 3 körzet-
re osztva került sor, melynek során 150-200 tonna lom hulladék kerül begyűjtésre.  2015-ben 
elektronikai hulladékbegyűjtésre az Enviroinvest Zrt. közreműködésével, két alkalommal (má-
jus, október) került sor. 
 
A KETÉH Kft. telephelyén a veszélyes hulladékok begyűjtését az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2007 májusától engedélyezte, az engedély 2015-
ben megújításra került. 
 
 
30. táblázat: 2014-2015. évben a begyűjtött veszélyes hulladékok mennyiségét az alábbi táblázat tartal-
mazza 

EWC kód megnevezés 
2014 év  
kg-ban 

2015 3/4 év  
kg-ban 

 08 01 11* 

szerves oldószereket, illetve más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 161 91 

 08 03 17* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká 
vált toner 68 45 

 13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 30 91 

 15 01 10* 

veszélyes anyagokat maradékként tartalma-
zó vagy azokkal szennyezett csomagolási 
hulladékok 1079 619 

 16 01 14* 
veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló 
folyadékok 0 15 

 16 06 01* ólomakkumulátorok 1 0 
 16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 1 15 
 20 01 13* oldószerek 42 27 
 20 01 19* növényvédő szerek 102 18 

 20 01 21* 
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulla-
dékok 100 17 

 20 01 23* 
klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kise-
lejtezett berendezések 2120 1320 
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20 01 33* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 
kódszámú hulladékoktól 65 29 

 20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 
kódszámú hulladékoktól 4780 2960 

 
Lakossági szelektív hulladékgyűjtő-szigetek tapasztalatai azt mutatják, hogy a lakosság hajla-
mos a szigetek környékén kommunális hulladékot is elhelyezni, ezért az elmúlt időszakban 
folyamatos a szelektív hulladékgyűjtő szigetek - a GESZ Keszthelysaját előállítású takaró eleme-
ivel történő - elkerítése, elrejtése. Azonban a illegális hulladék lerakásának megakadályozására 
tett intézkedések kevés eredménnyel jártak. 
 
 
31. táblázat: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. 2014-2015. évben az alábbi hulladékmennyiségeket gyűj-
tötte be a hulladékgyűjtő szigetekről: (kg) 
 

 papír műanyag üveg 

2014. év 212.590 48.397  77.380 

2015. év 184.124 41.966 68.255 
 
 
32. táblázat: A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. által begyűjtött biohulladék mennyisége 2014.- 2015 
évben (kg) 

2014. összesen 2015. összesen 

1.743.760 1.5897.140 
 
 
33. táblázat: A KETÉH Kft telephelyére 2012-2015. évben beszállított hulladék mennyiségek összehason-
lítását az alábbi táblázat tartalmazza. (kg) 

    Összesen 
2012 5,892,800 
2013 5,743,345 
2014 5.253.860 

Kommunális hulladék 

2015 4.969.780 
2014 535,670 

Kevert építési hulladék 
2015 519,860 
2012 475,120 
2013 474,150 
2014 331,240 Papír 

2015 
 

 
213,110 
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2012 393,720 
2013 226,010 
2014 445,860 

Műanyag 

2015 9,810 
2012 919,430 
2013 868,870 
2014 1,482,810 

Kevert csomagolási hulla-
dék 

2015 1,253,720 
2012 2,072,220 
2013 2,015,510 
2014  7,491,590 

Biológiailag lebomló hul-
ladék 

2015 3,148,840 
2012 151,800 
2013 102,500 
2014 116,490 

Üveg 

2015 132,560 
2012 1,785,680 
2013 1,104,780 
2014 2,117,410 

Építési törmelék 

2015 1,569,600 
KETÉH Kft adatai alapján 

 
 
34. táblázat: A lakossági hulladékudvarra 2015. év okt-ig beszállított hulladék mennyiségek (kg-ban) 

 
HULLADÉK 

MEGNEVEZÉSE EWC-KÓD Összesen: 

PAPÍR EWC150101 64 380 
MŰANYAG EWC150102 820 

CSOM. ÜVEG EWC150107 320 
BIO HULL. EWC200201 132 620 

FAÁG EWC200138 160 100 
GUMI EWC160103 4 880 
LOM EWC200307 61 350 

ELEKTRONIKAI EWC200136 730 
FÉM EWC200140 120 

KETÉH Kft. adatai alapján 
 
 
 
 
 
Építési törmelék: 
A KETÉH Kft. fogadja 2008 februárjától a lakosságtól az építési törmeléket. A beszállított meny-
nyiségi adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Lakossági hulladékudvar: 
A KETÉH Kft. üzemeltetésében hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság díjmentesen 
leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékokat. Az udvar a hétköznapi hosszabbított nyitva tartás 
mellett szombaton is fogadja a lakosokat, mellyel az igényekhez próbálnak igazodni.  
 
A hulladékudvarban a feleslegessé vált tárgyak elhelyezésén kívül haszonanyagok (papír, mű-
anyag, üveg, fém, gumi), illetve veszélyes hulladékok (háztartási gépek, világítótestek, használt 
sütőzsiradék, festékek, növényvédő-szerek, stb. elhelyezésére is lehetőség van.  
 
 
 
27. ábra: A lakossági hulladékudvarra 2015. évben beszállított hulladék mennyisége  

 
 
 
 
 
Illegális hulladék:  
 
Az elindított „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióhoz igen nagy sikerrel csatla-
kozott a város minden év május közepén. Eddig évente több mint 2200 - 2500 fő vett benne 
részt. 
 
Az eltelt időszak legsúlyosabb problémáját a Keszthely – Cserszegtomaj határában a cserszegi 
területen lévő felhagyott és hulladékkal megtelt okkerbánya ügye jelentette, ahol évtizedek alatt 
összegyűlt több száz m3 illegális szemét ártalmatlanítása és a terület rekultivációja lesz a jövő 
nagy feladata; az OKTVF a két önkormányzatot részleges környezetvédelmi felülvizsgálat és 
rekultivációs terv készítésére kötelezte.  
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A 2011-re elkészült részleges környezetvédelmi felülvizsgálat, és a rekultivációs terv alapján a 
felügyelőség engedélyezte a hulladéklerakó felszámolással történő rekultivációját.  
2012 évi becsült értéke 400 millió Ft lett, azonban ez az összeg Keszthely Város Önkormányza-
tának költségvetésében nem áll rendelkezésre.   
 
A megoldás érdekében a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás felé jeleztek, hogy a 
szennyezett terület pályázat igénybevételével kerüljön rekultiválásra. Külső források bevonása 
nélkül ezt a kötelezettséget nem képesek a mai nappal sem teljesíteni.  
 
A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi költségvetésében a terület 
rekultiválásának elkészítési munkáira nettó 15 millió Ft összeg szerepel. A rendelkezésre álló 
tervek átdolgozására és felülvizsgálatára a tervezői szerződést megkötötték.  
 
Sajnos a város területén, több helyen (Kárpát utca, Fenékpuszta) is található illegálisan lerakott 
hulladék. Ezek felszámolása a területek tulajdonosai révén folyamatosan történik pénzügyi ke-
retek lehetőségéhez mérten. 
 
A Közterület-felügyelet és a Keszthelyi Polgárőr Egyesület folyamatosan igyekszik felderíteni 
az illegális hulladék elhelyezéseket. Az önkormányzat a GESZ-Keszthely-lyel közösen tervezi 
néhány helyszínen vadkamerák kihelyezését is, melyhez szakértő biztonságtechnikai cégek 
megkeresése is megtörtént a közelmúltban. 
 
 
 
7.4 TERMÉSZETVÉDELMI ÉS TÁJREHABILITÁCIÓS CÉLKITŰZÉSEK 
 

• A város köztisztasági helyzetének javítása 
• Települési zöldfelület fejlesztés, belterületi zöldterületek, parkok kialakítása 
• A település területén található természeti értékek, a településképi harmónia védelme, a lakosság 

bevonása a természet- és környezetvédelmi döntésekbe 



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                      8315- Gyenesdiás, Gödörházy A u. 60.              
 

174 

• Felvilágosító, tudatformáló rendezvények szervezése, kiadvány szerkesztése a korszerű hulladék-
gazdálkodásról 

• Település területén található természeti értékek, élőhelyek védelme és sokszínűségének megőrzése 
 
 
2010.  
A város frekventált helyein kutyaürülék zacskók kerültek kihelyezésre. „Mutasd a szemeted, 
megmondom, ki vagy” – KEHOP-6.1.0/B/09-2009-0008 tudatformáló kampány: a Környezet-
védelmi Világnapon jún. 5-én került sor e rendezvénysorozatra. Az Öko-Pannon roadshow-ra 
szept. 27-én került sor „Újrahasznosítási Hónap 2010 néven.” 1500 m2 rózsaágyás, 1000 m2 vi-
rágágyás és 1700 m2 egyéb zöldfelület került beültetésre tavasszal és ősszel. Ezen túlmenően kb. 
800-1000 db közterületi faegyed tavaszi metszését, és 33 600 m2 kavicsos felület gondozását kell 
megoldani éves szinten. A pénzügyi források növekedésére az elkövetkezendő években sem 
lehet számítani, ezért a zöldterületek növelésére nincs reális lehetőség. Megkezdődött az elöre-
gedett játszóterek EU – szabvány szerinti átalakítása, felújítása.15 
Az idős, balesetveszélyes fák kivágása az elmúlt évben megkezdődött, továbbá 16 db rózsaszín 
szirmú Aesculus carnea „Briotti” vadgesztenye fa telepítése történt meg pótlásuk céljából. A 
belvárosban levő értékes fasorok (gömbjuhar) levéltetű és gomba elleni védelemben részesültek 
ezen év során is.  
A Balaton-parti sétányok felújításával megkezdődött a közterületi sétányok rekonstrukciója. A 
KETÉH Kft. a ZALAISPA projekt keretében megépült válogatóműben válogatja és bálázza a 
telephelyre beérkezett haszonanyagokat.  
A szelektív hulladékgyűjtés keretében 23 gyűjtőszigetet létesíttek a városban, anyagtípusonként 
különböző színű, 1,1 m3-es gyűjtőedények kerültek kihelyezésre. A konténerekbe a lakosság 
ingyenesen elhelyezheti a keletkező papír, műanyag, fém és üveg hulladékát, valamint az italos 
karton dobozokat. 
 
2011. 
A város területén július 1-től, a Keszthelyi Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft (100 %-
ban Önkormányzati tulajdonú), mint közszolgáltató végzi a nem veszélyes hulladékok szállítá-
sát. Megkezdődött az elektromos vezetékek alatt levő közterületi fasoroknál a fák biztonsági 
övezet kialakítását célzó metszése. A zöldterületek növelésére továbbra sincs reális lehetőség. 
Jelentős előrelépés, hogy a belvárosban lévő értékes fasorok lombozata az előző évi gomba - és 
levéltetű elleni védelemnek köszönhetően kisebb mértékben károsodtak.  A Balaton-parti sé-
tány és közterületek fejlesztése elnyert pályázati forrás alapján 2011 évben elindult.  
 
2012. 
730 ezer m2-ről 760 ezer m2-re nőtt a városi zöldfelület aránya. 1800 m2 rózsaágyás, 1000 m2 vi-
rágágyás és 2500 m2 egyéb zöldfelület került beültetésre tavasszal és ősszel. Még 2012 őszén 
elindult egy komplex fásítási folyamat, melynek segítségével folyamatosan beültetésre kerülnek 
a befásítatlan utcák, illetve a hiányos fasorok pótlása is megtörtént, ezzel jelentősen emelkedik a 
városi zöldterületek színvonala.  
 
2013. 
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (Ht.) 2013. évre 10 %-kal csökkentette a hulladék-
szállítás díját. Ezen év során a vadgesztenye fasorok esetében 3 alkalommal is történt vegysze-
res növényvédelem e fák aknázómoly elleni megóvása érdekében. 140 db faegyed pótlása tör-
tént meg az utcai fasorokban a helyi középiskolások együttműködésével. 
                                                 
15Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról / 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015/ 
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2014. 
Ebben az évben sikerrel zárult az un. „Zöld Balaton-kampány”. A 12 hónapon át tartó környe-
zetvédelmi projektet Gyenesdiás önkormányzata kezdeményezte, partnerként Balaton-parti 
városok, így Keszthely, Balatonfüred és Fonyód, továbbá szakmai és civil szervezetek csatlakoz-
tak. A fenntartható életmódot központba állító kommunikációs kampány 38 millió forintos uni-
ós támogatással valósult meg, és egy környezetvédelmi fotópályázat eredményhirdetésével zá-
rult.  
 
A város lakói több ezer példányszámú környezetismereti és energiatakarékosságra felhívó un. 
„zöld kisokost” is kézhez kaphattak a kampány rendezvényein és a városi iskolások is több száz 
példányt, kaptak ingyenesen. 
 
2014-től jelentősen nőtt a zöldterületek aránya az előző évekhez képest, immáron 950 ezer m2 
zöldfelület található Keszthely város belterületén. 1205 m2 rózsaágyás, 3500 m2 egyéb zöldfelü-
let fenntartását folytatták és 2500 m2 került beültetésre tavasszal és ősszel virágzó növényekkel.  
 
 
A GESZ Keszthely 2014-ben megkezdte saját tervezésű és előállítású, nagy űrtartalmú (120l) 
hulladékgyűjtő edények kihelyezését a leginkább terhelt területekre, mely a tisztaságon túl a 
begyűjtést is racionalizálja.  
A köztéri bútorzatok esetében is igyekeznek saját tervezésű és előállítású termékeket telepíteni. 
Az idei év során is 3 alkalommal került sor a vegyszeres növényvédelem elvégzésére. Ebben az 
évben több faegyed egészségi állapotának bemérése is megtörtént, és a tervszerű megújításnak 
a jövőben is folyamatosnak kell lennie. A FAKOPP 3D nyolc érzékelős műszerrel történt vizsgá-
lat eredménye mutatta meg a fa korhadását.  
 

 
 
 
2015. 
1400 m2 rózsaágyás, 3500 m2 egyéb zöldfelület folyamatos fenntartását folytatták és 4473 m2 
került beültetésre tavasszal és ősszel virágzó növényekkel. Továbbá 9730 m2 sövény és 3600 m2 
kavicsos felület gondozását kell megoldani éves szinten. 1142 db fa metszése történt meg biz-
tonsági övezet kialakításának céljából. A GESZ Keszthely folytatja a saját tervezésű és előállítá-
sú (már két típus), nagy űrtartalmú (60/120 l) hulladékgyűjtő edények kihelyezését a leginkább 
terhelt területre, mely a tisztaságon túl a begyűjtést is racionalizálja.  
A városi játszóterek immáron megfelelnek a biztonsági követelményeknek.  
Ebben az évben több faegyed egészségi állapotának bemérése is megtörtént, és a tervszerű 
megújításnak folyamatosnak kell lennie.  
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság részére 47 db élet – és balesetveszé-
lyes vadgesztenyefa kivágását engedélyezték, Hévíz Város jegyzője 16 db élet – és balesetveszé-
lyes vadgesztenyefa kivágását engedélyezte. Minden esetben előzetesen műszeres favizsgálatra 
került sor. A kivágott fák pótlása többszörösen iskolázott egyedekkel 2015 őszén kezdődött.  
 
 
A települési környezet védelméhez, hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó célkitűzések 
 

• A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességé-
nek csökkentése 

• A kommunális szennyvíz hálózat növelése 
• Környezetvédelmi kiadványok, hírek szerkesztése; a lakosság hiteles tájékoztatása a környezet ál-

lapotáról 
• Településfejlesztési dokumentum, környezetvédelmi programok, ismeretterjesztő előadások, tanfo-

lyamok szervezése, a társadalom környezeti értékrendjének javítása 
• A kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése és feltételeinek javítása 
• Energia hatékony lakások és intézmények növelése 

 
2010.  
A Környezetvédelmi Világnapon (június 5-én) sor került a „Mutasd a szemeted, megmondom 
ki vagy” rendezvénysorozatra. Partnerei a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit 
KFT, az ÖKO Pack, a HUKE Kft, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület és a Gyenesdiási For-
rásvíz Természetbarát Egyesület voltak. A keszthelyi Városi Könyvtár is részt vett a rendezvé-
nyen és a Helikon Rádió egész napra kitelepült. A KETÉH Kft benyújtotta a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- Talaj- és Agrárkörnyezet- védelmi Igazgatóságához a zöldhul-
ladékból keletkező komposzt forgalomba hozatali engedély iránti kérelmét.  
A szennyvíztelepre érkező szennyvizek mennyisége évről évre emelkedik, annak ellenére, hogy 
a vízfogyasztás folyamatosan csökken; ez is bizonyítja, hogy a szennyvízcsatornára történő rá-
kötések egyre kedvezőbb tendenciát mutatnak. 
 
2011. 
A szelektív - és biohulladék háztól történő szállítás hatékonysága fejlődött. Az illegális hulla-
déklerakók felszámolásához hozzájárult a „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció-
hoz való csatlakozás. Lomtalanítás több alkalommal is volt 2011-ben. 25 db faegyed pótlása tör-
tént meg az utcai fasorokban. A KETÉH Kft megkapta az engedélyt június 22-én a zöldhulla-
dékból keletkező komposzt forgalomba hozatalára, így Keszthelyi Zöldkomposzt márkanéven 
ennek értékesítése kezdetét vette. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából 150 eFt tá-
mogatást kapott az ÁNTSZ a parlagfű gyűjtési akció megszervezésére.  
 
A Keszthely - Cserszegtomaj határában levő volt okkerbánya részleges környezetvédelmi felül-
vizsgálatára és rekultivációs terv készítésére 687 500 Ft-ot, az illegális hulladéklerakók felszá-
molására beadott pályázat önrészére pedig 747 500 Ft-ot Környezetvédelmi Alapból biztosítot-
tak. 2011 évben a város környezetvédelmi programjának megújítására 890 eFt-ot biztosított a 
bizottság az alap terhére.  
 
 
2012. 
A Balaton part mély fekvésű részén, a Cholnoky utcánál a szennyvízfeltörések elkerülése érde-
kében különösen nagy jelentőséggel bír, hogy a DRV Zrt-vel közösen folytatódott a szennyvíz-
hálózat ellenőrzése az erre kötött csapadékvíz bevezetések miatt, hogy az a tisztítórendszert ne 
terhelje. Tervező bevonásával további műszaki megoldásokat kezdtek el vizsgálni.  
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Az év során két-két alkalommal került sor elektronikai hulladékbegyűjtésre az Enviroinvest Zrt 
közreműködésével.  
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából 2012 évben a Keszthelyi Környezetvédő Egye-
sület részére illegális szemét összegyűjtésére 1605 eFt-ot, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság Kis-Balatoni Üzemmérnöksége medertisztítására 1 099 160 Ft-ot, fapótlásokra a GESZ 
Keszthely 850 eFt-ot, a Kis-Balatoni és Zalamenti Vízitársulat 570 419 Ft-ot, természetvédelmi 
kezelési terv készítésére a Varsás Bt 102 eFt támogatást kapott. Az alapba 2 261 eFt befizetés 
történt környezetvédelmi bírságokból, talajterhelési díjakból. 
 
2013. 
A Városi strand iszapkotrására 2 000 eFt-ot kapott a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes 
Nonprofit KFT, a GESZ Keszthely 800 eFt-ot fordíthatott a Környezetvédelmi Alapból fapótlá-
sokra. Az alapba 783 eFt befizetés történt környezetvédelmi bírságokból, talajterhelési díjakból.   
 
2014. 
A KETÉH Kft a „Keszthelyi Zöldkomposzt” felhasználásával virágföldet kíván forgalomba 
hozni. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt 
szeptember 23-án kapták meg a „Keszthelyi Virágföldre”.  
A keszthelyi agglomeráció csatornázottsága már most is eléri a 95%-ot, további terhelés a jelen-
leg 74%-os rákötési arányok növekedése miatt várható a szennyvíztelepen. Jogszabályi kötele-
zettség alapján biztosítani kell a beérkező szennyvizek határértékeknek megfelelő tisztítását. A 
projekt fő célkitűzése a telep korszerűsítése és kapacitásának bővítése a Balaton, mint a tisztított 
szennyvíz befogadó védelme érdekében. 
A balatoni és a hévízi kerékpárutakat összekötő szakasz pályázat is támogatásban részesült, és a 
beruházás már megkezdődött. Az autóbusz megálló helyek korszerűsítése során megépült au-
tóbusz öblök szilárd burkolattal történő ellátása jelentősen mérsékeli a környezet porszennyezé-
sét. 
A 2013-ban benyújtott KEOP pályázat következtében Keszthely város közvilágításának korsze-
rűsítésére került sor, ezáltal jelentősen csökken a fényszennyezés, és 43%-os megtakarítást 
eredményezhet az üzemeltetési és karbantartási költségek terén is. 
A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT 2013-as év elején benyújtott pályá-
zatai közül a „Fejér György Városi Könyvtár és Városi Edzőterem napelemes rendszerének ki-
építése”, a „Csány-Szendrey ÁMK Székhelyintézmény napelemes rendszerének kiépítése”, az 
„Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény napelemes rendszeré-
nek kiépítése” valamint a „Városi strand napelemes rendszerének kiépítése” c. pályázatok ösz-
szesen nettó 63 888 eFt támogatásban részesültek.  
 
2015. 
A szennyvízcsatornára történő rákötések egyre kedvezőbb tendenciát mutatnak, az arány 
Keszthely esetében (kertváros nélkül) eléri a 98%-ot.  
A keszthelyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és a kapcsolódó iszapkezelő létesítmé-
nyek építése megvalósult, október 2-án volt az ünnepélyes átadás. A szennyvíztisztító telepen a 
technológiai sor bővítése mellett megvalósult egy Biogáz termelő üzem, mely környezetbarát 
módon dolgozza fel a telepen keletkező szennyvíz iszapot. A keletkező energia a telep energia-
szükségletének mintegy harmadát fedezi.  
A tornyokból kikerülő rothasztott iszap „stabilizált”, ami azt jelenti, hogy alacsony szerves 
anyag tartalma miatt további bomlása mérsékelt, így környezetvédelmi szempontból mezőgaz-
dasági kihelyezése nem hordoz magában további kockázatot. 
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A GESZ Keszthely a tavasz folyamán a város két alapfokú oktatási intézménye - Csány-
Szendrey Általános Iskola és AMI, Egry József Általános Iskola és AMI - osztályainak „Ide ve-
lük” mottóval szelektív hulladékgyűjtési versenyt hirdetett, melynek során az osztálytermekben 
elhelyezett „szelektíves” edényzetekbe kerülő szemét „tisztaságát” értékelték.  
 
A fiatalok környezettudatos viselkedésének kialakítása, megerősítése érdekében a Gazdasági 
Ellátó Szervezet Keszthely fokozta együttműködését az Asbóth Sándor Szakképző Iskola és 
Kollégiummal, valamint a Közgazdasági Szakközépiskolával. A GESZ Keszthely együttműkö-
dik a Pannon Egyetem szakoktatóival az egyetemisták gyakorlati képzésében.  
Keszthely város óvodái a nevelési programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti 
nevelésre, a környezetvédelmi oktatásra. Így például megtartották a Víz Világnapját, a Föld 
Napját, a Madarak, fák napját. 
 
A város és a térség több civil szervezete, magánszemélyek csatlakoztak az „Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” mozgalomhoz, melynek keretében az Országos Kéktúra keszthelyi szakaszát 
is megtisztították. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület Hévíz-Keszthely határában 15 mázsa 
szemetet és kidobott gumiabroncsot gyűjtött össze. 
A Keszthelyi Környezetvédő Egyesület rendszeresen tart a város iskoláiban különféle környe-
zetvédelmi témájú előadásokat, iskolán kívüli ismeretterjesztő rendezvényeket. 
A balatoni és a hévízi kerékpárutakat összekötő szakasz pályázata is támogatásban részesült, és 
a beruházás elkészült. A kerékpárút építés elsősorban gyalogosok, és kerékpárral közlekedők 
biztonságát szolgálja.  A turistaforgalom mellett jelentős a hivatásforgalmi igénybevétel, ami a 
gépkocsi igénybevételt csökkenti és a belvárosban a parkolóhely igényt is mérsékli. A Bástya 
utcában zártrendszerű csapadékvíz elvezetés épült, ami a környezetét esztétikussá tette. 
A Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT 2013. februárjában nyújtotta be 
„Keszthely Város Zöldhulladékának energetikai célú köztes termékké való feldolgozása és 
hőenergetikai hasznosítása” c. KEOP pályázatát. A projekt célja, hogy Keszthely Város fenntar-
tási tevékenységeiből származó zöldhulladékból jól égethető tüzelőanyagot állítson elő, majd 
azt a távhő rendszerében hasznosítsa. A projekt 50 350 000 Ft összegben 100%-os támogatásból 
valósult meg. 
 
 
7.5 KÖRNYEZETTUDATOSSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ CÉLKITŰZÉSEK 
 

• Települési természetes környezet állapotfelvétele, folyamatos monitorozása, természetvédelmi te-
rületek jelölése, helyi védelem 

• Természetes élőhelyek megtartása (növény- és állatvilág és élőhelyük védelme, megőrzése) 
• Vizes élőhelyek védelme és bemutatóhelyek kialakítása 
• Keszthely városa építészeti (barokk) és tájképi arculatának megtervezése 

 
2010-2013. 
A köztéri szoboralkotások bővítése 2007. évben elindult, amely jelentős előrelépést jelent a vá-
rosban. Kiemelt figyelmet fordítanak a köztéri szökő – és ivókutak létesítésére is. Kiemelt szere-
pet kapnak a helyi védelem alatt álló vadgesztenye fasorok, melyek aknázómoly elleni megóvá-
sa jelenti a legfontosabb feladatot.  
2014. 
Ebben az évben elkezdődött a Festeticsek által ültetett Fenyves allé száraz, balesetveszélyes fe-
nyőfáinak kivágása, pótlása, az elszáradt ágat eltávolítása, és környezetének tisztán tartása. Fa-
védelmi feladatok közé tartozott még a főtéri kocka fák megmentése is, melynek célja elsősor-
ban a kalluszosodás megindulásának elősegítése volt, ősszel pedig teljes földcsere kezdődött az 
egészséges gyökérrendszer védelme érdekében.   
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A Keszthelyi-hegység jelentős részén láthatóak voltak elszáradt, rozsdabarna fák. Azon megál-
lapításra jutottak, hogy a beteg faállományt ki kell vágni, hogy ne terjedjen tovább a gombafer-
tőzés az egészséges területekre.  
 
2015. 
Elkezdődött a köztéri szökő - és ivókutak tisztántartása, karbantartása, téliesítése és rongálások 
javítása. A Természet Háza Látogatóközpontban a Keszthelyi-hegység élő és élettelen világának 
megismerésére nyílt lehetőség interaktív látványelemekkel, fotóillusztrációkkal, akusztikus és 
vizuális effektekkel, élethű diorámákkal színesített kiállításon.  
A Látogatóközpont 2015-ben „Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázaton III. helyezést ért el. A 
Természet Háza szomszédságában található a Festetics Imre Állatpark. A magyar őshonos vad - 
és háziállatfajokat bemutató létesítmény kisállat simogatóval, játszótérrel és kiszolgáló épülettel 
várja vendégeit.  
A Keszthelyi-hegységben az előző évek szélsőségesen száraz időjárása miatt elpusztult fekete-
fenyők és csertölgyek egészségügyi letermelését a Bakonyerdő Zrt. végzi, itt 200 000 m3 faanyag 
került letermelésre. A fakitermelések fő célja a továbbfertőződés és a tűzveszély csökkentése, a 
még használható faanyag kimentése, és az állományok természetes erdőkké való átalakulásának 
elősegítése. A kivágott fenyőfák helyét molyhos tölgy, virágos kőris, berkenye, illetve más ős-
honos fa - és cserjefajok foglalják el, nagyrészt természetes erdőfelújulás során. Kisebb területe-
ken, főleg cseres állományok helyén mesterséges erdősítésre is szükség van. 
 
 
 
 
7.6 EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉNEK CÉLKITŰZÉSEI 
 

• Allergén növények felmérése (parlagfű, ruderália). 
• Tájékoztató és megelőző tevékenység – ÁNTSZ bevonásával. 

 
 
2010-2011. 
A kültéri allergének közül legnagyobb jelentősége a parlagfűnek (Ambrosia elatior) van, hiszen a 
növény országszerte igen elterjedt, virágzási periódusa hosszú és nagy mennyiségben termelt 
pollenje a nyári allergén koncentráció jelentős részét teszi ki - és az allergiás betegek igen nagy 
százalékánál mutatható ki parlagfű elleni túlérzékenység.   
 

A parlagfű pollenszórására 2011-ben is erős hatással volt az időjárás. Az év egésze során jelen-
tősen szárazabb volt, mint az előző év. Május-júniusban a kevés csapadék a parlagfű növekedé-
sének sem kedvezett. Ehhez a hatáshoz hozzáadódott az is, hogy a júliusi időszakban – a virág-
zás kezdetekor – szokatlanul sok csapadék esett és a hőmérséklet is alacsonyabb volt, ami kés-
leltette a parlagfű pollenszórásának kezdetét.  
 

Augusztusban a hőség és a szárazság a szezon nagyobb részében alacsonyabb terhelést ered-
ményezett, a csúcsérték azonban kiugróan magas volt. A meleg, csapadékmentes ősz elnyújtot-
ta a szezon végét, a tartós szárazság miatt azonban a terhelés mégsem lett erősebb, mert a par-
lagfű is kiszáradt. 
2012 - 2013. 
A parlagfű pollenszezonjának alakulását az időjárás minden évben jelentősen befolyásolja. A 
csapadék a vegetációs időszakban szükséges a növény növekedéséhez, a virágzás ideje azonban 
a hosszú, csapadékos időszak csökkentheti a pollenterhelést, míg a nagy szárazság magas hő-
mérséklettel párosulva a növényzet kiszáradásához és a pollenterhelés csökkenéséhez vezet.  
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2012-2013-ban a nyarak még szárazabbak és melegebbek voltak, mint az előző években – július-
ban sem esett sok csapadék, a maximum hőmérséklet, pedig már áprilisban meghaladta a 30°C-
ot és a nyár nagy részében is e fölött volt.  
Mindez az előző két évhez képest erősen csökkentette a parlagfű terhelését. Összességében el-
mondható, hogy minden paraméter alapján a 2012-2013. évben a korábbi éveknél jelentősen 
alacsonyabb volt a parlagfű pollenterhelés, aminek hátterében elsősorban a korábbinál is aszá-
lyosabb, melegebb időjárás áll. 
 
2014. 
Zala megyében kizárólag Zalaegerszegen történik a levegő pollentartalmának monitorozása. A 
napi pollenkoncentráció Zalaegerszegen az év nagy részében jellemzően az országos átlag kör-
nyékén ingadozott, csak a tavaszi időszakban volt néhány olyan nap, amikor lényegesen maga-
sabb értékeket mértek. A teljes monitorozás alatt kapott összpollenszám 51 000 körül alakult, 
ami az azonos időszakra számított országos átlagnál kb. 10%-kal alacsonyabb. Megállapítható, 
hogy csak egyes tavasszal virágzó fák – a platán (Platanus), a kőris (Fraxinus), a fűz (Salix), illet-
ve kismértékben még a gyertyán (Carpinus) – pollenszáma volt magasabb az országos átlagnál. 
A nyáron jellemző allergén növények pollenszáma az összes vizsgált taxon tekintetében az or-
szágos átlagnál alacsonyabb volt.  
Január 1. és október 18. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések száma: 183. Eb-
ben az évben két közösségi gastroenteritis járvány volt Keszthelyen (calici vírus fertőzés). A 
tetvesség állandó problémát jelent az oktatási intézményekben. Az iskolákban, óvodákban fo-
lyamatosan tetvességi vizsgálatokat végez a Járási Népegészségügyi Intézet a védőnőkkel közö-
sen. 
 
2015. 
A lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében a heti jelentés és a napi előrejelzések Keszthely 
város honlapján is elérhetőek. Az adatok összesítése és feldolgozása az Országos Környezet-
egészségügyi Központban történik. 2015-ben január 1-től szeptember 30-ig bejelentett járvány 
nem volt. A tetvesség állandó problémát jelent a köznevelési intézményekben. Az iskolákban, 
óvodákban folyamatos tetvességi vizsgálatot végeznek a Járási Népegészségügyi Osztály mun-
katársai és a területi (iskolai) védőnők. Az év folyamán három szociális otthonban zajlott le rü-
hösségi fertőzés, melyet az idősek körében nehéz megállapítani az idős kor miatti vízhiányos, 
száraz bőr, a felülfertőzések miatt. 
 
 
 
7.7 ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
 

• Zaj és rezgésállapot vizsgálata, állapotfelvétel 
 
2010 – 2011-2012. 
Alkalmanként gondot okoz - főleg a nyári szezonban - a városban az egyes vendéglátó-ipari 
egységek, szórakozóhelyek, bizonyos rendezvények esetében az éjszakai megengedett zajszint 
betartása, és betartatása. A lakossági panaszok legnagyobb része a szórakozóhelyeket elhagyók 
nem megfelelő viselkedése miatt értekezik.  
A hatályos jogszabályok alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem kötele-
ző melléklete a zajmérési vagy számítási dokumentáció. Így sok lakossági panaszbejelentést 
meg lehet előzni. A közlekedés - és gépjárműforgalom is jelentős zajforrás. A zaj – és rezgéster-
helés a forgalomnövekedéssel arányos alakult. 
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2013-2014. 
Jelentős előrelépést jelentett a város közlekedési rendjében, hogy a 71. sz. főút Keszthely É-ÉNy-
i szakaszának építése befejeződött, a forgalomba helyezése megtörtént, ezáltal jelentősen mér-
séklődött a Hévízi u. és a Csapás u. forgalma, csökken a lakóterületeket érintő zaj - és légszeny-
nyezés terhelése.  
 
Elkészült a 75. sz. főút Keszthelyt érintő szakaszának korszerűsítése és nyomvonal módosítása, 
amely a Zalaegerszegre irányuló járműforgalom átvezetését könnyíti meg első sorban külterüle-
ti szakaszon. A Semmelweis utcától keletre eső utcák aszfaltozása és kétoldali csapadékvíz el-
vezetése kiépült, amely a kavicsozott útfelület által okozott por - és zajszennyezést csökkenti. 
Elkészült továbbá a Lehel - Malom - Hóvirág utcák burkolat felújítása, mely a gépjárművek által 
okozott zajártalmat jelentősen mérsékli.  
 
2015. 
Elkészült a Keszthelyi Autóbusz-pályaudvar épülete és térburkolata is. AzÉNYKK Zrt autóbusz 
megálló helyek korszerűsítése és az autóbusz pályaudvar újjáépítésének megvalósulásával 
csökken a zajterhelés, a csapadékvíz elvezetés várhatóan megoldódik. A megépült autóbusz 
öblök és a pályaudvarhoz tartozó parkolóhely szilárd burkolattal történő ellátása jelentősen 
mérsékli a környezet porszennyezését. 
 
 
 
7.8 KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
 

• Haváriaterv készítése 
• Környezetbiztonsági Informatikai rendszer kiépítése 

 
2010 - 2014. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alá tartozó szervezeteknél a környezet 
terhelésével és a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre.  
Ezek egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezet-
használók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok jelentős 
része ma már közvetlenül központi számítógépes adatbázisba kerül. Ez a rendszer az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR).  
 

A rendszer elsődleges feladata, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel 
kísérését, igénybevételi és terhelési adatainak gyűjtését, feldolgozását és nyilvántartását támo-
gassa, és az érintett felhasználókat (beleértve a nyilvánosságot is) ellássa a szükséges informáci-
ókkal.  
 

Az OKIR adatbázishoz egy időben számos adatrögzítő, feldolgozó és lekérdező program csatla-
kozik, köztük a jelen internetes alkalmazás is, amelynek segítségével közérdekű környezetvé-
delmi adatokat kérdezhetünk le. 
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28. ábra: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR)      

 
 
 
 
2015. 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szerveknél a környezet állapotával kapcsolatban számos adat áll rendelkezésre.  
 
Az adatok központi számítógépes adatbázisba kerülnek olyan módon, hogy a méréseket végző, 
valamint az adatszolgáltatásokat feldolgozó szervek a Földművelésügyi Minisztérium által 
üzemeltetett informatikai rendszerhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik 
fel az adatokat. 
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8 KESZTHELY VÁROS MEGVALÓSÍTOTT ÉS TERVEZETT KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTJEI 
 
Sor-
szám 

Kedvezménye-
zett 

Projekt címe Projekt azonosító Támogató Projekt összköltsé-
ge 

Megvalósí-
tás ideje 

1 Keszthely Város 
Önkormányzata 

"Mutasd a szemeted, meg-
mondom, ki vagy!" 

KEOP-6.1.0/B/09-
2009-0008 

Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség 

13 250 000 Ft 2010 

2 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Parlagfű mentesítés 2011   Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

260 000 Ft 2011 

3 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Büdösárok záportározó 
fejlesztése - Keszthely város 
belterületét védő csapadék-
víz elvezetésének fejlesztése 

NYDOP-4.1.1/B-
09-2009-0023 

Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség 

136 618 638 Ft 2011 

4 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Keszthely város közvilágo-
sításának korszerűsítése 

KEOP-
5.5.0/A/12-2013-
0320 

Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium 

428 000 000 Ft 2014 

5 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Keszthely Város Önkor-
mányzata tulajdonában 
lévő intézmények napele-
mekkel történő felszerelése 

KEOP-4.10.0/N-
2014-0066 

Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium 

27 433 260 Ft 2015 

6 Keszthely Város 
Önkormányzata 

„A Keszthelyi Polgármeste-
ri Hivatal és a Gagarin utcai 
Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése”  

KEOP-5.7.0/15-
2015-0263 

Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium 

95 075 312 Ft 2015 

7 Keszthelyi Vá-
rosüzemeltető 
Egyszemélyes 
Nonprofit KFT 

„Északnyugat-dunántúli 
kerékpárút keszthelyi sza-
kaszának kialakítása” 
 

NYDOP-2.1.1/F-
12-2012-0013 

Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség 

279 619 298 Ft 2015 

 
 
Sorszám Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosító Támogató Projekt összköltsége 
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8 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Keszthely Város zöldhulladé-
kának energetikai célú köztes 
termékké való feldolgozása és 
hőenergetikai hasznosítása” 

KEOP-4.10.0/B/12-
2013-0025 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

298 358 380 Ft 

9 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Városi Strand napelemes 
rendszerének kiépítése” 

KEOP-4.10.0/A/12-
2013-0251 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

13 880 000 Ft 

10 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Egry József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény napelemes rendsze-
rének kiépítése” 

KEOP-4.10.0/A/12-
2013-0594 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

21 630 000 Ft 

11 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Fejér György Városi Könyvtár 
és Városi Edzőterem napele-
mes rendszerének kiépítése” 

KEOP-4.10.0/A/12-
2013-0596 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

20 300 000 Ft 

12 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Csány-Szendrey ÁMK Szék-
helyintézmény napelemes 
rendszerének kiépítése” 

KEOP-4.10.0/A/12-
2013-0235 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

23 830 000 Ft 

13 Keszthelyi Város-
üzemeltető Egy-
személyes 
Nonprofit KFT 

„Keszthelyi Távhővezeték Vá-
sár téri szakaszának rekonst-
rukciója 

KEOP-5.4.0/12-2015-
0001 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

50 350 000 Ft 

14 Keszthelyi HUSZ 
Hulladékszállító 
Egyszemélyes 
Nonprofit Kft. 

HUSZ Nonprofit Kft. eszközfej-
lesztése 

OHU-IFPR-2013-001 OHÜ Országos Hul-
ladékgazdálkodási 
Ügynökség 

50 500 000 Ft 

15 Fejér György Vá-
rosi Könyvtár 

Zöld Zala vetélkedő   Zala Megyei Ön-
kormányzat 

500 000 Ft 
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Sorszám Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosító Támogató Projekt összköltsége 

16 Fejér György Vá-
rosi Könyvtár 

Zöld Zala vetélkedő   Zala Megyei Ön-
kormányzat 

400 000 Ft 

17 Balatoni Múzeum Élmények Múzeuma TÁMOP-3.2.13-12/1-
2012-0460 

ESZA Nonprofit Kft. 19 050 000 Ft 

18 Keszthelyi Életfa 
Óvoda  

Zöld Óvoda program Zöld Óvoda cím Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium 

  

 
 
 

Keszthely város tervezett környezetvédelmi projektjei (2017-2021) 
 
 

Sorszám Kedvezménye-
zett 

Projekt címe Projekt azonosító Támogató Projekt tervezett 
összköltsége 

Megva-
lósítás 
várható 

ideje 
1 Keszthely Város 

Önkormányzata 
Ingyenes B+R parkoló kialakí-
tása a keszthelyi városközpont 
forgalomcsillapítása érdekében 

TOP-3.1.1-15-ZA1-
2016-00006 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

129 818 000 2017 

2 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Belterületi csapadékvíz elveze-
tési rendszer fejlesztése Keszt-
hely - Kertvárosban 
 

TOP-2.1.3-15-ZA1-
2016-000014   
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

199 999 981 2018 

3 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-
2016-00003 
 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

1 000 000 000 2019 
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4 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Zöldmező Utcai Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola, Kollé-
gium, 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény energe-
tikai 
korszerűsítése 

TOP-3.2.1-15-ZA1-
2016-00027 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

116 311 623 2018 

5 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Keszthelyi Festetics György 
Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola energetikai 
korszerűsítése 

TOP-3.2.1-15-ZA1-
2016-00030 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

85 910 781 2018 

6 Keszthely Város 
Önkormányzata 

Keszthelyi Életfa Óvoda Sop-
ron utcai Tagóvodájának ener-
getikai 
korszerűsítése 

TOP-3.2.1-15-ZA1-
2016-00031 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

67 577 767 2018 

7 Keszthelyi Vá-
rosüzemeltető 
Egyszemélyes 
Nonprofit KFT 

Keszthely Város intézményei-
nek zöld villamos energiával 
való ellátása 

TOP-3.2.2-15-ZA1-
2016-00004 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

181 375 000 2018 

8 Zala Megyei Ön-
kormányzat 

Zala két keréken - kerékpárút 
fejlesztés Keszthely, Hévíz és 
Hahót településeken 

TOP-3.1.1-15-ZA1-
2016-00005 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

136 910 700 2018 
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9 KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP 
 
Keszthely a 2015. szeptemberében jóváhagyott ITS-ben és a település hosszú távú koncepciói-
ban rögzítette környezetvédelmi jövőképét. 
 
Keszthely város jövőképe: „A jövőtudatos és környezettudatos település” 
 
Az Európai Unió jelenlegi környezetpolitikájának alapját jelentő 7EAP („A hetedik környezetvé-
delmi cselekvési program – általános uniós környezetvédelmi cselekvési program 2020-ig”) megfogal-
mazása szerint az Unió és tagországai számára a következő környezeti jövőkép rajzolódik ki: 
„2050-ben jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk. Jólétünk és egészséges környe-
zetünk egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból származik, amelyben semmi nem megy veszendőbe, 
és amelyben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható módon folyik, a biodiverzitást, pe-
dig társadalmunk ellenálló képességet fokozva védjük, értékeljük és helyreállítjuk. Karbonszegény növeke-
désünk már régóta független erőforrás-felhasználásunktól és megszabja a biztonságos és fenntartható 
globális társadalom ütemét. 
 
E jövőkép szerint a környezetügy katalizátorrá válhat a fenntartható fejlődés megvalósításá-
nak útján, miközben a fenntarthatóság elveinek következetes érvényesítése a gazdaság és tár-
sadalom szférájában hozzájárulhat ahhoz, hogy megváltozzanak a környezeti problémákat is 
kiváltó hajtóerők. 
 
A fenntartható fejlődés lényege: 
Olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az életminőség hosszú tavú, egyenlete-
sen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai keretek között. Ezért a természeti erőfor-
rásokkal, a környezettel való fenntartható gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét el-
érését, megtartását elősegítő gazdasági fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folya-
matos növelésével.  
A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés 
a nemzetközi szakirodalomban.  
1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és 
Fejlődés Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E 
huszonkét tagú bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.)  
A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott jelentésében a gazdasági növekedés olyan 
új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására 
épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok nagy ré-
szében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is.  
 
A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenn-
tartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyez-
tetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 
(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 
 
A fenntartható fejlődés (FF) három alappilléren nyugszik: a szociális (társadalmi), a gazdasági 
és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mér-
legelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét 
intézkedésekben, cselekvésekben.  
A fenntartható fejlődés, mint általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, 
szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok cselekvési programjaiba. 
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29. ábra: A Fenntartható Fejlődés alappillérei 

 
(Forrás: www.wikipedia.hu enciklopédia) 

 
 
A fejlődés alapvető célja a szociális jólét. Az alapfeladat a helyi hatáskörben befolyásolható 
fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú ala-
kítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” életminőség, környezeti állapot javítá-
sát, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és jövedelemtermelő erőfor-
rások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását.  
További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi felhaszná-
lásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó törekedjen a fenn-
tarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, szokások kialakítására. 
Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és a helyi társadalmi-közösségi 
kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési folyamat útján kimunkált stra-
tégia foglalja rendezett keretbe. 
 
Mindenkori feladat: Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül vagy a gazdaság révén 
szükségleteik kielégítése érdekében természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi 
rendszer létezése óta felhalmozott.  
A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges 
természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. Ettől a rendszertől az ember annyit és 
olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját létkielégítésének jövőbeli esélyeit. A fenntartható 
fejlődés célja mindezek értelmében az emberi társadalom fenntartása.  
 
Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt jelenti, hogy addig a mérté-
kig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak megújulási 
lehetőségét.  
A gazdaság a társadalom fenntartásának és ezen keresztül a környezet használatának eszköze. 
Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell használnunk.  
 
A fenntartható fejlődés mai üzenete:  
A „fenntartható fejlődés” jegyében szerveződött az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Kör-
nyezet és Fejlődés ENSZ konferencia.    
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Fő dokumentumának az Agenda 21 (Feladatok a 21. századra) 28. fejezete foglalkozik a Local 
Agenda 21-el (LA-21), vagyis a fenntarthatóság lokális programjával.  Az Európai Unió ötödik 
környezetvédelmi akcióprogramja (1992-2000) a Fenntartható Fejlődés felé” – címet viseli és a 
fenntartható fejlődés, mint alapkövetelmény az 1997-es EU csúcson Amszterdamban az integrá-
ció alapelvei közé is bekerült, sőt ennek szellemében módosították az 1958-as Római Szerződést 
is, amely az Európai Közösségek jogi alapját adja. 
A fenntartható fejlődés lokális programja társadalom-, és környezetközpontú környezetvédelmi 
programmal, tekintettel arra, hogy a LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom-természet-
gazdaság komplex rendszerét foglalja magában.   
 
Az átfogó fejlesztési célnak – a fenntartható fejlődés elérésének – egy új és átfogó megközelítés-
sel kell párosulnia, amely a LA-21 értelmezésének mindhárom szintjén megjelenik. A fenntart-
ható fejlődés lokális programjának az LA-21-nek a legszűkebb értelmezése maga az elkészült 
stratégiai terv, a „dokumentum”.  
A második bővebb értelmezés szerint LA-21-en értjük a program létrehozásának és megvalósu-
lásának folyamatát.  
A harmadik és egyben a legteljesebb értelmezés szerint az LA-21 – a fenntartható gazdálkodási 
mód, életforma, életmód és a politikai kultúra, amelyet a fenntartható fejlődés elve hat át.  Fejlő-
dés lokális programja maga a gondolkodásmód! 
 
A megvalósítás az érintett helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív részvételével lehetsé-
ges. Jelentősen segítheti vagy gátolhatja a folyamatot a nemzeti kormányzat és a jelentős regio-
nális szervezet (esetünkben: Európai Unió) hozzáállása is.   
A fenntartható fejlődés lokális programjának legelső és döntő lépése az, amikor a helyi közösség 
eljut a fenntartható fejlődés megvalósítása szükségességének felismeréséhez, és komolyan elhatározza, 
hogy hozzáfog a megvalósításhoz. E nélkül készülhet jó és szép Local Agenda 21 program és 
dokumentum, de nem sok minden történik a valós előrelépéshez vezető úton.  
 
2015. június 2-án beterjesztették az Országgyűlés elé a H/5054. számú országgyűlési határozati 
javaslat mellékletét képező Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, kitekintéssel 2050-re 
tervezetét. 
 
Az Országgyűlés a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) alapján a jövőben meg kívánja 
erősíteni az éghajlatváltozással szorosan összefüggő szennyező-kibocsátások csökkentését. 
 
A jövőben a komplex Klímastratégia és a települési, önálló LA 21 program kidolgozása a fentiek 
tükrében időszerű feladat kell, hogy legyen Keszthelyen is! 
 
Jelen tervezésben az állapotfelmérést követően megfogalmaztuk az elérni kívánt célterületeket.  
 
 
A kitűzött célok kiterjedtek a következő tényezőkre:  
 

 Környezeti elemek állapotának javítása (levegőtisztaság védelem, felszíni vízvédelem, 
felszín alatti vízvédelem, talajvédelem)  

 Az önállóan kezelt hatótényezőkre (hulladékkezelés, zajvédelem)  
 A települési környezetre (ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés javítása, közlekedés okozta 

környezetterhelés csökkentése, energiafelhasználás csökkentése, zöldfelületek állapotá-
nak fenntartása, ill. javítása, környezet egészségügy)  

 A lakosság egészségi állapotának javítására (természet- és tájvédelem), védelem alá vo-
nandó területek, objektumok bővítése  
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 A célkitűzések összeállítását követően az egyes célokhoz programokat rendeltünk, 
melynek során figyelembe vettük a területrendezési tervet, fejlesztési stratégiákat, javas-
latot tettünk az intézmény- és szabályozási rendszer fejlesztésére.  

 
 
9.1 AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE, ÉLETMINŐSÉGRE ÉS AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETRE GYAKOROLT 

HATÁSOK 
 
Biológiai sokféleség 
A biológiai sokféleség a társadalom és gazdaság fennmaradásának, illetve fejlődésének alapja-
ként szolgál, amelyek egyúttal meghatározóak az elő rendszerek terhelésének alakulásában. A 
biológiai sokféleség megőrzése és fenntartása szempontjából komoly problémát jelent az élőhe-
lyek szétdarabolódása, amely egész Európában jelentős mértékű. 
A kutatások alapján az elmúlt 20 évben folyamatosan növekedett a táji és élőhelyi szintű felda-
rabolódás mérteke, amely trend előreláthatóan a jövőben is folytatódni fog. A nem megfelelő 
földhasználatból adódó túlhasznosítás, az inváziós idegenhonos fajok (ózonfajok) terjedése és a 
szennyezés egyaránt a biológiai sokféleség csökkenését okozza. Gyakori probléma a hagyomá-
nyos tájszerkezet, a mozaikos tájelemek eltűnése, aminek következményeként csökken a terüle-
tek ökológiai értéke. 
 
Ökológiai lábnyom 
Az ökológiai lábnyom az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát mutatja meg: 
az elfogyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az épített környezet által elfoglalt tér alap-
ján számolja ki egy-egy ember vagy ország környezeti terhelését. A WWF által kétévente megje-
lentetett Living Planet Report 2012-es kiadása szerint egy átlag magyar polgár ökológiai láb-
nyoma 3,59 hektár volt, noha egy emberre csupán 2,68 globális hektár jutott volna hazánkban 
(Magyarországon az ökológiai lábnyom értéke mar 1961-ben is és azóta folyamatosan megha-
ladja a hazai biokapacitás nagyságát). A világ egészet tekintve az átlagos világpolgár lábnyoma 
2,7 hektár volt, pedig fejenként csak 1,78 hektár juthatna. A világátlag deficit így 0,92 hektár, a 
hazai 0,91. 
 
Éghajlatváltozás 
Az Éghajlatváltozás Kormányközi Testület (IPCC) legfrissebb, 2013 őszén közzétett 5. Helyzet-
értékelő Jelentése szerint egyértelmű, hogy a klímaváltozást az ember okozza. Nagyon valószí-
nű, hogy a hőhullámok gyakorisága, intenzitása és időtartama jelentős mértékben növekedni 
fog, a melegedés mértekével párhuzamosan pedig a száraz területeken csökkenni, a csapadék-
ban gazdag területeken viszont növekedni fog a csapadék mennyisége.  
 
 
Az IPCC Jelentés új szcenáriói szerint Közép- és Kelet-Európa, így Magyarország klímaérzé-
kenység szempontjából érzékeny régió. 
 
Az EU 2020-ra az 1990. évi kibocsátási szint legalább 20%-os csökkentését célozta meg, melynek 
eléréséhez Magyarországnak is hozzá kell járulnia. A közösségi szintű kibocsátás-csökkentési 
célok megvalósítása érdekében hazánk is tevékenyen reszt vett az emisszió kereskedelmi rend-
szer (ETS) működtetésében.  
A Nemzeti Kiosztási Terv végrehajtása keretében folytatódott a kibocsátási kvóták értékesítése. 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvénynek, valamint 
végrehajtási rendeletének elfogadása réven megteremtődtek a jogi feltételei annak, hogy Ma-
gyarország továbbra is reszt vegyen az Európai Unió kvótakereskedelemben. 



Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.                 8315 – Gyenesdiás, Gödörházy A. u. 60.  
 

191 

Az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésének pénzügyi fedezetet egyrészt a kvótabevétele-
ken alapuló Zöld Beruházási Rendszer, másrészt az Új Széchenyi Terv EU-s társfinanszírozáson 
alapuló forrásai biztosítottak. 
A Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretében számos pályázat került meghirdetésre, melyek a 
klímavédelmi célok megvalósításával egyidejűleg épületenergetikai korszerűsítések és energia-
hatékonyság növelését biztosító intézkedések végrehajtását is biztosítottak. 
Míg a kibocsátás csökkentési feladatok leginkább globális összefogással valósíthatok meg, a 
változó klímához való alkalmazkodási törekvések helyi és regionális szinten vezethetnek ered-
ményre. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) önálló szervezeti egységeként 2012-
ben megalakult a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK). 
A NAK egyik kiemelt feladata a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATeR) 
létrehozása, amelynek átfogó célkitűzése egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrend-
szer kialakítása, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, ru-
galmas döntés előkészítést, döntéshozást és tervezést. 
 
Összefoglalóan kijelenthetjük, hogy Keszthely Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozásában 
megfogalmazott célkitűzések, ill. feladatok megfelelnek az  LA 21 vonatkozó és a magyarországi Klíma-
stratégia célkitűzéseivel, a célok eléréséhez szükséges végrehajtási tervekkel. 
 
 
9.2 A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB HAJTÓERŐK ÉS TERHELÉSEK 
 
A társadalom és a gazdaság működése – azaz az emberi tevékenységek – hajtóerőkként a kör-
nyezetet érő terhelések réven, együttesen befolyásoljak a környezet állapotát.  A terhelések 
alapvetően háromfélék lehetnek: természeti erőforrás igénybevétel, terület- és térhasználat, va-
lamint a környezetbe történő kibocsátások. 
A hajtóerők általában egyidejűleg, komplexen jelentkeznek, környezeti hatásaik egymástól nem 
vagy nehezen elválaszthatók és az egyes térségek különböző természeti adottságai következté-
ben eltérő következményekkel járhatnak.  
 
A hajtóerőkön belül a Nemzeti Környezetvédelmi Program 3 szintet különböztet meg: a társa-
dalmi értékrend, életmód és fogyasztás; szabályozási és intézményrendszer (jogi és gazdasági 
szabályozok, oktatás stb.); illetve a strukturális szint (termelés, infrastruktúrák kiépítettsége, 
település- és térszerkezet, stb.). 
 
Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői az 
értékek, a szokások, a tudás, a szemlelet, a viselkedés.   
 

Az Eurobarométer felmerései szerint környezeti ügyekben a hazai lakosság tájékozottsága a 2010. 
évi 43 %-hoz képest 2015-re 71 %-ra nőtt (az EU átlaga ugyanezen időszakban 56 %-ról 63 %-ra 
mozdult), ami többek között az NKP-3 során a környezeti ismeretek fejlesztése érdekében tett erő-
feszítések (pl. környezeti nevelés, környezetvédelmi kommunikáció, civil szervezetek szemléletfor-
máló tevékenysége) eredménye. 

 
E programmal összefüggésben (100 fővel) monitorozott LA 21 reprezentatív felmérések alapján, 
a  megállapított fejlesztések irányvonalát az alábbiak határozzák meg: 
A város és a közvetlen lakókörnyezet természeti- és környezeti állapotának értékeléséből kiderült, hogy a 
lakók a környezeti állapotot (víz, levegő, talaj, zajterhelés és települési tisztaság) közel azonosnak értékel-
ték a természeti állapottal (erdők, patakok, tavak, parkok, vadon elő állatok).  
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Mindkét esetben jellemző, hogy a közvetlen lakókörnyezet állapotát kicsit negatívabban ítélték meg, mint 
a városét. A jó és kiváló szavazatok aránya a természet állapotának értékelésénél a településen 85 %, a 
közvetlen lakókörnyezetben 73 %. Ugyanez az arány a környezet állapotára vonatkoztatva 90 % és 78 %. 
A közlekedéssel kapcsolatos fejlesztési igények egyrészt a gyalogos közlekedés fejlesztésére, másrészt 
egyre növekvő mértékben a kerékpáros közlekedés, kerékpárút fejlesztésre irányulnak. 
A környezetszennyezés problémájának megoldására a megkérdezettek 52 %-a proaktív, a környezetszeny-
nyezést megelőző megoldást javasolt, azaz a környezetbarát technológiák anyagi támogatását tartja megfe-
lelőnek. Egyre kevesebben gondoljak azt, hogy a károsultak pénzbeli kártérítése, vagy a környezetszennye-
zők, megbírságolása megoldást jelenthetne. 
A lakosok környezetkímélő szokásaiban – hat évvel ezelőtthöz képest is - jelentős előrelépés figyelhető meg. 
Ez egyrészt megnyilvánul abban, hogy a szelektív hulladékgyűjtők aranya 27-ről 73 %-ra, az energiata-
karékos égőt használok aranya 21-ről 68 %-ra emelkedett, másrészt már csak 1 % azok aránya, aki a felso-
roltak közül egyik tevékenységet sem folytatnak. 
A rendszeresen kerékpárral közlekedők aranya 25 %-ról 58 %-ra nőtt; ez nyilvánvalóan összefüggésben 
áll a kerékpárút-fejlesztésekkel és mutatja azok indokoltságát is.  
A megkérdezettek véleménye szerint a települési ipar és termelő szektor fejlettsége a legkevésbé jó: ezt a 
válaszadók fele értékelte kevésbe jónak, és további 29 %-uk rossznak, vagy nagyon rossznak minősítette. A 
legjobb eredmények a mezőgazdaság és az emberek képzettsége, tanultsága megítélésénél születtek. 
A válaszolók szerint a három legfontosabb fejlesztendő terület 2011-ben a mezőgazdaság, a szolgáltatás és 
az oktatás volt, napjainkra az oktatás fejlesztésének igénye került első helyre, megelőzve a mezőgazdaság 
és a szolgáltatás fejlesztését. 
Örvendetes a hagyományőrző kézműipar fejlesztésének növekvő igénye (30 %, míg 2011-ben a válaszadók 
18 %-a sorolta első helyre). 
 
A táji és természeti elemek közül a válaszadók a természeti környezet, az erdők és a táj védel-
mét és megőrzését jelölték meg legfontosabbként. 
 
Jelen települési környezetvédelmi program keretében azokat a fontos és követendő irányvona-
lakat, stratégiát jelöltük ki, melyek mentén a fenntartható fejlődés szerinti fejlesztések megva-
lósíthatóak. 
 
 
A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az 
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő gene-
rációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudomá-
nyos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000). 
 
A 2011-es (legutóbb vizsgált KP felmérés) eredményeihez viszonyítva több kategóriában jelen-
tős javulás volt tapasztalható: 

- A város honlapján folyamatosan rendelkezésre állnak a környezetvédelemmel kapcsolatos do-
kumentumok.  

- A tudatos helyi vásárlók körében ma még gyenge, de erősödő a pozitív tendencia az egészséges 
élelmiszerek, illetve az ökológiai gazdálkodásból származó termékek iránti. 

- Az energiafelhasználás, a megújuló energiahordózok hasznosításának alakulása és az energia-
takarékosság téren elért előrehaladás meghatározó a környezetterhelés, ezen belül az üvegház-
hatású gázok kibocsátásában.  

- Keszthelyen több energiahatékonysági és környezettudatosságot hozó mintaprojekt valósult 
meg.  

 
Keszthely környezettudatos gondolkodása” nem állhat meg a hulladékszállítás, szennyvízkeze-
lés, közlekedésszervezés témáinál. Jövőnk szempontjából ezeknél sokkal fontosabb szerepet 
töltenek be: a zöldterületek, az energia, a víz. 
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A leghatékonyabb és legkönnyebben megvalósítható módszer a felmelegedés lassítására, a ha-
tások mérséklésére a meglévő zöldfelületek védelme és gyarapítása. A növényzet javítja az 
oxigén-széndioxid mérleget és a levegő minőségét, életben tartja a talajt, javítja a vízháztartást, 
csökkenti az özönvízszerű esők hatását, mérsékli a hőhatásokat – és nem mellesleg javítja lelki 
klímánkat is.  
 
Szükség van a település egészét átgondoló, ökológiai szemléletű, a zöldfelületeket, zöldterüle-
teket integratív módon kezelő tervre (zöldkataszter), amely megalapozza a közterületi beruhá-
zások fenntarthatóságát. 
 
 Jelenünk és jövőnk szempontjából a második legfontosabb szükségletünk az energia. 
A városunkban számos megvalósult és tervezett napelemes fejlesztés és napelem park létesíté-
sének terve nagyon pozitív irány. 
 
A talajvíz szintje egyre csökken, miközben tisztított ivóvizet pazarolunk számos olyan funkció-
ra, amire az összegyűjtött esővíz tökéletesen megfelelne. Javasolt az új építésű épületeknél a 
csapadékvíz gyűjtő ciszterna létesítése, lakóházaknál, középületeknél egyaránt. 
 
 
9.3 KESZTHELYI TRENDEK 
 
Keszthely és térsége jelenleg hatékony agglomerációs együttműködésben működik. Keszthely 
azonban szeretné megőrizni közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi és szolgáltatási 
központ szerepét, amely mellett valós együttműködéseken alapuló kapcsolatokat szeretne 
ápolni a térség többi településével, különösen Hévízzel. Aktív szerepet betölteni a vonzáskörze-
tében leszakadó vagy azzal veszélyeztetett települések felzárkóztatása érdekében. Jövőbeni cél a 
térségből való elvándorlás mérséklése és az életszínvonal emelése. 
 
A térségi agglomerációs együttműködés sarokpontjai:  
- a térség kiegyensúlyozott gazdasági struktúrájának kialakítása és megtartása,  
- térségi szintű infrastrukturális elemek fejlesztése (kiemelten a Hévíz-Balaton Repülőtér), 
- közös turizmusfejlesztés és marketingpolitika Közép-Európa vezető rehabilitációs és rekreációs turisz-

tikai központjává válás érdekében, 
- a közösségi közlekedés fejlesztése egyrészt a periférikus települések jobb bekapcsolása, másrészt a jelen-

tős idegenforgalom igényeinek hatékonyabb kiszolgálása érdekében, 
- erős érdekérvényesítés a megyei, regionális és balatoni fejlesztés és tervezés folyamatában. 
 
Az egyik legnagyobb hosszú távú feladat a keszthelyi térség számára a közlekedési szűk keresztmetszetek 
feloldása, ezen belül kiemelten: 
- az autópályához, gyorsforgalmi utakhoz történő csatlakozás megoldása (meglévő M7-es és a jövőbeni 

M9-es), illetve az M7 és Zalaegerszeg közötti 2x2 sávos gyorsforgalmi úthoz való csatlakozás, 
- a légi megközelítés (Hévíz-Balaton Reptér Sármelléken) fejlesztése, működtetése, 
- a vasúti közlekedés Keszthelyt is érintő északi vonal fejlesztése kapcsán célszerű a környező települé-

seket helyi közlekedés szintjén jobban összekapcsoló, időben gyorsabb és egyszerűbb eljutást biztosító 
járatok üzembe helyezése, 

- Keszthely-Hévíz közlekedési kapcsolatának erősítése, új elektromos autóbuszok forgalomba állítása 
- a már meglévő térségi kerékpárutak összekötése, a városrészek és azon belül a belváros, egyéb kiemelt 

látnivalók kerékpárral történő biztonságos megközelítése. E mellett fontos, hogy a keszthelyi lakosok, 
környező településeken élők is kerékpárral könnyen meg tudják közelíteni Keszthely városát, az itt lévő 
üzleteket, munkahelyeket, szórakozási lehetőségeket. A meglévő Balatoni Bringakörút is komoly fej-
lesztést igényel, mely állami feladat, 
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- a part menti településeket összekötő sétányok, parti sétány egységes arculatú (Festetics örökség men-
tén történő) kialakítása. 

 
A fenntartható fejlődés általánosan elfogadott elvei az elmúlt évtized során, horizontális módon 
egyre inkább beépültek a települések mindennapi döntéshozatalába. A városfejlesztés alapját a 
helyes környezetvédelmi folyamatok és irányoknak, valamint a fenntartható fejlődés környeze-
ti, társadalmi és gazdasági szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze.  
 
Keszthely esetében a város mérete, elhelyezkedése, adottságai és az azokban rejlő fejlesztési 
potenciálok e fenntarthatósági elvek helyi alkalmazását teszik indokolttá.  
 
A kezdeményezéshez kapcsolható városi célok: 

 környezetvédelem kiemelt szerepe a település élhetőségének biztosítása érdekében 
 Helyi termelők és termékek segítése 
 Egészséges életmód támogatása, népszerűsítése 
 Helyi kultúra, hagyományos termelési eljárások védelme  
 Helyi közösség erősítése 
 Esztétikus és magas színvonalú városi környezet 
 Közösség-vezérelt fejlesztéspolitika 
 Pannon sokszínűség és egyediség 

 
Ennek értelmében Keszthely esetére mindinkább értelmezhető két városfejlesztési szemlélet-
rendszer, a „smart city” (kompakt, okos város) és a „slow city” (nyugodt/élhető város) sajátos ötvözete; 
melynek lényege: 
 

Keszthely méretének és turisztikai célpont voltának köszönhetően komoly eséllyel pályázhatna a 
„Nyugodt (Élhető) Város” cím elnyerésére, ehhez azonban komoly lépések megtétele szükséges.  
A Nyugodt Város mozgalom tagjai olyan települések, ahol a várostervezés során az em-
bert helyezik a középpontba, minél több park, zöld terület, kerékpáros utak kialakításá-
val, helyi termékek promotálásával, helyi hagyományok újjáélesztésével és beépítésével 
a város mindennapi életébe.  
A mozgalom célja, hogy a városi lét tempóját emberléptékűre lassítsa, hogy a városlakók 
és az ide látogatók jobban megismerhessék a környezetüket és a helyi értékeket, ezáltal 
magukénak érezzék a városukat és vigyáznak rá.  
A „Nyugodt Város” cím elnyerése és megtartása egyfajta minőséget garantál, amely a 
helyi jogalkotásba is be kell, hogy épüljön és a Lassú/Nyugodt Város elveinek is meg 
kell jelenniük minden városfejlesztési-tervezési folyamatba. 

 
A Nyugodt (Élhető) város kiemelt ismérvei: 
- a területén és környezetében olyan módon fejleszti önmaga sajátosságait és jellegzetességeit, 

melyben a regenerálódás és újrahasznosítás kiemelt szerepet kap; 
- az épített környezeti szakpolitikájában azokat a fejlesztéseket erősíti, amelyek kapcsolódnak 

a területének történelméhez, tradícióihoz és emberi szükségleteihez; 
- technológiáiban és szemléletmódjaiban célul tűzi ki az életminőség javítását és a város 

adottságait úgy használja ki, hogy az erősítse a minőséget és a tradícióit; 
- a termelése és élelmiszer előállítása hagyományos és környezetbarát technológiák eredmé-

nyeként jön létre, 
- termékei az egyedi helyi kultúrán és hagyományokon alapulnak; 
- vásárlói rétegei támogatják, és előnyben részesítik a helyi kézműves termékeket és árukat a 

helyi piacokon, vásárokon, városi eseménysorozatokon, megőrizve a termelő és a vásárló 
közötti személyes kapcsolatokat; 
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- a vendégszeretet magas követelményeit is kielégíti, a helyi lakosok és a városba látogatók 
közötti kapcsolatok kiépülésére ösztönzőleg hat; 

- biztosítja lakóinak a hagyományokon és a minőségen alapuló mindennapi minőségi közös-
ségi élet követelményeit; 

- minden polgárában, ott dolgozó emberben, látogatóban tudatosítja, hogy az életminőség, az 
ételek-italok minősége, és az ezeket övező életérzés a város helyi tradícióinak, termékeinek 
és termelési módjainak magas minőségéből fakad. 

 
„Smart city” koncepció lényege: A „Smart City” fogalom azokat a városokat jelöli, amelyek in-
telligensen és hatékonyan használják fel az erőforrásaikat, és innovatív technológiákat alkal-
maznak, hogy csökkentsék a költségeiket és az energiafelhasználásukat, valamint szélesítsék a 
szolgáltatási kínálatukat és növeljék az életminőséget. 
 
Az „Okos város” mindennapi működése az alábbi pilléreken nyugszik: 
- digitális készségek fejlesztése (lakosság – diákság – közigazgatásban dolgozók körében); 
- digitális közigazgatás (digitális hivatal – e-közigazgatás – digitális közszolgáltatások); 
- infrastruktúrafejlesztés (körzethálózati és helyi hálózati fejlesztések – mobil infrastruktúra 

fejlesztés); 
- digitális gazdaság fejlesztése (digitális készségek, kompetenciafejlesztés a vállalkozók köré-

ben – helyi K+F+I projektek ösztönzése); 
- smart rendszerek fejlesztése 
- e-egészségügy, e-turisztikai rendszerek 
- intelligens közlekedési rendszerek 
- intelligens környezetvédelmi megoldások 
- digitális közműszolgáltatások (smart metering). 
 

 
9.4 CÉLOK ÉS ESZKÖZÖK KESZTHELY KÖRNYEZETÁLLAPOTÁNAK OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ 

 

Keszthely a nyugat-balatoni turisztikai régió valós kulturális és szolgáltató központja, valamint 
komoly szerepet vállal a kelet-zalai egészségturisztikai régió fejlődésében.  
A térség gyógyhelyeivel összefogva, fürdővárosi múltjára alapozva a régiót Közép-Európa re-
habilitációs és rekreációs központjává fejlesztő összefogás egyik központi szereplője. A város 
visszaszerzi a térség turizmusában betöltött meghatározó szerepét újragondolt és az idevonzani 
kívánt vendégek szempontjai szerint kialakított attrakciókkal és szolgáltatásokkal. A környe-
zetvédelmi programmal összhangban szükséges egy környezeti jövőkép kialakítása a település 
számára. A jövőkép megalkotásához elengedhetetlen a lakossággal, civil szervezetekkel, ipari 
vállalatokkal és a hatóságokkal a környezetvédelem terén még szorosabb együttműködés meg-
valósítása.  
 
A végső cél, hogy a település lakóinak életminősége, komfortérzete jelentősen javuljon és a település tu-
risztikai szempontból az idelátogatók számára is vonzóvá váljon.  
Fokozatosan el kell érni, hogy az emberek belső igényévé váljon a tiszta, egészséges környezet és mindez 
párosuljon egy környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával. 
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Általános célok: 
 A település lakói életkörülményeinek és életminőségének javítása, és a vonzó vidéki 

életmód megteremtése, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások megelőzé-
se, csökkentése, megszüntetése.  

 A település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő, a környezeti és gazdasági 
szempontokat egyaránt figyelembe vevő fenntartható fejlődés feltételeinek megteremté-
se, környezetbarát, és versenyképes termelési és szolgáltatási technológiák alkalmazása.  

 Környezeti, táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve a természet vé-
delmének szem előtt tartása a település gazdasági, társadalmi fejlesztése során.  

 A fentiekkel összhangban, a környezettudatos életszemlélet erősítése, és a partnerség fej-
lesztésének előtérbe helyezése. 

 
Az ökotudatos gondolat a gazdasági, környezeti és társadalmi értékek közti harmónia fenntart-
hatóságának a megteremtése. Szűkebb értelemben véve az energiaszektor leválasztása a szén 
alapú energiahordozókról és a megújuló, alternatív források irányába történő elmozdítása, 
mellyel a települési CO2 emisszió jelentősen csökkenthető, de épp a nem újrahasznosítható hul-
ladékok mennyiségének a redukálását éppúgy magában foglalja.  
Nincs egységes kritérium rendszere sem a besorolásnak, így eleve nehézkes a pontos beazonosí-
tás, vagy az elérendő célok lefektetése.  
 
Vannak általánosan elfogadott irányok, melyek fontosak:  

o Levegő, víz és talajvédelmi intézkedések programszerű tervezése és megvalósítása 
o A természeti és épített környezeti értékek védelme, ezekhez támogatási rendszerek elő-

teremtése 
o A település fejlesztéseinek környezetszemléletű megvalósítása (innovatív technológiák, 

„szénmentes”, vagy nagymértékben megújulókra épülő energiarendszerek ösztönzése, 
tájhasználatú és helyi érték centrikus portfoliók) 

o Öko mobilitás feltételeinek megteremtése (bakancsos és kerekpáros fejlesztések partner-
ségben történő megvalósítása és TDM-szerű támogatása) 

o Klíma „aktív mobil” program, valamint az alábbi közlekedési formák előnybe részesíté-
se: elsősorban gyalogolj, majd bringázz, majd végül tömegközlekedj! 

 
Maximális hatékonyságra (energia, víz) törekvés és maximális hulladék újrahasznosítás: 

- minimalizált kommunális hulladék kibocsátás,  
- települési környezeti károk helyreállítása,  
- környezeti nevelés, életmód támogatás. 

 
A felsorolásból látható, hogy a célok magasztosak, ellenben elérésük jókora anyagi ráfordítást 
igényel, mely ráadásul nem megy egyik napról a másokra.  
 
A jövőbeni cél: A környezetvédelmi tárgyú pályázatokon történő részvétel intenzívebbé tétele, az ökologi-
kus fejlesztések megvalósítása, valamint a környezethatékonyság növelése. 
 
Forráshiány miatt a legtöbb esetben azonban csak pályázati úton van lehetőség a környezetvédelmi célú 
beruházások megvalósítására. A nagyobb projektek pénzeinek felhasználásán túl szükség van a kisebb, 
helyi kezdeményezések forrásainak a biztosítására is. Az önkormányzat az elmúlt hat évben a lehetőségei-
hez és az igényeihez mérve a maximálisan elérhető összegek lehívására törekedett.  
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9.5 A MEGVALÓSÍTÁS SZEREPLŐI 
 
A környezetvédelmi program megvalósítása szempontjából alapvető a környezetvédelem in-
tézményrendszerének helyi szinten való erősítése. E nélkül veszélybe kerülhet a fenntartható 
fejlődés elvének gyakorlati érvényesítése, a közérdek védelme, az önkormányzati környezetvé-
delmi feladatok ellátása.  
A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megfelelően erősíteni kell az önkormányzat 
környezetvédelmi intézményrendszerét. Elengedhetetlen bővíteni és hatékonnyá tenni a kör-
nyezetvédelmi szakmai és szervezeti rendszert, elősegítve annak megfelelő működtetését a 
szakmai és a lakossági feladatokban való közreműködésnél.  
 
Szükséges erősíteni a horizontális kapcsolatok rendszerét, szorosabb együttműködésre töre-
kedve a társhatóságokkal, vállalatokkal, oktatási, egészségügyi intézményekkel, civil szerveze-
tekkel és a lakossággal. 
 
A környezetvédelmi program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom civil sze-
replőire, szervezeteire. A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési törvénnyel, 
valamint a NKP IV. –mal összhangban, e vonatkozásban sajátos feladatai vannak az önkor-
mányzatnak 
 
A környezetvédelmi ismeretek, az ökológiai szemlélet és a környezettudatos magatartásforma 
kialakítása minden állampolgár és minden szakma számára elengedhetetlen a fenntartható fej-
lődés irányába való előrelépés 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 döntő szerepe van.  
A környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak alkalmazását kell elősegíteni és egyi-
dejűleg a színvonalat növelni.  
 
A helyi társadalom szempontjából is alapvető elvárás az információhoz való jog biztosítása. 
Ebből a szempontból nem elegendő a környezeti állapotadatok megadása, hanem szükség van 
az okok, okozók tisztázására is, mert e nélkül a védekezésnek korlátozottak a lehetőségei. 
 
A környezetvédelmi program felülvizsgálata utáni megvalósítás kulcsszereplője: Keszthely 
Város Önkormányzata. 
 
 
A megvalósítás további szereplői: 
 
- Keszthely város lakossága 
- Az államigazgatás központi szervei 
- Belügyminisztérium 
- Emberi Erőforrások Minisztériuma 
- Honvédelmi Minisztérium 
- Igazságügyi Minisztérium 
- Külgazdasági és Külügyminisztérium 
- Nemzetgazdasági Minisztérium 
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
- Földművelésügyi Minisztérium 
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
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- Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
- Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 
- Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosz-

tály, Bányászati Osztály 
- Magyar Geológiai Szolgálat Közép-dunántúli Területi Hivatala 
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
- DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
- MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
- Veszprém Megyei Erdészeti Szolgálat 
- Zala Megyei Kormányhivatal (Főosztályai) 
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ  
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
- Zala Megyei Közgyűlés 
- Gazdálkodó szervezetek, vállalkozások 
- Városi civil szervezetek 
 
A szaktárcák feladatai a környezetvédelmi program megvalósítása során: 
- szakmai segítség, 
- hatósági feladatok, 
- költségvetésükben a hozzájuk tartozó projektek pályázat útján történő finanszírozhatóságá-

nak biztosítása. 
A hulladékgazdálkodási és HÉSZ környezetvédelmi fejezeteinek célja, hogy az emberi egészség 
és környezet megóvása érdekében a környezeti elemek védelme nagyfokú prioritást nyerjen, 
minden nemű fejlesztés és beruházás előtt, így szem előtt tartva: 

- a levegőtisztaság-védelmi,  
- a föld- és vízvédelmi,  
- a környezet-egészségügyi, 
- és a zaj - és rezgésvédelmi előírásokat. 

 

Keszthely város környezettudatos gondolkodása, akarata és környezetvédelmi tevékenysége 
tekintetében – a Balaton-parti jellegénél fogva - talán a legfontosabb a hulladékszállítás és szerve-
zés, a szennyvízelvezetés és kezelés, valamint a közlekedésszervezés és energiahatékonyság problémá-
jának megoldása.  
A leghatékonyabb és legkönnyebben megvalósítható módszer a felmelegedés lassítására, a ha-
tások mérséklésére a meglévő zöldfelületek védelme és gyarapítása. A növényzet javítja az oxi-
gén-széndioxid mérleget és a levegő minőségét, életben tartja a talajt, javítja a vízháztartást, 
csökkenti az özönvízszerű esők hatását, mérsékli a hőhatásokat – és nem mellesleg javítja lelki 
klímánkat is. Ennél komplexebb hatást egyetlen más eszköztől sem remélhetünk. Mégis pazar-
lóan bánunk ezekkel az értékekkel.  
Jelenünk és jövőnk szempontjából a legfontosabb szükségletünk az energia és a víz. Megfonto-
lásra érdemes egy helyi javaslat, melynek értelmében az építkezések esetében az önkormány-
zatnak szabályozók megállapításával ösztönöznie kellene a jövőben a nullenergiás épületek 
építését is, akárcsak a csapadékvíz gyűjtő ciszterna létesítését, lakóházaknál, középületeknél 
egyaránt. 
A városkép javítása érdekében a műemlékvédelem, a közterületek és a tájrehabilitáció rendezé-
se mind-mind költségvetési forrásokat, pályázatokat érintő fontos feladat a mai napig. Már el-
készült a város épített és természeti örökség-értékleltára is. 
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Az utak folyamatos rendbetétele, aszfaltozása, a közvilágítás további korszerűsítése – intézmé-
nyekben az energiatakarékos égők cseréje, a zöldfelületek, a csapadékvíz-elvezető árkok folya-
matos karbantartása mind-mind a jövőbe mutató fenntartható fejlődést biztosító, élhető telepü-
lési feladat. 
Ma már a területfejlesztéshez, területrendezéshez szükséges pénzeszközök jelentős hányada 
pályázati formában szerezhető meg (Ágazati és Regionális Operatív Programok – jövőbeni 
KEHOP, GINOP, Megyei Közgyűlés elkülönített forrásai - TOP, később: CLLD programok stb.).  
Ahhoz, hogy a térség települései jó eséllyel indulhassanak ezeken a pályázatokon, színvonala-
san elkészített projektek szükségesek, melyek megfogalmazzák a térség településeinek további 
fejlesztési terveit, környezetvédelmi elképzeléseit. 
 

Fontos a térségi együttműködés a külső erőforrások megszerzése szempontjából is, hiszen a térség telepü-
lései együttesen eredményesebben léphetnek fel valamely közös céljuk megvalósítása érdekében.  
A jövő feladata a település-szövetségben rejlő lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy legyen! 
A környezetvédelmi pályázati rendszerekben való sikeres részvétel másik feltétele a folyamatos 
pályázatfigyelés, ehhez javasolt több "település Manager" állás megteremtése.  
A környezetvédelmi törvény lehetőséget teremtett a települési önkormányzatok számára tele-
pülési önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozására (1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól l58.§.), helyes működtetésére.  
 

Az Alap működtetésével az önkormányzat jelzi a kívülállók, mint a település lakosai számára, 
hogy a környezeti problémák megoldását, a környezetfejlesztést kiemelt és fontos feladatának tekinti. 
Keszthelyen ez már komoly gyakorlatra és odafigyelésre tett szert az elmúlt időszakban. A kör-
nyezetvédelmi referens példaértékűen végzi munkáját és ápolja a környezetvédelmi civilekkel 
is a kapcsolatot. 
 
A jelen felülvizsgálat és az egyes programelemek kidolgozásakor az elsődleges cél az volt, hogy a helyzet-
feltárás során feltárt problémákra valóban megoldást jelentő lehetőségeket mutassunk be, jól áttekinthető, 
és mindenekelőtt a következő 6 évre szólóan, használható formában.  
A program ütemezett feladati szintén ezt adják mankóként az önkormányzat számára. Termé-
szetesen a feladatok átcsoportosíthatók és eltolhatók a költségvetési források és a pályázatok 
függvényében. 
 
 
9.6 A PROGRAM FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZEI 
 
A 2014-2020 között megvalósítani tervezett projektek jelenleg ismert forrásigénye több mint 60 
milliárd Ft, amelyből mintegy 7 milliárd forint önkormányzati projekt tartozhat a Terület és 
Településfejlesztés Operatív Program (TOP) fókuszába. Ezen túlmenően a város további TOP 
források lehívását kívánja megcélozni, amelynek forrásnagysága 10 Mrd és15 Mrd közé esik. 
2014-2020 között a városfejlesztési akcióik finanszírozása elsősorban az európai uniós ágazati és 
területi operatív programokon keresztül valósulhat meg.  
 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik legfontosabb célkitűzése 
Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket 
kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további 
két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar 
ipari és szolgáltató szektor fókuszált fejlesztése. 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzése, hogy a magas 
hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az em-
beri élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével 
összhangban valósuljon meg.  
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célja, hogy a humán tőke és a tár-
sadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások 
kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a 
részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a 
köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.  
A Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképes-
ségének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, 
az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.  
 

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés háló-
zatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transz-európai közlekedési hálózaton keresztül a 
városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.  
Mindezeken túlmenően a város további operatív programokat (pl. Közigazgatás- és Közszolgál-
tatás Fejlesztési Operatív Program; Magyar Halászati Operatív Program; Rászoruló Személye-
ket Támogató Operatív Program stb.), illetve EU-s és nemzetközi támogatásokat (pl. bilaterális 
programok) is bevonhat a fejlesztési elképzeléseik megvalósításába. 
 

Mivel az elérhető források összetétele nem ismert még pontosan, az ITS ténylegesen végrehaj-
tásra kerülő beavatkozásai sem azonosíthatóak. Az elérhető forrásokhoz kapcsolódó feltételek 
folyamatos figyelése, lehetőség szerinti alakítása és ez alapján a végrehajtandó projektek kivá-
lasztása az ITS menedzselésének részét képezi. 
A Széchenyi 2020 keretében már megjelent, az Ágazati Operatív Programok közül jelenleg a 
GINOP, az EFOP, a TOP, a KEHOP és az IKOP programkiírások várható menetrendje, amely az 
alábbiakban a környezethatékonyság és környezetvédelem által érintett 2016-2017. évek EU-ós 
pályázatainak listája.  
 
Ezek az alábbi prioritásokat tartalmazzák: 
 

GINOP-4.1.1-16 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinál-
va: 2016. július 
GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése: 2016. február 
GINOP-7.1.2-15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése: megjelent 
GINOP-7.1.3-15 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése:Meghirdetve 
GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése: 2016. április 
GINOP-7.1.5-16 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése: 2016. február 
GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése: 2016. június 
GINOP-8.6.1-16 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának 
növelését célzó hitel: 2016. augusztus 
GINOP-8.6.4-16 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével finanszírozott kombinált hitel: 2016. jú-
nius 
GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16 Megújuló alapú zöldáram termelés elősegítése pénzügyi esz-
közök révén finanszírozott kombinált hitel: 2016. december 
GINOP-8.8.1-16 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel: 2016. szeptember 
EFOP-1.11.2 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés 
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence nem EU tagállamaival: 2016. június 
EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 
intézményi férőhelykiváltás: 2016. szeptember 
EFOP-2.2.11 Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, 
illetve a kiemelt fejlesztési térségekben: 2016. december 
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EFOP-3.1.3 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása: 2016. 
márc 
EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben: 2016. március 
EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés: 2016. június 
EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény iskolán belül: 2016. június 
EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása: Meghirdetve 
EFOP-3.4.5 Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a 
felsőoktatásban: 2016. október 
EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért: 2016. március 
EFOP-3.7.2 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések: 2016. szeptember 
EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok kialakítása: 2016. március 
EFOP-4.1.3 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések: megjelent 
EFOP-4.1.5 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése: 2016. szeptember 
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: megjelent 
TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja: 2016. szeptember 
TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása: 2016. október 
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: megjelent 
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: 2015. december  
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló ener-
giaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 
keretében: 2015. december 
TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: 2016. október 
TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: 2016. július 
KEHOP-2.1.1 Pályázat ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának támogatására 
KEHOP-2.1.4 Pályázat ivóvízminőség-javító projektek megvalósításának támogatására - szaka-
szolt projektek 
 
KEHOP-3.2.2. Pályázat térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának támoga-
tására  
KEHOP-2.2.1 Pályázat szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósításának tá-
mogatására 
KEHOP 4.1.1 Pályázat élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítására, a természet-
védelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztésére 
KEHOP-1.4.0-15 Pályázat árvízvédelmi fejlesztések támogatására 
KEHOP-2.1.2 Pályázati felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség javító projektek 
megvalósítására 
KEHOP-1.1.0 Pályázat a vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos terve-
zés és fejlesztés támogatására 
KEHOP-1.3.0-15 Pályázat fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételei javításának 
támogatására 
KEHOP-1.5.0-15 Pályázat dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztésének támogatására KEHOP-
1.5.0-15 Pályázat klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, 
valamint szemléletformálás támogatására 
KEHOP-1.6.0 Pályázat katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésének támogatására 
KEHOP-3.3.0 Pályázat szennyezett területek kármentesítésének támogatására 
KEHOP-4.1.0 Pályázat élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítását, a természetvé-
delmi kezelés és bemutatás infrastruktúrája fejlesztésének támogatására 
KEHOP-5.4.2 Zöldkarikás Játékok - Pályázat komplex szemléletformálási program támogatására 
KEHOP-4.3.0 Pályázat a közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzésének és 
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fejlesztésének támogatására, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek 
hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok megvalósítására 
KEHOP-4.2.0 Pályázati felhívás Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejleszté-
se céljából 
IKOP-1.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 
IKOP-2.1.0-15 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 
IKOP-3.1.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
a Közép-magyarországi régióban 
IKOP-3.2.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 
a kevésbé fejlett régiókban 
 
 
Az önkormányzat az egyes beavatkozások meghatározásakor a stratégiai célok minél hatéko-
nyabb elérését tűzte ki. Ehhez a település a fejlesztéseket úgy határozta meg, hogy azokat saját 
maga hajtsa végre, mivel így vált könnyebben tervezhető azok sikeres megvalósítása. Ehhez 
elsősorban külső – állami és európai uniós, valamint egyéb pályázati – támogatásokat is nagy-
mértékben igénybe kíván venni.  
Minden egyes beruházás, különösen a komplex városrehabilitációs, illetve közterületi és gazda-
sági fejlesztések esetében a város külső piaci szereplők bevonását is tervezi a projektekbe. 
 

A városok a piaci szereplőket már az ITS tervezési fázisában bevonták a partnerségi egyezteté-
sek keretében.  
A város a stratégiai dokumentumokat elektronikus formában folyamatosan elérhetővé teszi, és 
tájékoztatja erről a helyi gazdasági szereplőket, felhívva az együttműködés lehetőségére is a 
figyelmet.  
A város minden jelentősebb beruházás előtt elektronikus formában felkeresi az erre nyitott vál-
lalkozásokat, s honlapján is közzéteszi, milyen formában számít a vállalkozások együttműködé-
sére.  
 

Az önkormányzat a külső tőke vonzása mellett nem vonatkoztathat el a helyi szintű együttmű-
ködésektől. Az önkormányzat a szervezett és strukturált együttműködés lehetőségeit meg kí-
vánja teremteni, folyamatos konzultációt biztosítva a gazdasági szereplőknek. Ennek elsődleges 
formája az időről-időre megtartandó gazdasági workshop.  
 
A cél egy irányított beszélgetés kialakítása a helyi vállalkozók által kívánatosnak tartott fejlesz-
tési irányokról, beruházási lehetőségekről, problémákról, vállalati célokról, amelyekben számí-
tanak az önkormányzat támogatására.  
Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a vállalkozókat a pályázati 
lehetőségekről is, amelyet nem csak az egyeztetésekre korlátoz, hanem honlapján is naprakész 
információt szolgáltat. Az önkormányzat a megvalósítás, illetve a fenntartás során sem engedi 
el a helyi KKV-k kezét, amennyiben igénylik ezt.  
 

A gazdasági workshop komoly előny a vállalkozások bevonzásában, hiszen a releváns informá-
ciók nyújtása jelentős telephely-választási tényező az információs társadalom korában, ahol az 
együttműködések és a közösségi forrásbevonások jelentősége egyre inkább növekszik. Ahhoz, 
hogy az önkormányzat kommunikációja igazán hiteles legyen a gazdaság szereplői felé, az 
egyes projektek megvalósítását követően a monitoringban is partnerként kíván együttműködni 
velük.  
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9.7 ELLENŐRZÉS, MONITORING 
 

A környezetvédelmi program végrehajtását folyamatosan nyomon kell követni, és meg kell 
szervezni az esetleges eltérésekkel vagy gondokkal kapcsolatos információ visszacsatolását.  
Ez utóbbit célszerű úgy kialakítani, hogy a jelzések alulról-felfelé áramoljanak annak érdekében, 
hogy a szükséges programokkal kapcsolatos döntések mindig a lehető legalacsonyabb szinten 
szülessenek meg, a szubszidiaritás elvének megfelelően; így a folyamatos visszajelzéseket elő-
ször a részprogramok felelősei kapják meg, akik intézkednek, és ezekről tájékoztatják a végre-
hajtás fő felelősét. 
Az ellenőrzési rendszer gyakorlatilag az együttműködés során született feladatvállalásokat, 
azok teljesítését hivatott nyomon követni és jelezni az eseteges eltéréseket. 
 

A városi önkormányzat képviselő-testületének minden teljesítésről tájékoztatást kell kapnia, 
mivel a program egészének végrehajtásáért felelős szervezet. Az információáramlást ezért úgy 
kell megszervezni, hogy ne csak a felmerülő problémákkal kapcsolatban forduljanak hozzá, 
hanem teljesítésekről is mindenkor pontosan tájékozott legyen.  
 
Az információ-áramlás biztosítása magában foglalja az alábbi tevékenységeket: 
 

- a szerződések és megállapodások folyamatos nyomon követése, 
- a teljesítésekről szóló írásbeli tájékoztatások számon kérése a részprogramok felelőseitől és 

az együttműködő partnerektől, 
- a részprogramok felelőseivel együtt helyszíni ellenőrzések végzése, 
- a teljesítésekről szóló tájékoztatók feldolgozása és annak alapján összesített jelentések készí-

tése az önkormányzat számára, külön kiemelve a szükséges intézkedéseket, 
- a megtett intézkedések visszajelzése. 
 

Az ellenőrzési folyamat fontos eleme, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala évente, 
nyilvános környezetvédelmi beszámolót készítsen. 
 
 
 

9.8 A VÉGREHAJTÁS MÓDJA ÉS FELTÉTELRENDSZERE 
 
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata felvázolta az eddigi megvalósítás mechanizmusát, 
a finanszírozás rendszerét és a program végrehajtásában közreműködő szervezeteket. A végre-
hajtás során az ott leírt elveket és módszereket fontos maradéktalanul betartani. 
 

A végrehajtás sikere nem egy vagy két feltétel (pl. források megteremtése, néhány projekt meg-
valósítása vagy az előkészítő feladatok elindítása) teljesítésétől, hanem az egész feltételrendszer 
eredményes kialakításától függ. 
Ennek kihatása Keszthely fejlődésére és táji, települési varázsának alakulására hosszabb távon 
fontosabb lehet, mint egy-két gazdasági projekt megvalósítása, mert a fenntartható fejlődés el-
érése múlik rajta. 
Amennyiben nem, vagy csak részlegesen sikerül megvalósítani a leírt ütemtervben foglalt prog-
ramot (célokat, feladatokat), úgy előzetesen a Városstratégiai  Bizottságnak, majd az Önkor-
mányzat Képviselő-testületének minden évben értékelni kell a megvalósíthatóság lehetőségeit 
(személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek). 
Hatévente, pedig felül kell vizsgálni az egész környezetvédelmi programozást, s új ütemterve-
ket és feltételrendszereket kell kidolgozni, mellyel folyamatosan fenntartható a fejlődés és a 
település térségbeli kiemelkedő pozíciója. 
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9.9 A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM EREDMÉNYESSÉGE, VÁRHATÓ TÉRSÉGI HATÁSAI 
 
A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata meghatározza az eredményességi kritériumokat 
és mutatókat egyaránt, emellett céljai és feladatai esetenként tartalmazzák is a javasolt ered-
ménymutatókat. 
A „cselekvési programként” is kidolgozható azon feladatok és célok, melyek rövid- és középtávra 
szólnak még megvalósíthatók a hat év múlva megújítandó, más ütemezésű és kiegészített tarta-
lommal bíró új Környezetvédelmi Program elfogadásáig.  
Az aktív civil szervezetek bevonásával egy térségi információs rendszer és adatbank működte-
tése ezt jelentős mértékben elősegítheti. 
 
 
9.10 A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI HATÁSOK NYOMON KÖVETÉSE 
 
Ez a feladat kettős követelményt támaszt a monitoring rendszer megszervezésére vonatkozóan. 
Egyrészt fontos megismerni az új fejlesztéseket, azok hatását a gazdasági és társadalmi folyama-
tokra, 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, jegyző-
könyvek fontos támpontot jelentenek a települések fejlődésének, állapotának későbbi nyomon 
követésében. 
 

A programozás fontossága nem csak a térségre van kihatással, hanem sokkal nagyobb szintekre 
is természetesen.  
 

Mindannyiunk jövője a Földön, ha az élhetőségét az emberiség sokáig tudja biztosítani. 
 

Ezért a világ idén Budapestre, tavaly pedig Párizsra figyelt! 
 
 

9.10.1 PÁRIZSI COP 21 
 
2015. november 30. és december 11. között Párizsban került megrendezésre az ENSZ 21. Klíma-
konferenciája (COP-21). A 195 országot érintő klímacsúcs célja egy olyan globális megállapodás 
aláírása volt, amelynek betartásával sikerül visszaszorítani az éghajlatváltozást és 2°C alatt tar-
tani az átlaghőmérséklet-növekedést. 
A helyszínt biztosító Franciaország számára az esemény különösen fontos, hiszen a COP 21 a 
legnagyobb jelentőségű klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi konferencia.  
 
A párizsi találkozó sikeres volt és olyan nemzetközi egyezmény született, amellyel elérhető vált 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése (a felmelegedés elsődleges oka), valamint 
megfogalmazódott ezzel egy a fosszilis energiahordozóktól (kőolaj, szén, gáz) kevésbé függő 
társadalom és gazdaság. 
A kockázat mégis hatalmas: az átlag hőmérséklet-növekedés a század végére 4,8 °C-os lehet, a tengerszint 
és a vízhőmérséklet emelkedni fog, csökken a biodiverzitás, hosszabb lesz az aszályos időszak, jellemzőbbé 
válik a szélsőséges időjárás. 
 
A párizsi megállapodás éppen ezért: egyetemes jellegű, általános célokat fogalmaz meg, a részletes felté-
teleket és szabályokat a következő időszakban kell kidolgozni, majd ezután várható a közös 
végrehajtás megkezdése.  
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Azonban az egyezmény betartása hosszú távú geopolitikai átrendeződéssel járhat, a központi 
célkitűzés mellett – miszerint a Föld légkörének felmelegedését 2 Celsius-fok alatt tartják majd 
az országok – jövőbe mutató célokat is megfogalmaz a megállapodás, így például a 2050 utáni 
kibocsátás-semleges gazdaságra való átállást. 
A klímaegyezmény egyik fontos eleme a befektetések átcsoportosítása és a fejlődő országok 
támogatása. Lehetséges befektetési terület lehet a megújuló energiaforrások, a fosszilis energia-
hordozók támogatásának fokozatos kivezetése.  
 
A tavalyi párizsi csúcstalálkozó óta új nemzetközi akciók is indultak, mint pl. az indiai és 
franciai elnök közös kezdeményezése a napenergia használatáról, valamint hat ország koalíció-
jának (Chile, Etiópia, Franciaország, Kanada, Mexikó, Németország) ajánlása után a szénadó 
bevezetésének mérlegelése. Mindemellett a pénzügyi intézetek, cégek vállalásaiból is látszik 
azóta, hogy a privát szféra ugyanazon az úton jár, mint amit a kormányok kitűztek. 
 
Magyarország tavaly egymilliárd forintot ajánlott fel a nemzetközi Zöld Klíma Alap részére, 
amelynek feladata a pénzforrásokat elérhetővé tenni a fejlődő országok részére, valamint Pá-
rizsban tett egy másik egymilliárd forintos vállalást klímaváltozás elleni projektek finanszírozá-
sára. 
 
Az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja, pedig 2014 és 2020 között 
3,46 milliárd euró értékben hirdet környezetvédelmi pályázatokat, amelyek egy része a gazda-
ság éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességének növelésére irányul. 
 
 
A COP 21 tagországok elköteleződésének tétje tehát bolygónk jövője.  
 
Az ENSZ főtitkára, Ban Ki-moon szavaival élve: 
 

« Nincs B-terv, mert nincs B bolygó » 
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A párizsi megállapodás 
 
„Az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye (amelyre a 2015. évi COP 21 hivatkozik) 
arra összpontosított, hogy az üvegházhatású gázok (a legjelentősebb üvegházhatású gáz a közlekedés terén 
a szén-dioxid (CO2), amely a villanymotorok esetében a termelési fázisban, az üzemanyagok esetében 
pedig a működési fázisban kerül a levegőbe) koncentrációja a levegőben olyan szinten stabilizálódjon, 
amely megakadályozza az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatást.  
 
A 2015. december 12-i párizsi megállapodásban ezzel szemben – első alkalommal – a fenti keret megálla-
podás mind a 195 aláírója vállalja, hogy meggyorsítják az ÜHG-kibocsátás csökkentését, mégpedig annak 
a hosszú távú célnak a szem előtt tartásával, hogy az átlagos globális hőmérsékletnövekedés jóval 2°C alatt 
legyen (2100-ra) az iparosodás előtti korszakban jellemző szinthez képest. Vállalják még, hogy folyamato-
san törekedni fognak arra, hogy a 21. század végére a hőmérséklet ne emelkedjen többel, mint 1,5°C – 
szemben a jelenleg várható 3°C-os felmelegedéssel.( …) 
 
A párizsi megállapodás hatálybalépése 2020-tól várható, feltéve, ha addig a globális üvegházhatású gáz-
kibocsátás 55%-át jelentő legalább 55 állam ratifikálja azt – ám ettől még lehetséges, és nagyon is ajánlott 
annak a hatálybalépése előtti alkalmazása is.” 
 
Jövőkép 
 
Örvendetes, hogy napjainkban Magyarország kiemelt fontosságot tulajdonít a környezet meg-
óvásának, ez tükröződik az Alaptörvényben. Mindezekhez mérve nem mellékes, hogy hazánk 
hogyan viszonyul napjaink igazán nagy kihívásához, a migrációhoz, hiszen megállapítható, 
hogy az Európába irányuló bevándorlási hullámban Magyarország, a tőlünk nyugatabbra 
igyekvőknek tranzitország, ugyanakkor sokak számára célország is.  
 
Célszerű kiindulási alapnak tekinteni itt is Alaptörvényünket, mely kinyilatkozza, hogy „Ma-
gyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot 
biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük 
szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, 
illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott.” 
 
Az amerikai „por-medence” menekültjei a környezeti emigráció korai példái, de számuk alig ha-
sonlítható ahhoz, ami várható a jövőben, ha a tendenciák így folytatódnak. A globális klímavál-
tozás, a csökkenő talajvízszint, a terjeszkedő sivatagok és az emelkedő tengerek következmé-
nyeként megjelenő menekültáradat csak eztán fog igazán jelentkezni. Pontos számokat nehéz 
előre megjósolni, de jelentős méreteket ölthet. Legtöbben a sivatagos és a félsivatagos területek-
ről menekülnek majd el, ahol a népesség kinövi a vízkészleteket.  
 
A környezeti menekültek növekvő áradata jelzi, hogy a modern civilizáció még nincs összhang-
ban a Föld természetes fenntartó rendszereivel. Egyúttal azt is üzeni, hogy a migrációról össze-
tetten, annak környezeti vonatkozásaira is hangsúlyos figyelemmel, közösen, világméretű erő-
kifejtéssel kell gondolkodni és ennek megfelelően cselekedni. 
 
Olyan nemzetközi és társadalmi körülményeket szükséges létrehozni, amelyek határozott jogi 
eszközökkel, gazdaságosabb vízfelhasználással, körültekintő, szigorú energia-stratégiával ren-
delkeznek, összhangban a környezeti menekülés okainak mind részletesebb feltárása eredmé-
nyeivel, az egyéb kiváltó okok (politikai, vallási, gazdasági) megszüntetésére és enyhítésére tett 
ajánlások közös megfogalmazásával.  
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A mi környezeti jövőképünk 2022-ig és tovább: 
 

 Természetesen fejlődnek erdeink. 

 A Balaton partot jelentős zöld területek szegélyezik. 

 Valamennyi városi utat, utcát lombos fák kettős fasora díszíti, meglévő parkjaink meg-

újulnak és új parkok születnek. 

 Védett fasoraink megfelelő, gondos kezelésben részesülnek. 

 A levegő télen is tiszta, mert egyre több helyen napelemekkel, hőszivattyúval állítjuk elő a 

fűtési energiát, minimális hálózati energiát használunk. 

 Tavasztól őszig napkollektorokkal biztosítjuk a melegvizet a panziókban, szállodákban, a 

kórházban és a legtöbb lakóépületben 

 A közlekedésben megvalósul a tervezett elektromos buszok használata, olyan tömegköz-

lekedési hálózat alakul ki, ami lehetővé teszi az autóhasználat csökkentését az egész vá-

rosban 

 Barnamezősek létesülnek (szállodák, üzemek) 

 Ivóvizünk megőrzi mai jó minőségét és természetes vizeink tisztasága sem romlik 

 Ahol lehet, az ivóvíz használatát kiváltjuk a gyűjtött csapadékvízzel. 

 Megőrizzük talajaink termőképességét. 
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10 A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM OPERATÍV INTÉZKEDÉSEI  -  2017-2022. 
 
                                                                                       LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Feladat, Várható költség Felelős, Ssz. 
tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható időpont-
ja 

(e Ft) 
Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény indiká-
tor közreműködő 

1 Pontszerű emissziók csökkentése, a levegő és 
porszennyezés csökkentés elősegítése nö-
vénytelepítéssel, utak menti porszennyezés 
csökkentése honos növényzet telepítésével 

folyamatos 100/év önkorm. támoga-
tás, regionális 
fejlesztési forrás 
(TOP), KEHOP 

levegőszennyezés 
csökkenése (%), 
zajterhelés csökke-
nése (dB), lakóné-
pesség elégedett-
sége (%) 

önkormányzat 

2 Energiahatékony és takarékos technológiák 
támogatása, megújuló energiaforrások (bio-
massza, napkollektorok), az üvegházhatású 
gázok mérséklése (passzív házak) 

2017-től folyama-
tosan 

részletes költség-
elemzést igényel 

KEHOP, TOP 
önkormányzati 
támogatás, regio-
nális forrás, vál-
lalkozói tőke 

energiafogyasztás 
éves szinten csök-
ken (%), napkol-
lektor kialakítása 
(db, m2) 

önkormányzat, 
vállalkozók, te-
rület tulajdono-
sok 

3 Biomassza és más alternatív módok 
/hőszivattyú, geotermia/szorgalmazása,  
az új technológiákra való áttérés növelése 
 

folyamatosan részletes költség-
elemzést igényel  

regionális forrás 
(TOP), KEHOP 

gázzal és korszerű 
fűtéssel (faelgázo-
sító rendszerek, 
apríték és pellet 
techn.) ellátott 
lakások aránya nő 
(%) 

önkormányzat, 
szolgáltató, la-
kosság 

4 Illegális fű és lomb égetésének megszűntetése, 
a komposztálás népszerűsítése, az állattartás 
bűzkibocsátásának minimalizálása (lótartás) 

folyamatos  50/év Zöld Forrás pá-
lyázatok, GM 
kiírások, KEHOP 

levegőszennyezés 
mértékének csök-
kenése (%), csök-
ken a zöldhulladék 
mennyisége (kg),  

önkormányzat, 
lakosság 

5 Kerékpárút hálózat és járdafejlesztés 2017-től folyama-
tos 

részletes költség-
elemzést igényel 

BM, TOP levegőszennyezés 
mértékének csök-
kenése (%) 

helyi és megyei 
önkormányzat 
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                                                                                                VÍZMINŐSÉG-VÉDELEM  

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (e Ft) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény in-
dikátor 

közreműködő 
6 Városi csapadékvíz hálózat kiépítésének 

folytatása 
2017-2020 részletes költ-

ség-elemzést 
igényel 

önkormányzat, 
lakosság, EU-s 
támogatás, 
KEHOP, TOP 
 

vízgyűjtő terhe-
lésének meg-
szűnése, víz-
minőség javu-
lása. 
Elvezető árok 
(m); ülepítő 
medence (m3) 

helyi önkor-
mányzat, la-
kosság 

7/1 Városi csatornázottság kiépítése, szik-
kasztók megszüntetése 

2018-ig kötele-
ző! 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

önkormányzat, 
lakosság, Kör-
nyezetvédelmi 
Célirányzat, Víz-
ügyi Célirányzat, 
KEHOP 
 

Kutak és a ta-
lajvíz, valamint 
a vízgyűjtő 
terhelés mini-
malizálása, 
vízminőség 
javulás 
 

önkormányzat, 
lakosság 
 

7/2 Vízminőségi állapotfelvétel (rétegvizek, 
talajvizek) 

2017-tól folya-
matos 

400 Zöld Forrás, 
KEHOP, civil 
szervezetek 

Elemzett víz-
minta, db 

NYUDUVIZIG, 
önkormányzat, 
ZMKH Keszt-
helyi JH 
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                                                                                                         TALAJVÉDELEM 

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény in-
dikátor 

közreműködő 

8 Földvédelmi stratégia kialakítása (közte-
rek, parkok rendezése, vízáteresztő burko-
latok priorizálása) 

2017-2021 részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

FM pályázat, 
önkormányzati 
támogatás 

Közparkok, 
zöldterületek, 
védelmi célú 
erdőterületek 
növekedése,   

önkormányzat, 
lakosság 

9 Az illegális hulladéklerakás felszámolása  folyamatos részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

önkormányzati 
támogatás, FM 
pályázat, hulla-
dékszállítási 
konzorciumok 

illegális lerakók 
száma csökken 
(db), élhetőbb 
lakókörnyezet, 
szelektív gyűj-
tés 

jegyző,  
ZMKH Keszt-
helyi JH 
Zalaispa Zrt 

10 Talajállapot-figyelési rendszerek kiépítése 
(talajszennyezések minimalizálása), víz-
erózió elleni elvezető rendszerek, horda-
lékfogók 

2017-től folya-
matos 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

önkormányzati 
támogatás, regi-
onális forrás 

Talajállapot 
minőségének 
javulása 

önkormányzat, 
civil lakosság 

11 Biogazdálkodás fejlesztése -  pályázati 
segítség vállalkozóknak! 

2017-től új felté-
telekkel folya-
matos 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

regionális forrás, 
Darányi Ignác 
terv (CLLD) 
FM pályázatok  

az ökológiai 
gazdálkodás 
területének 
növelése (%) 

kisgazdálkodók 
(KKV), őster-
melők 
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                                                                                            TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME 

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, 

tervezett intézkedés (eFt) közreműködő 

Ssz. 

 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja 

  

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény indi-
kátor 

 
12 Szelektív hulladékgyűjtés bővítése, kor-

szerűsítése 
A Város köztisztasági helyzetének javítá-
sa, hulladékok megelőzése és ártalmatla-
nítása  

2017-től folya-
matosan 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

ISPA projekt iro-
da, Zöld forrás 
pályázatok  

lerakott hulladék 
mennyisége 
csökken (m3) 

önkormányzat, 
ISPA projekt 
iroda 

13 Városi zöldfelület fejlesztés, belterületi 
zöldterületek, parkok kialakítása 

folyamatos részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

Zöld forrás, 
CLLD, TOP, 
NGM 

m2-ben nő a zöld-
terület 

önkormányzat 

14 Keszthely város területén található ter-
mészeti értékek, a településképi harmó-
nia védelme, a lakosság bevonása a ter-
mészet- és környezetvédelmi döntésekbe 

2017-től folya-
matos 

200 Zöld forrás, Tele-
pülési Környezet-
védelmi Alap 

Folyamatosan 
monitoringozott 
területek növelé-
se (ha), részletes 
területi elemzések 

önkormányzat, 
BfNPI, civil 
szervezetek 

15 Felvilágosító, tudatformáló rendezvé-
nyek szervezése, kiadvány szerkesztése a 
korszerű hulladékgazdálkodásról 

folyamatos 100-200/év önkormányzati 
támogatás), Zöld 
Forrás pályázat, 
civil szféra támo-
gatása 

csökken az illegá-
lis lerakás, a lera-
kott hulladék 
mennyisége (m3), 
havonta környe-
zetvédelmi fórum 

önkormányzat, 
helyi és térségi 
média 
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                                                                                   KOMMUNÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS  

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénzügyi 
források 

Eredmény indiká-
tor 

közreműködő 
16 Kommunális szennyvízhálózatra törté-

nő rákötés növelése 
folyamatosan részletes költ-

ség-elemzést 
igényel 

önkormányzat, 
lakosság, Környe-
zetvédelmi Cél-
irányzat (Zöld 
Forrás), Vízügyi 
Célirányzat 
 

Balaton vízgyűjtő 
terület terhelés 
megszűnése, víz-
minőség javulása 
 

önkormányzat, 
lakosság 

17 Csapadékvíz gyűjtése és hasznosítása, 
meglévő csapadékvíz-elvezető rend-
szerek folyamatos karbantartása 

folyamatos részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

Vízügyi Alap, 
KEHOP 

elvezető árok (m2) 
és (m3), ülepítő 
medence (m3) 

önkormányzat, 
Közép-
dunántúli Víz-
ügyi Igazgató-
ság 

18 Környezetvédelmi kiadványok, hírek 
szerkesztése; a lakosság hiteles tájékoz-
tatása a környezet állapotáról 

folyamatos 10/hónap önkormányzati 
támogatás,  

hónaponkénti 
rendszerességgel 
megjelenő cikkek 
(db), kiadványok, 
szóróanyagok 

önkormányzat, 
civil szerveze-
tek 

19  Környezetvédelmi programok, isme-
retterjesztő előadások, tanfolyamok 
szervezése, a társadalom környezeti 
értékrendjének javítása 

2017-től folya-
matosan 

100 /év önkormányzati 
támogatás, regio-
nális források, 
TOP 

faültetés évente 
több alkalommal, 
természetvédelmi 
értékek tájékoztató 
táblával történő 
ellátása (db) 
 
 

önkormányzat, 
civil szerveze-
tek 
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                                                                                     TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény in-
dikátor 

közreműködő 
400 e Ft/év önkormányzat, 

BfNPI 
20     Városi természetes környezet állapotfelvé-

tel, ennek folyamatos monitorozása, ter-
mészetvédelmi területek jelölése, helyi 
védelem és bemutató utak kialakítása 

2017-től folya-
matosan 

 

Zöld Forrás pá-
lyázat, önkor-
mányzat, TOP, 
NGM 

megvizsgált 
terület (ha); 
elemzett minta 
(db), kihelye-
zett tábla (db) 

 

21      Természetes élőhelyek megtartása (nö-
vény- és állatvilág és élőhelyük védelme, 
megőrzése) 

folyamatos részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

FM pályázat, 
Zöld forrás, 
CLLD 

Nő a védett, 
megőrzött terü-
letek aránya nő 
(%) 

helyi önkor-
mányzat, BfNPI 

22     Erdőtelepítés, ökológiai folyosók bővítése, 
vizes élőhelyek védelme és bemutatóhe-
lyek kialakítása  

2018-tól folya-
matosan 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

Zöld forrás, 
BFT, EU-s forrá-
sok 

Turisztikai 
vonzerő nő,  
A Város image 
javulása 

BfNPI, Erdőfel-
ügyelet, Keszt-
hely Járás, helyi 
önkormányzat 

23    Keszthely tájképi arculatának megtervezé-
se (tájképi természeti területek megőrzése) 

2017-től folya-
matosan 

részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

Zöld forrás, 
KEHOP 

Turisztikai 
vonzerő nő,  
A Város 
imázsának ja-
vulása 

helyi önkor-
mányzat, 
Keszthelyi Járás  
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                                                                                         EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELME 

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény in-
dikátor 

közreműködő 
24 Allergén növények felmérése (parlagfű, 

ruderália).  
Egészségterv készítése. 

2017. 200 önkorm. támo-
gatás 

megbetegedések 
számának csök-
kenése (db) 

önkormányzat, 
háziorvos, 
ZMKH Keszt-
helyi JH 

25 Tájékoztató és megelőző tevékenység – 
kormányhivatal bevonásával (tájékoztatás 
nem csak az allergénekről, hanem a veszé-
lyes mértékű UV sugárzásról, légszennye-
zettségről is) 
 
 

folyamatos részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

önkorm. támo-
gatás, civil szfé-
ra támogatása 

allergiás megbe-
tegedések szá-
mának változá-
sa (db) 

önkormányzat, 
civil szerveze-
tek, ZMKH 
Keszthelyi JH 

26 Városi zöldterület gondozás folyamatos Költségvetési 
koncepció 

önkormányzati 
feladat, civil 
szféra támogatá-
sa, TOP, köz-
munka progra-
mok támogatása 

allergiás megbe-
tegedések szá-
mának csökke-
nése, élhetőbb 
városkép, tu-
risztikai vonz-
erő nő 
 
 

önkormányzat, 
civil szerveze-
tek  
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Zaj és rezgés elleni védelem 

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény in-
dikátor 

közreműködő 

27 Zaj és rezgésállapot vizsgálata, állapotfel-
vétel 

folyamatos 100 NGM,  
Közútkezelő 
NKft. 

Ismertté válik a 
zaj és rezgés 
helyzet 

önkormányzat, 
Közútkezelő 
NKft., Közép-
dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság 

 
 

KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
  

Feladat, Várható költ-
ség 

Felelős, Ssz. 

tervezett intézkedés 

Megvalósítás 
várható idő-
pontja (eFt) 

Várható pénz-
ügyi források 

Eredmény indikátor 

közreműködő 

NGM,  

  

28 Havária terv készítése  2018. részletes költ-
ség-elemzést 
igényel 

  

a potenciális ve-
szélyhelyzetek is-
mertté és elkerülhe-
tővé válnak 

helyi önkormány-
zat, polgárvédelmi 
és katasztrófavé-
delmi igazgatóság, 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

29 Környezetbiztonsági Informatikai rend-
szer kiépítése 2019.   FM 

Folyamatos monitor-
ing lehetősége 

önkormányzat 

 


