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1. BEVEZETÉS 

1.1. Az elkészítés módszere 

A helyzetfeltáró és –elemzési munkát a tanácsadói és szakértői körünk által a Nyugat-

Dunántúli Régióról, Zala megyéről és Keszthelyről begyűjtött másodlagos források, meglévő 

tanulmányok és statisztikák, valamint a Megbízó által rendelkezésünkre bocsátott egyéb 

anyagok áttanulmányozásával és kiértékelésével indítottuk. Ezt követően, illetve részben e 

munkával párhuzamosan kerítettünk sort a terepbejárásra és személyes interjúk 

lebonyolítására. 

 

A településfejlesztési koncepció célja a 2001.-ben elkészült „Keszthely, Hévíz 

településfejlesztési koncepciója” tanulmány felülvizsgálata, aktualizálása, illetve annak 

módosítása. 

 

A koncepció elkészítéséhez az alábbi anyagokat vettük figyelembe: 

� Országos Területfejlesztési Koncepció (2005.) 

� Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (2005.) 

� Nyugat-Dunántúli Régió turisztikai helyzetképe és fejlesztési feladati (2004.); 

� A Nyugat-Dunántúli Régió regionális termálturizmus fejlesztésének és 

beruházásának programja 2007-2013. 

� Keszthely, Hévíz településfejlesztési koncepciója 

� Keszthely Város közlekedésfejlesztési koncepciója, 2004. 

� Keszthely Város Településfejlesztési projektjavaslatai a 2007-2013 közötti 

időszakra 

� „Több, mint Balaton!” Keszthely város Önkormányzata Képviselő- 

Testületének Gazdasági Programja 2003. – 2006. 

� Az MTRFH megbízásából 2004. áprilisában a GKI Gazdaságkutató Rt. által 

készített „A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő 

képességének vizsgálata” című tanulmány 

� Retz Tamás: Belföldi vendégforgalom a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben 

2002. 
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� Retz Tamás: Külföldi vendégforgalom a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben 

2002. 

� „Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve 2005-2007 közötti 

időszakra”. Készítette: A Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht. megbízásából 

Cservenka Dóra Veronika; Konzulens: Tar László, ügyvezető 
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2. HELYZETFELTÁRÁS- ÉS ELEMZÉS 

 

2.1. Településkép és regionális kitekintés 

A fejezetben ismertetjük Keszthely helyzetét, a régióban elfoglalt gazdasági, ezen belül 

kiemelten turisztikai helyét és helyzetét, továbbá bemutatjuk a turisztikai kínálat fejlődését, 

amely alapvetően meghatározza a település további fejlesztésének lehetőségeit. 

 

 

2.1.1 Általános információk 

Keszthely a Nyugat-Dunántúli Régióban, Zala megye keleti részén, a Balaton észak-

nyugati szegletében található. Keleten a Keszthelyi-hegység, nyugaton a Zala folyó, 

valamint a Zalaapáti-hát, dél-nyugaton a Kis-Balaton, délen és keleten pedig a Balaton 

határolja. 

 

Keszthely és környékének éghajlata lényegében kontinentális jellegű. Közepes 

páratartalom, enyhén szeles idő jellemzi. Az évi középhőmérséklet 9-10 oC között 

mozog. 

Éghajlati szempontból klímája kellemes, talán az ország leginkább kiszámítható 

éghajlati adottságaival rendelkezik, rendkívül ritka a váratlan, szeszélyes időváltozás. 

A térség domborzatát tekintve azt is mondhatjuk, hogy a kis Magyarországon járunk, 

hiszen a turista találkozhat itt kisebb hegyekkel, lankás dombokkal, messze elnyúló 

sík vidékkel, folyókkal, tavakkal. 

 

A növényvilágot a pannon táj sokszínűsége jellemzi, ugyanakkor a változatos 

domborzati formák és a Balaton egyedi természeti gazdagságot jelentenek a város és 

környezete számára. 

 

Keszthely az egyetlen város a Balaton partján, amely igazi városi múlttal rendelkezik, 

így méltán viseli a „Balaton Fővárosa” titulust. 

 



Keszthely Város Önkormányzata  Településfejlesztési Koncepció 

  7 
Budapest, 2006. december   AQUAPROFIT ZRT. 
 

A terület hét évezred óta folyamatosan lakott, de a történetére vonatkozó írott források 

csak 1247 óta ismertek. Ezek arról vallanak, hogy az elmúlt mintegy 8 évszázad során 

több válságot, nehéz időszakot élt át Keszthely. Ezek közül kiemelhető a másfél 

évszázados törökkor, a 18. századi járványok és tűzvészek, az 1850-1860-as, az 1930-

as évek és a II. világháborút követő gazdasági válsága. 

A történelem során a város mindig meg tudott újulni, más fejlődési pályát választani, 

így Keszthely kisebb megszakításokkal folyamatosan gyarapodott, szépült. Ennek 

látható jele a város külső megjelenése, amely több évszázad szerves fejlődésének 

eredménye. Az épületállomány zöme 19-20. századi, de a legkorábbiak még a 13-14. 

században épültek. 

A Festetics kastély az ország negyedik legnagyobb, egyben legszebben felújított főúri 

palotája. Egyedülálló az is, hogy a Balaton oparton megmaradt a monarchia hangulatát 

idéző 19. század végi beépítés. Keszthelyen szinte minden építészeti stílus emlékei 

megtalálhatók. 

Keszthely nemcsak anyagilag, hanem kulturálisan is sokat gazdagodott az elmúlt 

évszázadok során. A Helikon Ünnepségek csaknem két évszázados múltra tekintenek 

vissza, ugyanakkor Keszthely iskolaváros és 1797 óta rendelkezik felsőfokú oktatási 

intézménnyel. 

A városban már 1862-ben megépült az első színházépület, és a 2002-ben felavatott 

Balaton Színház és Kongresszusi Központ programjai és rendezvényei a helybelieken 

kívül a környékbeliek és az idelátogatók szórakoztatását is szolgálják. 

Keszthely elsősorban az idegenforgalomból él, és ennek alapja a Balaton, amely 

nemcsak nyáron, de minden évszakban csodálatos. A tó legnagyobb festője, Egry 

József mondta: "a Balaton a természet örömkönnye", és ezzel csak egyetérteni lehet.  

 

A város a kistáj déli részén helyezkedik el, és közigazgatásilag kettős tagoltságú 

belterületi részből (Keszthely és Fenékpuszta) áll. A város 185 km távolságra van 

Budapesttől, a megyeszékhelytől pedig 45 km-re fekszik 
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2.1.2 Térszerkezeti meghatározottságok 

Nemzetközi szinten Keszthely elsősorban az idegenforgalom tekintetében került fel a 

külföldi topográfiai és kognitív térképekre, méghozzá idegenforgalmi kínálatának 

differenciáltsága következtében. Keszthely mindenekelőtt a Balaton idegenforgalmi 

profiljához kapcsolódik, bár a kulturális és konferencia turizmusnak is vannak 

nemzetközileg jegyzett eseményei a városban. 

Keszthely elsősorban a nyári időszakban és szezonban vonz „saját jogán” nemzetközi 

idegenforgalmi mozgásokat, kapcsolatokat. 

 

Országos szinten és tekintetben is rendelkezik kizárólag rá jellemző nemzeti 

jelentőségű helyzet-, érték- és érdekspecifikummal, egyértelműen és csak erre a 

térségre megfogalmazott nemzeti fejlesztési prioritással.  

Közel fekszik a 7-es főközlekedési úthoz, az épülőfélben levő M7-es autópályához, a 

fiumei vasútvonalhoz és a hozzájuk kapcsolódó mai korridor fejlesztési vonalhoz. 

Ugyanakkor közel található a sármelléki FLY Balaton repülőtér, amely a következő 

időszakban a külföldi turizmus és áruszállítás egyik meghatározó tényezője lesz, és a 

város számára mindenképpen helyzeti előnnyel bír az üdülőkörzetben található 

települések versenyének tekintetében. 

Másik meghatározó, országos jellegűnek és jelentőségűnek tekinthető térszerkezeti 

sajátossága, hogy területileg része a Nyugat Dunántúli Régiónak, a Balaton Fejlesztési 

Régiónak, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek. 

 

A Balaton azzal járt a térség számára, hogy nagy tömegek számára nemzetközileg is 

ismertté vált, az 1990-es években felkerült a külföldiek ingatlanvásárlási-érdekeltségi 

térképére. A külföldiek közvetlen, egyre több esetben egész éves jelenléte egyszerre 

hordoz előnyös vonásokat, s egyes tekintetben érzékelhetővé vált ezek negatív hatása 

is. 

A Balaton hasznosításával párhuzamosan (nem azzal vetekedve) megteremtődhetnek a 

háttérterület belső idegenforgalmi értékeinek hasznosítási lehetőségei (gyógyturizmus, 

falusi turizmus, kulturális turizmus, ökoturizmus). 
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A makroregionális kapcsolatok tekintetében, a Dunántúlon lehatárolt három 

statisztikai-tervezési régió funkcionális-nagyvárosi központjaihoz (Győr, Pécs, 

Székesfehérvár) képest a térség viszonylag periférikus helyzetű, hiszen pontosan a 

három statisztikai-tervezési régió közös határán fekszik. (A korábbi regionális 

felosztásokat is figyelembe véve a térség „történetileg” több régióhoz tartozott: 1971-

ben, még Veszprém megye részeként az észak-dunántúli, majd a Zalához történt 

visszacsatolása után a dél-dunántúli gazdasági-tervezési körzethez, 1990-ben a közép-

dunántúli köztársasági megbízotti régióhoz került besorolásra, a statisztikai-tervezési 

régiók lehatárolásakor nyugat-dunántúlivá vált. Már ezek az adminisztratív besorolási 

és nevezéktani kérdések is mutatják, hogy makroregionális szinten a térség 

„képlékeny”). 

A térség vasúti közlekedési lehetőségei és kapcsolatai időben és költségben 

Székesfehérvár felé a legkedvezőbbek, Pécs és Győr felé meglehetősen előnytelenek. 

A térség közúti és autóbusz-forgalmi kapcsolatai szerteágazóak, s lényegében az 

idegenforgalmi és egyéb kapcsolatokhoz rendeltek. Minden környező 

megyeszékhellyel rendszeres kapcsolati lehetőséggel rendelkeznek. 

A térség makroregionális térszerkezeti pozíciója egészében véve a dunántúli átlagnál 

kedvezőbb, a Dunántúl funkcionális nagyvárosaival a kapcsolatépítés lehetősége 

lényegében adott az itt élő lakosság számára. 

 

Mezoregionális szinten a város legelőnyösebb topográfiai pozíciója a Zalaegerszeg- 

Kaposvár- Veszprém közötti erővonal, és a térség kapcsolata legelőnyösebb 

Zalaegerszeg irányába. Mindamellett a térség potenciálisan több, részben eltérő 

lehetőségekkel rendelkező várossal alakíthat ki funkcionálisan kapcsolatokat. 

Keszthely a statisztikai kistérség egészére gyakorol munkaerő és szolgáltatási vonzást. 

Az M7-es autópálya meghosszabbítása pedig egyértelműen potenciális lehetőségeket 

teremtett a város megközelíthetősége tekintetében. 
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2.1.3 Regionális kapcsolatok 

A Nyugat-Dunántúli Régió Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja 

magában. Kiterjedése észak-déli irányban hosszan elnyúló. A régió négy országgal 

határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon 

pedig Szlovákiával. A régió keleti irányban a Közép-Dunántúli Régióval, míg déli 

irányban a Dél-Dunántúli Régióval szomszédos. 

Az 1997 júniusában meghatározott “Helsinki folyosók” közül – melyek fejlesztésére 

az EU különös hangsúlyt fektet – három is érinti a régiót. Ebből következően a régió 

Nyugat-Európa és Délkelet-Európa között komoly tranzitszerepet tölthet be. 

A régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal 

rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk 

határforgalmának több mint fele. 

 

A Nyugat-Dunántúli Régióban 21 statisztikai kistérség található, összesen 648 

településsel. A statisztikai kistérségek és települések megoszlása megyénként a 

következő: 

- Győr-Moson-Sopron megye: hat kistérség és 182 település; 

- Vas megye: kilenc kistérség és 216 település; 

- Zala megye: hat kistérség 257 település. (Keszthely- Hévízi Kistérség) 

 

Mindhárom megye tagja a Nyugat- Pannon Eurégiónak. Az Eurégió West/Nyugat-

Pannónia Együttműködés jelenlegi formájában 1999. június 21-én alakult meg 

Eisenstadtban Burgenland tartomány, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék 

önkormányzatai részvételével. 

Az együttműködés legfontosabb feladata, hogy az Eurégió működési területén 

közösen informatívan és szakértelemmel kezelje és koordinálja a partnerszervezetek 

céljai megvalósítását, mindenekelőtt együttműködést 

• a területfejlesztés és területrendezés 

• a gazdaság és idegenforgalom fejlesztése 

• a kulturális csere és kulturális örökség 

• a természet, környezet és vízvédelem 

• a közbiztonság és katasztrófa-elhárítás 
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• a humanitárius és szociális 

• a képzés- szakképzés 

területén. 

 

A gazdasági térszerkezet egészét tekintve az elmúlt másfél évtizedben alapvetően 

pozitívnak mondható folyamatok zajlottak a régióban. Természetesen azonban ezek a 

folyamatok nem egyenletesen jelentkeztek a térségen belül. A 90-es években, 

különösen a külföldi működő tőke beáramlásának köszönhetően elsősorban a 

megyeszékhelyek, az osztrák határhoz közel eső területek, valamint az M1-es 

autópálya mentén fekvő települések és a Balaton környéke alkották a dinamikusan 

fejlődő térségek csoportját, melyhez a régió 20 kistérsége közül 10 tartozott. Mellettük 

a Nagykanizsai kistérség alapvetően fejlődő, míg a többi a felzárkózó térségek 

csoportjába sorolható. A 90-es évek végétől kezdve az országban a dinamikus fejlődés 

középpontja elsősorban a budapesti agglomerációra és a Győr-Budapest közötti 

térségre tevődött át. A Nyugat-Dunántúlon a gazdasági fejlődés érezhetően lelassult, 

aminek következtében az 1998-2002 közötti időszakban a régió területének többségére 

a fejlett stagnálás volt a jellemző, míg a belső perifériákra és a déli határ menti 

térségekre a közepes fejlettség melletti stagnálás. Egyedül a Lenti kistérségben 

tapasztalhattuk a leszakadásra utaló jeleket. A megyeszékhelyek vezető szerepét a 

gazdasági szerkezetváltásban és a dinamikus fejlődésben egyértelműen a humán 

erőforrások átlagosnál nagyobb iskolázottsági és képzettségi szintje, a stabil, relatív 

nagyméretű munkaerőpiac, valamint kedvezőbb infrastruktúra, térségközponti szerepe 

segítette. 

 

 

2.1.4 Gazdasági környezet 

A Nyugat-Dunántúl Régió földrajzi elhelyezkedése Európában rendkívül kedvezőnek 

mondható. Nagyobb városai már a rómaiak idején is jelentős települések voltak, mivel 

területén haladt keresztül az Északi-tengert a Bizánci birodalommal összekötő 

Borostyánkő-út. 

Napjainkban a közép-európai térségben új fejlődési zónák, innovációs erőcentrumok 

kialakulása figyelhető meg, melyek közvetlenül kapcsolódnak az európai 

magtérséghez. Két nagyobb erővonal rajzolódik ki. Az egyik, a dél-bajor innovációs 
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tengelyre felfűződő, Prága környékén és Bécs- Pozsony- Győr környékén formálódik, 

melyek egyesülve innovációs tengelyként folytatódnak egészen Budapestig. Míg a 

másik a mediterrán “sunbelt övezethez” kapcsolódó fejlődési irány, mely Velence- 

Trieszt- Ljubljana vonaltól halad Budapest felé. A Nyugat-dunántúli régió e két 

közép-európai fejlődési zóna metszéspontjában helyezkedik el úgy, hogy mindkettő 

közvetlenül érinti, aminek köszönhetően az európai fejlődési zónák és trendek 

kedvezően képesek befolyásolni a régió fejlődését hosszú távon. 

 

Magyarország gazdaságilag egyik legdinamikusabban fejlődő régiója a Nyugat-

Dunántúl. A régió jövedelemtermelése az utóbbi években egyre jobban nőtt. Bár a 

2000-2004-es időszakot nézve a növekedés aránya elmarad a többi régióéhoz és az 

országos átlaghoz képest is, a megtermelt GDP értékét tekintve a régiók között a 

Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarországi mögött hazánk második 

legerősebb régiója. 

 

Bruttó hazai termék beszerzési áron, millió Ft 
Régió, megye 2000 2001 2002 2003 2004 04/00 

Ország 
összesen 

13.272.167 14.989.800 16.915.261 18.650.746 20.429.456 153,9 % 

Közép-
Magyarország 

5.712.311 6.576.812 7.696.552 8.310.910 9.100.797 159,3 % 

Észak-
Magyarország 

1.094.829 1.246.387 1.374.918 1.522.984 1.713.269 156,4 % 

Észak-Alföld 1.292.839 1.525.648 1.674.008 1.880.113 2.043.700 158,0 % 
Dél-Alföld 1.284.298 1.437.118 1.575.646 1.710.502 1.894.444 147,5 % 
Közép-
Dunántúl 

1.423.685 1.557.131 1.650.772 1.914.156 2.148.899 150,9 % 

Dél-Dunántúl 971.852 1.082.569 1.208.387 1.303.312 1.414.001 145,4 % 
Nyugat-
Dunántúl 

1.492.353 1.564.135 1.734.978 2.008.769 2.114.346 141,6 % 

Ebből: 
Győr-Moson-
Sopron megye 

758.825 780.092 861.984 976.911 1.028.117 135,5 % 

Vas megye 402.566 402.507 441.755 521.676 541.848 134,6 % 
Zala megye 330.962 381.536 431.239 510.182 544.381 164,4 % 

Forrás: KSH 

 

Az egy főre jutó GDP 2004-ben is az előző évek adataihoz hasonlóan a Nyugat-

Dunántúlon volt – a Közép-Magyarországi Régió után – a második legnagyobb az 

országban. A megyék sorrendjében Győr-Moson-Sopron a második, Vas a negyedik, 

Zala megye pedig a hatodik helyen áll. 
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A gazdaság átalakulásának következtében a régióban ugrásszerűen, az országos 

átlagnál nagyobb mértékben nőtt a gazdasági szervezetek száma. 2000-ben a 

regisztrált vállalkozások száma több mint 104 ezer volt, 2005-ben már a 118 ezret is 

meghaladta. Ezek az értékek az országosnak közel egy tizedét teszik ki. 

A térségben az országosnál (58,7%) magasabb arányt képviselnek az egyéni 

vállalkozások (67,9%). 

 

Regisztrált vállalkozások száma, dec. 31. 
Régió, 
megye 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 05/00 
(%) 

Egyéni 682.532 697.502 707.951 716.081 716.555 709.791 103,9 
Társas 411.316 426.640 443.569 460.113 481.168 497.782 121,0 

Ország 
összesen 

Összes 1.093.848 1.124.142 1.151.520 1.176.194 1.197.723 1.207.573 110,4 
Egyéni  73.543 76.065 77.807 79.017 79.976 80.428 109,3 
Társas 30.609 32.240 33.760 35.301 36.878 37.991 124,1 

Nyugat-
Dunántúl 

Összes 104.152 108.305 111.567 114.318 116.854 118.419 113,7 
Egyéni 30.358 31.578 32.028 33.057 33.545 33.887 111,6 
Társas 14.286 15.054 15.791 16.510 17.359 18.030 126,2 

Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

Összes 44.644 46.632 47.819 49.567 50.904 51.917 116,2 

Egyéni 17.941 18.574 19.200 19.652 20.061 20.271 112,9 
Társas 6.833 7.282 7.676 8.097 8.404 8.616 126,0 

Vas 
megye 

Összes 24.774 25.856 26.876 27.749 28.465 28.887 116,6 
Egyéni 25.244 25.913 26.579 26.308 26.370 26.270 104,0 
Társas 9.490 9.904 10.293 10.694 11.115 11.345 119,5 

Zala 
megye 

Összes 34.734 35.817 36.872 37.002 37.485 37.615 108,3 
Forrás: KSH 

 

A régió gazdaságában elsődleges helyet foglal el az ipar. Az elmúlt évtizedben 

érkezett külföldi tőkének köszönhetően – mely elsősorban a feldolgozóipar területén 

indított jelentősebb beruházásokat – a régióban a foglalkoztatottak közel 40%-a ebben 

a szektorban dolgozik. Az iparban foglalkoztatottaknak a népesség számához 

viszonyított aránya alapján a Nyugat-Dunántúl az ország egyik legjobban iparosodott 

területe. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004. évre vonatkozó elemzése 

szerint ebben a régióban koncentrálódik az ipari termelés közel egyötöde. 

A mezőgazdaság – a kedvező adottságok ellenére – fokozatosan csökkenő szerepet tölt 

be a régió gazdaságában. 

A szolgáltatásban foglalkoztatottak száma az országos átlagot nem éri el, de 

fokozatosan növekszik az 1990-es évek eleje óta. 
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A régió gazdaságának kedvező képét mutatja, hogy a munkanélküliség az országos 

átlagnál sokkal alacsonyabb. Annak ellenére, hogy mind a munkanélküliek száma, 

mind a munkanélküliségi ráta az elmúlt években növekedést mutatott, az országban 

csak a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarországi Régióban alacsonyabbak 

ezek a mutatók. 

A megyék rangsorát tekintve is igen kedvező a kép, a ráták csökkenő sorrendjét 

tekintve Győr-Moson-Sopron megye a 19., Zala a 18., Vas megye a 16. helyet foglalja 

el. 

 

Munkanélküliségi ráta (%), 2005. 
Ország összesen 7,2 
Közép-Magyarország 5,2 
Észak-Magyarország 10,6 
Észak-Alföld 9,1 
Dél-Alföld 8,2 
Közép-Dunántúl 6,3 
Dél-Dunántúl 8,8 
Nyugat-Dunántúl régió 5,9 
Győr-Moson-Sopron megye 4,3 
Vas megye 8,0 
Zala megye 6,4 
Forrás: KSH 

 

A 2005. évi adatok jelentős növekedést mutatnak az elmúlt években mért 

munkanélküliségi rátához képest, mind megyei, mind regionális szinten. A 2000-ben 

regionális szinten mért 4,2%-os munkanélküliségi rátához képest 2002-re 4%-ra 

mérséklődött, majd 2003-ra, 2004-re ez tovább fokozódott 4,6%-ra. 

Ehhez a fejlődési tendenciához többé-kevésbé igazodik a Zala megyei 

munkanélküliségi ráta is, hiszen míg 2000-ben 3,8% volt a ráta, addig 2003-ra 5,9%-ra 

növekedett azok után, hogy 2002-ben 3,6%-ra mérséklődött. A Zala megyei 2005-ös 

munkanélküliségi ráta a 2004-es évi 4,7%-os szintről emelkedett a táblázatban 

ismertetett 6,4%-ra. 

Mindezek alapján jól látható az évenkénti ingadozás, azonban az exponenciális 

növekedés szintén kimutatható. 

Hazánkban, és az érintett területen is közel két évtizede csökken a népesség gazdasági 

aktivitása. Mindez a népesség folyamatos elöregedése – egyre többen vannak a 60 év 

felettiek, a nyugdíjasok, vagyis inaktívak –, másrészt a munkába állás kitolódása 
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okozza. Mindeközben folyamatosan csökken a gyermek-létszám, egyre kevesebb az 

eltartott. 

 

A nemzetgazdaság országos beruházásainak 8,6%-a a régióban történt. A 

megyénkénti összetétel jelentős differenciáltságot mutat a régión belül, a beruházások 

nagy része ugyanis Győr-Moson-Sopron és Vas megyében koncentrálódott. Az egy 

lakosra jutó beruházás Győr-Moson-Sopron megyében az országos átlagot is 

meghaladja. 

 

Gazdasági szervezetek beruházásainak székhely szerinti adatai, 2004. 

Régió 
A nemzetgazdaság 

beruházásai (millió Ft) 

Egy lakosra jutó beruházás 

(Ft/fő) 

Győr-Moson-Sopron megye 202.313 459.770 

Vas megye 91.772 345.287 

Zala megye 66.132 223.455 

Nyugat-Dunántúl 360.217 359.073 

Ország összesen 4.155.002 410.705 

Forrás: KSH 

 

 

A kutatás-fejlesztés a régióban az országos viszonyokhoz hasonlítva kedvezőtlen 

helyzetben van. A K+F ráfordítás ellentétben az országos adatokkal alig növekedett, a 

régióban foglalkoztatott kutatók, fejlesztők aránya a népességből fele annyi, mint 

országosan. A K+F ráfordítás a regionális GDP-nek csak 0,26 %-a. 

 

A BKÜ-t 164 település alkotja, melyek közül 16 városi ranggal rendelkezik. A 

térségnek 251 ezer állandó lakosa van, és legalább ennyi az üdülőtulajdonosok száma. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet jövedelemtermelő-képességének vizsgálatát a Magyar 

Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (akkor MTRFH, jogutódja ÖTM) 

megbízásából 2004. áprilisában a GKI Gazdaságkutató Rt. végezte el. A becslés során 

megkülönböztették az egyszeres és a kettős könyvelést folytató vállalatokat, az egyéni 

vállalkozókat és az önkormányzatokat. A kettős könyvelésű cégeket tovább bontották, 

mivel a vállalatok egy részének a BKÜ-n belül van a székhelye, másik részük ott csak 

telephellyel rendelkezik, a cégközpont az ország más területén található. A balatoni 
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régióban székhellyel rendelkező cégekről (leszámítva a Flextronics Kft-t) feltételezték, 

hogy tevékenységüket csak a BKÜ-n belül folytatják. A csak telephellyel rendelkező 

vállalatok esetében a megtermelt GDP felosztása a BKÜ-n belüli telephelyeken 

dolgozók arányában történt. Mindezek tükrében megállapításra került, hogy a kettős 

könyvvitelt folytató cégek a BKÜ-n belül kb. 230 milliárd forint GDP-t termeltek 

2002-ben. A területi GDP-hez a becsült adatok alapján a „G - Kereskedelem, 

járműjavítás” és a „H - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás” ágazatok járulnak hozzá 

a legnagyobb mértékben. Ez a két ágazat mind a székhellyel, mind a csak telephellyel 

rendelkező vállalatok körében listavezető. A két ágazatban összesen közel 70 milliárd 

forintnyi GDP keletkezik a hivatalos adatok alapján, ez a kettős könyvvitelt folytató 

cégek által termelt GDP több mint 30%-a. Az egyszeres könyvvitelt vezető 

vállalkozások GDP-hez való hozzájárulása kb. 4,5 milliárd forint. Ennek 

legjelentősebb része személyi jellegű ráfordítás volt közel 3 milliárd forint értékben. A 

BKÜ egyéni vállalkozásainak GDP-hez való hozzájárulása kb. 21 milliárd forint. Így 

számolva, a térség teljes GDP termelése 322,8 milliárd forint volt 2002-ben.  

 

A szálláshely-szolgáltatásra, vendéglátásra és a kiskereskedelmi GDP termelésre 

vonatkozó becsléssel korrigált adat értelmében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet GDP-

je az országos adat 1,93%-a lett 2002-ben. 

 
 

2.2. Keszthely Város gazdasága 

2.2.1. Történelmi áttekintés 

Történetileg Keszthely vált a Balaton nyugati térségének a legfontosabb, többfunkciós 

településévé, majd városává. Keszthely funkcióinak sorában korán helyet kaptak 

nagytérségi elemek, nem csak a szűkebb környék funkcionális központjaként 

szerepelt. 

A XVIII. század elejétől kezdve Keszthely fejlődése szervesen összekapcsolódott a 

Festetics család tudatos gazdasági, kulturális törekvéseivel. A járási szintű 

közigazgatás, a magángazdasági birtokközpontiság, a kulturális-oktatási szerepkör 

(Gimnázium – 1772, Helikon Könyvtár – 1793, Georgikon – 1797), a kisipari 

termelési, valamint kereskedelmi központjelleg mind szerepet kapott a település 

fejlődésében. Keszthely igazi jelleg-meghatározója egy évszázadon keresztül 
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leginkább a kulturális központi minőség volt. Az idegenforgalmi szerepkör a XIX. 

század utolsó harmadától kezdve egyre szélesedően bontakozott ki, majd vált kifelé 

jelleg-meghatározóvá. 

1888-ban szárnyvonallal kapcsolódott be a város a Déli-vasút fő vonalába, majd 1903-

ban megépült a tapolcai kapcsolat is. Keszthely az 1930-as években kapcsolódott be 

az ország kiépülő modern közúti hálózatába, a Balaton északi partján futó, a mai 71-es 

főközlekedési út révén. Az 1960-as évektől lényegi változást hozott a település 

életében a Sopron– Jánosháza– Tapolca– Keszthely út fejlesztése, majd a Körmend–

Zalaegerszeg–Hévíz–Keszthely út kiépítése, illetve jelentős fejlesztése. 1964-ben 

megépült a Keszthely- Hévíz közötti korszerű közúti kapcsolat, s a város 

összeköttetésbe került a 7-es számú főúttal is. A Sármelléken megépült szovjet katonai 

repülőtér polgári hasznosításának lehetősége a szovjet katonai kivonulás után 

vetődhetett fel. A repülőtér – minden korábbi és jelenlegi gondja ellenére – a térség 

közlekedési és kommunikációs kapcsolatrendszerének fontos eleme és különösen az 

lehet a jövőben. Az elmúlt év során 26 ezer utas fordult meg a sármelléki repülőtéren, 

idén várhatóan eléri az utasok száma a 70 ezret – részben az ír Ryanair légitársaságnak 

köszönhetően -, jövőre pedig a szakemberek 100 ezer utassal számolnak. Ferihegy és a 

debreceni repülőtér mellett a Nyugat-Dunántúlon is állandó, éjjel-nappal nyitva 

tartható vámszolgálattal, minden biztonsági - és a határátkelőhely működtetéséhez 

szükséges jogi háttér - birtokában fogadhatja Sármellék a repülőgépeket szeptember 

18. után. A térségbeli turisztikai szezon megnyújtása érdekében, továbbá az egészség- 

és gyógyturizmus fejlesztéséhez elengedhetetlen volt a 24 órás nyitva tartással 

működő légikikötő. 

Keszthely történetileg sokáig térségi hiányközponti szerepet is betöltött a történelmi 

Zala megyében. Az 1949/1950-es közigazgatási területi átrendezéssel Veszprém 

megyéhez került, s mintegy perifériaként szerepelt az új megye térszerkezetében. 

1954-ben Keszthely járási jogú várossá alakult, ekkor a Balaton part egyetlen városi 

jogállású településeként a Balaton fővárosának érezhette magát. Közvetlen városi 

vonzáskörzete főként az akkori keszthelyi járás, valamint Somogy megye mintegy 10, 

Zala megye 5 községére, egészében véve mintegy 45 ezer lakosra terjedt ki. 
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2.2.2. Demográfia 

A Nyugat-Dunántúl Régió az ország területének 12%-át foglalja el. A régió 

területének 36%-át Győr-Moson-Sopron megye, 30%-át Vas megye, 34%-át pedig 

Zala megye teszi ki.  

A régió hazánk lakosságának közel 10%-át adja. A régió népességének 44%-a Győr-

Moson-Sopron megyében él, mintegy 30%-a Zala és 26%-a Vas megyében. 

Az ország településeinek egyötödét adó régió népsűrűsége (88,5 fő/km2) a főváros 

nélkül számolt országos átlaggal (90,9) majdnem megegyezik. A régión belül azonban 

különbségek tapasztalhatók: Győr-Moson-Sopron megye népsűrűsége (104,6 fő/km2) 

jóval magasabb, mint Vas (79,8 fő/km2), vagy Zala (78,4 fő/km2) megyéé. 

 

Népesség adatok, 2004. 
Lakosság száma (fő) Régió, megye Terület 

(km²) Férfi Nő Összesen 
Nép-

sűrűség 
(fő/km²) 

Települések 
száma 

Győr-Moson-
Sopron megye 

4.208,48 212.931 227.207 440.138 104,6 182 

Vas megye 3.336,15 128.144 138.198 266.342 79,8 216 
Zala megye 3.784,11 141.431 155.274 296.705 78,4 257 
Nyugat-
Dunántúl 
Régió 

11.328,74 482.506 520.679 1.003.185 88,5 655 

Ország 93.029,9 4.804.113 5.312.629 10.116.742 108,7 3.145 
Forrás: KSH 

 

Keszthely Város 75,98 km² lakónépessége 2004. végén 21.418 fő volt, Zala megye 

összlakosságának 7,3%-a. 

 

Népesség szám alakulása, 2004. 
Lakónépesség 21.418 
Élveszületés 170 

Halálozás 270 
Természetes fogyás -100 

Belföldi vándorlási különbözet -221 
Forrás KSH, 2004. 

 

Keszthelyen a természetes szaporodás továbbra is negatív, vagyis természetes fogyás 

jellemezte. 2004-ben Keszthelyen 170 élveszületés mellett 270 halálesetet 
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regisztráltak. Az elvándorlási negatívum 221 fő volt, azaz a népességszám 

összességében 321 fővel csökkent az előző évihez képest. A vándorlási különbözet 

2001 óta megváltozott, ebben a tekintetben is fogyás, vagyis elvándorlás jellemző a 

városban. Keszthely lélekszámának csökkenése a legnagyobb a Zala megyében 

található városok közül. 

 

Keszthely esetében a lakosság számának csökkenése a 90-es években a legjelentősebb 

volt a Zala megyei városok közül. Az öregedési index – 100 gyermekkorúra jutó 60 

éves feletti polgár aránya- meghaladta az országos átlagot. A lakosság elöregedése, a 

fiatalok elvándorlása a település lakosságának további csökkenését prognosztizálja, 

amely folyamatot szükséges megállítani, kezelni. 

 

Keszthely város és térsége turisztikai marketing tervében (2005-2007 közötti 

időszakra készült 2004. októberében) felvázoltak szerint, a demográfiai trendek 

bemutatott alakulása megengedhetővé teszi azt a következtetést, hogy az 1990-es évek 

során veszélybe került a Balaton régió népességfenntartása. A kétségtelenül meglévő, 

felgyorsuló szuburbanizációs tendenciák mellett megjelent a nemzetközi vándorlás, 

ugyanakkor megjelentek egyes partközeli térségből az elvándorlás jelei (pl. Keszthely 

esetében), továbbá az igen alacsony reprodukció. Ez, párosulva a rendkívüli 

mértékben újra megindult népesség-öregedéssel, veszélyezteti a jövőbeni harmonikus 

népességfejlődést. 

Megélhetési okból egyre többen a fővárosban, a Dunántúl nagyvárosaiban és 

külföldön próbálnak szerencsét, a vizsgálatok szerint a következő két éven belül a 

régió állandó népességének 5 %-a tervezi a Balaton környékének elhagyását, és ennek 

a rétegnek a nagy része fiatal. Markáns demográfiai tendencia a népesség öregedése. 

A megfigyelhető demográfiai trendek szerint a BKÜ lakónépessége vándorlás nélkül 

számolva a vidéki átlagot jelentősen meghaladó mértékben csökkenhet, a nyugdíjas 

korúak aránya pedig megduplázódhat. A számítások még inkább kiemelik, hogy a 

természetes reprodukcióval gondok vannak, a vándorlási többlet pedig bizonytalan. 

Ezért a kiegyensúlyozott népességfejlődéshez több pillérű, összehangolt befolyásolás, 

kedvező körülmények teremtése szükségeltetik. 
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A népesség összetételében egy fontos mutató a korszerkezet. A mindenkori fiatalok 

aránya ad tájékoztatást arról, hogyan kell tervezni az óvodákban és iskolákban, 

elsősorban az általános iskolákban a gyermeklétszámot. Az időskorúak aránya a 

szociális és egészségügyi intézményrendszer kialakításához és szükséges 

átalakításához ad támpontot. A 15-59 évesek aránya pedig a mindenkori munkaerő-

állományt határozza meg, így nagysága és alakulása kihat a gazdaságra. 

Hazánkban közel három évtizede elöregedik a népesség. A kedvezőtlen folyamatot a 

népesség természetes fogyása és a születéskor várható élettartam kismértékű 

kitolódása magyarázza. 

 

Lakónépesség korcsoport szerint, január 1. 
2002 2003 2004 

0-14 15-64 65-x 0-14 15-64 65-x 0-14 15-64 65-x Régió, 
megye 

Év év év 
Győr-
Moson-
Sopron 
megye 

68.123 303.492 63.641 67.864 306.586 64.596 67.008 307.882 65.248 

Vas 
megye 

42.535 185.073 40.983 41.497 184.809 41.123 40.549 184.528 41.265 

Zala 
megye 

45.815 205.063 48.234 44.462 205.033 48.358 43.236 204.885 48.584 

Nyugat-
Dunánt
úl 

156.473 693.628 152.858 153.823 696.428 154.077 150.793 697.295 155.097 

Forrás: KSH 

 

Fenti táblázatból is jól látszik, hogy a gyermekkorúak (0-14 évesek) és a munkaképes 

korú felnőttek (15-64 évesek) száma mind a régióban, mind Zala megyében évről-évre 

csökken, ezzel szemben az idősebbek (65 év felettiek) létszáma folyamatosan 

növekszik, mind megyei, mind regionális szinten. 

 

Az iskolázottság és szakképzettség a társadalmi-gazdasági fejlettségi szint egyik fontos 

ismérve. Napjainkban a gyorsan változó gazdasági környezet egyre szélesebb és 

naprakészebb ismereteket kíván a munkavállalóktól. A munkaerőpiac alakulása, s a 

térségek fejlesztési lehetőségei miatt fontos mutató a népesség mindenkori 

iskolázottsága. Ezt a 7 éven felüliek által elvégzett osztályok számával, illetve 

bizonyos korokhoz kötve szokták vizsgálni. 

Hazánkban a népesség átlagos iskolázottsága 1990-hez képest 1,4 osztállyal 

növekedett, s 2001-ben a Budapest nélküli vidéki átlag 9,71 osztály volt. 

Az iskolázottság szintje a nyugat-dunántúli régióban kedvezőnek mondható ugyan, de 

a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb népesség körében még mindig 
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csak 10 % – az országos átlagtól is elmarad –, habár az utóbbi években egyre bővülő 

hallgatói létszám következtében hosszabb távon várható az arány javulása. (A 100.000 

lakosra jutó egyetemi, főiskolai hallgatók létszáma elmarad az országos adatoktól.) 

 

Ebben a tekintetben, kiterjedt nevelési-oktatási intézményhálózata révén Keszthely 

máig megőrizte iskolavárosi rangját. A város négy központi és azok három 

tagóvodájába jelenleg 637 gyermek jár. A közel kétezer általános iskoláskorú diák a 

Csány- Szendrey Belvárosi Általános Iskolában, az Egry József Általános és 

Művészeti Iskolában, a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában, a 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Művelődési Központban, valamint a Zöldmező 

Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskolában, továbbá három, nem 

önkormányzati fenntartású intézményben tanulhat. A város és környéke 

beilleszkedési, magatartási és tanulási problémás gyermekeinek diagnosztikai és 

terápiás tevékenységét a Nevelési Tanácsadó végzi. 

 

A Festetics György Zeneiskola - mely Vonyarcvashegy településen kihelyezett 

tagozatot is - működtet, 362 gyermek alapfokú zenei oktatását látja el jelenleg. 

A középfokú tanulmányaikat folytató fiatalok számára számos lehetőséget kínálnak a 

keszthelyi középiskolák. A továbbtanulók körében népszerű a helyi önkormányzat 

fenntartásában működő Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképző Iskolája és Kollégiumában alap-, közép- és felsőfokú szakképesítéseket 

szerezhetnek a tanulók, s a Veszprémi Egyetem helyi karával létrejött 

együttműködésnek köszönhetően az intézmény bekapcsolódott a leendő diplomások 

felkészítésébe is. Nagyszámú jelentkezővel büszkélkedhet a nagy múltú Vajda János 

Gimnázium, az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a 

Közgazdasági Szakközépiskola, a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium, s 

a Farkas Edit Szakképző Iskola is. 

 

A Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán kívül érettségi 

utáni felsőfokú továbbtanulási lehetőségeket kínál továbbá a városban a Veszprémi 

Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézete és a Gábor Dénes Főiskola 

Konzultációs Központja is. A felsőfokú intézmény jelenléte megfelelő szellemi és 

technikai hátteret jelent a város számára. Az egyetem nemcsak a város fejlődése 
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szempontjából meghatározó intézmény, hanem funkciója alapján az egész kistérségre 

hatással van. A mezőgazdasági termelők és a vállalkozók valamint a tudomány 

képviselőinek összekapcsolása, fokozott együttműködése mindenképpen kívánatos 

ebben a tekintetben. 

 
 

2.2.3. Munkaerőpiac általános jellemzői 

 

A munkanélküliség problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel 

rendelkező 20–35 éves, valamint a 45–55 éves korosztályt sújtja a leginkább. 

A férfiak létszámaránya nagyobb mértékű, az elhelyezkedéseket illetően azonban 

esélyeik is nagyobbak. 

 

A tartósan munkanélküliek között legnagyobb arányban a szakmunkásképző, vagy az 

alatti iskolai végzettségűek illetve gimnáziumi érettségivel rendelkező 

szakmanélküliek, és a 30–39 és 40–49 éves korosztályúak vannak. 

A tartós munkanélküliek munkaerőpiacra való visszatérésének segítésére és a 

munkanélküliség kiküszöbölésére különböző programokat indít a Zala Megyei 

Munkaügyi Központ. 

 

A tartós munkanélküliek képzés iránti igénye alacsony volt. A képzésbe vonás 

tekintetében nehézségekkel küzdenek, holott a felmérések szerint e réteg hátrányos 

helyzetének okozója gyakran a képzetlenség. 

 

A Zala megyei ÁFSZ által készített „Prognózis 2005-2006., a Munkaerőpiaci 

várakozások és lehetőségek a munkáltatói vélemények tükrében” című felmérése 

értelmében, a következő években a munkaerőpiacot stagnálás, illetve gyenge 

növekedés jellemzi majd. Azonban várhatóan a szellemi munkalehetőségek száma 

enyhe gyarapodást mutat majd a fizikai munkák kis mértékű csökkenése mellett. 

Összességében 2007-ben a foglalkoztatottak számában és a regisztrált munkanélküliek 

számában sem várható jelentős elmozdulás a korábbi évihez képest. 

 

A Keszthely- Hévízi Kistérségben 2006. első negyedéve során a KSH adatai szerint a 

kistérségben mérhető munkanélküliségi ráta 8.35% volt. Az előrejelzések értelmében 
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várható, hogy a munkaviszony megszűnések és a felvételek állománycsoportonkénti 

megoszlása a korábbi felmérésekhez hasonlóan nagyobbrészt a fizikai dolgozókat 

érintik. A pályakezdő munkakeresők helyzete javuló tendenciát mutat. 

 

Kistérség Munkanél-
küliségi ráta 

Munka-
nélküliek 

Foglalkoztatottak Inaktívak Foglalkoz
tatottsági 
ráta 

Aktív 
ráta 

Keszthely-
Hévízi 

8,35% 1636 17960 17778 48,1% 52,4% 

Forrás: Negyedéves adatok KSH kistérségekre bontva Zala megye 2006. 1. negyedév, 15 - 74 
korosztály 
 

A településen 2004-ben 4292 regisztrált vállalkozás volt, melyből 607 jogi 

személyiségű, 3685 jogi személyiség nélküli volt, valamint összesen 2906 volt az 

egyéni vállalkozások száma. A nyilvántartások szerint a fent említett 4292 

vállalkozásból 601 kiskereskedelmi üzletként működött 2004-ben. 

 

 

2.2.4. Műszaki infrastruktúra 

2.2.4.1. Közlekedés 

 

A Nyugat-Dunántúl Régió közlekedési infrastruktúrája az országos helyzethez képest 

viszonylag fejlettnek, kiépítettnek mondható, de még mindig nehézkes a régió egyes 

jelentősebb településeinek megközelíthetősége. 

A közeli Ausztria fejlettebb közlekedési hálózata előnyös megközelítési lehetőségeket 

biztosít a térség számára Európa felől (közlekedési folyosók, tervezett autópálya és 

vasútvonal fejlesztések). A közúthálózat kiépítettsége nyugat-kelet irányban jóval 

felülmúlja az észak-déli tengely fejlettségét. 

Az M7-es autópálya befejezése a Nemzeti Autópálya Rt. tervei szerint 2008-ra tehető, 

míg az M9-es autópálya az útfejlesztési program befejezésére, azaz 2015-ig készülhet 

el. 

Az alsóbbrendű főutak, illetve az M7-es és az M8-as utak tervezett fejlesztésétől a 

közlekedési nehézségek enyhülése várható, míg az M9-es út megvalósulásával az 

észak-déli közlekedés ugrásszerű javulása várható. 
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A régió északi részén húzódik az M1-es autópálya, amely az E60-as, illetve az E75-ös 

európai főútvonalakra csatlakozva köti össze Magyarországot a kontinens további fő 

közlekedési csomópontjaival. 

 

Keszthely megközelíthetősége a gazdaságban betöltött szerepüket nézve meglehetősen 

kedvezőtlen. Sem jelentős, nagy kapacitású vasúti fővonal, sem egyszámjegyű 

főközlekedési út nem érinti. 

 

A 71. sz. másodrendű főút Fenékpuszta felől, Gyenesdiás irányában vezet a Balaton 

északi partján. Keszthely területén, két helyen is új nyomvonalra helyezték a 71. sz. 

főutat, azonban ezek a szakaszok egy későbbi úthálózat előre átadott részelemei. A 

Fenékpuszta után megépült új nyomvonal annyira eltér a légvonaltól, illetve a Fenéki 

úttól, hogy a személygépkocsik nem választják az új utat, hanem a régi nyomvonalon 

haladva terhelik a város belső részeit. 

 

75. sz. főút Alsópáhok felől a 71. sz. főút csomópontjához csatlakozik, innen a 71. sz. 

főút vezet tovább keleti irányban. 

 

A 7327. jelű összekötőút Keszthely és Hévíz kapcsolatát biztosítja, és besorolása 

ellenére ezen az úton érkezik Keszthelyre a legnagyobb forgalom. 

 

A 7343. jelű, Keszthely- Várvölgyi út Tapolca felé tehermentesíti a 71. sz. főutat. 

 

A 71345. jelű Keszthelyi bekötőút vezet Keszthely vasútállomásig. A távolsági 

forgalom lebonyolítása mellett a városközpont elkerülését lehetővé tevő útvonal. 

 

A 73162. jelű Rezi bekötőút forgalma csekély. 

 

Keszthely vasúton két irányból közelíthető meg: Balatonszentgyörgy felől a Balaton 

déli partján vezető nagy forgalmú, villamosított, 1 vágánypárú fővonalhoz csatlakozik. 

A személyforgalom részben regionális, részben országos hatókörrel bír, IC-kapcsolata 

van a fővárossal. A személyvonatok komfortfokozata igen alacsony, zömmel csak 2. 

osztályú kocsikkal közlekedő szerelvényeket lehet igénybe venni, a járműállomány 
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igen elavult, a kereslet igényei mögött minőségében jóval elmarad. A vonal áteresztő-

képessége alacsony, ezért gyakran zsúfoltság jelentkezik. A másik irányból, a Balaton 

északi partja felől, Tapolcán keresztül lehet eljutni Keszthelyre mellékvonalon, a vonal 

nem villamosított, a közlekedő vonatok komfortfokozata az előzőekben leírtakhoz 

hasonló. 

 

Légi közlekedés tekintetében a beton pályával rendelkező, tavaly, 2005-ben felújított, 

nemzetközi forgalmat is bonyolító sármelléki FLY Balaton (régi nevén: Balaton- 

West- Airport) repülőtér a legjelentősebb. A létesítmény nemcsak kisebb magán- és 

sportgépek, de nagyobb utasszállító repülőgépek fogadására is alkalmas. A légikikötő 

jelenleg elsősorban Németországból, Svájcból, Dániából és Oroszországból fogad 

charter járatokat. 

Újdonságként meg kell említeni a RYANAIR légitársaság járatait, melyek egész 

évben heti háromszori gyakorisággal közlekednek a London- Sármellék- London és a 

Frankfurt- Sármellék- Frankfurt útvonalon. 

3-4 éven belül új járatok és további magyar repülőterek bekapcsolásával piacvezetők 

kívánnak lenni Magyarországon. Egyéb külföldi légitársaságok, mint például a 

Lufthansa, a MALÉV, az OLT, a Helvetic Airways, a DAUAIR, a RyanAir vagy a 

Danish Air Transport, amely üzemeltet itt járatot. A járatok az elmúlt évig kizárólag 

áprilistól októberig közlekedhettek, általában hetes, vagy kéthetes gyakorisággal. Az 

elmúlt évi fejlesztéseknek köszönhetően azonban (kiépült az éjszakai navigációs 

rendszer, és egy 2.400 m² alapterületű utas terminál megépítését kezdték el) a 

repülőtér már az év teljes időszakában fogadhat utasokat. Az üzemeltető tervei szerint 

a repülőtér eddigi néhány tízezres utasforgalma középtávon akár az éves 200.000-es 

utasszámot is elérheti. A növekedés egyrészt a fentebb már említett, egész éves 

üzemeléstől, valamint diszkont légitársaságok megjelenésétől várható. Ezzel 

kapcsolatban a repülőteret üzemeltető társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat több 

nemzetközi céggel is, melytől a térség szolgáltatói (fürdők és szállodák) elsősorban az 

egyéni turisták szegmensében remélnek jelentősebb növekedést. 

A Fly Balaton repülőtéren ez év végére várják az újjászülető balatoni polgári repülés 

200.000. utasát. 

A repülőtér igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az idén májusban átadott új 

terminálépületet a nemrégiben elhunyt, legendás focistáról, Puskás Ferencről nevezik 
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el, ezért a terminál egyes területein tárlatok mutatják majd be Puskást és az 

Aranycsapatot. 

Közúti közlekedés jellemzői Keszthelyen 

A városon belül az úthálózat-kiépítettség aránya jó, azonban a „burkolt út” kifejezés 

nem minden esetben jelent jó minőségű utat. Gyakran előfordul, hogy csupán vékony 

aszfaltréteggel ellátott, vagy bitumenezett, gyengébb minőségű felülettel találkozunk 

(pl. Rákóczi út, Stromfeld Aurél u.). Más jellegű probléma, hogy a 80-as évek elejétől 

a gáz-, szennyvíz-, csapadékvíz-elvezetési és telefonprogram megvalósítása során 

jelentős szakaszokon kellett megbontani az útfelületet, ezek nyomai ma is láthatók. 

Fontos feladat e sebhelyek eltüntetése, a jobb minőségű útfelületek kialakítása. 

Tömegközlekedés Keszthelyen 

Keszthelyen a távolsági és a helyi tömegközlekedést egyaránt a Volán bonyolítja. A 

helyi járatok az önkormányzat támogatásával működnek. A városi tömegközlekedés a 

szolgáltatási kínálatával nehezen tudja követni az időben és térben változó keresletet 

(a nyári időszakban kiugróan magas az utasok száma). A forgalom területi megoszlása 

is egyenetlen a városon belül – van olyan vonal, ahol mindössze napi 2–3 járat 

közlekedik. A jelenleginél intenzívebb közlekedés aligha fenntartható gazdaságossági 

szempontból. 

Elkészült Keszthely közlekedési koncepciója (2004), amelynek megvalósítása 

javíthat a város közlekedési problémáin. 

Vízi közlekedés, változások a tulajdonviszonyok terén 

Keszthely jelenleg egy közforgalmú balatoni kikötővel és a Phoenix kereskedelmi 

vitorláskikötővel rendelkezik. A kikötői infrastruktúra elemei a MAHART 

tulajdonában vannak, karbantartásuk, esetleges fejlesztésük a BAHART (Balatoni 

Hajózási Részvénytársaság) feladatát képezik. A minél hatékonyabb működtetés 

érdekében a Balaton-parti önkormányzatok - köztük Keszthely részvételével - tervezik 

a BAHART 49%-os állami tulajdonrészének mihamarabbi átvételét, melynek 

érdekében az ÁPV Zrt. még idén megteszi ajánlatát a most 51 százalékot birtokló 

önkormányzatoknak. 
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A városnak két magánklub által üzemeltetett vitorláskikötője is van. 

Vasúti közlekedés jellemzői Keszthelyen 

Keszthelyen a 26/a jelzésű vasútvonal vezet keresztül, a forgalom nagy részét a 

személyszállítás teszi ki, az áruszállítás szerepe itt alárendelt. A város déli irányban 

csatlakozik a Balaton déli partján vezető fővonalhoz, közvetlen vonatokkal/közvetlen 

kocsikkal lehet eljutni a fővárosba, Tapolcára, Fonyódra, Szombathelyre, Pécsre, 

Miskolcra, Sátoraljaújhelyre és Nyíregyházára. Balatonszentgyörgyi átszállással az 

ország más területei is elérhetők. Közvetlen kocsi közlekedik Nagykanizsa, ill. Eger 

irányába. A távolsági összeköttetések IC, gyors- ill. sebesvonatok, 1-2. osztályú 

kocsikkal, a helyi jelentőségű személyvonatok csak 2. osztályú kocsikkal közlekednek. 

 

A személyszállítás-teherszállítás arányán a jövőben sem indokolt változtatni. Ipar-

területként a Balaton-törvény Tapolcát jelöli meg, ezért az áruszállítással kapcsolatos 

nagyobb beruházások megvalósítása nem indokolt. 

A vasúti közlekedés fejlesztése szempontjából fontos feladat a későbbiekben említésre 

kerülő sármelléki repülőtérrel megvalósítandó vasúti kapcsolat korszerűsítése, 

teheráru-szállítás céljából. Ez egyrészt a pálya felülvizsgálatát, az esetleges szükséges 

karbantartásokat, valamint az állomásokon szükséges változtatások elvégzését jelenti. 

Kerékpárutak 

A város kerékpárút-hálózata néhány egymással összeköttetésben nem levő szakaszból 

áll. Ezek a szakaszok a következők: 

• Gyenesdiás– Keszthely 

• Déli kerékpárút a Kis- Balaton felé (a Fenéki út és a vasútvonal között) 

• Rövid kerékpárút a Festetics-kastély körül 

• Keszthely és Keszthely- Kertváros közötti kerékpárút 

 

A Balaton körüli kerékpárút a várost érintő szakasza teljesen kiépült, megvan az 

összeköttetés Gyenesdiással, valamint Fenékpusztán keresztül Balatonszentgyörggyel. 

A Keszthely és Fenékpuszta közötti kerékpárút kifejezetten turisztikai célokat szolgál, 

kapcsolódva a Balaton körüli kerékpárúthoz: lehetővé teszi a kerékpárral történő 
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eljutást Keszthely és a régészeti értékekben bővelkedő Fenékpuszta között. Érdemes 

lenne elgondolkodni azon is, hogy – mivel a meglévő kerékpárút vonalvezetése nem 

túl kedvező – a Fenyves fasorban egy új útvonal kerüljön kijelölésre, esetleg 

kiépítésre, hiszen ez a nyomvonal az 1800-as évektől útként szerepel, a 

megvalósításához hatástanulmány elkészítésére nincsen szükség. Az útvonal esztétikai 

és történelmi értéke nem kérdéses, az idegenforgalmi célokat kitűnően szolgálná, a 

jelenlegivel ellentétben tisztább, csendesebb környezetben vezetne. 

A térségi turizmusfejlesztési elképzelések megvalósulásával a Keszthely– Gyenesdiás 

és Keszthely- Kertváros közötti kerékpárút turistaforgalma is várhatóan felerősödik. 

Keszthely és Hévíz kerékpárúttal történő összekötése megtörtént: a városon keresztül 

kerékpárútként kijelölt közforgalmú útszakasz közvetlenül kapcsolódik a városhatártól 

Hévízig megépült kerékpárúthoz, így a két település között is lehetséges a biztonságos 

kerékpáros közlekedés. 

 

 

2.2.4.2. Vízellátás, szennyvízkezelés és csapadékvíz-elvezetés helyzete Keszthelyen 

 
A vízellátásért a Dunántúli Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Üzemigazgatósága 

felelős. A szolgáltatott vízmennyiség 5400–5500 m3/nap, a víz 90%-a Nyírádról 

érkezik (karsztvíz), a fennmaradó 10%-ot a kisebb, fúrt kutak adják. A helyi 

ivóvízhálózat hossza 74 km, 4 közkifolyó található a városban. A lakosság 99%-a 

vezetékes ivóvízzel ellátott, a fennmaradó 1% a közkifolyókból nyer ivóvizet. 

Fejlesztés itt nem szükséges, fontos a szolgáltatás szinten tartása, a karbantartás. 

A szennyvízcsatornával való ellátottság 85%-os, a közműolló 14% pontot tesz ki, ami 

kielégítő a város esetében. A szennyvíz kezelése 3 fokozatban történik, a 

foszfortalanítás is megoldott. Cél a 85%-os ellátottsági arány növelése. A legnagyobb 

hiányosságok a Kertváros területén mutatkoznak, itt a közeljövőben előreláthatólag 

13–14 000 méter vezeték megépítésére lesz szükség. Az építés költsége 446 millió Ft, 

az összeg önkormányzati, lakossági, valamint pályázati úton szerezhető forrásból 

tevődik össze. Pályázati forráslehetőségek: céltámogatás, Vízügyi Alap, 

Környezetvédelmi Alap, Megyei Területfejlesztési Tanács, Balatoni Fejlesztési 

Tanács. 
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A szippantott szennyvíz – napi 30–40 m3 mennyiség, eltörpül a közcsatornák által 

befogadotthoz képest – elhelyezése nem Keszthely közigazgatási területén történik, 

hanem Alsópáhokon. Az önkormányzat évente 500–600 ezer forinttal járul hozzá a 

költségekhez, ehhez hozzáadódik még a lakosság által díjként befizetett összeg. A 

szennyvízhálózat bővítésével Keszthelyen értelemszerűen csökkenni fog a szippantott 

szennyvíz-szállítással kapcsolatos igény. Azonban az alsópáhoki elhelyező telep 

működtetésére ezután is szükség lesz, mivel a regionális ellátást ez a telep biztosítja. 

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

következők: 

• nyílt csatorna (fedett v. fedetlen) hossza 76800 m 

• zárt csatorna (csővezeték) hossza 38000 m 

• záportározók száma a városban: 3 

A záportározók által befogadott víz, tisztítás után a Balatonba kerül. A tisztítás három 

lépésben történik: ülepítés, rácsos szűrés, nádszűrő. 

A hálózat állapota megfelelőnek mondható – a fenntartás nem minden esetben meg-

oldott, több helyen esetleges a csatornák tisztítása, karbantartása. Ennek magyarázata, 

hogy az utcai árkok karbantartására nincs fedezete az önkormányzatnak. Az ellátottság 

területi eloszlása nem egyenletes, Kertvárosban minimális a kiépített vízelvezetés. 

Ezért a fejlesztési programban szerepel 20000 m hosszúságban vízelvezető rendszer 

megépítése az elkövetkező 5 év folyamán. A program megvalósítása jelenleg a 

tervezés szakaszában van. A beruházás költsége várhatóan 50–60 millió forint, 

melynek forrása részben címzett támogatás, részben pályázatok. 
 

Közüzemi szolgáltatások Keszthelyen 

Tételek 1990 1999 1999/1990 2004 2004/1999 
Háztartási villamosenergia-fogyasztók száma 9 391 11 411 1,215 11634 1,02 
Háztartások részére szolgáltatott villamos energia 
mennyisége (MWh) 26515 25 385 0,957 27327 1,076 

Vezetékes gáz háztartási fogyasztók száma 3 816 6 059 1,588 6587 1,087 
Háztartásoknak értékesített vezetékes gáz (1000 m3) 6 059 8 141 1,344 11064 1,359 
Közüzemi vízvezeték-hálózat (km) 100 83,5 0,835 84,6 1,013 
Közüzemi vízhálózatra bekapcsolt lakások száma 8 003 8 523 1,065 8843 1,037 
Közterületi kifolyók száma 38 4 0,105 2 0,5 
Lakosságnak szolgáltatott víz (1000 m3) 1 420 794 0,559 743 0,935 
Közcsatorna-hálózat (km) 103,1 108,5 1,052 112,1 1,033 
Közcsatorna-hálózatra rákapcsolt lakások száma 6 959 7 310 1,050 7832 1,071 

Forrás: Zala megye statisztikai évkönyve 1990, 1999, 2004 KSH, Budapest 
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2.2.4.3. Hulladékkezelés jellemzői Keszthelyen 

 
A városban keletkező hulladék mennyisége évente 8–10 ezer tonnát tesz ki. A kevés 

ipari hulladék miatt ennek közel kétharmada (60–66%) lakossági eredetű hulladék. A 

települési összegyűjtött hulladékot a KETÉH Kft telephelyére szállítják, onnan 

tömörítés és átrakás után nagyobb részben Marcaliba, kisebb részben Tapolcára 

szállítják, és ott ártalmatlanítják. 

 

Jelenleg a Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. végzi 14 másik település mellett 

Keszthelyen is a kommunális tevékenységeket, köztük a városi szemétszállítást, 

továbbá Keszthely város közútjainak tisztántartását, a lomtalanítást, az illegális 

szemétlerakók megszüntetését, a rendezvények utáni takarítást. 

 

Fontos lenne a városban a szelektív hulladékgyűjtés- és kezelés lehetőségeinek 

bővítése, hiszen a hulladék jelentős része újrahasznosítható anyagokat tartalmaz. Így 

egyrészt csökkenhet a lerakókra szállítandó szemét mennyisége, másrészt az anyagok 

újrafelhasználása elősegítheti a természeti erőforrások megkímélését, a fenntartható 

fejlődést. E törekvés fontossága egy olyan városban, ahol a turizmus révén a hulla-

dékban magas arányt képvisel a csomagolóanyag (papír, műanyag flakonok) nem lehet 

kérdéses. A szelektív hulladékgyűjtés megoldása beruházás igényes (hulladékgyűjtő 

konténerek beszerzése, hulladékválogató telep kialakítása). A fejlesztést a magas költ-

ségek miatt célszerű több település együttműködésével megvalósítani – az együtt-

működésben fontos szerep jut Hévíznek és a kistérség többi településének. A folyamat 

részét képezi a lakosság pártoló hozzáállásának kialakítása, ez más városok 

tapasztalatait figyelembe véve feltehetően több évet vesz igénybe. 

Az építési törmelékek elhelyezése Keszthelyen megoldott, földszigeteléssel ellátott 

szervetlenhulladék-lerakó működik a városban.  
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2.2.5. Közigazgatás 

A város élén 1990. óta választott önkormányzat áll. 1990-ben a képviselők és a 

polgármester választásával megszűnt Magyarországon a "Tanácsrendszer". Az 

Önkormányzati törvény alapján új típusú önkormányzatok jöttek létre. 

A 2006. évi helyi önkormányzati választások győztese Ruzsics Ferenc lett, akit a 

Fidesz-KDNP jelölt a polgármesteri címre. Az önkormányzat összetétele a következő: 

10 képviselő a Fidesz-KDNP, 5 képviselő az MSZP-SZDSZ (ebből 1 SZDSZ) és két 

képviselő a Szövetség Keszthelyért Egyesület jelöltje. 

 

A képviselő-testület munkáját a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, az 

Oktatási és Kulturális, az Egészségügyi és Szociális, a Turizmus és Külkapcsolatok 

Bizottsága segíti. Megszűnt az Ifjúsági és Sportbizottság, ezekért az ügyekért 2006-tól 

az egyik képviselő személyében a városi tanácsnok a felelős. 

A városban Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik. 

 

Keszthely a Keszthely- Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás tagja, és 

székhelytelepülése, a társulás elnöke Keszthely város polgármestere.  

A társulás 27 tagtelepülése: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, 

Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, 

Karmacs, Keszthely, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, 

Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, Zalaszántó, 

Zalaszentmárton, Zalavár 

 
A település részvételével több gazdasági társaság is alapításra került, melyek a 

következők: 

 

• Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 

• Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 

• Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht. 

• Városüzemeltető Egyszemélyes Kft. 
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2.3. Turizmus 

2.3.1. A világ turizmusa 

A turizmus a gazdaság egyik legfőbb jövedelemteremtő és leggyorsabban növekvő 

ágazata. 

A World Travel & Tourism Council (WTTC) által készített szimulált turizmus 

szatellit számlarendszer adatai szerint 2004-ben a turizmus közvetlenül 1542,1 

milliárd USD-vel (3,8%) járult hozzá a világ GDP-jéhez, a multiplikátor hatásokat is 

figyelembe véve az ágazat részesedése 10,4%-ot tett ki.  

 

A Turisztikai Világszervezet (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) 

adatai szerint a világ turizmusa a 2004. évi dinamikus, 10%-os bővülést követően 

2005-ben ismét növekedést mutatott: a nemzetközi turistaérkezések száma 5,5%-kal 

emelkedett. 

 

A Turizmus Világszervezet (WTO) által végzett felmérések alapján a nemzetközi 

turizmus meghatározó általános trendjei a következőképpen alakulnak: 

• jellemző az évente többszöri, de rövidebb szabadság – ezáltal egész éven át 

jelentkezik igény turisztikai szolgáltatásokra és programokra 

• egyre több turista keres új úti célokat és új turisztikai termékeket; ezzel 

lehetőség nyílik új turisztikai területek kiépítésére, fejlesztésére 

• növekszik az „egészségtudatos” aktív - sport, fitness, wellness – pihenés iránti 

igény 

• a „vissza a gyökerekhez” motivációjú nosztalgiaturizmus egyre fontosabbá 

válik 

• egyre nagyobb az aktív, jómódú utazó nyugdíjasok száma 

• a hagyományos családmodell átalakulása új követelményeket támaszt a 

kínálati oldalon 

• egyre több mozgássérült utazik turistaként, számukra speciális szolgáltatásokat 

terveznek 

• a turisztikai termékek minőség-ár egyensúlya fontos 

• jelentős vonzerővé válik az eredeti formájában megőrzött természeti környezet 
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• a fürdőkultúra iránti igény szezontól függetlenül nagy 

• egyre nagyobb mértékben hoznak létre fedett szórakoztatási lehetőségeket, 

ezzel is meghosszabbítva az idegenforgalmi szezont 

• egyre több turista szeretné kielégíteni különleges érdeklődését, gyakorolni 

hobbiját (természetre, állatvilágra, történelmi helyszínekre, kulturális 

modellekre épülő turizmus) 

• konferencia-, a kongresszusi-, az üzleti-, az incentiv- és a kiállítási turizmus 

iránti igény dinamikus növekedése, új bevételi, illetve szezonalitás- csökkentő 

lehetőségeket teremt 

• A turisták egyre inkább maguk szervezik utazásaikat; a kommunikációs 

eszközök gyors fejlődésével kitüntetett szerephez jut az Internet. 

 

 

2.3.2. Kontinensünk turizmusa 

Európa a világ turizmusában még tartja vezető szerepét: a kontinens 2005-ben a 

nemzetközi turistaérkezések 54,6%-át mondhatta magáénak. 

Európán belül a legdinamikusabb növekedés Észak-Európát (+7,1%) és a déli, 

Mediterrán térséget (+6,2%) jellemezte. 

A Magyarországot is magában foglaló Közép- és Kelet-Európában 2005-ben 92 millió 

(+3,6%) nemzetközi turistaérkezést regisztráltak, amely 20,8%-os részesedést jelent a 

kontinens, illetve 11,4%-os részesedést a világ turizmusából. 

 

A társadalom állandó változásban van és az ebből adódó gazdasági, szociális és 

életmódbeli trendek elkerülhetetlenül hatnak a turizmusra is, amely szerves része 

társadalmunknak. 

Az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission –ETC) „Turisztikai 

megatrendek Európában 2005-ig és tovább” c. dokumentuma alapján az alábbi 

trendekről beszélhetünk napjainkban: 

• Egyre több az aktív, jómódú nyugdíjas, akiknek a körében: 

o nő a minőség, a kényelem és a biztonság iránti igény, 

o nő a személyre szabott termékek iránti kereslet, 

o nő a kereslet a szezonon kívüli hónapokban. 
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• A hagyományos családmodell átalakulása mellett csökken a háztartások 

átlagos létszáma, melyből adódóan azok szabadon elkölthető jövedelme és 

vásárlóereje tovább nő. Ebből adódóan: 

o nő a luxus iránti kereslet („egy kis kényeztetés nekem is jár”) 

o nő a városlátogatások és a rövid külföldi utazások iránti kereslet a 

korábban kevésbé népszerű időszakokban 

o nagyobb fokú érdeklődés várható a „télből a nyárba” jellegű üdülések 

iránt 

• Az emberek egészségtudatossága tovább erősödik, ezáltal: 

o azon desztinációkat, amelyekhez egészségre káros hatásokat 

asszociálnak a turisták, könnyebben el fogják kerülni a jövőben 

o a kizárólag napsütést kínáló vakációk iránti kereslet tovább csökken. 

o a szabadidő aktív eltöltése és az aktív turizmus népszerűsége erősödik. 

o magasabb lesz a „wellness” termékek, a gyógyfürdők és a fitness-

központok iránti kereslet. 

• Az iskolai végzettség átlagos szintje emelkedik, ebből adódóan a szabadidős 

utazások során nő a művészetek, a kultúra és a történelem szerepe. 

• A fizetett szabadságnapok számának emelkedése megállt, ugyanakkor a 

mindennapos és fokozódó stressz miatt nő a szabadidő és a kikapcsolódás 

iránti vágy. Ebből adódóan: 

o egyre jellemzőbb a több, rövidebb szabadidős célú utazás 

o nő a valódi, aktív kikapcsolódást kínáló termékek iránti kereslet 

• Az egyre tapasztaltabb fogyasztók egyre szigorúbb elvárásokat teremtenek a 

minőségre és az ár/érték arányra vonatkozóan, valamint egyre kritikusabbak a 

kialakított kínálattal szemben. Ezáltal egyre kedveltebbé válnak a teljes körű, 

változatos és kiegyensúlyozott élményt kínáló régiók, ami egyúttal hatékony 

desztináció menedzsmentet igényel. 

• Az internethez történő hozzáférés, illetve az internetnek turisztikai 

információgyűjtésre és turisztikai termékek megvásárlására történő használata 

tovább növekszik. Ezáltal: 

o a tapasztalt turisták egyre gyakrabban saját maguk állítják össze 

utazásaikat, így az utazási irodák szerepe visszaszorul 

o az internetes vásárlás lehetősége növeli a késői foglalások gyakoriságát 
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• A nagy sebességgel közlekedő vonatok és a fapados járatok elérhetősége 

bővül, ezáltal népszerűbbek lesznek a rövid utazások során gyorsan és olcsón 

megközelíthető desztinációk. 

• A terrorizmus, a regionális háborúk, a környezetszennyezés és a mindennapi 

életünk sajnálatos velejárójává váló számos egyéb válsághelyzet egyrészt a 

biztonság iránti igény, másrészt a környezet iránt érzett felelősség erősödését 

hozza magával. 

 
 

2.3.3. A turizmus jelenlegi helyzete Magyarországon 

A turizmus Magyarország gazdaságában is fontos szerepet tölt be. 

A WTTC számításai alapján hazánkban a turizmus 2004-ben 4,7%-kal járult hozzá a 

gazdaság teljesítményéhez, a multiplikátor hatást is figyelembe véve az ágazat 

részesedése 10,1%-ot tett ki. 

A foglalkoztatottak 5,2%-a, 237,7 ezer fő dolgozott a turizmusban, a turizmus által a 

teljes nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma elérte a 385,7 ezret (9,8%). Ez azt 

jelenti, hogy Magyarországon minden tizedik munkahely közvetve vagy közvetlenül a 

turizmusnak köszönhető. 

 

2005-ben Magyarország turizmusa az elmúlt másfél évtized legjobb eredményét 

könyvelhette el. Az elmúlt évben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 

Magyarországra látogató külföldiek száma 38,6 millió fő volt, ami a 2004. évhez 

képest 2,5 millióval több látogatót jelent (+6,9%), és az 1998 óta mért legmagasabb 

érték. 

A látogatók 97,7%-a Európából, 56,1%-a az Európai Unió 24 országából érkezett. 

Az elsődleges küldő piacainkról1 kivétel nélkül emelkedett a látogatóforgalom: Nagy-

Britanniából és Norvégiából egyharmadával többen érkeztek, de az olasz, svéd, 

holland és a dán látogatók száma is 10% feletti mértékben emelkedett. 

Németországból és Ausztriából kisebb mértékben, de szintén nőtt a hazánkba érkezők 

száma. 

                                                
1 Elsődleges küldő piacok: Németország, Nagy-Britannia, Ausztria, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, 
Észak-Európa (Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország) és Hollandia 
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Fejlődő küldő piacaink2 közül Kínából több mint másfélszeresére, Lengyelországból 

és Franciaországból közel egyötödével, Japánból 15, Spanyolországból pedig 13%-kal 

több látogató érkezett. Romániából stagnált, Oroszországból kismértékben, Izraelből 

jelentősen csökkent a hazánkba érkezők száma. 

A további küldő piacok közül dinamikus, 15%-ot meghaladó mértékben emelkedett a 

Belgiumból, a balti államokból, Görögországból, Portugáliából és Szlovákiából 

hazánkba látogatók száma. 

 

Az ország földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a Magyarországra látogatók 

döntő többsége, mintegy kilenctizede közúton érkezett az elmúlt évben. A második 

helyen álló repülő részesedése 5,4% volt, míg a vasutat a hazánkat felkeresők 3,9%-a 

választotta. 

2005-ben a legdinamikusabban, 20,5%-kal a Magyarországra repülőgéppel érkezők 

száma emelkedett. Az elmúlt évben a diszkont légitársaságok forgalmát is 

nagymértékű bővülés jellemezte, 2004. évhez képest több mint két és félszeresére nőtt. 

 

2005-ben a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek csaknem 6,9 millió vendéget 

fogadtak, akik több mint 19,3 millió vendégéjszakát töltöttek Magyarországon: a 

vendégek száma 4,8%-kal (+317 ezer vendég), a vendégéjszakák száma 2,3%-kal 

(+435 ezer vendégéjszaka) emelkedett az előző évhez képest. A külföldi és a belföldi 

vendégforgalom egyaránt stabil növekedést mutatott. A külföldi vendégek száma 3,4 

millió volt, akik 10,6 millió vendégéjszakát töltöttek el a magyarországi kereskedelmi 

szálláshelyeken. A több mint 3,5 millió belföldi vendég által eltöltött vendégéjszakák 

száma meghaladta a 8,7 milliót. 

A kereskedelmi szálláshelyeken az átlagos tartózkodási idő 2005-ben 2,8 éjszaka volt: 

a külföldi vendégek 3,1 éjszakát, a belföldi vendégek 2,5 éjszakát töltöttek el. 

A kereskedelmi szálláshelyek közül a vendégéjszakák több mint kétharmadát (13,4 

millió vendégéjszaka) regisztráló szállodák, azon belül a magasabb kategóriájú házak 

forgalmát kiemelkedően pozitív eredmények jellemzik: a szállodák átlagosan 6,4%-os 

(+800 ezer vendégéjszaka az előző évhez képest) forgalomnövekedése mellett az 

ötcsillagos szállodákban 13,1%-os, a négycsillagos házakban 12,9%-os emelkedés 

volt tapasztalható. 

                                                
2 Franciaország, Spanyolország, Japán, Oroszország, Kína, Lengyelország, Izrael és Románia 
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A gyógyszállókban 8,7%-kal, a wellness- szállodákban közel héttizedével (+65,7%) 

nőtt a vendégéjszakák száma. 

 

A belföldi turizmus Magyarországon egyre jelentősebb szerepet tölt be: míg 1991-ben 

a kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 35%-a származott 

belföldi vendégektől, 2004-re ez az arány 45%-ra nőtt. 

A kereskedelmi és magánszálláshelyeken 1991 és 2005 között a belföldi vendégek 

száma több mint kétszeresére (+120%), 1,7 millióról mintegy 3,7 millióra emelkedett. 

A belföldi vendégéjszakák száma csaknem kétharmadával bővült: az 1991-es 6,1 

millió vendégéjszakával szemben 2005-ben hazai kereskedelmi és 

magánszálláshelyeken 8,95 millió vendégéjszakát töltött a magyar lakosság, miközben 

a beutazó turizmus legfontosabb mutatószámai – vagyis a külföldi vendégek és az 

általuk eltöltött vendégéjszakák száma – szinte változatlanok maradtak (2.6%-os 

növekedés). 

Az életszínvonal és a lakosság utazásra fordítható diszkrecionális jövedelmének 

növekedésével Magyarországon a belföldi turizmus volumenének további növekedése 

várható. 

 

A belföldi turizmus mind területi, mind időbeni eloszlását tekintve kevésbé 

koncentrált, mint a beutazó turizmus. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött belföldi 

vendégéjszakák szezonális alakulása az elmúlt években nem változott, 2000 és 2004 

között a vendégéjszakák 61,3-63,2%-a a május szeptember, 45,2-47,0%-a a június-

augusztus közötti időszakban realizálódott. 

Ezzel párhuzamosan a belföldi vendégéjszakák száma az elmúlt öt évben 6,8%-kal 

bővült, ami 536 ezerrel több belföldi vendégéjszakát jelent a kereskedelmi 

szálláshelyeken. A növekedés egyharmadát (180 ezer vendégéjszakát) a főszezonon 

kívüli hónapokban regisztrálták. 2000 és 2004 között a legdinamikusabb növekedést 

az augusztus (+16,1%) és a május (+12,8%) belföldi vendégforgalma mutatta, 

januárban és novemberben közel egytizedével emelkedett a belföldi vendégéjszakák 

száma. 
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2.3.4. Előrejelzés 

Az Ecostat 2006 első félévi Turizmusbarométere szerint a magyarországi turizmus 

korábbi, a nemzetgazdaság egészével arányos teljesítmény-bővülése mérséklődik. Az 

előrejelzés az ágazat idei 2-3 százalék közötti fejlődését valószínűsíti. A 

teljesítmények mérsékeltebb növekedése az éleződő nemzetközi versennyel, az adriai 

térség politikai-gazdasági konszolidációjával, valamint a csapadékos, hűvös 

időjárással van összefüggésben. A második félévi és a jövő évi kilátásokra a kormány 

Új egyensúly programjának keresletszűkítő intézkedései hatnak. 

 

A magyar családok majdnem fele tervez valamilyen utazást a következő hónapokban, 

jelentős részük, 60 százalékuk elsősorban belföldi utat választ a forint árfolyamának 

gyengülése miatt. A 3 hónapon belül utazást tervezők 10 ezer és 1,5 millió forint 

közötti összeget szánnak nyaralásra, személyenként átlagosan 170 ezer forintot. A 

felmérés szerint a szállodák a következő évben számos fejlesztést terveznek, ami azt 

jelzi, hogy a beutazó forgalom növekedésére számítanak. A szállodák kétharmada 

további versenytárs megjelenésével számol. 

 

Szintén a verseny fokozódását várják az utazásszervező vállalatok is, ezen vállalkozók 

vannak a legnehezebb helyzetben, mivel a forint árfolyamának gyengülése miatt 

szűkülhet a piacuk, ami a jövedelmezőségüket érzékenyen befolyásolhatja – áll a 

felmérésben. 

 

A vendéglátó-ipari vállalatok a következő fél évet nem látják túl rózsásnak, ezért 

kiegészítő, egyéb szolgáltatásokkal igyekeznek megtartani, kiszélesíteni a vendégkört. 

Ezek a vállalkozások egyaránt bíznak a belföldi és a külföldi vendégek számának 

növekedésében. A felmérés szerint ezen cégek több munkaerőt vesznek fel, mint 

amennyit elbocsátanak, és tervezik számottevő mértékű munkaerő kölcsönzését is. 
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2.3.5. A turizmus helyzete a Nyugat-Dunántúlon 

A Nyugat-Dunántúl természetföldrajza rendkívül változatos képet mutat, területén 

három nagytáj húzódik: a Kisalföld, az Alpokalja és a Dunántúli-dombság egy része, 

kiegészülve a Dunántúli Középhegység északi és nyugati peremvidékeivel. A 

változatos felszínű táj vízfolyásokban és természetes, illetve mesterséges állóvizekben 

gazdag. A régió területén számos országos védelem alatt álló természeti területegység 

található (Balaton Felvidéki Nemzeti Park, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Őrségi 

Nemzeti Park). 

 

A Nyugat-dunántúli régió gazdag természeti kincsekben, erőforrásokban, ezek 

megőrzése egyaránt környezeti és gazdasági érdek, kíméletes hasznosításuk a 

fenntartható fejlődés nagy lehetősége és feladata. A természeti kincsek tekintetében a 

régió termál és gyógyvizekben bővelkedik leginkább, területileg szinte egyenletes 

megoszlásban. 

 

A régiót a jelentős ipari központok kialakulása ellenére komoly környezeti problémák 

nem veszélyeztetik. A rendszerváltást követően számos korszerűtlen, a környezetet 

jelentős mértékben károsító iparág (például: textilipar, gépipar) termelése megszűnt, 

csökkent, vagy alakult át. Ugyancsak csökkent – elsősorban az agrárolló szétnyílása 

miatt – a mezőgazdasági termelésből eredő környezetterhelés mértéke. A természeti 

rendszereket ezért viszonylagos épség jellemzi. A magas biodiverzitás megőrzése 

mind környezeti, mind gazdasági (turizmus), mind társadalmi (életminőség) 

szempontból fontos.  

 

A nyugat-dunántúli régió turisztikai kínálatáról összességében elmondható, hogy a 

természetföldrajzi adottságokhoz hasonlóan változatos képet mutat. A turisztikai 

termék alapját képező vonzerők tekintetében a régióban legfontosabbak a gyógy- és 

termálfürdők, a kulturális örökség és kapcsolódó rendezvények, az aktív szabadidő 

eltöltés lehetőségei, valamint a bor és a gasztronómia. Ezen termékek nem minden 

esetben kidolgozottak, gyakran csak adottság szintjén léteznek. 

 

A régió turisztikai alapszolgáltatásai – szállás, illetve vendéglátóhelyek - területenként 

nagy eltérést mutatnak. Korábbi felméréseink során szerzett tapasztalataink azt 
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mutatják, hogy a települések több mint felénél a szálláshelyek mennyisége, minősége, 

illetve azok összetétele jelenti a fő problémát és számos esetben ez a turizmus 

fejlődését hátráltató döntő tényező. Szintén hasonló jellegű problémaként került 

megnevezésre az informatikai infrastruktúra elégtelensége (kevés a Tourinform iroda 

és non-profit iroda a térségben), a térséget bemutató kiadványok hiánya, az 

információs táblák alacsony száma, illetve számos esetben a szállás és 

vendéglátóhelyek tisztasága nem éri el az Európai Unióból érkező vendégek 

igényszintjét. 

 

Ugyanakkor a helyi önkormányzatok szerepvállalása az idegenforgalomban jelentős 

mértékben növekszik; számos helyen felismerték a turizmus adta lehetőségeket, illetve 

az abból fakadó előnyöket. Ezzel együtt mégis szembetűnő a vállalkozói szférával 

fennálló kapcsolatok gyengesége, mely leginkább a befektetői aktivitás orientálása és 

a külső források bevonása terén mutatkozik meg. 

 

A térségre jellemző főbb vonzerők az alábbiakban foglalhatók össze: 

• egészségturizmus: gyógy- és termálfürdők (pl. Balf, Bükfürdő, Hévíz, 

Sárvár és Zalakaros), wellness (pl. Bükfürdő, Sárvár, Zalakaros, 

Zalaegerszeg); 

• kulturális és örökségturizmus, városnéző túrák (Keszthely, Sopron, 

Győr, Pannonhalma, Kőszeg); 

• aktív turizmus (Keszthely: kerékpárturizmus, vízi sportok, horgászat, 

vadászat); 

• természetjárás - üdülések (Keszthely, Sopron- Kőszeghegyalja, Őrség, 

Nyugati határszél); 

• borturizmus, melyben a térség szinte minden borvidéke (soproni, 

kőszegi, zalai) helyet kap. 
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A régió turizmusban betöltött szerepét az alábbi táblázatokkal szemléltetjük: 

A kereskedelmi szálláshelyek adatai, 2005. 

Régió Férőhelyek 
száma Ebből szállodai Vendégek 

száma 
Vendégéjszakák 

száma 
Ország összesen 319.737 113.626 6.933.142 19.334.750 
Ebből 
Nyugat-Dunántúl 
összesen 

55.112 19.619 1.082.500 3.569.925 

Aránya (%) az 
országos adatokhoz 
viszonyítva 

17,2 17,2 15,6 13,3 

Ebből 
Győr-Moson-Sopron 
megye 

19.533 4.657 383.915 865.454 

Vas megye 10.860 3.847 262.142 890.589 
Zala megye 24.719 11.115 436.443 1.813.882 
Vas megyei adatok 
aránya a régiósokhoz 
viszonyítva (%) 

19,7 19,6 24,2 24,9 

Forrás: KSH 

 

Az ország területének 12%-át elfoglaló Nyugat-Dunántúl Régió lakossága hazánk 

népességének 10%-át adja. A turizmusban betöltött szerepe azonban ennél valamivel 

nagyobb - ha csak a kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek és vendégeinek számát 

tekintjük. Az ország kereskedelmi szálláshelyeit választó vendégek 15,6%, az e 

szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák 13,3 %-át a Nyugat-Dunántúl régióban 

regisztrálták. 

 

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma tervezési-statisztikai régiók szerint, 
2005. 

Vendégek száma (ezer fő) Vendégéjszakák száma (ezer éj) Régió 
Külföldi Belföldi Összesen Külföldi Belföldi Összesen 

Ország összesen 3.409,7 3523,5 6.933,1 10.646,1 8.688,6 19.334,7 
Ebből: 
Közép-
Magyarország 

2.237,7 571,9 2.809,6 5.738,8 1.245,7 6.984,5 

Közép-Dunántúl 233,3 462,6 695,9 1.157,8 1.225,5 2.383,3 
Nyugat-Dunántúl 431,9 650,6 1.082,5 1.863,1 1.706,8 3.569,9 
Dél-Dunántúl 194,1 534,0 728,1 828,4 1.373,7 2.202,1 
Észak-
Magyarország 

93,2 548,7 641,8 257,5 1.211,8 1.469,4 

Észak-Alföld 116,3 404,1 520,4 552,8 1.075,8 1.628,5 
Dél-Alföld 103,2 351,6 454,8 247,7 849,3 1.097,0 

Forrás: KSH 
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A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégek száma alapján a Nyugat-

Dunántúl hazánk második leglátogatottabb régiója a Budapestet is magában foglaló 

Közép-Magyarország után. (A turisztikai régiókat tekintve Budapest- Közép- 

Dunavidék és Balaton után a harmadik, a vendégek 10,4, a vendégéjszakák 10,0%-át 

adva.) 

Hazánk kereskedelmi szálláshelyein regisztrált külföldi vendégéjszakák 17,5%-át 

regisztrálták a régióban, míg a belföldi vendégéjszakák valamivel magasabb arányát, 

19,6%-át. A vendégek 40%-a külföldi, 60%-a belföldi volt, mely a belföldi turizmus 

túlsúlyát mutatja. 

 

 

2.3.6. A turizmus helyzete Keszthelyen 

Keszthely az ország turisztikailag frekventált térségében a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben helyezkedik el. 

 
A Magyarországon későn megindult polgárosodás következtében lassan fellendülő 

turizmus fogadóhelyei közül az első világháborút megelőzően Budapest és a 

gyógyfürdők mellett a Balaton déli partján lévő fürdőhelyek – egészen Keszthelyig –

örvendtek nagy népszerűségnek. A századforduló és az első világháború között e 

partszakaszon már 25 ezer vendégről szólnak a krónikák. A gyors növekedés annak 

volt köszönhető, hogy az itt lévő üdülőhelyeken nemcsak az idegenforgalmi 
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szálláshelyek férőhely kapacitását növelték meg, hanem a turizmust kiszolgáló 

létesítményeket is gyarapították, a szolgáltatások színvonalának emelésére, a 

kommunális létesítmények és az utak építésére is nagy gondot fordítottak. 

Keszthely tradicionálisan kedvelt üdülőhelye a belföldi és a nemzetközi turizmusnak, 

a helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége nagyobb részt a turizmus ágazat 

adottságaihoz kötődik. 

 

Egyes balatoni fürdőhelyek idegenforgalma,* 1937 

A fürdőhely 
megnevezése 

Az érkezettek száma Az eltöltött éjszakák száma 

 Belföldiek Külföldiek Összesen Belföldiek Külföldiek Összesen 

Hévíz 12190 1403 13593 156276 20790 177066 

Siófok 5934 3173 9107 108459 35880 144339 

B. Zamárdi 5632 186 5818 174685 3459 178144 

B. Szabadi 2864 18 2882 75599 384 75983 

B. Földvár 2160 655 2815 52410 6553 58963 

B. Szárszó 2375 216 2591 54334 4159 58493 

B. Világos 1209 62 1271 44638 1303 45941 

B. Szemes 1179 85 1264 41996 1897 43893 

Szántód 636 137 773 13866 2952 161818 

B. Füred 8769 1068 9837 113357 8573 121930 

Keszthely  2514 1214 3728 43664 17192 60856 

B. Almádi 6269 1301 7570 101054 13715 114769 

B. Lelle 4616 1513 6129 92683 22107 114790 

B. Boglár 2359 611 2970 155188 10082 165270 

B. Fenyves 2526 106 2632 74381 2279 76660 

Fonyódliget 912 23 935 23120 853 23973 

Révfülöp 540 26 566 12249 504 12753 

* A három napnál rövidebb ideig tartózkodók nélkül. 

Forrás: A magyar idegenforgalom alakulása 1927–1937 – Magyar Gazdaságkutató Intézet Bp., 1938 

 

A turizmus domináns gazdasági ágazat a településen, így a település folyamatosan 

törekszik a gazdasági egylábon állás megszüntetésére. A településnek óriási, de ki 

nem használt tartalékai vannak ebben a tekintetben. 
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A kistérség, a parttól távolabb eső településein a lakosság kisebb hányada él 

közvetlenül a turizmusból, akár munkavállalóként, akár vállalkozóként. 

 

Idegenforgalmi adóbefizetés (eFt) 
  
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Szálloda 37 261 42 431 42 003 39 070 41 332 24 258 

Panzió 5 071 4 178 7 525 5 422 5 736 19 323 

Túristaszálló 0 0 0 0 0 0 

Kemping 10 720 10 480 10 193 8 206 7 966 6 804 

Ifjusági szállás 0 0 0 0 0 0 

Egyéb 3 400 0 0 0 0 0 

Kereskedelmi 
szálláshely 
összesen: 56452 57089 59721 52698 55034 50 385 
Magánszállások 0 0 0 0 0 0 

Utazási irodák 499 703 450 1 0 0 

Egyéni befizetők 7 285 3 528 3 786 4 086 3 221 6 273 

Szobakiadók 
Egyesülete 

4 417 4 733 4 730 2 941 3 547 3 433 

Magánszállás 
összesen: 

12201 8964 8966 7028 6768 9706 

Mindösszesen: 68 653 66 053 68 687 59 726 61 802 60 091 

Forrás: http://www.keszthely.hu/15-3266.html 

 

A statisztikai adatokból jól kitűnik, hogy a város idegenforgalmi adóbevételei az 

utóbbi években csökkennek, a 2002-ig regisztrált bevételhez képest jelentős a 

különbség és az elmúlt 3 évben 60 millió forint körüli szinten stagnál. A városban 

működő szállodák, panziók a legjelentősebb adófizetők, ők adják az idegenforgalmi 

adóbevételek kétharmad részét. Igaz mindez akkor is, ha 2004/2005 viszonylatában 

jelentős csökkenés volt tapasztalható a szállodák részéről, ellenben a panziók 

számottevően többet fizettek be a város pénztárába, annak ellenére, hogy - mint a 

következő tábla adatai szemléltetik - a panziók szobaszáma csökkent 2005-ben az azt 

megelőző évhez képest. 

 

A kiadható szobák száma csökkent a leginkább belföldi utazók körében kedvelt 

magánszállásadás esetében, azonban ugyanúgy, mint a panziók esetében növekedés 

volt tapasztalható a bevételeik, és így az adófizetésük mértékében is. Mindez annak 
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ellenére alakult így, hogy a vendégek száma és a vendégéjszakák száma is csökkent, 

viszont az átlagos tartózkodási idő csekély mértékben, de növekedett. 

 

Keszthely szálláshelykapacitás 
 

 
2004 

 

 
2005 

 
Szálláshely 

típusa 
Egységszám Kiadható Egységszám Kiadható 

   Szoba Ágy Férőhely   Szoba Ágy Férőhely 

Szálloda   476 994 1 081 13 494 1 000 1 103 

Panzió   155 381 434 7 104 231 283 

Turistaszállás   87 386 386 2 83 370 370 

Ifjúsági 

szállás                 

üdülőház 

összesen   108 253 274 5 126 295 319 

Kemping       1 880 3     2 180 

Összesen   826 2014 4 055 30 807 1 896 4 255 

Magánszállás   2 129 4120 4 230 738 1 779 3 580 3 640 

Mindösszesen   2955 6134 8 285 768 2586 5 476 7 895 

Forrás: http://www.keszthely.hu/15-3266.html 

 

A keszthelyi szállodák szobakínálata gyakorlatilag nem változott az elmúlt két évben. 

A szállodák esetében csökkent mind a vendégek száma, a vendégéjszakák száma és az 

átlagos tartózkodási idő is. 

 

Keszthely vendégforgalma meglehetősen érdekes módon alakult az elmúlt években. 

Míg a vendégek száma csekély mértékben, de növekedett, addig a vendégéjszakák 

száma csökkent, csakúgy mint az átlagos tartózkodási idő. 
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Keszthely szálláshelyeinek főbb mutatói 
 2004.I - XII.hó 2005.I - XII.hó 

Szálláshely 
típusa Vendégszám Vendégéjszak

a szám 

Átlagos 
tartózkodá
si idő 

Vendéglétszá
m 

Vendégéjszaka 
szám 

Átlagos 
tartózkod
ási idő 

 fő % éj %   fő % éj %   
Szálloda 
összesen 37 223 64,79 

118 
747 55,56 3,19 36 883 63,54 114 114 54,92 3,09 

***           34 649 59,69 106 979 51,49 3,09 

**           2 234   7 135 3,43 3,19 

*                     

Panzió 3 625 6,31 
12 

128 5,67 3,35 5 809 10,01 17 213 8,28 2,96 

Turistaszállás 909 1,58 4 798 2,24 5,28 1 467 2,53 5 096 2,45 3,47 
Ifjúsági 
szállás                     
üdülőház 
összesen 3 074 5,35 

10 
713 5,01 3,49 3 468 5,97 14 574 7,01 4,20 

Kemping 6 804 11,84 
32 

826 15,36 4,82 6 022 10,37 30 397 14,63 5,05 

Összesen 51 635 89,88 
179 
212 83,85 3,47 53 649 92,43 181 394 87,30 3,38 

Magánszállás 5 815 10,12 
34 

530 16,15 5,94 4 395 7,57 26 384 12,70 6,00 

Mindösszesen   
57 

450 100,00 
213 
742 100,00 3,72 58 044 100,00 207 778 100,00 3,58 

Forrás: http://www.keszthely.hu/15-3266.html 

 

A keszthelyi idegenforgalom kapcsán lényeges a közvetlen balaton parti 

versenytársakra fókuszálni, kiemelten Siófokra és Balatonfüredre. Ennek megfelelően 

végeztünk el egy összehasonlító elemzést a három város vendégforgalma valamint 

szálláshely-kapacitása tekintetében. 

 
Kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma az érintett 

településeken 2004-ben 
Település Férőhely Vendég 

összesen 
Külföldi 
vendég 

Vendégéjszaka 
összesen 

Vendégéjszaka 
külföldi 

Keszthely 8466 59757 32140 223577 147601 
Balatonfüred 15195 115526 71666 523732 398079 
Siófok 33941 198125 103818 753179 509207 

 

Kereskedelmi szálláshelyek és a magánszálláshelyek kapacitása és vendégforgalma az érintett 
településeken 2005-ben 

Település Férőhely Vendég 
összesen 

Külföldi 
vendég 

Vendégéjszaka 
összesen 

Vendégéjszaka 
külföldi 

Keszthely 8181 60347 27684 214896 124776 
Balatonfüred 15305 115338 65137 485677 352830 
Siófok 33002 232311 101377 769468 443472 
Forrás: KSH Megyei évkönyv 2005 
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Mindebből jól látható, hogy a belföldi turizmus élénkülése mellett érezhetően 

csökkent a külföldi vendégek száma mind a három érintett településen, azonban míg 

Siófokon a regisztrált vendégéjszakák száma növekedett, addig Keszthelyen ugyanez a 

mutató szintén csökkenő tendenciára enged következtetni. 

Keszthelyre érkező vendégek száma szinte alig változott az elmúlt két év során, 

azonban Siófok példája jól szemlélteti, hogy az idegenforgalomra nehezedő 

problémák ellenére is lehet fejlődni. 

Keszthely számára kiemelt fontosságú, hogy a Balaton térségi legfontosabb 

versenytársai mellé fel tudjon nőni, valamint hogy fejlődésben felvegye velük a 

versenyt, lemaradását mihamarabb behozza. 

 

 

2.3.7. A turizmus szervezeti rendszere a Nyugat-Dunántúl Régióban 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság (RIB) eddig (az idei 

kormányátalakításig) a turizmus területi irányításában segítette a felelős miniszter 

munkáját a turisztikai régióban. Jogszabályban megfogalmazott feladatai az alábbiak: 

• a nemzeti turizmuspolitikával összhangban a régió turizmuspolitikájának, 

turizmusfejlesztési koncepciójának, terveinek és azok megvalósítási 

programjainak kialakítása, és - az adott területen működő regionális 

területfejlesztési tanáccsal történt egyeztetést követően - a végrehajtás 

koordinálása az érintett megyei és települési önkormányzatokkal, valamint a 

gazdasági kamarákkal, 

• a turisztikai infrastruktúra fejlesztésének segítése, 

• a kistérségi turisztikai együttműködés kialakításának és működésének 

ösztönzése, 

• az Európai Unió regionális programjaiban való részvétel előkészítése, 

• a nonprofit jellegű marketing, termékfejlesztési és információs munka 

koordinálása, 

• együttműködés az önkormányzatokkal, a gazdasági kamarákkal, a szakmai 

szervezetekkel, a területfejlesztési tanácsokkal, a megyei és a települési 

idegenforgalmi hivatalokkal és a Tourinform irodákkal,  

• a turisztikai oktatás és szakképzés regionális feladatainak segítése, 

• a turisztikai döntések érvényesülésének figyelemmel kísérése, 
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• a jogszabály által feladatkörükbe utalt egyéb döntési, véleményezési, 

ellenőrzési feladatok ellátása. 

 

A feladatok ellátására a Turisztikai Célelőirányzatból biztosított forrás, valamint – ha 

tudott ilyet képezni – saját fejlesztési forrás nyújtott fedezetet. Sajnos az utóbbi négy 

forráshiányos esztendőben nemcsak kevesebb helyi pályázatot tudtak kiírni, de létük 

és önállóságuk is veszélybe került. 

A RIB munkaszervezete a turizmussal kapcsolatos marketing feladatokat végző 

Magyar Turizmus Zrt. belföldi hálózatához tartozó Regionális Marketing 

Igazgatóság. 

 

A legutóbbi kormányátalakítás a RIB-ek felügyeletét és irányítását a hasonló 

regionális szervezetekével együtt a választott regionális önkormányzatok hatáskörébe 

kívánja utalni. 

 

A helyi önkormányzatok feladatai közé tartozik többek között a településfejlesztés, a 

településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, közreműködés a 

foglalkoztatottság megoldásában, közösségi tér biztosítása, valamint közművelődési, 

tudományos és művészeti tevékenység támogatása, melyek a turizmus alapfeltételeit 

biztosíthatják. Ugyanakkor az egyes önkormányzatok maguk határozhatják meg, 

hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon látnak el. 

A megyei önkormányzatok nem mindegyike tekinti érdemi feladatának a turizmust: a 

törvényben számára előírt kötelező feladataik kellő érdekeltség hiányában háttérbe 

szorulnak. Valamivel jobb a helyzet a megyei jogú városoknál, és szerencsére egyre 

több település döbben rá a turizmus gazdaságfejlesztő, munkahelyteremtő és ezáltal 

népességmegtartó tartalékaira. 

 

Az elmúlt években nőtt a turizmusban, a terület- és településfejlesztésben, a 

hagyományőrzésben szerepet vállaló civil szervezetek száma és aktivitása. 

 

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) megalapításáról és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet kialakításáról az 1996. évi XXI., a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló törvény rendelkezik. A Tanács illetékességi területe a 
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Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére terjed ki. Ennek értelmében a Balaton 

Fejlesztési Tanács feladata, hogy a régió szereplőivel együtt meghatározza a térség 

fejlesztési irányait, támogassa a fejlesztési programok, projektek kidolgozását a 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területén. Feladata még, hogy koordinálja és a 

rendelkezésre álló fejlesztési források segítségével ösztönözze a térség fejlődését 

szolgáló vízvédelmi, turisztikai, gazdasági beruházásokat. 

 

 

2.3.8. Az aktuális turisztikai kínálat 

Keszthely a Balaton vízminőségének instabil állapota miatt a szálláshelyigényes 

turizmusban nem tudta növelni teljesítményét. Keszthelyen – a KSH adatok tükrében – 

a 90-es években a külföldi vendégek és vendégéjszakák száma és aránya is csökkent 

az összforgalomból. Tehát a város népszerűsége, ha lassan is de nő a belföldi 

vendégkör körében.  

A város turizmusát meghatározó természeti adottságok eltérő jellegéből adódik, hogy 

Keszthely turizmusát erős szezonalitás jellemzi. 

Keszthelyt korábban – és ma is – elsősorban a kisgyermekes, fürödni vágyó, a tó 

adottságait kihasználó családok, valamint az idősebb, pihenni szándékozó korosztály 

keresi meg tartózkodó jelleggel. Míg kirándulás céljából szinte valamennyi külföldi és 

belföldi korosztály szívesen keresi fel a várost, egyes rendezvényeit, épületeit, 

létesítményeit. Keszthely az 1000 lakosra jutó múzeumlátogatók számát tekintve 

listavezető a balatoni városok rangsorában. A fogadási feltételek hiányosságát 

folyamatosan kompenzálják a partmenti infrastruktúra-fejlesztések. E turistaréteg 

csábítása kívánatos lenne, részben mert „jól illeszkednek” a Balaton Fővárosa 

imázshoz, részben mert fajlagosan sokat költő, a környezete iránt igényes szegmensről 

van szó. 

Ma még inkább csak potenciált, sem mint valós keresleti szegmenst jelentenek a 

természethez kötődő gyalogos és kerékpáros túrázók. A Keszthelyi-hegység a maga 

változatos domborzatával, ritkaságokban gazdag növényvilágával ehhez kiváló 

lehetőségeket biztosít. Az aktív kikapcsolódás igényeinek kielégítésébe a két várost 

övező települések is bekapcsolódnak lovas tanyáikkal, gyalogtúra ajánlataikkal. 

Az utóbbi években a főszezoni keresletben a tömegturizmus térnyerését tapasztalják a 

szolgáltatók, ami nem tekinthető kedvező folyamatnak, tovább rontja a helyzetet, hogy 
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a szolgáltatások színvonala általában „lefelé alkalmazkodik”, ezzel konzerválva a 

kedvezőtlen tendenciát. A minőségi idegenforgalmi termékek, szolgáltatások iránti 

igény inkább az elő- és utószezonban jellemző, amikor a kultúra, a bor és 

gasztronómia, hobbi tevékenységek nagyobb szerepet kapnak a vendégek utazási 

döntésében. 

A kultúra iránt érdeklődő turisták körében már ma is népszerű kirándulási célpont a 

„Balaton Fővárosa”, ezt részben épített örökségének – elsősorban a Festetics 

Kastélynak és a gótikus plébániatemplomnak, a Georgikon épületegyüttesnek –, 

múzeumainak és fesztiváljainak köszönheti. Ezek az attrakciók azonban önmagukban 

ritkán indukálnak több napos tartózkodást. 

 

A Helikon Kastélymúzeum Kht. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

tulajdonában áll, működése azonban elválaszthatatlanul összefonódik a várossal: A 

Kht. által felügyelt örökség a Balaton mellett a város legfontosabb értéke és turisztikai 

vonzereje, így kölcsönös egymásra utaltságban megjelenő partneri együttműködésben 

képzelhető el csupán az értékek gazdasági hasznosítása és működtetése. A Kht. 

működési területébe tartozó értékek rendre a kulturális turizmus tématerületéhez 

tartoznak. Legismertebb közülük a Festetics-kastély, mely önmagában is rendkívüli 

turisztikai vonzerőt képvisel az országban. A kastély nemcsak mint építészeti érték, 

hanem környezetével együtt egyszerre mint épített és természeti komplex környezet is 

külön vonzerőt jelent. Ezt egészíti ki a kastélyban megtekinthető kiállítások 

programkínálata, mely feldúsítja az esztétikai élményt, valamint tudástartalommal fel 

is erősíti azt. A kastély látnivalói közül szépségével, kulturális értékével, 

gazdagságával kiemelkedik a könyvtár, amely ma 90.000 kötetet, 119 kéziratot és 4 db 

ősnyomtatványt tartalmaz. Az eredeti állományt nagyrészt sikerült megőrizni, 

többnyire csupán az Országos Széchenyi Könyvtárba az ötvenes években áttelepített 

példányok hiányoznak. Ugyancsak sikerült megőrizi és helyreállítani a kastély eredeti 

bútorainak egy jelentős részét, mely további korabeli, a környékről gyűjtött bútorokkal 

kiegészítve hűen visszaadja a XVIII - XIX. század hangulatát. A falakat az eredeti 

festmények díszítik, ez nagyban erősíti annak hiteles érzetét, hogy a látogató a 

korabeli Festetics-kastélyban jár. A kastély egy részében a Magyar Nemzeti Múzeum 

tulajdonát képező, 1100 évet átfogó, híres történelmi személyiségek fegyvereit is 

tartalmazó díszfegyver-kiállítás látható. A déli szárny földszinti helyiségeiben 
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időszaki kiállítások kapnak helyet, mint például a „Fátyol nélkül” című tárlat, mely 

keretében - Olaszország után Magyarországon – mutatkozik be 22 iszlám ország 51 

kortárs festőművésznőjének 74 válogatott alkotása. A hetvennégy, többségében nagy 

méretű festmény és rézkarc az európai, valamint tengerentúli modern iskolák, 

stílusirányzatok jegyeit is visszatükrözi. A kollekciót a Jordán Nemzeti Szépművészeti 

Galéria állandó gyűjteményéből válogatták. A kastély XIX. században épített, ezer 

négyzetméteres kocsiházában és lovardájában, mely a kastélyhoz kapcsolódó önálló 

épület, az ország egyetlen Hintómúzeuma látható. A 2004. elején megnyílt múzeum 

35 darabos gyűjteményt tartalmaz, mely a XVIII. századtól kezdődő időszakból, főleg 

a monarchia idejéből származó tárgyakat tartalmaz. A maga nemében páratlan 

műkincsállomány Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb hintómúzeuma. Méltán 

állíthatjuk: a Festetics-kastély az ország egyik legszebb, leggazdagabb látnivalóval 

rendelkező, leglátogatottabb múzeuma, amelyben gyakran fordulnak meg neves 

személyiségek is. 

 

A városban működik a Balaton Kongresszusi Központ és Színház, amely állandó 

színházi előadásoknak, konferenciáknak szolgál otthonául. Összesen a tavalyi év során 

7500 színházbérletet váltottak az itt tartott előadásokra.  

További kulturális intézmények Keszthelyen: Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Művelődési Központ, Fejér György Városi Könyvtár, Balaton Kongresszusi Központ 

és Színház, Helyőrségi Klub Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri 

Színház. Ez utóbbiban művészeti csoportokat, szakköröket szerveztek, melyeket 

összesen több mint 600 résztvevő látogatta. 

 

Sportiroda működik a településen, amelynek feladata a város sportéletével kapcsolatos 

szervező operatív tevékenység, iskolai diákolimpiák szervezése, bonyolítása, 

létesítmény-fenntartás, üzemeltetés. 

Kedvelt célpontjai az üdülő és kiránduló vendégeknek az arborétumok, a városi 

parkok, parkerdők. Ezek állapota változó, azonban az önkormányzat igyekszik nagy 

gondot fordítani ápolásukra. A Pannon Agrártudományi Egyetem Botanikus Kertjének 

gondozása az egyetem számára kiemelt jelentőséggel bír. 
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A fürdővárosi, illetve gyógyhelyi miliő erősítésének szerves részét kell, hogy képezze 

a jövőben is a zöldfelületek növelése, intenzívebb ápolása. 

A védett természeti értékek bemutatására a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tanös-

vényeket alakít ki a Kis-Balaton mentén és a Keszthelyi hegységben, amelyek a 

laikusok számára is élvezhetővé és érthetővé teszik a természet csodáit. Itt kell 

megjegyeznünk, hogy a keszthelyi déli partszakasz az egész Balaton leghosszabb, 

természetes állapotban megmaradt partszakasza, amelynek védelme és bemutatása a 

természetvédelem és az idegenforgalom közös érdeke. 

A kínálat elemét képezi az információk biztosítása. A turisztikai és egyéb 

szolgáltatások, létesítmények egyértelmű kitáblázásának folyamatos fejlesztése és 

egységesítése szükséges, valamint a városi köztéri térképek rendszeres aktualizálása 

indokolt. 

 

A Keszthelyen működő Tourinform iroda térségi feladatokat lát el, így a város kínálata 

mellett széleskörű rálátása van a szűkebb, tágabb környék kínálatára, ezáltal a vendég 

érdeklődését is eredményesen tudja terelni. 

A turisták vonzásában is egyre nagyobb szerepe van Keszthely aktív sportéletének, 

amely csak részben kötődik a Balatonhoz – vitorlás- és szörfversenyek, strandröplabda 

stb. A tenisznek, a különböző lóversenyeknek és a vívásnak egyaránt hagyományai 

vannak a városban. Sajnos a megfelelő infrastruktúra hiányában az élsport és a 

versenysport edzőtáborozására, felkészülésére – mint keresletre – a térség 

korlátozottan számíthat. 

 

 

2.3.9. Vendégek motivációja 

Keszthely utazási motivációjának részletes vizsgálatához elengedhetetlen lenne egy a 

településre kiterjedő felméréssorozat. A városra vonatkozó felmérések hiányában 

azonban pontos információkkal nem rendelkezünk. 

Rendelkezünk azonban egy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben készített felmérés 

eredményeivel. Ennek értelmében megállapítható, hogy a balatoni nyaralás belföldön 

megfelelő társadalmi beágyazottsággal bír, tehát a térségben nem a vendégek száma, 

illetve annak csökkenése jelenti a legfőbb problémát. A probléma inkább az, hogy a 

magyar vendégek balatoni nyaralása szinte kizárólag csak a közvetlen parti sávra 
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koncentrálódik, és leginkább a passzív vízparti üdülés meghatározás illik rá. E 

megállapításból következik, hogy az igénybevett programok, szolgáltatások és a 

háttérterületeken tett kirándulások száma igen csekély, amit akár az árak és a nem 

megfelelő színvonal okozhat. Az időtöltés passzív jellegét tovább erősíti az is, hogy a 

Balaton régió valódi idegenforgalmi kínálata (borvidékek, természeti környezet, 

kulturális események nincs kellően széles körben, megfelelő összehangoltsággal 

hirdetve. Sok vendég meghívás vagy a megszokás végett érkezik több-kevesebb 

rendszerességgel a térségbe. 

Balaton térségébe látogató külföldi vendégkörön belül Keszthely térségébe érkezőkről 

megállapítható, hogy a zalai partszakasz kínálatát erősen háttérbe szorítják a környező 

a főleg az idősebb, már inaktív korosztály által látogatott gyógyfürdők. Kiemelendő, 

hogy az idősebb korosztályba tartozó vendégek inkább az elő- és utószezonban 

érkeztek, valamint, hogy a Balaton egészére értve erősen negatív kritikával illették a 

strandok állapotát, szolgáltatásuk színvonalát. 

 

A motiváció meghatározásához a turizmus jellemző trendjeit és tapasztalati számokat 

vettük figyelembe. 

A településre érkező vendégek nagy része a Balaton szolgáltatásait veszi igénybe. A 

balatoni településekkel szemben egyedi kínálattal rendelkezik Keszthely, hiszen mint 

a Balaton Fővárosa az egyedi turisztikai adottságait hangsúlyozza. A Balaton, a 

településen található Festetics kastély, a város kulturális kínálata, az aktív turisztikai 

lehetőségek mind vonzerőt jelentenek. Ugyanakkor az ideérkező vendégek számára a 

Balatonon töltendő üdülésen túl nincs olyan vonzerő, amely több mint 1 napos itt 

tartózkodást indukálhat. Ennek kiküszöbölése érdekében szükséges a kínálati palettát 

tovább színesíteni, illetve a meglévő adottságokat kihasználni, arra épülve tovább 

bővíteni. 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy a nemzetközileg jelentős turisztikai 

céltelepülésről van szó, kiemelkedő vonzerővé válhat, méltán viselve a Balaton 

Fővárosa rangot. 

 

Ugyanakkor a kistérségi összefogás, egymást kiegészítő tevékenységek és 

szolgáltatások jelenléte és bővítése is a város potenciáljának növekedését szolgálja. 
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Az idegenforgalom legfontosabb problémái az alábbiakban foglalhatók össze: 

• az idegenforgalom csupán néhány településre koncentrál, 

• bizonyos idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások nem megfelelő 

színvonalúak, például a szálláshely-kínálat 

• a jellemző turisztikai termékeken túl hiányoznak az alternatív idegenforgalmi 

termékek 

• a szezonhosszabbítás valamint az itt tartózkodási idő meghosszabbítására 

alkalmas szolgáltatások hiánya 

• a város vezetésének aktív bevonása a turizmusba, ehhez kapcsolódó megfelelő 

intézményrendszer szükségessége. 
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3. A TÉRSÉGRE IS VONATKOZÓ HAZAI FEJLESZTÉSI 

DOKUMENTUMOK ÁTTEKINTÉSE 

 

3.1. Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) 

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) az Országos Fejlesztéspolitikai 

Koncepcióval (OFK) szoros összhangban készült, a két tervdokumentum egymást 

kiegészíti. Az OTK elsősorban a területi jelenségekre és folyamatokra vonatkoztatva 

értelmezi az OFK fejlesztési elveit, ahol szükséges, ott speciális területi elveket is 

bevezet. Továbbá földrajzilag orientálja az OFK célkitűzéseit, és sajátos területi 

megfontolásokkal gazdagítja azokat. 

Az OTK célja, hogy kijelölje az ország közép- és hosszú távú területfejlesztési 

politikai célkitűzéseit és prioritásrendszerét, valamint a területi szempontok 

konzekvens érvényesítésének feltételeit, mind az ágazati szakpolitikák, mind az 

országos, regionális, térségi programok kidolgozásához. Ezáltal megadja a nemzeti 

fejlesztési tervezés területi kereteit is, tehát a Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT) 

kapcsolódó Regionális Operatív Programokban (ROP) érvényre kell juttatni az OTK 

regionális szintű koncepcióit. 

 

A területfejlesztési politikában megfogalmazott jövőkép a területi harmónia vízióját 

vázolja fel, mint elérendő célállapotot. 

„A cél olyan harmonikus, fenntartható társadalmi – gazdasági - környezeti térszerkezet 

és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és 

identitással rendelkező térségekben3 szerveződik – köztük mind több európai szinten is 

versenyképes területegységgel, és amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az 

európai térbe, s amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó 

közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek jelentős területi 

egyenlőtlenségek.” 

A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig: 

                                                
3 E térség fogalom egyaránt jelenti az ország 7 régióját, kistérségeit, vagy bármely más funkcionálisan létező 
területegységet, pl. kiemelt térségeket, adott esetben földrajzi tájakat, agglomerációt vagy akár csak kisebb 
számú térben funkcionálisan összekapcsolt és kooperáló település mikrokörzetét. 
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• A térségi versenyképesség következetes erősítése az ország egésze szintjén és a 

régiókon, egyéb térségeken belül egyaránt a területi struktúra hatékony 

működésének biztosításával; 

• A kohézió jegyében a területi felzárkózás segítése az esélyegyenlőtlenséget 

sértő és a hatékony működést korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok 

mérséklésével. 

• Régióink, térségeink fenntartható fejlődésének biztosítása, ahol a helyi 

értékek, természeti és kulturális örökségek, erőforrások és a belső összetartozás 

nemcsak hogy megőrzésre kerül, de tovább is erősítik azokat, vagyis a 

társadalom, a gazdaság és a természeti – környezeti - kulturális elemek 

összhangját helyi-térségi rendszereikben biztosítják. 

• A társadalom, a gazdaság és a fejlesztéspolitika térbeli szerveződése a területi 

integrálódást kell szolgálja az európai térbe határokon átnyúló kapcsolatok 

építésével. 

• A régiók felzárkóztatásához hatékony, decentralizált fejlesztéspolitika 

szükséges, ahol a fejlesztések a helyi térségi adottságokhoz igazodnak, és a 

különböző fejlesztéspolitikai beavatkozások térségenként összehangoltan területi 

szinergiákat eredményeznek, valamint képesek biztosítani a helyi-térségi, 

társadalmi-gazdasági szereplők hatékony bevonását és mozgósítását, a célok 

elérése érdekében. 

 

A térségi versenyképesség megteremtése érdekében minden térségben alapvetően 

fejlesztendők az alábbi tényezők: 

• Tudástársadalom építése és az innováció területi terjesztése (a régió gazdasági 

struktúrájához igazodó képzettségi szerkezet kialakítása, a kutatási, felsőoktatási 

központok, a tudásközpontok megerősítése, azok régión belüli, dinamizáló 

kapcsolatrendszereinek ösztönzése, valamint az információs társadalom területi 

elterjedésének támogatása); 

• Az elérhetőség javítása (a gyorsforgalmi úthálózat és a nagysebességű, ill. 

többvágányú vasúthálózat fejlesztése, a mellékúthálózat szűk 

keresztmetszeteinek felszámolása); 
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• Regionális üzleti környezet és szolgáltatások fejlesztése (befektetőbarát 

önkormányzati magatartás, hatékony információs csatornák, megfelelő 

telephelyi kínálat (pl. ipari parkok révén) és a vállalkozások működését segítő 

regionális intézmények); 

• Térségi hálózatok ösztönzése és a kis- és középvállalatok regionális fejlesztése 

(gazdasági klaszterek, a régión belüli beszállítói hálózatok ösztönzése); 

• Regionális és helyi menedzsment szervezeti fejlődése, stratégiák ösztönzése; 

• Regionális és települési marketing-kommunikáció erősítése (stratégiailag 

megalapozott arculatformálás, a kommunikációs és marketing eszközök 

alkalmazása a befektetések ösztönzése, a turizmus élénkítése, a lakosság 

elégedettsége, a pozitív megítélés kialakítása és az érdekérvényesítés érdekében) 

• Környezet megóvása és fejlesztése; 

• Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. 

 

A területfejlesztési politika 2013-ig megvalósítandó országos területi céljai és 

területfejlesztési feladatai között szerepel a magyarországi felszínalatti vizek és ezen 

belül is kiemelten a magyarországi termálvízkincs védelme, megőrzése ill. 

fenntartható és integrált térségi hasznosítása.  

 

Az Országos területfejlesztési koncepcióban rögzített célok érvényesítéséhez 

szakterületenként megfogalmazódnak azok a feladatok, melyek figyelembevételével a 

különböző fejlesztési területeken megvalósuló politikák hozzájárulhatnak a területi 

célkitűzésekhez. Ezen belül a turizmuspolitika feladatai az alábbiak: 

• Fokozottan szükséges törekedni a területi koncentráció csökkentésére, a 

turisztikai forgalom területi szétterítésére. 

• A hazai üdülés modelljének, ezen belül is a falusi és a vidékies térségekbe 

irányuló öko- és aktív turizmusnak a népszerűsítése alapvető 

térségfejlesztést (is) szolgáló cél. 

• Alapvető követelmény a vonzerők, szolgáltatások, a turisztikai infrastruktúra 

és a marketing térségileg összehangolt, integrált rendszereinek megteremtése.  

• Budapest és a Balaton esetében a turisztikai versenyképesség nemzetközi 

pozícionáláson alapuló megerősítése szükséges, valamint az, hogy e 
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célterületekhez az ország többi térsége is kooperációkon keresztül kínálatával 

mind intenzívebben kapcsolódjon. 

• A regionális és helyi jelentőségű turisztikai célterületek fejlesztése során 

kiemelten fontos a desztináció menedzsment szervezetek felállítása, tematikus 

ill. térségi turisztikai hálózatok kialakítása. 

• A táji, természeti és kulturális értékekben gazdag, tanyás és aprófalvas 

(rurális) térségekben az értékek fenntartható módon történő kiaknázása 

elsődleges feladat. Ennek során főként az értékek (vonzerők) társadalom számára 

ismertté és hozzáférhetővé tétele, a tájidentitás és táj- ill. régióspecifikus jellegek 

erősítése szükséges. Éppen ezért a falusi turizmus, ökoturizmus, 

agroturizmus, a bor- és aktív turizmus kiemelten fejlesztendő. E térségekben 

a turisztikai, üdülőhelyi funkciók megerősödése jól szolgálhatja a társadalmi-

gazdasági megújulást, a helyi identitás erősödését és az elmaradott, illetve 

esetenként funkciójukat vesztett térségek dinamizálását. Fontos azonban, hogy a 

fejlesztések olyan fenntartható turizmust ösztönözzenek, melynek hasznait – a 

helyi lakosok és a vendégek, üdülők közötti partnerségen alapulva - 

túlnyomórészt az ott élők élvezik. Ehhez az elmaradott térségek fokozott 

támogatást kell, hogy kapjanak. A perifériális kistérségekben különösen fontos 

az e-turizmus fejlesztése, lehetőségeinek kihasználása. 

• A nemzeti kisebbségek által lakott térségekben kiemelten fontos a térségek, 

települések népi hagyományaira és egyedi kulturális értékeire alapuló alternatív 

örökség-turisztikai kínálat megteremtése (pl. térségi örökségközpontok). 

 

A fejlesztéspolitika elsődleges területi egysége a jövőben az ország hét NUTS2 szintű 

régiója, amelyek a decentralizált fejlesztéspolitikának, az ágazatok területi 

integrációjának elsődleges szintjét jelentik. A hét régió a korábbi tervezési-statisztikai 

funkció mellett határozott fejlesztéspolitikai szerepet kap. Növekszik a szerepe az 

alulról jövő kezdeményezéseket hatékonyan megjelenítő, integrált térségi 

fejlesztéseket megvalósítani képes kistérségi szintnek is. 

 

Az OTK-ban megfogalmazást nyertek az ország hét tervezési-statisztikai régiójának 

fejlesztési tervei is, ahol az OTK céljai, mint kötelező keretek következetes 

figyelembevételével határozták meg a prioritásokat és intézkedéseket. 
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A dokumentum a Nyugat-Dunántúli Régió jövőképét a következőképpen fogalmazta 

meg: „Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, 

amely európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és kommunikációs tengelyek 

aktív formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott kapcsolatára építve 

Magyarország – gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújuló – zöld 

jövőrégiójává válik.” 

 

A régió átfogó céljai az alábbiak: 

• Az öt országot összekötő Nyugat-Dunántúli Régió nemzetközi és belső 

elérhetőségének javítása; 

• Pannon gazdasági kezdeményezés a regionális gazdasági szerkezet 

megújításáért; 

• A nyugat-dunántúli emberkincsért – a humán közösségi szolgáltatások, az 

intézményi gyakorlat, valamint a közigazgatás megújítása; 

• Életterünk az élő és megújuló Nyugat-Dunántúl – környezetgazdálkodás, a 

környezeti tudatosság erősítése és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése; 

• A településszerkezet megerősítése integrált településfejlesztési programok révén; 

• A Pannon örökség megújítása – az épített és kulturális értékeinkért. 

Ezen belül: 

→ A klaszter alapú együttműködésben a termálvízkincs hasznosításához 

kapcsolódó új, egyedi arculatú egészségturisztikai és rekreációs fejlesztések, 

beruházások ösztönzése; 

→ A régió turisztikai intézményrendszerének megújítása (desztinációs 

menedzsment szervezetek felállítása); 

→ A műemléki értékekre építve szükséges a kastély, vár hálózat fejlesztése, 

hasznosítása és a történelmi belvárosok rekonstrukciója. 
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3.2. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) készítői leginkább a Nemzeti 

Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjában részletezett célkitűzéseket 

használták igazodási pontként, illetve a keretjellegű Nemzeti Versenyképességi 

Program és a Kis- és Középvállalkozás Versenyképességi Stratégia jelentette a fő 

követendő irányokat. 

 

A stratégia fő célja az életminőség javítása a turizmus által. 

Átfogó céljai: 

• Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés: A turizmus fenntartható 

fejlődésének elősegítése, a hazai turizmus versenyképességének növelése, illetve a 

turizmus életminőségre gyakorolt hatásainak optimalizálása. 

• Turistafogadás feltételeinek javítása: A turisztikai attrakciók elérhetőségének 

javítása, a piaci igényeknek megfelelő szálláshelykínálat és vendéglátás 

kialakítása, illetve a turisták komfortérzetének növelése. 

• Attrakciófejlesztés: A turisztikai termékfejlesztés nemzeti szintű prioritásai az 

egészségturizmus, az örökségturizmus és a konferenciaturizmus. Ezen kívül 

szükséges a vonzerőkhöz tartozó komplex tájékoztató rendszer kiépítése és a 

kiemelt desztinációk fejlesztése. 

• Emberi erőforrás fejlesztés: Az iskolarendszerű képzés erősítése, illetve az 

oktatási rendszer munkaerőpiaci igényeknek megfelelő átalakítása, stabil 

foglalkoztatási környezet kialakítása, szemléletformálás. 

• Hatékony működési rendszer kialakítása: Új turisztikai és regionális 

intézményrendszer kialakítása, partnerség erősítése. 

 

Az NTS 2013-ig a magyar turisztikai szektor elsődleges kiemelt termékeként nevezi 

meg az egészségturizmust, mely a természeti adottságokra épülő kínálatfejlesztés 

legfontosabb eleme. Az NTS célul tűzi ki az egészségturizmus belföldi és nemzetközi 

versenypozíciójának javítását, mely folyamatos fejlesztéseket feltételez. Szükségesnek 

tartja olyan létesítmények létrehozását, amelyek a nemzetközi trendeknek megfelelve, 

nemzetközi versenyképességet, elsőszámú motivációt jelentenek. Az 

egészségturizmus két fő ágát egymástól markánsan elkülönítve tervezi fejleszteni. 
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• A gyógyturizmus esetében megkülönböztethető, saját arculattal rendelkező 

gyógyhelyek kialakításának ösztönzése a cél. 

• Fontosnak tartja, hogy erőteljesebb hangsúly kerüljön a betegségek megelőzésére, 

az egészségtudatosságot kiszolgáló (wellness) kínálat fejlesztése. 

• Alapvető feladatnak jelöli meg továbbá az egyes létesítmények egészségügyi 

rendszerben való tudatosabb kihasználását. 

 

A másodikként kiemelt turisztikai termék az örökségturizmus, mely kifejezés a 

kulturális értékeken alapuló turizmusra vonatkozik. Kiemelt területei: 

• világörökségi helyszínek és nemzeti parkok (látogatóközpontok kialakítása, 

lakosság- és turistabarát működtetés); 

• lovas turizmus („magyar nemzet, lovas nemzet” imázs erősítése a hagyományok 

megőrzésével és turisztikai hasznosításával); 

• falusi turizmus (falu-és településkép rekonstrukció, helyi közösség sajátos 

hagyományainak ápolása, Magyarországon őshonos, illetve hagyományos állatok 

és növények tenyésztése, ill. termesztése, ezek vendéglátásban való felhasználása); 

• gasztronómia és borturizmus (igazi magyar ételek és borok kínálatának kialakítása, 

a külföldi és hazai turisták által támasztott minőségi elvárásoknak megfelelő 

kínálat megvalósítása); 

• nagy rendezvények (elsősorban az örökség értékeire, hagyományaira, valamint a 

kortárs művészeti érékekre építő kínálat kialakítása, mely jelentős turisztikai 

vonzerővel bír). 

 

Az NTS által elérni kívánt célállapot szerint 2013-ban Magyarország ismert és kedvelt 

turisztikai desztináció lesz, elsősorban az egészségturizmus és a kulturális vonzerők 

fejlesztéseinek köszönhetően. A regionális desztinációs szervezeteknek és a 

nagyberuházásoknak köszönhetően több gyógyhely várja a gyógyulni vágyó 

turistákat, megnő a magas színvonalú wellness szolgáltatásokat nyújtó helyszínek 

száma is, és az egészségturizmushoz kapcsolódó kiegészítő attrakciók fejlesztése 

révén komplex termékkínálat jön létre. 
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3.3. Nyugat-Dunántúli Régió fejlesztési programjai 

A régióban a fejlesztési stratégiák készítése 1999-től nagy intenzitást mutat. A 

turizmusra vonatkozó stratégiák helyes célkitűzései nagyban segítették az ezen 

ágazatban lezajlott fejlesztési folyamatokat. Szakértők felismerték, hogy szükséges az 

elmúlt évek projektjeinek folytatása, ezért további, aktualizált koncepciók készültek. 

 
 

3.3.1. Nyugat-Dunántúli Régió regionális termálturizmus fejlesztésének és 

beruházásának programja 2007-2013. 

A „Nyugat-Dunántúli Régió regionális termálturizmus fejlesztésének és 

beruházásának programja 2007-2013” című dokumentum két korábban készült 

anyagot is elemez. Ezek az alábbiak: 

• „Nyugat-Dunántúl Termálvízkincsének Komplex Turisztikai Hasznosítási 

Programja”, melyet a Regionális Ügynökség készített; 

• „Nyugat-Dunántúli Régió Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja”, 

mely a Gazdasági Minisztérium megrendelése alapján készült. 

A dokumentum szerint e két program jó alapot biztosított a 2001-ben indult 

gazdaságfejlesztési program, a Széchenyi Terv turisztikai fejlesztési program 

fejezetének térségi realizálásához. Az összes támogatásból való részesedés aránya is 

bizonyítja a régió felkészültségét. 

 

2000-2004. évi Széchenyi terv keretében támogatott projektek területi megoszlása 

és a befektetések alakulása 

Statisztikai régió 
Támogatott 
projektek 

száma (db) 

Támogatás 
összege 

(millió Ft) 

Fejlesztési összege 
(millió Ft) 

Budapest-Közép-
Dunavidék 10 4.408 11.767 

Közép-Dunántúl 8 2.698 7.408 
Nyugat-Dunántúl 31 10.484 29.683 
Dél-Dunántúl 14 2.688 6.860 
Észak-Magyarország 13 1.970 5.826 
Észak-Alföld 32 4.531 10.875 
Dél-Alföld 17 4.010 8.700 
Összesen 125 30.789 81.119 
Forrás: Magyar Turisztikai Hivatal 
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Az egészségturizmusra fordított összes fejlesztés összegének 36.6% a Régióban 

valósult meg, ugyanakkor a projektek számában 1 darabbal Észak-Alföld megelőzi a 

24.8%-os részesedésű Nyugat-Dunántúlt. A támogatásból való részesedés arányszáma 

(34.1%) alatta marad az összes fejlesztésben elfoglalt helyének. Ez jelzi, hogy a 

befektetési hajlandóságot jobban sikerült mozgósítani ebben a térségben. 

 

A Régióban 2000 és 2004 közötti időszakban közel 30 milliárd forint értékű, fejlesztés 

történt. A befektetések nagyobbik része a fürdők fejlesztését szolgálta, kisebbik pedig 

a szállodai kapacitás növelését, a szállodák egészségturisztikai kínálatának növelését. 

 

• A Kormány által 2006. december 7-én elfogadta és december közepén az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv mind a tizenöt programját benyújtja az Európai 

Bizottságnak. Köztük van a Nyugat-Dunántúli régió Regionális Operatív 

Programja 2007 – 2013 (ROP) is, melynek a második Prioritása a 

„Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása” címet viseli. Ezen belül az 

intézkedések közé tartozik a Pannon-termál program kiszélesítése, a tájegységi 

ökoturisztikai (aktív) programok fejlesztése, valamint a helyi, térségi 

desztináció menedzsment szervezetek, turisztikai klaszterek létrehozása, 

fejlesztése. A harmadik prioritás a „Városfejlesztés” céljait, a negyedik 

prioritás a környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztéseket segíti a 

következő tervezési időszakban. 
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4. SWOT ANALÍZIS 

 

Az elemzés keretein belül bemutatjuk a település erősségeit, amit megtartani, erősíteni 

szükséges; a gyengeségeit melyek csökkentése, kivédése, jobbá tétele a város célja. A 

veszélyek azokat a külső negatívumokat jelentik, melyek, lehet, hogy bekövetkeznek, ha 

a város nem ismeri fel időben a problémát, és nem fejleszt időben. Hangsúlyozzuk itt, 

hogy a veszélyek nem azonosak a gyengeségekkel – a gyengeségek azok a tényezők, 

melyeket az érintettek is felismertek, és javítani szeretnének; a veszélyek pedig a 

gyengülés lehetőségét veti fel abban az esetben, ha a szükséges fejlesztések elmaradnak. 

Erősségek és gyengeségek 

Erősségek Gyengeségek 
• Természetföldrajzi szempontból 

gazdag terület 
• Sármelléki Repülőtér közelsége 
• Idegenforgalmi látványosságok 

(Balaton, Keszthelyi hegység, Kis-
Balaton) 

• Konferenciaturizmus 
• Kulturális kínálat, történelmi város, 

évszázados hagyományok 
• Festetics-kastély 
• Gyógyturisztikai központ közelsége 

(Hévíz) 
• A térségi szereplők megszerzett 

tapasztalata a vendégfogadás terén 
• Kistérségi központi szerep 
• Széleskörű nemzeti és nemzetközi 

ismertség  
• Idegenforgalmi marketing 

szervezetek 
• Országos átlagnál kedvezőbb 

munkanélküliségi mutatók 
• Kedvező közműhálózati 

kiépítettsége  
• Jól szervezett civil szektor 
• Magas színvonalú idegenforgalmi és 

vendéglátóipari szakképzés 
fejlesztési elképzelésekkel 

• Felsőoktatási intézmény 
• Kereskedelmi hálózata révén a 

település kiterjedt vonzáskörzettel 
áll kapcsolatban 

• Makroregionális kapcsolatok 
tekintetében viszonylag periférikus 
fekvés – régiók határán 

• Nincs igazi kooperáció Keszthely és 
térsége (elsősorban Hévíz) között  

• Elöregedő és csökkenő népesség 
• Közúti, vasúti megközelíthetőség 

nem optimális 
• A helyi és helyközi közúthálózat 

fejlesztésre szorul 
• Szűk keresztmetszetű úthálózat 
• Kulturális központok kedvezőtlen 

anyagi, technikai működési feltételei 
• Viszonylag egyoldalú 

gazdaságszerkezet 
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A lehetőségeket és veszélyeket illetően véleményünk szerint a következőket kell 

figyelembe venni. 

 

Lehetőségek és veszélyek 

Lehetőségek Veszélyek 
 
• A Budapest–Nagykanizsa–Adria 

gazdasági–kommunikációs tengely 
„előnyös” peremén fekszik a város  

• A Balaton kiemelt üdülőkörzet 
fejlesztéseinek részese 

• A sármelléki repülőtér közelsége 
• M7-es autópálya közelsége 
• Közlekedési koncepció segítségével 

megvalósuló rendszerezett 
közlekedési rendszer 

• Belváros rekonstrukciója 
• Balaton Fővárosa címre épülő 

marketingtevékenység 
• Élményfürdő és kapcsolódó 

létesítményfejlesztés 
• Kerékpárút fejlesztése 
• Több régió határán több irányból 

érkező lehetőségek 
• Hévízzel történő kooperáció 

segítségével egymást kiegészítő 
turisztikai szolgáltatás csomag 

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

• Komplex turisztikai termékcsomagok 
kialakítása, a térség adottságainak 
bevonásával 

• A Hévízi-gyógytó UNESCO-
Világörökségi listára való 
felkerülésének terve (ez ma már 
Festetics örökségként szerepel a 
tervekben) 

• A testvérvárosi kapcsolatok 
intenzívebb kihasználása a gazdasági 
és idegenforgalmi kapcsolatok 
erősítésére. 

 
 

 
• Nem épül meg a Hévízt elkerülő út 
• A térség háttérbe sorolódik az 

országos idegenforgalmi prioritások 
sorában 

• Jelenleg túlterhelt belváros 
• Nem hatékony turisztikai 

marketingtevékenység 
• Vendégek elmaradása 
• A turisztikai vonzerők nem válnak 

turisztikai termékké 
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5. KESZTHELY JÖVŐKÉPE 

5.1. Bevezetés 

A település jövőképének kialakításakor a rendelkezésre álló információkra 

támaszkodtunk, illetve figyelembe vettük a helyzetelemzés megállapításait, az ezekből 

származó következtetéseket tartalmazó SWOT analízist, valamint a település 

vezetésének jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, irányvonalait. 

 

A különböző hatósugarú fejlesztési stratégiák, területfejlesztési tervek áttekintése 

során, az azokban megfogalmazott célokból következően olyan jövőkép rajzolódott ki, 

mely Keszthely Várost, mint egy komplex turisztikai desztinációt láttatja, amely 

gazdaságilag stabil, elsősorban turizmusra épülő településként van jelen a Nyugat-

Dunántúli régióban. 

 

Keszthely jövőképe azt a célt szolgálja, hogy a település gazdasági és ezen belül 

kiemelten a turisztikai versenyképessége erősödjön, valamint egy lakható és 

minőségileg tovább fejlődő városként erősítse pozícióját országos és nemzetközi 

tekintetben. 

 

 

5.2. A jövőkép alapjainak megfogalmazása 

 

A jövőkép azt a víziót (koncepciót) fogalmazza meg, amelynek megfelelően kívánjuk 

Keszthely Várost látni és láttatni. A jövőképhez csatlakozó stratégiai fejlesztési célok, 

majd a célok elérését szolgáló programok jelentik azt az utat, amelyen keresztül 

Keszthely elérheti a jövőképben megfogalmazott célokat. 

 

A jövőkép megállapítások egységes sorozata, amely látványosan és pontos 

megfogalmazásokkal ábrázolja a kívánt célállapotot és eredményeket, amelyek a 

megvalósult stratégia révén érhetők el. 
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A jövőkép kialakításakor figyelembe kellett vennünk a meglévő lehetőségeket és 

korlátokat: 

• Jó turisztikai potenciál; 

• Eltérő minőségű és színvonalú szolgáltatások; 

• Településmorfológiai lehetőségek és problémák; 

• Minőségi különbségek a kínálati palettán és a célcsoportok tekintetében; 

• Kulturális kínálat. 

 

A kialakított jövőkép meghatározza a település jövőbeni gazdasági, ezen belül 

elsősorban turisztikai versenyképességének növelését. 

 

Olyan fejlesztéseket kell a koncepcióban meghatároznunk, amelyre egyrészt a 

városnak van forrása, másrészt olyan elérhető pályázati források állnak rendelkezésre, 

melyek elősegítik ennek megvalósítását. Ugyanakkor a fejlesztési elképzeléseknek 

egységesen kell szolgálniuk a település jövőképében meghatározott célokat, egymásra 

épülve és egymást kiegészítve. 

A jövőkép megmutatja, hogy a települése hogyan képes leküzdeni az egyenetlen 

fejlesztésekből keletkezett hátrányokat, kihasználni az adottságaiból eredő 

lehetőségeket és előnyöket. 

A jövőkép akkor válhat sikeressé, ha a település vezetése, sőt a lakossága is elfogadja, 

és mögötte erős és aktív elkötelezettséget vállal a megvalósítása érdekében. 

 
 

5.3. Az intézkedések megvalósíthatósága, az eredmények fenntarthatósága 

 

Az eddig megvalósult fejlesztéseket nagyra kell értékelni, amely fejlesztések képezik 

alapját a további beruházások megvalósulásának. A fejlesztések tervezése során fő 

szempont az ütemezhetőség, gazdaságosság, a fejlesztések egymásra hatása és a minél 

kisebb környezeti terhelés előidézése. A fejlesztések önállóan is megállják a helyüket, 

illeszkednek a regionális elképzelésekhez és kiegészítik egymást a település fejlesztési 

terveivel.
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Célpiramis 

 

1. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

 

2. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

 

3. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

 

1. Szálláshely-fejlesztés 

2. Kínálatfejlesztés  

3. Az üdülőhelyi imázs erősítése, Balaton 

Fővárosa cím funkciókkal történő 

megtöltése 

4. A szabadidő aktív eltöltési lehetőségeinek 

bővítése 

5. Új turisztikai kínálati elemek létesítése, a 

meglévő adottságok jobb kihasználása  

1. Élhető, ugyanakkor turisztikailag is vonzó 

településközpont kialakítása 

2. Infrastruktúra fejlesztés 

3. Közlekedési hálózatok fejlesztése 

4. Több lábon állás lehetőségének 

megteremtése 

5. Integrált agrárgazdaság fejlesztés 

6. Szolgáltatási szektor fejlesztése 

1. Önkormányzati szolgáltatások, a 

településmarketing és a kistérségi 

együttműködés fejlesztése 

2. Oktatási intézményrendszer fejlesztése 

3. Kulturális kínálat fejlesztése, a meglévő 

kínálat kihasználása 

4. Intézmények fejlesztési, kistérségi 

szerep erősítése 

5. Turisztikai desztinációs modell 

kialakítása 

6. Civil szervezetek együttműködése 
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6. PRIORITÁSOK, INTÉZKEDÉSEK 

6.1. I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I/1. Intézkedés: Szálláshelyfejlesztés 

 
Célja:  

 
A város jelenlegi és jövőbeli igényeinek megfelelő szálláshelybővítés, új 
szálláshelyek kialakítása, a meglévő szálláshely-kapacitások színvonalának 
emelése. 

 
Indoklás: 

 
A város jelenlegi szálláshely-kapacitása és annak színvonala nem kielégítő, 
így a keszthelyi turisztikai kínálatnak (valamint a további fejlesztéseknek) 
megfelelő szálláshelybővítés indokolt. A jelenlegi turisztikai kínálat 
bővítésének köszönhetően, az ide érkező vendégek számára több napos 
időeltöltésre lesz lehetőség, minek következtében szükség van mennyiségi és 
minőségi bővítésre ebben a tekintetben. 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 
Magasabb színvonalú szálláshelyek kialakítása a Balatonpart-program 
segítségével: 

1. Szálloda és apartman létesítése 
Egy olyan magasabb színvonalú szálloda és hozzá kapcsolódóan 
apartman létrehozása a Balaton parton, amely szálloda 
konferenciateremmel is rendelkezik, így a konferenciaturizmus 
számára is további potenciált jelent Keszthely város számára. 

 
2. A Balaton parton található kihasználatlan kapacitások 

újjáélesztése 
A Balaton partján, azon belül annak frekventált, és ideális turisztikai 
potenciállal rendelkező szakaszán két olyan szálloda (Balaton Szálloda, 
Hullám Szálló) is található, amelyek jelenleg nem üzemelnek, 
kihasználatlanok. A két szálláshely felújítása, magasabb színvonalúvá 
történő átalakítása, valamint a Balaton-parti turisztikai kínálatba történő 
beépítése alapvető feladata a városnak. A Balaton partra javasolt 
további fejlesztési elképzelések megvalósításának egyik 
elengedhetetlen feltételét képezik a szálláshelyek jelenléte, így a 
meglévő kapacitások kihasználása egyrészt gazdaságossági, másrészt 
időbeni szempontok alapján is indokolt. 

 
3. A meglévő és jelenleg is működő kapacitások színvonalának 

növelése 
Keszthelyen a jelenleg is működő szálláshelyek mind férőhely, mind 
minőség tekintetében további fejlesztésre szorulnak. Ennek értelmében 
javasolt kiemelten a Helikon Szálló (mint a Balaton parti üdülőterület 
egyik eleme), valamint további, meglévő szálláshelyek fejlesztése, az 
idegenforgalmi kínálatba történő beépítése, kihasználtságának javítása. 
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A megvalósítás 
helye: 
 

A Libás térség 
A szálloda (benne konferenciaközpont) és apartmanház kialakítása a 
Balaton partján, hiszen a parton, vagy annak közvetlen közelében 
csoportosul a turisztikai szolgáltatások többsége, valamint a lehetséges 
további fejlesztések helyszíne is elsősorban itt található. 

Balaton part 
A további fejlesztésre javasolt szálláshelyek a Balaton-partján 
találhatóak, valamint esetlegesen új szálláshelyek létesítése a törvény 
(Balaton tv.) és a településrendezési terv által meghatározott keretek 
között szintén ezen a területen képzelhető el. 

 
 
Közreműködő 
szervezetek: 

 
A város önkormányzata, befektetők, vállalkozók, Egyetem. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
A város lakossága, a városba érkező vendégforgalom növekedésének 
köszönhetően, valamint a településre érkező vendégek, turisták. 

Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 

 
− Minőségi és mennyiségi szálláshelyfejlesztés; 

 
− A városba érkező vendégek elégedettségének növekedése; 
− A vendégforgalom növekedése a városban; 
− Célcsoportirányos minőségi fejlődés (MICE); 
− Várhatóan további befektetések a fejlesztéseknek köszönhetően; 
− A településre érkező vendégek és a vendégéjszakák számának 

növekedése (üzleti utazók számának növekedése); 
 

− Visszatérő/törzsvendégek számának növekedése; 
− A turisztikai bevételek növekedése; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése. 
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I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I/2. Intézkedés: Kínálatfejlesztés 

 
Célja:  

 
A már meglévő turisztikai kínálat sokszínűsítése, színvonalának növelése, a 
minőség biztosítása, a századfordulós hangulat felélesztése. 

 
Indoklás: 

 
Keszthely turisztikai vonzereje a Festetics kastély, a Balaton, a város 
jellegzetes hangulata, amelyet az imént említett adottságai mellett a kulturális 
rendezvényeinek, programkínálatának, a hagyományos iskolavárosi jellegének 
köszönhet. 
A kínálati elemek minőségbeli fellendülésével felszámolható a teljes 
Balatonra jellemző „olcsóság-image”, és az egységesen magas színvonal 
biztosításával, egy vonzó desztináció kialakításával az ide látogatók számának 
növelése, ezen belül a magasabb költésű rétegek számának növekedése is 
elérhetővé válik. 
 
A turisztikai programkínálatot úgy kell kialakítani/fejleszteni, hogy a turisták 
bármely időszakban, illetve rossz idő esetén is találjanak az igényeiknek 
megfelelő kellemes időeltöltési lehetőséget. Másrészt a programok 
összeállításakor szem előtt kell tartani, hogy nap közben a balatoni turisták 
nagyobb része a strandon tartózkodik - ahol szintén biztosítani kell változatos 
programokat -, ezért a strandon kívüli kínálati elemeket zömében kora 
délelőttre, késő délutánra vagy estére célszerű szervezni. A nyitva tartásokat is 
ehhez mérten kell kialakítani. 
 

 
 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. A Festetics kastély 
− Az UNESCO által bevezetni kívánt szellemi örökség címre 

pályázás a többi környékbeli kastéllyal együtt Festetics szellemi 
örökség néven (Fenékpuszta, Vonyarcvashegy, Rezi, Zalaszántó); 

− Nemzetközi kitekintésben is egyedi, országos jelentőségű attrakciót 
nyújtó, iszlám világ művészetét bemutató Múzeum és Park 
létrehozása, amely változatos és komplex turisztikai programokkal 
várja a látogatókat. Alapvető elvárás a Múzeummal és Parkkal 
kapcsolatban, hogy ismereteket adjon át, informáljon, bemutasson, 
emellett szórakoztasson, és élményekkel gazdagítson. A programok 
sokszínűsége és múzeum–park–bemutatóhely jellegéhez stílusában 
kapcsolódó szolgáltatások széles köre – török bazár, török kávézó, 
étterem, – valamint a parkban megrendezésre kerülő programok 
turisztikai paradigmaváltást jelentenek, hiszen az átlagos, pár órás 
múzeumi tartózkodás akár egész napos programmá is bővülhet, 
emellett az iszlám világhoz kapcsolható kulturális fesztiválok 
tovább árnyalhatják a turisztikai palettát. A fejlesztések az eredeti 
kastélykerti funkcióhoz illeszkedően, a hely hangulatához méltóan 
kerülnek megvalósításra, a park jelenlegi architektúrájának 



Keszthely Város Önkormányzata  Településfejlesztési Koncepció 

  72 
Budapest, 2006. december   AQUAPROFIT ZRT. 
 

megőrzésével. A fejlesztési elképzelések a családos látogatók 
növekvő arányára számítva a többgenerációs időtöltési 
lehetőségeket célozzák meg. Emellett az igazgatóság külön 
hangsúlyt fektet a jelenlegi látogatói kör (iskolás csoportok) 
megtartására többek között a kínálatban szereplő rendhagyó 
történelemóra keretében; 

− A környékbeli kastélyokkal együttesen kastélytúrák szervezése; 
− Festetics mauzóleum rekonstrukciója; 
− A Szendrey-major rekonstrukciója, és turisztikai hasznosítása az 

Egyetemmel együttműködésben; 
− A Premontrei ház rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása. 

 
2. Balaton Kongresszusi Központ és Színház 

− Konferenciák, szakvásárok, termékbemutatók szervezése, a 
kongresszusi központ adta lehetőségek kihasználása; 

− Kulturális előadások szervezése a színházban, amely hozzájárul a 
város programkínálatának gyarapításához, és akár kapcsolódhat a 
megrendezésre kerülő konferenciákhoz is; 

− Térségi szerepkör erősítése; 
− A külföldi turisták számára is élvezhető, idegen- vagy több nyelven 

előadott darabok bevezetése a színház kínálatába; 
− Kapcsolódó marketing erősítése. 

 
3. További kiállítások szervezése, tárlatok összeállítása 

− Kocsi Múzeum (Festetics kastélymúzeum); 
− Balaton Múzeum 

 
4. A turisztikailag frekventált területeken különböző szolgáltató 

egységek létrehozása 
− Új, változatos kínálatú vendéglátóegységek létrehozása; 
− Strandszolgáltatások színvonalának emelése, új kínálati elemek; 
− Üzletek, ajándékboltok kialakítása; 
− Szórakozóhelyek létesítése. 

 
5. A város mozijának újjáélesztése 

− A lakosság és a szórakozni vágyó turisták számára aktuális 
filmkínálat összeállítása; 

− Szükség esetén további előadások, rendezvények, helyi lakosság 
részéről közösségi események számára lehetőség biztosítása. 

 
 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
1. Festetics kastély 
2. Balaton Kongresszusi Központ és Színház 
3. Balaton Múzeum 
4. A város területe 
5. A városi mozi 
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Közreműködő 
szervezetek: 

 
A város önkormányzata, Kincstári Vagyonigazgatóság, Egyetem, befektetők, 
vállalkozók. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
A város lakossága, a városba érkező vendégforgalom növekedésének 
köszönhetően, valamint a településre érkező turisták. 

 
Output 
indikátorok: 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 

 
− A turisztikai kínálat színvonalasabbá tétele, számának növelése; 

 
 

− A településre érkező vendégek és a vendégéjszakák számának 
növekedése (a belföldi vendégek mellett a fő küldő országokból és 
más országokból is több vendég érkezik); 

− A lakosság elégedettségének növekedése; 
− Szélesebb turisztikai kínálati paletta; 
− A szezon meghosszabbítása; 
− A turisztikai kínálat fejlesztése; 
 
− Az idegenforgalmi bevételek növekedése; 
− A vendégelégedettség javulása; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése. 
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I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I/3. Intézkedés: Az üdülőhelyi imázs erősítése, Balaton Fővárosa cím funkciókkal történő 

megtöltése 

 
Célja: 

 
Az intézkedés célja a város erősségét jelentő üdülőhelyi imázs megerősítése, 
és ennek érdekében az elnyert Balaton Fővárosa cím funkciókkal történő 
megtöltése. 
 

 
Indoklás: 

 
Keszthely gazdasági potenciálját elsősorban a turizmus jelenti. Ennek 
megfelelően szükséges elsősorban az üdülőhelyi imázs erősítése, valamint 
ezen túlmenően olyan elemek megjelenítése is, amely az üdülőhelyi potenciál 
erősítésén túl a szezonalitás enyhítésében is szerepet játszik. 
Mindezzel összhangban a Balaton Fővárosa címhez az egyes tartalmi elemek 
fejlesztése szükséges, amely cél eléréséhez elkerülhetetlen a város, a Balaton-
part és a Festetics kastély közötti szorosabb együttműködés, melynek révén 
kialakítható egy komplex programcsomag, tartalommal megtölthető a Balaton 
Fővárosa titulus, amely nem utolsó sorban harmonizálható a századfordulós 
hangulat erősítésének elképzelésével. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 

 
 

1. Az üdülő jelleg erősítése 
A Balaton-parti szolgáltatások minőségi fejlesztése, az aktív 
turizmus kínálatának bővítése, a kerékpárutak egybekapcsolása, a 
sétálóutca, sétautak kialakítása hozzájárul a város üdülő jellegének, 
hangulatának erősítéséhez. 
 

2. A századfordulós hangulat erősítése 
A város szellemi és épített örökségeinek, a történelmi és 
iskolavárosi múltjának köszönhetően kiemelkedő potenciálokkal 
rendelkezik a többi Balaton-parti városhoz képest. 
Ezt a történelmi/kulturális örökséget a 19.-20. századfordulós 
hangulat hivatott markánsan tolmácsolni, hiszen a korabeli épített 
örökségek, a Balatoni „Szigetfürdő”, mind-mind szimbólumai ezen 
korszak pezsgő turisztikai és kulturális életének. 
Mindezeknek megfelelően, összhangban a város vezetésének 
elképzeléseivel, a századfordulós hangulat erősítésének eszközei a 
következők: 
 
a. A Balatonpart program segítségével 

− Szigetfürdő felújításának a régi tervek szerinti folytatása, 
esetleg finn szauna kialakítása; 

− A Balaton partján található sétány kialakítása, a meglévő 
folytatásával; 
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b. A Belváros-rehabilitációs program segítségével 
− A Fő-téren közösségi és rendezvénytér kialakítása; 
− A belvárosi építészeti örökségek felújítása, hasznosítása; 
− Városfejlesztő és rehabilitációs vállalkozás létrehozása; 
− Sétálóutcák kialakítása, szolgáltatásokkal történő megtöltése 

(vendéglátóipari egységek, stb.); 
 

c. További építészeti örökségek megőrzése 
Keszthely számos épített örökséggel büszkélkedhet, többek 
között a Festetics Kastély és a gótikus plébániatemplom, 
valamint a Georgikon épületegyüttes említhető meg, de a 
Belváros épületei is a régi kor emlékeit idézik. Fontos azonban 
ezek felújítása, korhű rekonstrukciója. Ezáltal megőrizhető, sőt 
megerősíthető a századfordulói atmoszféra a városban. 

 
3. Az iskolavárosi hangulat erősítése 

A Tanulj Keszthelyen és az Útravaló alprogram segítségével 
− Egyetemi- iskolai központ kialakítása. 

 
4. Programkínálat bővítése 

− Fesztiválok, kiállítások, konferenciák, szimpóziumok, 
múzeumok interaktívvá tétele; 

− A programok kialakítása és szervezése, valamint megvalósítása 
során az egyetem, a vállalkozók, és a város együttműködése 
szükséges. 

 
5. A város és a Festetics kastély együttműködésének segítése 

− Az együttműködéshez közös érdeket kell találni, s ez Keszthely 
fejlődése mellett közös programok (pl. fesztiválok, 
konferenciák stb.) szervezése lehet; 

− A kastélyba érkező vendégek bevezetése a városközpontba, 
amelynek eszköze lehet további sétálóutcák kialakítása. 

 
6. Fenékpusztai Történelmi Témapark kialakítása 

− A magtár, a templom, a bástya és a kiskastély helyreállítása, a 
keszthelyi turisztikai kínálatba és ezáltal annak vérkeringésébe 
történő bevonása. 

 
 
A megvalósítás 
helye: 

1. Keszthely 
2. Belváros, Festetics kastély  
3. Egyetem és környéke 
4. Balaton parttól a kialakításra kerülő sétáló utcás övezeten (Fő- tér, 

Kossuth u.) keresztül a Festetics kastélyig. 
5. Sziget-fürdő, Belváros 
6. Történelmi Témapark (Fenékpuszta); 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Önkormányzat, vállalkozók, befektetők. 
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Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
A város és a térség lakossága, valamint az ide látogató vendégek. 

 
Output 
indikátorok: 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A kínálat színesítése; 

 
 

− Vonzó, egyedi, kulturálisan sokszínű turisztikai kínálat; 
− Vendégek számának növekedése; 
− Családos üdülések tartalmas eltöltésének lehetősége; 
− A századfordulós üdülőhangulatának erősödése; 

 
− Az idegenforgalmi bevételek növekedése; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése; 
− Munkahelyteremtés; 
− A turisztikai szezon hosszabbá válása. 
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I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I/4. Intézkedés: A szabadidő aktív eltöltési lehetőségeinek bővítése 

 
Célja: 

 
A város turisztikai kínálatának bővítése, a vendégek elő- és utószezoni itt 
tartózkodásának ösztönzése, s ezzel a szezonalitás enyhítése, valamint a 
szabadidős programkínálat növelése a szolgáltatások bővítésével. 
 

 
Indoklás: 

 
Szükség van a színes programkínálatra a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, ami 
hosszabb tartózkodási időt generál. 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

 
1. Kerékpárutak és kapcsolódó szolgáltatási rendszer 

(Kerékpárkölcsönző rendszer kiépítése) 
A kerékpáros turizmus már ma is nagyon elterjedt a környéken, de 
további fejlődéséhez a kerékpárosok igényének mind teljesebb 
kielégítése szükséges. Ez kerékpáros pihenőhelyek kialakítását jelenti 
többek között parkokban, a kerékpárutak mentén. Itt 
vendéglátóegységek, boltok, kerékpárkölcsönzők és javítóműhelyek 
kialakítása javasolt. A kerékpárkölcsönző rendszer lehetővé tenné 
kölcsönzési díj fejében a kerékpárok használatát, (bár vannak 
ingyenesen kölcsönözhető biciklik is, melyeknek a használati díját a 
rajtuk levő reklámokból fedezik és kauciós díj ellenében használhatók) 
és azok bármely más a rendszerbe tartozó kölcsönzőben történő 
leadását. 
 

2. Vízi turizmus fejlesztése 
− Az evezősversenyek népszerűsítése; 
− Vízi sportok feltételeinek kialakítása a strandon; 
− A jelenleg létező vitorlásversenyek feltételeinek javítása,  

(Évadnyitó, regatta, Allroundmarin kupa, Helikon Kupa, Arany 
Sekli túraverseny, Nyugat-Balaton Bajnokság, István a király 
Kupa, Raceboard-szlalom, Öböl kupa, Gentleman’s Race, 
Balaton Piros szalagja, Balaton Kékszalagja stb.) s további 
versenyek szervezése; 

− A szervezők FI-FI Sport Klub, Keszthelyi József Attila SE, 
Keszthelyi Yacht Klub, Georgikon Diáksport Egyesület 
ösztönzése. 

 
3. Lovas táborok, lovassport események szervezése 

A térségben található lovardák és szállásadók (akár falusi 
szálláshelyek) összefogásával valósítható meg egy egyedinek számító 
kínálat: Pár napos, vagy akár hetes útvonalak kialakítása, - igény 
esetén vezetővel - szállással és ellátással. 
Együttműködési pont az Egyetemmel: lótenyésztés, fogathajtó 
versenyek szervezésének felújítása 
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4. Túraútvonalak, tanösvények 
A Keszthelyi hegység déli területe az egész Balaton leghosszabb, 
természetes állapotban megmaradt partszakasza, amelynek védelme és 
bemutatása a természetvédelem és a turizmus közös érdeke, feladata. 
A Keszthelyi hegységben már vannak kialakított túraútvonalak, többek 
között az Országos Kék Túra is itt vezet. A Keszthelyi-hegységben 
ajánlott túraként a Tátika, a Farkas-hegy, Zalaszántó, a Hidegkúti-
major, Rezi és a Meleg-hegy jelenik meg. A Csóka-kő, a Budai-hegy, 
a Pető-hegy, Zalaszántó és a Kotsy vízimalom, a Pele-tanösvény és a 
Kovács-hegyi geobotanikai sétaút szintén sok turista célpontja. A 
hegységben található barlangok egyelőre turisták számára nem 
látogathatóak (pl.: a Csodabogyós barlang). 
A jövőben érdemes lenne kialakítani a megfelelő feltételeket, hogy a 
barlangok szélesebb körben megcsodálhatók legyenek. 
 

5. Multifunkcionális központ∗ 
Egy multifunkcionális létrehozása mind sportrendezvények, koncertek, 
nagyszabású rendezvényeknek adhat helyet, melyet a jelenlegi Balaton 
Szabadidő és Konferencia Központ kapacitása nem elégít ki. 

 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
1. Keszthely-Hévízi Kistérség 
2. Balaton 
3. Keszthely és a környező települések 
4. Az egyetem szabad területei 

 
Közreműködő 
szervezetek: 

 
A város önkormányzata, Egyetem, befektetők, vállalkozók, lovardák és 
szállásadók. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
A város és a térség lakossága, a fiatalság, valamint az ide látogató vendégek. 
 

Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− Kínálat-fejlesztés; 

 
− A szabadidő eltöltési lehetőségek bővülése; 
− Vendégforgalom növekedése; 
− Színvonalbeli fejlődés; 

 
− Az idegenforgalmi bevételek növekedése; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése; 
− Munkahelyek számának növekedése; 

                                                
∗Ld.: Multifunkcionális központok létesítése a Balaton Régióban (MATUR, 2006.) 
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I. Prioritás: Turizmusfejlesztés 

I/5. Intézkedés: Új turisztikai kínálati elemek létesítése, a meglévő adottságok jobb 

kihasználása 

Célja:  
Új programok létrehozása, meglévő kínálati elemek színvonalának emelése, 
kínálati csomagba történő rendezése. 
 

 
Indoklás: 

 
A turisztikai szezonalitás enyhítését, az egész éves vendégforgalom 
fenntartását, valamint a vendégek városban eltöltött idejének növelését többek 
között folyamatos programkínálat kialakításával, hatásosabb marketinggel, és 
vendégmarasztaló programok kialakításával lehet enyhíteni. 
Új kínálati elemekre többek között az új piaci szegmensek megszólításához, 
és a visszatérők igényeinek teljesebb kielégítéséhez van szükség. 
 
A balatoni turizmus régi problémája az igen rövid turistaszezon. Törekedni 
kell olyan termékek beépítésére a programkínálatba, amelyek hozzájárulnak a 
szezon kiterjesztéséhez (pl. horgászturizmus, borturizmus, stb.). Különösen 
hatékony ebből a szempontból a konferenciaturizmus, de az egyes elő-és 
utószezonban megrendezett, jól kialakított programkínálat is. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 
 

1.  Élményfürdő létesítése 
A fürdő területigényének meghatározása a medencék és egyéb 
szolgáltatások felsorolásával: 
A beltéri medencék között szerepelnie kell: 
− egy melegvizes ülőmedencének (kb. 120 m2); 
− egy élményelemekkel, sodrófolyosóval ellátott 

élménymedencének (kb. 400 m2); 
− egy gyermekmedencének (kb. 120 m2), amely három különböző 

vízmélységgel rendelkezik; 
− egy 10-12 személyes jakuzzinak; 
− és ezen kívül, igény szerint szerepelhet egy csúszda-fogadó 

medence, különböző (legalább háromféle) csúszdatípussal. Ennek 
kialakítása beltéri indítással, de kültéren is futó toldással javasolt. 

 
A kialakítandó kültéri medencék: 
− egy a beltéri élménymedencével, kiúszóval összekötött kültéri 

medencék különféle élményelemekkel, buzgárokkal. (kb. 500 
m2); 

− egy kültéri gyermekmedence (kb. 120 m2), amely három 
különböző vízmélységgel rendelkezik; 
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A szaunavilágban helyet kapna: 
− egy nedves gőz; 
− négy darab finn szauna: 

1.  piros fénnyel, aromával; 
2. zöld fénnyel, aromával; 
3. kék fénnyel, aromával; 
4. sárga fénnyel, aromával; 

− egy infraszauna; 
− egy merülőmedence; 
− két darab teljes testkörzuhany; 
− egy Kneipp-taposófolyosó medence; 
− egy szabadtéri finn szauna; 
− egy szabadtéri tó-merülővel. 
 
A masszázs és a szolárium részleg adatai: 
− három darab sportmasszázs-fülke; 
− három darab távolkeleti masszázs-fülke (kínai, thai); 
− két darab ezoterikus masszázs-szoba (hangterápia); 
− egy darab álló és egy darab fekvő szolárium. 
 
Az élményfürdő rendszere a következő elemekből áll: 

1. Fogadótér (kb. 200 m2): 
− Ruhatár; 
− Férfi, női, mozgássérült mosdó és toilett; 
− Büfé; 
− 2-3 kereskedelmi üzlet; 
− Pénztárak (3db); 
− Információ. 

 
2. Koedukált öltöző (kb. 1000 fős) 

− Ennek megfelelő mennyiségű zuhanyzó és mosdóhelyiség. 
 

3. Mozgássérült öltözőblokk (kb. 20 fős) 
− Ennek megfelelő mennyiségű zuhanyzó és mosdóhelyiség. 

 
4. Fürdőcsarnok 

− Medencék; 
− Közlekedő folyosók; 
− Pihenőágyak; 
− Vendéglátóegységek; 
− Gyermekmedencénél pelenkázó, szoptatószoba, 

gyermekanimáció. 
 

5. Szaunavilág 
− Pihenőágyak; 
− Mosdóhelyiségek; 
− Toilett; 
− Pihenőtér. 
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6. Masszázs-szolárium (kb. 100 m2) 
 
A fedett fürdő területigénye összesen kb. 3000 m2. 
 
Irányelvek a fürdő kialakításánál: 
− Fodrászat létesítése fontos az igények miatt; 
− Beltéri fürdőtérben büfé kialakítása ajánlott; 
− A szabadtéri medencék nagysága (kb. 1020 m2) további 1000 

ember élményfürdőzését teszi lehetővé. Ezért a strand külső 
területe büfék és nyári öltözők, mosdók zuhanyzók, toilettek és 
nyári bejárat nélkül kb. 9000 m²; 

− A kültéri medencék mellett további, nyári ételeket kínáló 
vendéglátóhely létesítése szükséges; 

− Strandröplabda pálya, gyermekjátszótér kialakítása is fontos; 
− Ha az épület többszintes, meggondolandó bowling-, és squash 

pálya létesítése; 
− Szintén meggondolandó egy fitness terem kialakítása, egész éves 

üzemeléssel, mely a városlakókat is vonzaná. 
 

2. A Balatonpart-program segítségével: 
− A Halászcsárda és környéke rendezése és idegenforgalmi 

beruházási területként történő kiajánlása projektcégeknek; 
− A vasúti pályaudvar előtti terület rehabilitációja, és turisztikai 

célú hasznosítása. 
 

 
A megvalósítás 
helye: 

 
1. Élményfürdő 

Az Élményfürdő megvalósításának lehetséges helyszíneit egyenként 
elemezve, bemutatásra kerülnek az egyes helyszíneken történő 
megvalósítás előnyei és hátrányai. 
 

a) A Sziget-fürdő, Hullám és Balaton szállók által közrezárt terület 
a Balaton-parton: 
Előnyök: 
− Meglévő, fejleszthető szálláshelyek, melyek nyaktaggal 

összeköthetőek a létesítendő Élményfürdővel; 
− Balaton-parti terület, további programlehetőség a vendégek 

számára; 
− Egyedi érték, városi szimbólum (Sziget-fürdő), 

jellegzetességének megőrzése; 
− Rendelkezésre álló önkormányzati területek; 
− Több napos program, összekötve a strandi 

szolgáltatásokkal; 
Hátrányok: 
− Komplex kezelése a fürdőnek a két szállodával (nehezebb 

befektető-szerzés); 
− Lakossági véleménykülönbségek a Sziget-fürdő 

hasznosításáról; 
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b) Sportpálya és kapcsolódóan strandi területek 
Előnyök: 
− Önkormányzati tulajdon; 
− Balaton-parti terület, üdülőterület, további 

programlehetőség a vendégek számára; 
− Szálláshely számára rendelkezésre álló terület; 
− Egyedi arculat megteremtésének lehetősége, további 

kiegészítő elemekkel (mind funkcionális, mind esztétikai); 
− Több napos program, összekötve a strandi 

szolgáltatásokkal; 
Hátrányok: 
− Nem áll rendelkezésre szálláshely (a Hullám és a Balaton 

térben már túl messze van ahhoz, hogy közvetlen 
összeköttetésben legyen a létesítendő Élményfürdővel); 

− A sportpálya jelen területről történő áthelyezése szükséges 
(Egyetemi campus területén vannak rendelkezésre álló 
szabad területek, egyetemmel történő egyeztetés szükséges); 

 
c) Fáskert/Verébhegyalja Keszthely és Hévíz között elterülő löszös 

területen: 
Előnyök: 
− A Világörökség program az Alsópáhok- Hévíz- Keszthely 

háromszög területén új fejlesztési területek kijelölését 
szorgalmazza; 

− A két város közötti terület mind Hévíz, mind Keszthely 
vendégei számára elérhető; 

 
Hátrányok: 
− Nehézkes megközelítés; 
− Üdülőterületen kívül eső terület (mindkét város számára); 
− Településközponttól távolabb esik, az ide érkező vendégek 

nem érintik Keszthely további turisztikai kínálati elemeit; 
− Nincs szálláshely a területen; 
− Nincs a közelben olyan egyéb szolgáltatás, amely az itt-

tartózkodás idejét meghosszabbítaná. 
 
 
2. Halászcsárda 
 
3. Vasúti pályaudvar 

 
 

 
Közreműködő 
szervezetek: 

 
Önkormányzat, vállalkozók, befektetők 
 

Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
A város és a térség lakossága, valamint az ide látogató vendégek. 
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Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A kínálat színvonalának és a programok számának növekedése; 

 
 

− A városban eltöltött napok növekedése; 
− A programkínálat bővülése; 
− Az városban töltött idő tartalmasabbá válása; 

 
− Az idegenforgalmi bevételek növekedése ; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése; 
− A szezonalitás csökkenése; 
− Új munkahelyek létesülése. 
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6.2. II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

 
II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/1. Intézkedés: Élhető, ugyanakkor turisztikailag is vonzó településközpont kialakítása 

 
Célja:  

 
Az intézkedés célja Keszthely város lakossága életfeltételeinek javítása, 
mindemellett az ide látogatók vendégek számára a felüdülés és kulturális, 
valamint kikapcsolódási lehetőségeinek biztosítása. 
 

 
Indoklás: 

 
A turisztikai vonzerőfejlesztés eredményeképpen a településen számítani kell 
a látogatók számának növekedésére. Fel kell készülni a magasabb 
vendégszám fogadására, biztosítani kell az ide érkező látogatók igényeinek 
színvonalas kielégítését, és a tervezéssel ki kell küszöbölni turizmus esetleges 
negatív hatásait. Mindezen lépéseknek összhangban kell lennie a lakosság 
igényeivel annak érdekében hogy egy turisztikailag vonzó, de elsősorban 
továbbra is élhető város maradjon. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 

 
1. A Belváros-rehabilitációs program segítségével 
 

− A Fő-téren közösségi és rendezvénytér megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítése, majd megvalósítása pályázati 
forrásból; 

− A belvárosi építészeti örökségek felújítása (I./3. Intézkedés), 
hasznosítása, koncepció elkészítése; 

− Városfejlesztő és rehabilitációs vállalkozás létrehozása. 
− Sétálóutak kialakítása, üzletekkel, vendéglátóipari 

egységekkel, szórakoztató létesítményekkel; 
 
 

2. Séta – és kerékpárútvonalak fejlesztése 
 

− A Kastély u. sétálóutcává alakítása: ez a kb. 400 méteres 
szakasz összekötné a Fő teret a Festetics kastéllyal, - 
kapcsolódva a már meglévő sétálóutcához - ily módon 
becsalogatva  a vendégeket a városba. Az út két oldalán 
kereskedelmi üzletek és vendéglátóegységek kialakítása 
célszerű; 

 
− A Georgikon és a Pál u. közti terület parkolóvá alakítása: A 

Festetics kastélyhoz érkező vendégek számára nagy 
befogadóképességű, és kedvezményes díjszabású, őrzött 
parkoló kialakítása ajánlott, ez két okból is előnyös: 

− a város tehermentesítése a gépkocsiforgalom alól; 
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− a Keszthely belvárosa és a kastély megtekintése 
ezáltal könnyen összekapcsolhatóvá válik; 

 
− belvárosi parkolók tehermentesítése; 
 

− Kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében a Hévíz felől érkező 
kerékpárút útvonalának módosítása/bővítése javasolt: A Bécsi 
kapu utcától egyenesen a Hévízi úton a Csák György utcákig, 
majd a Balassa Bálint, Pál, Bástya utcák érintésével a kastélyig; 

 
− Új útvonalként javasolt Balatoni kerékpáros körút 

összekapcsolása a Hévízre vezető kerékpárúttal a Rákóczi tér - 
Rákóczi utca útvonalon. (Hévíz u. – Csák György u. – Balassa 
Bálint u. – Pál u. – Szalasztó u. – Rákóczi tér – Rákóczi u. – 
Balatoni körút); 

 
− A városi kerékpárút összekötése a Fő – térrel és a sétálóutcával, 

valamint a Balatoni bicikliúttal: A Kossuth u. kerékpárútként 
való meghosszabbítása a Balaton utcáig, a parkon átvezetve 
(Sóhaj allé) a Balatoni körútig; 

 
− Festetics- Fenyves allé gyalogos, ill. kerékpárúttá alakítása, és a 

Keszthelyt Hévízzel összekötő, valamint a Balatoni 
kerékpárúthoz történő kapcsolása. 

 
 
A fent említett fejlesztések a Belváros, a Festetics kastély és a Balaton part 
összekapcsolását szolgálják, jól kihasználva és összekapcsolva a már létező 
sétáló- és kerékpár utakat. 
 
A sétálóövezetekben és a kerékpárútként megjelölt útvonalakon - a 
gépkocsiforgalom enyhítése céljából - csupán a célforgalom engedélyezése 
javasolt. 
Fő szempont, hogy az alábbi elképzeléseknek összhangban kell lenniük a 
város közlekedésfejlesztési koncepciójával. 
 
A fejlesztési elképzelésekben hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a fejlesztések 
megvalósulása, és annak közvetett és közvetlen következményei (pl. 
megnövekedő turistaforgalom) összeegyeztethető legyen a településképpel, a 
települési környezettel, illetve a lakosság és a turisták elvárásaival, igényeivel. 
 

 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
Keszthely belvárosa, illetve a település teljes közigazgatási területe. 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az intézkedésért a helyi önkormányzat a felelős, de a lakosság és a helyi 
érdekelt civil szervezetek véleményét is figyelembe kell venni. 
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Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 
 

 
A település lakossága, és az ide érkező vendégek. 

Output 
indikátorok: 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− Összehangolt fejlődés és fejlesztés; 

 
 

− Az élhető város, településtisztaság, közterület- és 
zöldfelület-gazdálkodás, vizualitás, környezeti tudatosság 
követelményeinek való megfelelés a fejlesztések során; 

− Turisztikai vonzerő-bővülés; 
− Színvonalbeli fejlődés a funkciókat, a településképet és az 

élhető lakókörnyezetet tekintve; 
 
 

− Az idegenforgalmi bevételek és a városi GDP növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának 

növekedése; 
− Látogatószám, vendégszám emelkedése; 
− Nagyobb lakossági és turisztikai elégedettség; 
− A térség és a város ismertségének növekedése; 
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II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/2. Intézkedés: Infrastruktúra fejlesztése 

 
Célja:  

 
Az intézkedés célja a város jelenlegi infrastruktúra fejlesztése, valamint annak 
bővítése. 
 

 
Indoklás: 

 
Fontos mind a vendégek, mind a lakosság számára a jelenlegi infrastruktúra 
fejlesztése, s ezzel a lakosság elégedettségének növelése, életfeltételeinek 
javítása, a vendéglátás körülményeinek javítása. 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. Vízellátás 
A szolgáltatás szinten tartása, karbantartás szükséges. 

 
2. Szennyvízkezelés 

Hiányosságok elsősorban a Kertváros területén vannak. Feladat 
13.000-14.000 méter vezeték megépítése. 

 
3. Csapadékvíz elvezetés 

Az ellátottság nem egyenletes, a jövőben feladat 2000 méter 
hosszúságú vízelvezető rendszer megépítése. 

 
4. Hulladékkezelés 

A szelektív hulladékgyűjtés-és kezelés lehetőségeinek bővítése 
szükséges, egyrészt a természeti erőforrások megkímélése, 
másrészt a hulladék mennyiségének csökkentése céljából. 
Mivel ez a feladat beruházás igényes, fontos szerep jut a 
kistérségi együttműködésnek. 

 
5. Telefon és internet szolgáltatás kiépítettségének bővítése, 

színvonalának javítása 
 
6. Gázellátás javítása 
 
7. Energia 
 
8. Távhőszolgáltatás 

 
 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
Keszthely Városának, valamint az egész kistérségnek a területe. 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az önkormányzat, a település és a kistérség lakossága, valamint a városfejlesztés 
további érintett szereplői és a Keszthelyi Egyszemélyes Városüzemeltető Kft. 
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Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
Keszthely és környékének lakossága, az ide érkező turisták. 

 
Output 
indikátorok: 
 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− Egységes, településszintű szennyvízelvezetési rendszer kiépítése; 
− Szelektív hulladékgyűjtés szélesebb körben való elterjedése; 
− Infrastruktúra több szinten történő fejlesztése; 
 
 
− Lakossági elégedettség növekedése; 
− Közüzemi szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővülése; 
− Növekvő térségi szerepkör, térségi központtá válás elősegítése; 
− Erőforrások újrahasznosítása; 
− Kedvezőbb infrastrukturális feltételek a turizmus és a vállalkozók 

számára; 
 
 
− A település és környezetének és összképének javulása; 
− Szennyvízelvezetés illetve tisztítás fejlesztése; 
− Adottságok optimális kihasználása; 
− Az erőforrásokkal való takarékosság; 
− Környezet védelme. 
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II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/3. Intézkedés: Közlekedési hálózatok fejlesztése 

 
Célja: 

 
Keszthely közlekedési hálózatának fejlesztése. 
 

 
Indoklás: 

 
A jelenlegi közlekedési infrastruktúra mind a városban, mind annak közvetlen 
környezetében fejlesztésre szorul. Ennek egyrészt oka a javasolt módosítások, 
bővítések bevezetése, másrészt a kiváló adottságokkal rendelkező település 
fejlesztése, és nem utolsó sorban az aktív turizmus feltételeinek megteremtése. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. Keszthely város akadálymentesítése 
 
2. Közúti közlekedés 

Fontos feladat a jobb minőségű utak kialakítása, és az útfelület 
felbontása során keletkezett úthibák eltűntetése. 
 
− Elkerülő út létesítése 

− A város közlekedési koncepciójában szereplő, a várost 
elkerülő 76-os elkerülő út megépítése. Ez a belváros és a 
közvetlen partszakasz tehermentesítése miatt fontos, csak 
így maradhat meg a város üdülő jellege; 

− 71. sz. főút Keszthely északi elkerülésének megoldása; 
 
− Közútfejlesztés (a még nem szilárd burkolatú utak rendezése) 
 
− A vasúti és buszpályaudvar közúti elkerülésének 

gördülékenyebbé tétele 
A kerékpáros és sétautak, valamint a közutak olyan 
nyomvonalakra vezetése, melyek nem érintik a pályaudvarokra 
tartó főbb útvonalakat. 
 

− Az üdülő jelleg hangsúlyozása 
Új utak építése, és forgalomelterelés szükséges, hogy Keszthely 
megőrizhesse az üdülő jelleget. Ennek hangsúlyozására sétányok 
kialakítása javasolt. 
 

− Kerékpárút 
A Fenyves fasorban új kerékpárút kijelölése/kiépítése a tisztább, 
csendesebb környezet biztosítása érdekében, valamint ajánlott 
további kerékpárutak kijelölése és kialakítása az üdülő jelleg 
erősítésére. 
 

− A sármelléki repülőtér és a várost összekötő közút 
korszerűsítése 
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3. Tömegközlekedés 
A városi forgalom tekintetében a tömegközlekedés szervezése és 
fejlesztése indokolt. A fejlesztési irányokat a Keszthely közlekedési 
koncepciója fogalmazza meg. 
 
− Buszpályaudvar 

A buszpályaudvar jelenlegi területéről történő áthelyezése 
javasolt (összefüggésben a Balaton parti fejlesztésekkel), 
ugyanakkor a vasútállomás valamint az új buszpályaudvar között 
javasolt kialakítani a tömegközlekedést (20-30 percenkénti 
járatsűrűség, nagy befogadóképességű és alacsony padozatú 
buszjárat megteremtése); 
 

− Fenékpuszta bekapcsolása a város közlekedésébe 
A kialakításra váró Történelmi Emlékpark kényelmes elérése 
érdekében javasolt, amely buszjáratokkal, valamint 
lovaskocsikkal, kisvonattal valósítható meg; 

 
4. Vasúti közlekedés 

A település vasúti összeköttetés tekintetében nincs előnyös helyzetben. 
Javasolt a sármelléki repülőtérrel megvalósítandó vasúti kapcsolat 
korszerűsítése teher- és áruszállítás, valamint személyszállítás céljából. 
Ehhez szükséges feladatok: 

• A pálya felülvizsgálata; 
• Szükséges karbantartási munkák elvégzése; 
• Az állomásokon a szükséges változtatások elvégzése; 

 
5. Légi közlekedés 

A Sármelléken található FLY Balaton nyújtotta lehetőségeket jobban ki 
kell használni a személyi közlekedésben is. A sármelléki repülőtér  
logisztikai előnyeinek kihasználása fontos tényező lehet a város és a 
környező településének fejlődésében. A repülőtér szerepet játszhat a 
személy- és teherszállításban, a térség logisztikai központtá történő 
fejlődésében, és a turizmus fejlődésének elősegítésében.  

 
6. Vízi közlekedés 

Balatoni személyszállítás szolgáltatásának fejlesztése (pl. menetrend, 
diszkóhajó, nosztalgiautak stb. szervezése) 

 
 
A megvalósítás 
helye: 

 
Keszthely és környéke 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az önkormányzat, a település és a kistérség lakossága, valamint a városfejlesztés 
további érintett szereplői. 

Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
Elsősorban Keszthely és környezetének lakossága, valamint a városba érkező 
turisták. 
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Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− Szervezett közlekedésfejlesztés; 

 
 

− Lakossági elégedettség növekedése; 
− Közlekedésbeli lehetőségek növekedése; 
− Növekvő térségi szerepkör; 
 
− Tudatos közlekedésfejlődés; 
− Adottságok optimális kihasználása; 
− Tehermentesített település, és szervezett térségi közlekedés. 
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II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/4. Intézkedés: Több lábon állás lehetőségének megteremtése 

 
Célja:  

 
Keszthely és térsége gazdaságának fejlesztése, a turizmuson és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű megélhetési források, ágazatok 
megerősítése. 

 
Indoklás: 

Keszthely gazdaságában a turizmuson kívül egyéb ágazat jelenléte nem 
markáns, a város továbbra is a turizmusra alapozva tervezi a fejlődés útját, 
azonban meg kell jegyezni, hogy a turizmus nagyon érzékeny a változásokra, 
így Keszthely számára biztonságot jelentene pl. az ipar erősítése. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. Innovációs park kialakítása 
 

− A mezőgazdasági termelők és a vállalkozók valamint a 
tudomány képviselőinek összekapcsolása, fokozott 
együttműködése; 

− Szükség esetén pari övezet kijelölése, mellyel elősegíthető a 
kis- és közepes vállalkozások megtelepedése; 

− Helyi mezőgazdasági termékek (bio), kézműves kisiparos 
hagyományok újjáélesztése, egyetemmel együttműködés; 

− Sármelléki ipari parkkal történő együttműködés kidolgozása, a 
logisztikai centrum szerep megőrzésével; 

 
2. Befektetés ösztönzés 
 

Az Ipari/Innovációs parkban segíteni kell a vállalkozások 
letelepedését. A helyi vállalkozások versenyképessége és az 
innovációra való nyitottság megőrzése érdekében a folyamatos 
fejlesztést biztosítani kell, akár adókedvezménnyel is. 
− Befektetői kiskönyv összeállítása: 

Befektető-ösztönző összefoglalás, bemutatja a Keszthelyre 
történő beruházások előnyeit, önkormányzat nyújtotta 
kedvezményeket, versenytársaival összevetve. 

 
 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
Keszthely város és a kistérség. 

Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Keszthelyi önkormányzat, vállalkozók. 

Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
A város és a térség lakossága, valamint vállalkozók, Egyetem. 
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Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A gazdasági több lábon állás megvalósulása Keszthelyen 

 
 

− Munkahely-teremtés 
− A város gazdaságának fellendülése 

 
 

− A térség és Keszthely gazdasági vonzerejének növekedése, a 
lakosságmegtartó képesség növekedése 

− A térség GDP-jének növekedése 
− A térség GDP-jéből a gazdasági ágazat arányának növekedése 
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II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/5. Intézkedés: Integrált agrárgazdaság-fejlesztés 

 
Célja: 

 
A gazdasági több lábon állás megteremtése, valamint a rendszerváltás után 
válságba került ágazat felélesztése, a benne rejlő potenciál kihasználása. 
 

 
Indoklás: 

 
Az Egyetem adta szellemi háttér segítségével új mezőgazdasági termelési 
formák meghonosítása, környezettudatos életszemlélet elterjesztése révén 
versenyelőnyhöz juttathat a várost. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
• Természet közeli, biotermékek, ökogazdálkodás feltételeinek 

kialakítása; 
• Mezőgazdasági termékek feldolgozása, csomagolása, faipar; 
• Lótenyésztés (az Egyetem részvételével); 
• Energetikai célú növénytermesztés, biomassza felhasználás; 
• Környezettudatos életmód elterjesztése, oktatása; 

o Ebben központi szerepet vállalhatna Keszthely az Egyetemmel, 
mint szakmai háttérrel együtt; 

• Az Egyetem által kifejlesztett technikák felhasználása (K+F 
tevékenység) 

 
 
A megvalósítás 
helye: 

 
Keszthely és az Egyetem területei 

 
Közreműködő 
szervezetek: 

 
Önkormányzat, Egyetem, vállalkozók, gazdák 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
Lakosok, mezőgazdasági termelők. 

Output 
indikátorok: 
 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A gazdasági több lábon állás megvalósulása Keszthelyen; 
− Korszerű és innovatív termelési technikák, módszerek 

elterjedése; 
 

− Munkahely-teremtés; 
− A város gazdaságának fellendülése; 
− Környezettudatosabb életmód; 
 
− A térség és Keszthely gazdasági vonzerejének növekedése, a 

lakosságmegtartó képesség növekedése; 
− A térség GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a gazdasági ágazat arányának növekedése; 
− Környezet védelme. 



Keszthely Város Önkormányzata  Településfejlesztési Koncepció 

  95 
Budapest, 2006. december   AQUAPROFIT ZRT. 
 

 
II. Prioritás: Gazdaságfejlesztés 

II/6. Intézkedés: Szolgáltatási szektor fejlesztése 

 
Célja: 

 
A szolgáltatások fejlesztése, a szektor különböző tényezőinek színvonalbeli 
különbségeinek felszámolása, új szolgáltatási formák megtelepedése. 

 
Indoklás: 

 
A város vonzerejének növelése, egyedi jellegének kialakítása megköveteli az 
elérhető szolgáltatások színvonalának folyamatos növekedését, és 
komplexitásának fokozását.  

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

• Tercier szektor erősítése; 
• Turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások kiépítése; 
• Inkubátorházak; 

 
 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
Keszthely Város 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Önkormányzat, vállalkozók. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
Lakosság, turisták. 

Output 
indikátorok: 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A gazdasági több lábon állás megvalósulása Keszthelyen 

 
 

− Munkahely-teremtés 
− A város gazdaságának fellendülése 

 
 

− A térség és Keszthely gazdasági vonzerejének növekedése, a 
lakosságmegtartó képesség növekedése 

− A térség GDP-jének növekedése 
− A térség GDP-jéből a gazdasági ágazat arányának növekedése 
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6.3. III. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

III. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

III/1. Intézkedés: Önkormányzati szolgáltatások, a településmarketing és a kistérségi 

együttműködés fejlesztése 

 
Célja: 

 
Keszthely és térsége gazdasági és turisztikai potenciáljának erősítése 
érdekében az önkormányzati szolgáltatások, a városmarketing és a kistérség 
települései közötti együttműködés fejlesztése. 

 
Indoklás: 

 
A városban, illetve a térségben még tervezett és már végrehajtott 
vonzerőfejlesztéseket hatékony marketing- és információs tevékenységgel 
kell alátámasztani. Ebben elsődleges szerepük az önkormányzatoknak – 
önkormányzatok turizmussal foglalkozó munkatársainak (Tourinform 
irodák), és a kistérségi társulásoknak van. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. Városmarketing fejlesztése 
A város ismertségének növelése, pozícionálása, az 
attrakciófejlesztések alátámasztása, a város századfordulós 
hangulatának kialakítása, egységes arculat kialakítása, valamint a 
később ismertetendő turisztikai desztinációs menedzsment 
erősítése miatt szükség van a marketing munka fejlesztésére. Erre 
a célra egy hozzáértő városmarketinggel foglalkozó szervezet 
kialakítása szükséges. 
 

2. Információs irodák, fogadóépületek a város több pontján 
Célszerű lenne a város több pontján, a turisztikailag leginkább 
frekventált helyeken az információs irodákat bővíteni, ahol az 
általános tájékoztatás mellett lehetőség lenne szállást foglalni, 
illetve jegyet vásárolni a különböző rendezvényekre, kulturális és 
egyéb turisztikai programokra. 
 

3. Turisztikai információs táblarendszer fejlesztése 
A személyes tájékoztatás mellett szükséges a figyelem 
felkeltésével történő tájékoztatás, illetve a lehetőség biztosítása az 
információ más formában történő beszerzéséhez. Az előbbit a 
különböző turisztikai kínálati elemek, vonzerők jelzőtábláinak, az 
utóbbit információs térképek és táblák elhelyezésével lehet 
megvalósítani nemcsak a város több pontján, hanem a település 
környékén is. 
 

4. Polgár-és fejlesztésbarát helyi igazgatás 
A Polgármesteri hivatal szervezetrendszerének átvilágítása, a 
felesleges kapacitások átcsoportosítása. 
A rugalmas, polgári igényekhez illeszkedő hivatali működés 
megteremtése. 
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5. E-Keszthely létrehozása 
− Integrált városi és kistérségi weblap-rendszer létrehozása; 
− WIFI- ingyenes internet-használat; 
− E-önkormányzatiság: a lakosság ügyeinek egyszerűbb, 

gyorsabb, kényelmesebb intézéséért. 
 

6. E-kistérség kialakítása 
A kistérségi programok sorában szereplő célkitűzést a jobb és 
könnyebb információszerzés érdekében kell kialakítani. Ennek 
szükségességét alátámasztja, hogy a turisták számára nem csak 
biztosítani kell az alapvető igényeket kielégítő, valamint a 
térségbe csábító szolgáltatásokat és vonzerőket, hanem minderről 
nagyon fontos tájékoztatni is őket. Hiszen, ha ez a lépés kimarad, 
az szinte olyan, mintha ezen szolgáltatások nem is léteznének. Az 
interneten való tájékoztatás a mai kor igényeinek megfelel, és 
nagyban segíti a turista tájékozódását, ha a kistérség minden 
szolgáltatását és vonzerejét egy helyen megtalálja. 

 
 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
A megvalósítás ebben a tekintetben elsősorban keszthelyi központtal 
történik a térségben. 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Keszthelyi és térségi önkormányzatok, vállalkozók. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
A város és a térség lakossága, valamint a fejlesztési elképzelések 
megvalósításában részt vevő vállalkozások. 

 
Output 
indikátorok: 
 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− Marketing kommunikáció fejlesztése; 
− Információs rendszer fejlesztése; 
− Promóciós tevékenység fokozása; 
− Munkahely-teremtés; 
 
− A város turizmusának fellendülése; 
− A településre érkező vendégek és a vendégéjszakák számának 

növekedése; 
 
− A térség és Keszthely ismertségének növelése; 
− A térség GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése. 
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III. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

III/2. Intézkedés: Oktatási intézményrendszer fejlesztése 

 
Célja:  

 
A fiatalok Keszthelyen és környékén tartása, a demográfiai helyzet javítása, 
valamint a gazdaság igényeinek megfelelő képzési struktúra kialakítása. 

 
Indoklás: 

 
,A térségben működő ágazatok számára történő szakemberképzés elősegíti a 
fiatalok elhelyezkedését, a térségben való letelepedésüket, javítva ezáltal a 
demográfiai mutatókat és egyben generálva a gazdaság változásainak elébe 
menő modernizáló folyamatokat. 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. A Tanulj Keszthelyen program segítségével: 
− Iskolafelújítás és marketingprogram 

 
2. Iskolahálózat rekonstrukciója, korszerűsítése 

− Minőségi értelemben vett személyi és dologi fejlesztése, 
hogy a nyújtott képzés megfeleljen a munkaerőpiaci 
igényeknek. 

− A gyermekek létszámcsökkenése miatt a rendszer 
korszerűtlenné vált, indokolt az intézményhálózat jelenlegi 
struktúrájának átvizsgálása, költségkímélő megoldások 
keresése 

− A létszámcsökkenés megállítása 
− Kül- és belföldi oktatási intézményekkel való 

kapcsolatfejlesztés 
 

3. Az önkormányzat, a vállalkozók és az egyetem 
együttműködésének erősítése 

Az önkormányzati források, a magántőke valamint az Egyetemen 
képződő szellemi tőke összekapcsolásával jelentős gazdasági 
versenyelőny érhető el. 
 

 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
A város és kistérség egész területe. 
 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az önkormányzat, a vállalkozások, civil szervezetek, Egyetem, stb. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
 
Keszthely lakossága. 
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Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A város oktatási intézményrendszerének javulása 
− Az oktatási színvonal emelkedése 
 
− Lakossági elégedettség növekedése 
− A lakosság demográfiai helyzetének javulása 
− Gazdasági fellendülés 

 
− Innovatív, megerősödő regionális szerepkör 
− Munkanélküliség csökkenése 
− A térség és Keszthely ismertségének növelése 
− A térség GDP-jének növekedése 
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III. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

III/3. Intézkedés: Kulturális kínálat fejlesztése, a meglévő kínálat kihasználása 

 
Célja:  

 
A város lakossága és a városba érkező vendégek számára a kulturális 
kínálati paletta bővítése, és a már létező kínálat kihasználtságának fokozása. 
 

 
Indoklás: 

 
A további várható vendégszám növekedés, valamint a lakossági igények 
teljesebb körű kielégítése érdekében szükséges a kulturális kínálatfejlesztés, 
valamint ehhez kapcsolódóan a megfelelő humánerőforrás fejlesztés. 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
A turizmus csak akkor lehet hosszú távon is minőségi színvonalú, ha a 
szolgáltatás-, a termék- és az infrastruktúrafejlesztés mellett a marketing- és 
információs tevékenységet végzők, valamint a vendégekkel foglalkozó 
alkalmazottak és vendéglátók (szállodák, éttermek) képzése, illetve 
folyamatos továbbképzése is megvalósul, hogy ezáltal képesek legyenek a 
változó, egyre magasabb igényeknek megfelelni. Fontos a turizmusban 
dolgozókban a vendégközpontú gondolkodásmód fontosságának 
tudatosítása: 

• A fejlesztések következtében fellépő munkaerőigények 
kielégítése, szakemberek folyamatos képzése; 

• Előadások és képzések szervezése és lebonyolítása. 
 

 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
A város és kistérség egész területe. 
 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az önkormányzat, a vállalkozások, civil szervezetek, a tercier szektorban 
foglalkoztatottak, stb. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
 
Keszthely lakossága, valamint a városba érkezők. 

 
Output 
indikátorok: 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

 
− A különböző szolgáltatások igénybevétele során azonos –magas- 

színvonal teljesülése; 
 
− Vendégek elégedettségének növekedése; 
− Lakossági elégedettség növekedése; 
 
− Az idegenforgalmi bevételek növekedése; 
− Lakható városkép erősödése; 
− A város GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése. 
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III. Prioritás: Szervezet-és intézményfejlesztés 
III/4. 
Intézkedés:  

Intézmények fejlesztése, kistérségi szerep erősítése 

Célja:  A meglévő városi intézmények fejlesztése és a kistérségi szerep erősítése 
 

 
Indoklás: 

A város demográfiai helyzete rosszabbodik, és a lakosság elöregedik, ennek 
ellensúlyozására, a fiatalok a térségben tartására, és a térségbe vonzására van 
szükség. Ez az intézmények fejlesztésével elérhető. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

1. A Keszthelyi okmányiroda térségi közös közigazgatási szolgáltató 
központtá fejlesztése 

 
2. Az Útravaló program segítségével 

− Kedvezményes lakásépítés; 
− Bölcsődék és Óvodák felújítása; 
− Szociális és bérlakások építése; 

 
3. A Tanulj Keszthelyen program segítségével 

− Iskola felújítási és marketingprogram; 
 

4. Keszthelyi integrált oktatóközpont kialakítása 
 

5. Kórház-felújítás 
− A kórházak felújításának folytatása; 
− A háziorvosi ellátórendszer fejlesztése; 

 
A megvalósítás 
helye: 

 
Keszthely és térsége. 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Keszthely Város Önkormányzata, vállalkozók. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 

 
Keszthely lakossága. 

Output 
indikátorok 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 

 
− Intézményfejlesztés; 

 
− Szolgáltatások színvonalának javulása; 
− Lakossági elégedettség növekedése; 
− Vendégek elégedettségének növekedése; 

 
− Az életszínvonal növekedése; 
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III. Prioritás: Szervezet- és intézményfejlesztés 

III/5. Intézkedés: Turisztikai desztinációs modell kialakítása 

 
Célja:  

 
Olyan szakmai szervezet létrehozása a településen, amelynek feladata a 
fenntartható turizmus rendszerének kialakítása és működtetésének 
elősegítése (turisztikai desztinációs menedzsment (TDM)), a kistérséggel, 
de kiemelten Hévízzel együttműködve. 
 

 
Indoklás: 

 
A régió turizmusában Keszthely kiemelkedő szerepet tölt be. Ugyanakkor az 
önkormányzatnak az idegenforgalom (idegenforgalmi adó, üdülőhelyi 
hozzájárulás) jelentős bevételi forrást jelent, amelynek jelentős része a 
települési feladatok ellátására fordítódik. 
 
A városba érkező turisták számának növeléséhez nem elegendő a település 
kedvező hírértéke és ismertsége. A vendégekért a vállalkozóknak nem 
egymással kell megküzdeniük, hanem közös munkával kell a városba 
csábítani őket. Ennek érdekében szükséges egy olyan szakmai szervezet 
létrehozása a településen, amelynek feladata az egyes turisztikai szereplők, 
és azok tevékenységeinek az összehangolása. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

• Település szintű TDM szerv létrehozása 
• Kistérségi szintű TDM szerv létrehozása 

 
A TDM szervezet feladatai: 

− Térségi marketing (kutatás, termékfejlesztés, kommunikáció, e-
marketing); 

− Információ nyújtás (Tourinform iroda); 
− Tervezés (tervek kidolgozása, a megvalósítás menedzselése, 

monitoring); 
− Információs adatbank létrehozása és fenntartása; 
− Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, 

írás, tanácsadás); 
− Befektetők vonzása a térségbe (ösztönző rendszer kialakítása); 
− Minőségbiztosítás (a rendszer kidolgozása és működtetése); 
− Együttműködés a turizmus szereplőivel, koordináció; 
− Szakmai érdekképviselet, lobbizás, tanácsadás; 
− Oktatás és képzés (előadások, szakmai továbbképző tanfolyamok 

szervezése, gyakornok program, a turizmusbarát szemlélet 
kialakítása a térségben) 

 
A megvalósítás 
helye: 
 

 
A megvalósítás ebben a tekintetben keszthelyi központtal történik a 
térségben. 
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Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Az érintett térségi önkormányzatok, vállalkozók, érintett települések 
lakossága. 

 
Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
A település, illetve a kistérség, valamint a fejlesztési elképzelések 
megvalósításában részt vevő vállalkozások 

Output 
indikátorok: 
 
 
 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
 
 
 
 
 
Hatás 
indikátorok: 
 

− Település és térségi szintű marketing tevékenység; 
− Program és rendezvényszervezés; 
− Pályázatírás; 
− Kapcsolattartás a régió szakmai szervezeteivel; 
− Turisztikai termékek fejlesztésében való részvétel; 
 
− A város turizmusának fellendülése; 
− A településre érkező vendégek és a vendégéjszakák számának 

növekedése (a belföldi vendégek mellett a fő küldő országokból 
és más országokból is több vendég érkezik); 

− A szezon meghosszabbítása; 
− A turisztikai kínálat fejlesztése; 
− Egy magasabb költést generáló vendégkör megnyerése; 
 
− A térség GDP-jének növekedése; 
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése; 
− A térség és Keszthely ismertségének növelése; 
− Információs rendszer fejlesztése; 
− Promóciós tevékenység fokozása. 
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III. Prioritás: Szervezet-és intézményfejlesztés 

III/6. Intézkedés: Civil szervezetek együttműködése 

 
Célja: 

 
A városban és a térségben működő civil szervezetek tevékenységeinek 
segítése, együttműködésük ösztönzése. 
 

 
Indoklás: 

 
A város fejlődésének megfelelően az erősödő civil szervezetek 
együttműködése, valamint azok tevékenységeinek támogatása fontos 
feladata a településnek. 
 

 
Az intézkedés 
tartalma: 

 
Az intézkedésen belül az alábbi komponenseket különböztetjük meg: 
 

− turisztikai tevékenységek összehangolása a város (térség) és a 
kastély között; 

− a civil élet szereplőinek támogatása; 
− tudatos városszépítés; 
− összehangolt tevékenység, összefogás a közös célok              

érdekében; 
− a fejlesztési elképzelések ismertetése, bevonása a Térségi 

Vállalkozói Klub tagjainak bevonása a tervezésbe, fejlesztési 
ötletek megvitatásába, fejlesztési irányok meghatározásába, a 
vállalkozók tevékenységének támogatása; 

 
A megvalósítás 
helye: 

 
Elsősorban a város, de bizonyos feladatok tekintetében a térség egész 
területe. 

 
Közreműködő 
szervezetek: 
 

 
Keszthelyen és a térségben működő civil szervezetek. 

Az intézkedés 
kedvezménye-
zettjei: 
 

 
Keszthely és a térség lakossága, valamint az ide érkező turisták. 

Output 
indikátorok 
 
Eredmény 
indikátorok: 
 
 
Hatás 
indikátorok: 

− Turisztikai aktivitás, együttműködés növekedése 
 
 

− Lakossági elégedettség növekedése 
− Vendégek elégedettségének növekedése 
− Településszépülés 
 
− A város GDP-jének növekedése  
− A térség GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése 
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7. ÜTEMEZÉS 

 
Prioritás neve Intézkedések Prioritási fok Idő- 

horizont 
Együttműkö-
dési szervek 

I.1. Intézkedés: 

Szálláshely-fejlesztés 

1 2008 Ö, V 

I.2. Intézkedés: 

Kínálatfejlesztés  

1 folyamatos Ö 

I.3. Intézkedés: 

Az üdülőhelyi imázs 

erősítése, Balaton Fővárosa 

cím funkciókkal történő 

megtöltése 

1 folyamatos Ö 

I.4. Intézkedés: 

A szabadidő aktív eltöltési 

lehetőségeinek bővítése 

2 2009 Ö,V 

     
   

   
   

   
   

 T
ur

iz
m

us
fe

jle
sz

té
s 

I.5. Intézkedés: 

Új turisztikai kínálati elemek 

létesítése, a meglévő 

adottságok jobb kihasználása 

1 folyamatos Ö, V 

II.1. Intézkedés: 

Élhető, ugyanakkor 

turisztikailag is vonzó 

településközpont kialakítása 

2 2008 Ö 

II.2. Intézkedés: 

Infrastruktúra fejlesztés 

1 folyamatos Ö 

II.3. Intézkedés: 

Közlekedési hálózatok 

fejlesztése 

2 folyamatos Ö 

II.4. Intézkedés: 

Több lábon állás 

lehetőségének megteremtése 

2 2013 Ö, V, E 

II.5. Intézkedés: 

Integrált agrárgazdaság 

fejlesztés 

2 2010  

     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

G
az

da
sá

gf
ej

le
sz

té
s 

II.6. Intézkedés: 

Szolgáltatási szektor 

fejlesztése 

 

1 folyamatos  
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III.1. Intézkedés: 

Önkormányzati 

szolgáltatások, a 

településmarketing és a 

kistérségi együttműködés 

fejlesztése 

1 2008 Ö 

III.2. Intézkedés: 

Oktatási intézményrendszer 

fejlesztése 

2 folyamatos Ö, E 

III.3. Intézkedés: 

Kulturális kínálat fejlesztése, 

a meglévő kínálat 

kihasználása 

2 2010 Ö 

III.4. Intézkedés: 

Intézmények fejlesztési, 

kistérségi szerep erősítése 

1 folyamatos Ö 

III.5. Intézkedés: 

Turisztikai desztinációs 

modell kialakítása 

1 2007 Ö, V, E 

     
   

   
   

   
 S

ze
rv

ez
et

- é
s i

nt
éz

m
én

yf
ej

le
sz

té
s 

 

III.6. Intézkedés: 

Civil szervezetek 

együttműködése 

1 folyamatos Ö, V 

 
Ö- Önkormányzat 
V- Vállalkozók 
E- Egyetem 
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8. ÖSSZEGZÉS 

Keszthely város az évszázadok során jelentős történelmi örökségével az ország és a 

Balaton part jelentős településévé vált, amely nemzetközi viszonylatban is ismert. 

 

Keszthely a Nyugat-Dunántúli Régióban, Zala megye keleti részén, a Balaton észak-

nyugati szegletében található. Keleten a Keszthelyi-hegység, nyugaton a Zala folyó, 

valamint a Zalaapáti-hát, dél-nyugaton a Kis-Balaton, délen és keleten pedig a Balaton 

határolja. 

Másik meghatározó, országos jellegűnek és jelentőségűnek tekinthető térszerkezeti 

sajátossága, hogy területileg része a Nyugat Dunántúli Régiónak, a Balaton Fejlesztési 

Régiónak, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek. 

 

Keszthely az egyetlen város a Balaton partján, amely igazi városi múlttal rendelkezik, 

így méltán viseli a „Balaton Fővárosa” titulust. 

A történelem során a város mindig meg tudott újulni, más fejlődési pályát választani, 

így Keszthely kisebb megszakításokkal folyamatosan gyarapodott, szépült. Ennek 

látható jele a város külső megjelenése, amely több évszázad szerves fejlődésének 

eredménye. Az épületállomány zöme 19-20. századi, de a legkorábbiak még a 13-14. 

században épültek. 

A Festetics kastély az ország negyedik legnagyobb, egyben legszebben felújított főúri 

palotája. Egyedülálló az is, hogy a Balaton parton megmaradt a monarchia hangulatát 

idéző 19. század végi beépítés. Keszthelyen szinte minden építészeti stílus emlékei 

megtalálhatók. 

Keszthely nemcsak anyagilag, hanem kulturálisan is sokat gazdagodott az elmúlt 

évszázadok során. A Helikon Ünnepségek csaknem két évszázados múltra tekintenek 

vissza, ugyanakkor Keszthely iskolaváros és 1797 óta rendelkezik felsőfokú oktatási 

intézménnyel. 

Megközelíthetőség tekintetében kedvező helyzetben található a város, hiszen az M7-es 

autópálya, valamint a sármelléki FlyBalaton Airport közelsége erősítik Keszthely 

térségi logisztikai központ jellegét és lehetőségét. 

Keszthely elsősorban az idegenforgalomból él, ennek alapja a Balaton, valamint a 

város és a térség épített öröksége. A város vezetése ugyanakkor felismerte, hogy 
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Keszthelynek olyan további turisztikai kínálati elemet szükséges felmutatnia, amely 

segítségével egyrészt mérsékeli a szezonalitást, másrészt olyan komplex turisztikai 

programcsomagot alakít ki, amelynek köszönhetően az ide érkező vendégek több 

napot is eltöltenek a településen. A jelenlegi városi kínálat ezt nem teszi lehetővé, 

ugyanakkor a turisztikai hátteret jelentő szolgáltatások sincsenek megfelelően kiépítve 

(pl. szállásférőhelyek). 

Keszthely olyan potenciálokkal rendelkezik, amely mind a térségben, mind a régióban 

kiemelt vonzerőt jelent, ugyanakkor a számára elsődleges gazdasági potenciál, a 

turizmus folyamatos fejlesztésével és a kínálat bővítésével tud versenyképes maradni a 

konkurens települések mellett. 

 

Az elkészült tanulmány célja, hogy rendszerben bemutassa ezen célkitűzések 

turizmusfejlesztési, gazdaságfejlesztési, valamint szervezet- és intézményfejlesztési 

feltételeit. 

 

Ha Keszthely jövője a turizmus, akkor a több lábon állást úgy szabad értelmezni, hogy 

minden egyéb fejlesztés ezzel összhangban, sőt ezt erősítendő módon történjen. 

Az idegenforgalomnak, mint húzóágazatnak érvényesülnie kell a településpolitikában 

is. 

Hangsúlyosan kezelendő, hogy a fejlesztések minden eleme illeszkedjen a meglévő, és 

a helyiek által is preferált településképbe, hiszen a település fejlesztése nem csak az 

ide érkező vendégeket hivatott szolgálni, hanem legalább akkora mértékben a lakosság 

életkörülményeit igyekszik javítani, és egy élhetőbb várost kialakítani. 

 

A turizmus az az ágazat, ami a helyi gazdaságot célirányos fejlesztésekkel 

fellendítheti, a versenyképességet fokozhatja. Nem elegendő azonban az építésekre, 

beruházásokra koncentrálni, a humán erőforrás fejlesztése legalább olyan fontos. Ez a 

további fejlődés „belső” feltétele. 
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