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1. Jövőkép 

 

1.1. Keszthely jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetére vonatkozóan 

 
Keszthely múltjára építve jövőjét 2030-ra európai színvonalú életminőséget biztosítani 
képes várossá válik. Ezt garantálja az országos és régiós szinten is kiemelkedő minőségű 
lakókörnyezet, az ezt kiegészítő kulturális és rekreációs lehetőségek, valamint a város és 
vonzáskörzete számára prosperitást biztosítani képes vállalkozási környezet.  
Keszthely egyrészt a nyugat-balatoni turisztikai régió valós kulturális és szolgáltató 
központja, valamint komoly szerepet vállal a kelet-zalai egészségturisztikai régió 
fejlődésében. A térség gyógyhelyeivel összefogva, fürdővárosi múltjára alapozva a régiót 
Közép-Európa rehabilitációs és rekreációs központjává fejlesztő összefogás egyik központi 
szereplője. A város visszaszerzi a térség turizmusában betöltött meghatározó szerepét 
újragondolt és az idevonzani kívánt vendégek szempontjai szerint kialakított attrakciókkal 
és szolgáltatásokkal.  
Mindemellett a város eredményesen diverzifikálja gazdaságát, megfelelő számú és 
minőségű munkahelyet biztosít mind saját, mind a térség lakói számára. A város a 
rendelkezésére álló eszközökkel aktívan és proaktívan részt vesz a gazdaságfejlesztési 
folyamatokban.  Élő kapcsolat jön létre a város és a térség gazdasága, valamint a helyben 
és a régióban fellelhető egyetemi K+F+I potenciál között.  
A város – a Festetics örökség fő letéteményeseként – őrzi épített és természeti 
környezetének különleges értékeit, és újabb értékekkel gazdagítja azokat, gondoskodik 
azok hosszútávon fenntartható és világelismerésre számot tartó használatáról. Keszthely 
megőrzi magas színvonalú kulturális és művészeti életét, önálló arculattal rendelkezik, és 
sikeresen kombinálja az itt élők és az ide látogatók igényeit kulturális kínálatában. 
 

1.1.1 Új típusú kihívások 

A. A népesség természetes fogyása (amely Keszthely esetében átlag feletti értékeket 

mutat) és a nem túl távoli jövőben az egyensúlyt helyreállító – döntően keleti és déli 

irányból induló – ide- illetve bevándorlás felerősödése: egyrészt hatékony válaszokat 

kell találni az elvándorlás mértékének csökkentésére, másrészt időben fel kell 

készíteni a város és a térség lakosait az újonnan érkezők  befogadására.   

B. Társadalom fokozatos elöregedése, amely országos és európai szinten 

megállíthatatlan tendenciaként jelentkezik. Erre válaszként egyrészt a fiatalok, aktív 

korúak idevándorlásának ösztönzése, elvándorlásuk megakadályozása szükséges az 

egyensúlyi helyzet lehetőségekhez képest történő megtartásához. Másrészt 

tekintettel kell lenni a városfejlesztési döntések, beavatkozások meghozatala során az 

idősebb korosztály eltérő (és az elmúlt egy-két évtizedben erőteljesen megváltozó) 

igényeire. Harmadrészt pedig komoly lehetőségként kell tekinteni az 
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alkonygazdaságban rejlő potenciálra, amelyek kiaknázásához Keszthely és térsége a 

fürdőkultúra, az egészségturizmus évszázados múltja miatt jó esélyekkel rendelkezik.  

C. A megye és a balatoni térség városai továbbra is versenyezni fognak a különféle új 

funkciókért, szerepkörökért, a megyei források megjelenésével és általában véve a 

hazai és európai uniós források előrelátható csökkenésével a versenyhelyzet 

kiélezettebbé válik. Keszthelyt a fejlesztések alapjául szolgáló jelenlegi adottságai jó 

helyre pozícionálják ebben. 

D. Az elmúlt másfél évtized nagyobb önkormányzati –térségi fejlesztései az uniós 

forrásokra alapozva valósultak meg, az önkormányzati gazdálkodásban erőteljesen 

kettévált a mindennapi működéshez és fenntartáshoz, az üzemeltetéshez, valamint a 

fejlesztésekhez szükséges pénzekkel történő gazdálkodás. A 2014-2020-as uniós 

pénzügyi ciklus nagy kihívása az önkormányzatok számára, hogy képessé váljanak 

saját fejlesztéseik motorjává válni, hosszú távú fejlődésüknek ne legyen gátja az uniós 

fejlesztési források csökkenése, bizonyos esetekben megszűnése. 

E. Közlekedési konfliktusok fokozatos kiélesedése mellett várhatóan megindul az autós 

közlekedés átformálódása is. Egyrészt az erőforrások drágulása, a járművek 

átalakulása, másrészt a társadalom hozzáállásának pozitív változása miatt egyre 

erősebbé válik az a tendencia, amely nem a várost akarja mindenáron a mindenkori 

közlekedési igényekhez alakítani, hanem visszahódítja azt az emberek számára. 

Keszthely éppen alakuló, átalakuló közlekedési szerkezetét e szerint kell átgondolni. 

F. Az elmúlt évtizedek tendenciái alapján nyilvánvalóvá vált, hogy hazánk időjárása a 

mediterrán éghajlat irányába mozdult el, amely tendencia különösen igaz a Balaton 

térségére, tekintve, hogy már korábban is sajátos szubmediterrán vonások voltak 

jellemzők a területre. A klímaváltozás hatásainak enyhítése globális cselekvést 

követel, amely azonban minden esetben helyi szinten kezdődik. Egyrészt jelenti az 

energiatakarékossági és hatékonysági beavatkozások ösztönzését, a megújuló 

energiaforrások mind szélesebb körű alkalmazását, fenntartható mobilitásra 

törekvést, másrészt viszont a mindennapi városfejlesztési döntések meghozatalában 

is meghatározó szerephez kell, hogy jusson, kezdve akár az enyhe-hűvös mikroklímát 

nyújtani képes zöld-és vízfelületek tudatos használatával, mindezt úgy, hogy 

előreláthatóan a víz korlátozottabban lesz elérhető, illetve a jelenleginél jóval 

szigorúbb vízgazdálkodási szabályok lesznek irányadóak.  

1.2. Keszthely jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 

Keszthely és térsége hatékony agglomerációs együttműködésben működik. Keszthely 
megőrzi közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi és szolgáltatási központ szerepét, 
amely mellett valós együttműködésen alapuló kapcsolatot ápol a térség többi 
településével, különösen Hévízzel. Aktív szerepet tölt be vonzáskörzetének leszakadó vagy 
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azzal veszélyeztetett települései felzárkóztatása érdekében, a térségből való elvándorlás 
mérséklése és az életszínvonal emelése érdekében. 
 
Az agglomerációs együttműködés sarokpontjai:  

 a térség kiegyensúlyozott gazdasági struktúrájának kialakítása és megtartása,  

 összehangolt ingatlan- és lakáspolitika,  

 térségi szintű infrastrukturális elemek fejlesztése (kiemelten a Hévíz-Balaton 

Repülőtér), 

 közös turizmusfejlesztés és marketingpolitika Közép-Európa vezető rehabilitációs és 

rekreációs turisztikai központjává válás érdekében, 

 a közösségi közlekedés fejlesztése egyrészt a periférikus települések jobb 

bekapcsolása, másrészt a jelentős idegenforgalom igényeinek hatékonyabb 

kiszolgálása érdekében, 

 erős érdekérvényesítés a megyei, regionális és balatoni fejlesztés és tervezés 

folyamatában,  

 közös és összehangolt pályázati tevékenység. 

 
 
Az egyik legnagyobb hosszútávú feladat a keszthelyi térség számára a közlekedési szűk 
keresztmetszetek feloldása, ezen belül kiemelten: 
 

 az autópályához, gyorsforgalmi utakhoz történő csatlakozás megoldása (meglévő M7-

es és a jövőbeni M9-es), 

 a légi megközelítés (Hévíz-Balaton Reptér Sármelléken) fejlesztése, működtetése, 

 a vasúti közlekedés Keszthelyt is érintő északi vonal fejlesztése kapcsán célszerű a 

környező településeket helyi közlekedés szintjén jobban összekapcsoló, időben 

gyorsabb és egyszerűbb eljutást biztosító járatok üzembe helyezése, 

 Keszthely-Hévíz közlekedési kapcsolatának erősítése, 

 a már meglévő térségi kerékpárutak összekötése, a városrészek és azon belül a 

belváros, egyéb kiemelt látnivalók kerékpárral történő biztonságos megközelítése. E 

mellett fontos, hogy a keszthelyi lakosok, környező településeken élők is kerékpárral 

könnyen meg tudják közelíteni Keszthely városát, az itt lévő üzleteket, 

munkahelyeket, szórakozási lehetőségeket. A meglévő Balatoni Bringakörút is komoly 

fejlesztést igényel.  

 a part menti településeket összekötő sétányok, parti sétány egységes arculatú 

kialakítása. 
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1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése 

 

A településfejlesztés alapját a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontjainak érvényesítése kell, hogy képezze. A fenntartható fejlődés általánosan 
elfogadott elvei az elmúlt évtized során horizontális módon egyre inkább beépültek a 
települések mindennapi döntéshozatalába. Keszthely esetében a város mérete, 
elhelyezkedése, adottságai és az azokban rejlő fejlesztési potenciálok e fenntarthatósági 
elvek helyi interpretálását teszik indokolttá.  
Az alábbiakban felsorolt településfejlesztési elvek döntően a Keszthely esetére leginkább 
értelmezhető két városfejlesztési szemléletrendszer, a „smart city” (kompakt, okos város) 
és a „slow city” (nyugodt/élhető város) sajátos ötvözetét tükrözik. 
 

 Városüzemeltetés magas minősége – az önkormányzati ingatlangazdálkodás, a 

proaktív gazdaságfejlesztési tevékenység kombinációja a városi célok szem előtt 

tartása mellett; 

 Jó kormányzás elvének érvényre juttatása (demokratikus döntéshozatalt, a döntés 

előkészítésben való közösségi részvételt, a konszenzusra való törekvést) jelenti; 

 Civil szféra tudatos bevonása a városi célok elérése érdekében – a színvonalas és 

valós értékeket teremtő civil kezdeményezések támogatása; 

 A városlakókat és nem a szolgáltatásokat középpontba helyező városi működés 

(kisebb bürokrácia, jobb átláthatóság, intézmények közti hatékony és rendszeres 

kommunikáció, e-önkormányzat és e-kormányzás dominánssá tétele a személyes 

párbeszédek erősítése mellett); 

 A koncepcióban és a településfejlesztési stratégiában rögzített fejlesztési célokat 

elsődlegesen a már beépített – vagy beépítésre szánt – területek intenzív 

fejlesztésével kell megoldani a várost körülvevő értékes mezőgazdasági- és 

erdőterületek védelme érdekében; 

  „Zöldebb” és hatékonyabb közmű – és energiamenedzsment (folyamatok 

monitorozása, pazarlási pontok feltárása és megszüntetése mind települési, mind 

lakossági viszonylatban); 

 Megjelenésében is a „zöld város” irányvonal erősítése – esztétikus, minőségi és 

használható zöldfelületek arányának növelése a városfejlesztési beavatkozások 

vonatkozásában a mindenkori lehetőségek szerint. Egységes keszthelyi zöldfelületi 

rendszer létrehozása, megtartása igényét szem előtt tartó fejlesztések. 

 „15 és 5 km/órás város”- gondolat erősebb megjelenítése a közterület- és 

közlekedésfejlesztési beavatkozások során – gyalogos és kerékpáros közlekedés 

erősítése és a gépjárműforgalommal egyenrangúvá, illetve egyes relációk esetében 

elsődlegessé tétele. 
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 A város épített örökségének megőrzése és az új fejlesztések méltóvá tétele, 

illeszkedésének garantálása az egységes, elegáns városkép megőrzése, visszaállítása 

érdekében. 

 A modern technológia adta lehetőségek (kiemelten az információs és kommunikációs 

technológia) innovatív felhasználása – a városi és térségi lakosok, a turisták 

vonatkozásában egyaránt. 

 A magas termelékenységű és az innovációs szintű vállalkozások fejlődésének, 

betelepülésének ösztönzése, az ehhez szükséges minőségi oktatás, kutatás és 

fejlesztés, az erős mikro, kis- és középvállalkozási háttér erősítése.  

 Alacsony környezetterheléssel járó tevékenységet folytató vállalkozások fejlődésének, 

betelepülésének ösztönzése a város és a térség jó környezeti állapotának megőrzése 

érdekében. 

 Szegregáció elleni küzdelem – a szociális szempontból problémás területeken hosszú 

távon is megoldást kínálni képes rehabilitációs programok megvalósítása, az abban 

foglalt célok integrálása a gazdaságfejlesztési beavatkozásokba; a leromlással 

fenyegetett területeken komplex, a szektorok összefogásával megvalósuló 

beavatkozási programok keresztülvitele. 

 Keszthely, mint kiszolgáló, ellátó, felvevő térségi központ szerepének erősítése a 

térségi együttműködések minden területén: oktatási-képzési központ, térségi 

jelentőségű munkáltató, térségben előállított termékek elsődleges felvevőpiaca, 

közlekedési csomópont.  

 Keszthely, mint a nyugati Balaton-part kulturális és turisztikai központja szerepkör 

felvállalása és a városi fejlesztési folyamatok, a városi szereplők által irányított 

tevékenységek e cél mentén történő megvalósítása. 

 

Nyugodt (Élhető) város („Slow city”) koncepció lényege: Keszthely méretének és turisztikai 
célpont voltának köszönhetően komoly eséllyel pályázhatna a „Nyugodt (Élhető) Város” cím 
elnyerésére, ehhez azonban komoly lépések megtétele szükséges. A Nyugodt Város 
mozgalom tagjai olyan települések, 
ahol a várostervezés során az embert 
helyezik a középpontba, minél több 
park, zöld terület, kerékpáros utak 
kialakításával, helyi termékek 
promotálásával, helyi hagyományok 
újjáélesztésével és beépítésével a 
város mindennapi életébe. A 
mozgalom célja, hogy a városi lét 
tempóját emberléptékűre lassítsa, 
hogy a városlakók és az ide látogatók 
jobban megismerhessék a 
környezetüket és a helyi értékeket, 
ezáltal magukénak érezzék a 
városukat és vigyáznak rá. A 

A kezdeményezéshez kapcsolható városi célok: 

 környezetvédelem kiemelt szerepe a település 
élhetőségének biztosítása érdekében 

 Jól működő, szektorokat összefogó városi 
szövetség  

 Helyi termelők és termékek segítése 

 Egészséges életmód támogatása, 
népszerűsítése 

 Helyi kultúra, hagyományos termelési 
eljárások védelme  

 Helyi közösség erősítése 

 Esztétikus és magas színvonalú városi 
környezet 

 Közösség-vezérelt fejlesztéspolitika 

 Kulturális sokszínűség és egyediség 
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„Nyugodt Város” cím elnyerése és megtartása egyfajta minőséget garantál, amely a helyi 
jogalkotásba is be kell, hogy épüljön és a Lassú/Nyugodt Város elveinek integrálódniuk kell 
minden városfejlesztési-tervezési folyamatba. 
A Nyugodt (Élhető) város kiemelt ismérvei: 

•  a területén és környezetében olyan módon fejleszti önmaga sajátosságait és 

jellegzetességeit, melyben a regenerálódás és újrahasznosítás kiemelt szerepet kap; 

•  az épített környezeti szakpolitikájában azokat a fejlesztéseket erősíti, amelyek 

kapcsolódnak a területének történelméhez, tradícióihoz és emberi szükségleteihez; 

•  technológiáiban és szemléletmódjaiban célul tűzi ki az életminőség javítását és a 

város adottságait úgy használja ki, hogy az erősítse a minőséget és a tradícióit; 

•  a termelése és élelmiszer előállítása hagyományos és környezetbarát technológiák 

eredményeként jön létre, 

•  termékei az egyedi helyi kultúrán és hagyományokon alapulnak; 

•  vásárlói rétegei támogatják, és előnyben részesítik a helyi kézműves termékeket és 

árukat a helyi piacokon, vásárokon, városi eseménysorozatokon, megőrizve a termelő 

és a vásárló közötti személyes kapcsolatokat; 

•  a vendégszeretet magas követelményeit is kielégíti, a helyi lakosok és a városba 

látogatók közötti kapcsolatok kiépülésére ösztönzőleg hat; 

•  biztosítja lakóinak a hagyományokon és a minőségen alapuló mindennapi minőségi 

közösségi élet követelményeit; 

• minden polgárában, ott dolgozó emberben, látogatóban tudatosítja, hogy az 

életminőség, az ételek-italok minősége, és az ezeket övező életérzés a város helyi 

tradícióinak, termékeinek és termelési módjainak magas minőségéből fakad. 

 
„Smart city” koncepció lényege: A „Smart City” fogalom azokat a városokat jelöli, amelyek 
intelligensen és hatékonyan használják fel az erőforrásaikat, és innovatív technológiákat 
alkalmaznak, hogy csökkentsék a költségeiket és az energiafelhasználásukat, valamint 
szélesítsék a szolgáltatási kínálatukat és növeljék az életminőséget. 
Az „Okos város” mindennapi működése az alábbi pilléreken nyugszik: 

 digitális készségek fejlesztése (lakosság – diákság – közigazgatásban dolgozók 
körében); 

 digitális közigazgatás (digitális hivatal – e-közigazgatás – digitális 
közszolgáltatások); 

 infrastruktúrafejlesztés (körzethálózati és helyi hálózati fejlesztések – mobil 
infrastruktúra fejlesztés); 

 digitális gazdaság fejlesztése (digitális készségek, kompeteniafejlesztés a 
vállalkozók körében – helyi K+F+I projektek ösztönzése); 

 smart rendszerek fejlesztése 
o e-egészségügy, e-turisztikai rendszerek 
o intelligens közlekedési rendszerek 
o intelligens környezetvédelmi megoldások 
o digitális közműszolgáltatások (smart metering). 
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2. A Településfejlesztési koncepció célrendszere   

A Koncepció célrendszere az épített és természeti környezet, a társadalom és a gazdaság 
területein fogalmaz meg hosszú távú átfogó célokat. Jelen dokumentum arra törekszik, hogy 
komplex, e négy területet átfogóan befolyásoló célokat rögzítsünk, figyelemmel arra, hogy 
egy település mindennapi működésében azok elválasztása nem lehetséges.  
A Koncepció a következő 15-20 évre fogalmaz meg célokat, alapvetően egy értékrendet 

határoz meg, illetve egy szándékolt fejlesztési irányt jelöl ki, amely megvalósítása és az arra 
való törekvés sokkal hosszabb távon képes befolyásolni a település jövőjét. A Koncepció 
megvalósítási stratégiája a már operatív feladatokat is rögzítő Integrált Településfejlesztési 
Stratégia, amely 7-éves időtávban gondolkodva vetíti előre azokat a lépéseket, amelyek a 
települési koncepció valamint az átfogóbb országos és uniós stratégiák megvalósításához 
járulnak hozzá. 

Koncepció  
Jövőkép és átfogó városi célok megfogalmazása  
Átfogó városrészi célok rögzítése 

ITS  

Tematikus és területi jellegű középtávú fejlesztési célok és 
beruházási prioritások 
Középtávú városrészi célok 
Célokhoz rendelt indikátorok rögzítése 

 
 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 

 

A jövőképben megfogalmazottak eléréséhez olyan átfogó célok rögzítése szükséges, amelyek 
aztán együttesen és külön-külön is értelmezhetők a tervezés fő területeire (társadalom – 
gazdaság – környezet). A célok elérésére történő törekvésekkel olyan folyamatokat kell 
elindítani, amelyek révén valóban minden nappal 
jobbá, élhetőbbé válhat nem csak a város, hanem 
annak vonzáskörzete is. 
A következő évtizedek során Keszthely városa 
számára számos kulcsfontosságú feladat 
fogalmazható meg. Ezek nem csupán egy-egy projekt vagy projektcsomag megvalósítását 
jelentik, hanem a feladatok mindegyike a település és egyben a térség fejlődési pályáját is 
meghatározza a következő évtizedekre. E feladatok realizálása túlmutat az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában felvázolt középtávú fejlesztési célokon és az azokra alapuló 
cselekvési terven, tekintve nagyságukat és komplexitását. A későbbiekben, a tervezés négy 
fő területe vonatkozásában megfogalmazott célok általánossága miatt (amely a 
településfejlesztési koncepció, mint tervezési dokumentum velejárója) mindenképp 
indokoltnak tartjuk Keszthely város legfontosabb, a következő évtizedekben 
megválaszolandó kihívásainak bemutatását, amely egyben megfelelő kontextusba helyezi az 
átfogó célok rendszerét is. 
 

2.1.1 Keszthely legfontosabb kihívásai 

A. A Festetics-örökségre, a kultúrára és sportra építő turizmus megvalósítása jól definiált 

célcsoportokkal és azok igényeire reagáló szolgáltatásokkal és arculattal. Ezen belül is 

Élettel teli és 
élhető város 

Fenntartható 
város 

Biztonságos 
város 

Egészséges város 
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kiemelten fontos a Festetics-kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és 

közéleti központtá fejlesztése és bekapcsolása a város életébe, valamint a városnak 

és a térségnek határozott arculatot kölcsönző rendezvények kitalálása és 

következetes továbbvitele, hagyománnyá formálása. Ugyancsak nagy kihívás és 

egyben komoly fejlődési lehetőség Keszthelynek, a nyugat-balatoni 

egészségturisztikai piacra való bekapcsolódás: a térség gyógyhelyeinek 

szolgáltatásait kiegészítve sajátos fürdővárosi-balatoni arculatával és kulturális 

központ voltával mind a rehabilitáció, mind a rekreáció vonatkozásában újabb 

célcsoportok idevonzására nyílhat lehetőség. 

B. A keszthelyi Balaton-part e koncepció készítésekor több ponton kitalálásra vár. 

Keszthely partmenti területei az egész Balaton legnagyobb fejlesztési potenciállal bíró 

partszakasza. Számos kihasználatlan, vagy nem megfelelően kihasznált területtel 

rendelkezik, mindemellett az elmúlt évtizedben több komoly fejlesztés is megvalósult, 

amelyek jó alapot adhatnak egy elegáns, a keszthelyi hagyományokat tükröző és 

egyben modern új városrész kialakításához. A belvároshoz hasonlóan az itteni 

fejlődés-fejlesztés alapja egy átgondolt, a hosszútávú városi célok elérését 

ténylegesen szolgáló koncepció kell legyen, amely képes az ingatlangazdálkodási, 

befektetés-ösztönzési, önkormányzati célok és feladatok megfogalmazására és amely 

megvalósítása eredményeképpen egy – mind a turisták, mind pedig a helyi lakosok 

igényeinek megfelelő – tartalmas és a város szövetéhez jól kapcsolódó, azt kiegészítő 

élettér megteremtésére, ahol egyaránt megtalálhatók minőségi szálláshelyek és 

egyéb színvonalas vendéglátó szolgáltatások, minőségi, többévszakos fürdőhelyek, 

szabadtéri kulturális helyszínek, rekreációs terek, útvonalak és vizisport-

szolgáltatások. 

C. Számos új feladat mellett kétségkívül a legnagyobb kihívás a város pusztuló, romló 

állapotú építészeti értékeinek megőrzése. A beavatkozások szükségessége két 

terület esetében hatványozottan is jelentkezik: a fenékpusztai épületegyüttes és az 

ott található római kori emlékek, valamint a történelmi belváros épületei, terei 

vonatkozásában. 

D. Keszthely történelmi belvárosa a megye egyetlen műemléki jelentőségű területe, 

ennek ellenére állapota az elmúlt évtizedek negatív demográfiai folyamatai, a magán-

és önkormányzati forráshiány végett fokozatosan romlott, amely folyamatot az 

elmúlt évek belváros-rehabilitációs projektjei csak lassítani voltak képesek. A belváros 

megfelelő fejlődési pályára állításához egy átgondolt, az érintettek konszenzusán 

alapuló stratégia szükséges, amely felelős ingatlangazdálkodást segítségül hívva a 

kitűzött célok elérése érdekében képes elindítani a belváros teljeskörű 

rehabilitációját. A korábban készült tömbrehabilitációs tervek újjáélesztése, a 

megfelelő szakmai fórumok (urbanisztikai, építészeti, ingatlanfejlesztési, stb.) 

bevonása, önkormányzati, hazai, uniós és magánforrások hatékony és kombinált 
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felhasználására képes legitim és cselekvőképes szervezeti háttér biztosítása mind 

kulcsfontosságú tényezők a fejlődési folyamatok beindításához. 

E. Fenékpuszta, mint a térség egyik legnagyobb jelentőséggel bíró örökségének újbóli 

életre keltéséhez szükséges erőforrások messze meghaladják mind a város, mind a 

többi érintett szereplő lehetőségeit. A terület kritikus helyzete miatt az értékek 

fennmaradása és méltó bemutatása érdekében az érintettek összefogásával el kell 

indítani azokat a folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a szükséges beavatkozásokat 

és megteremtik azok anyagi hátterét. 

F. A következő évtizedek legfontosabb fejlesztési csomagjainak megvalósítása olyan 

menedzsment-szemléletű, proaktív, rugalmas, valamint helyi, térségi, országos és 

nemzetközi fellépésre is alkalmas szervezeti hátteret követel meg, amely kialakítása a 

következő évek feladata. A városfejlesztő társaságnak kezdeményezően kell fellépnie 

az egyes fejlesztendő gócterületek esetében, a várostól kapott legitimációval és 

megfelelő eszközrendszerrel hatékonyan kell irányítania e folyamatokat 

önkormányzati ciklusokat átívelő módon.  

G. Új megközelítés szükséges a város gazdaságfejlesztő tevékenysége vonatkozásában: 

egyrészt a már helyben működő vállalkozásokat koordináló mechanizmusok 

kialakítása és működtetése elhalaszthatatlan azok megtartása, fejlődésük támogatása 

érdekében, másrészt pedig új vállalkozások idevonzása és ezáltal új, jó minőségű 

munkahelyek teremtésének lehetővé tétele céljából a város részéről aktív fellépés 

szükséges, különös tekintettel arra, hogy ez döntő befolyással bírhat a negatív 

demográfiai trendek megállítására. Mindazonáltal – tekintettel arra, hogy Keszthely 

és Hévíz, valamint e két város agglomerációja gazdasági egységként működik. A 

gazdaságfejlesztő tevékenységnek térségi szinten is érvényesülnie kell. 

H. Évtizedek óta a nyugat-balatoni térség nagy kitörési lehetőségeként emlegetett 

sármelléki repülőtér (Hévíz-Balaton Repülőtér) jövője jelen koncepció készítésekor 

még kérdéses. Mind Keszthely, mind a térség hosszútávú érdeke egy közös 

konszenzuson alapuló fejlődési irány és profil meghatározása, valamint a repülőtér 

országos jelentőségű és elismertségű (valamint támogatású) regionális légikikötővé 

fejlesztése.  

I. Keszthelyen számos példaértékű civil szerveződés, kezdeményezés él, amelyek 

többsége komoly szakmai háttérrel rendelkezik, mindazonáltal az általuk képviselt 

szellemi tőke sok esetben nem kerül hatékonyan becsatornázásra a város céljai 

elérését szolgáló folyamatokba. A következő évek, évtizedek nagy feladata a civil 

szféra, helyi tudásközösségek mozgósítása, a formális és informális 

kapcsolatrendszerek kialakítása és következetes működtetése, a kezdeményezések 

életben tartása és egyben az utánpótlás biztosítása – elismerve azt, hogy e 

szerveződések alapvető befolyással vannak a város arculatára, hangulatára, a helyiek 
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életminőségére és adott esetben komoly hozzáadott értékkel bírnak, és így a 

városfejlesztési folyamatok javára lehetnek. 

J. A keszthelyi Helikon-gondolat újrafogalmazása: újszerű, korszerű és a célcsoportokat 

valóban megszólítani képes kulturális arculat fokozatos megteremtése, amely mind a 

helyben élők, mint pedig a vendégek számára vonzó és igényes kikapcsolódási 

lehetőséget teremt és egész évben színvonalas kulturális életet biztosít. 

 

2.1.2 Átfogó városi célok rendszere 

 
2.1.2.1 TÁRSADALOM 
 
A társadalom vonatkozásában elsődleges és legsürgetőbb feladat a települési lakosság 
fogyásának mérséklése, az elvándorlási trendek csökkentése és a városi agglomeráció 
településeivel egy új népesedési egyensúly kialakítása. 
 
Ennek érdekében 

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

magas színvonalú települési környezet és életszínvonal biztosítása minden 

korosztály számára, különös tekintettel a fiatalokra, fiatal családokra és a 65+ 

korosztályra. 

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

egészségügy és a sport minőségére és társadalomformáló hatásaira építve. 

Keszthely őrizze meg és erősítse kultúrvárosi mivoltát: a kulturális életet 

meghatározó intézmények (kiemelten a Kastély, Fejér György Városi Könyvtár, 

Goldmark Károly Művelődési Központ, a Balatoni Múzeum, a városban jelen lévő 

egyházak) egymást erősítve, tevékenységüket összehangolva, egymással 

együttműködve országos – és hosszabb távon – nemzetközi szinten is kiemelkedő 

színvonalú, tartalmú programokat, programsorozatokat valósítsanak meg. 

 
C. A város és a térség lakossága mindennapjaiban aktív és egészséges legyen – 

élethosszig tartó sportolás lehetőségeinek megteremtése és ösztönzése. 

A sport, az egészséges életmód hangsúlyozott megjelenítése a város arculatában: 

sportolásra, rekreációs tevékenységekre alkalmas közterületek, zöldfelületek, 

beruházások megvalósítása – mind az itt élők, mind az ide látogatók igényeinek 

kiszolgálására. Keszthely és térsége váljon a Nyugat-Balaton régiójának 

sportközpontjává: vízisportok, kerékpározás, természetjárás, futás – a már meglévő 

infrastrukturális alapok továbbfejlesztése, az elindult kezdeményezések továbbvitele, 

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

A fejlődés alapfeltétele a mentálisan és fizikálisan is egészséges helyi társadalom, 
amelyhez magas színvonalú, gazdaságos, és térségi szemlélettel szervezett humán 
közszolgáltatások kialakítására és fenntartható működtetésére van szükség. Ennek 
érdekében a szociális és egészségügyi ellátórendszer, az oktatás, a kulturális 
szolgáltatások folyamatos, a helyben jelentkező tényleges igényeknek és trendeknek 
megfelelő fejlesztésére van szükség. Ezeket integrált szemlélettel szükséges 
megszervezni a gazdaságos működés és a színvonalas, igényekre reagáló 
szolgáltatások nyújtásának szempontjait is figyelembe véve. 
 

E. Keszthely iskolavárosi jellegének megerősítése. 

Keszthely térségi oktatási és képzési központ szerepének erősítése szükséges, 
döntően a középfokú oktatás vonatkozásában: cél a helyi-térségi munkaerőpiacot 
kiszolgáló, országos szinten is versenyképes oktatási kínálat létrehozása, megőrzése. 
A Georgikon Kar, az egyetemi élet visszahozatala a város mindennapjaiba: az 
egyetemi hagyományok, a Kar munkájának, eredményeinek bekapcsolása a 
keszthelyiek életébe, élő kapcsolat kialakítása az egyetemi diákság és a városvezetés 
között. 
 

F. Civil szféra aktív bevonása a városi célok eléréséhez. 

G. Helyi identitást és társadalmi kohéziót erősítő, helyi hagyományokon alapuló   

kapcsolatok, és programok erősítése, ösztönzése. 

2.1.2.2  ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 
A város őrizze meg és tartsa jó állapotban gazdag építészeti, városépítészeti örökségét, 
segítse és ösztönözze annak az új kihívásokhoz való alkalmazkodását. Az élő és élhető 
város követelményeit szem előtt tartva emberléptékű, a nyilvános terek valódi, közösségi 
használatát hangsúlyozó fejlesztéseket szorgalmazzon.  
 
A mindennapos élettér és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése. 

Keszthely elhelyezkedéséből és országos szinten is kiemelkedő attrakcióinak 
köszönhetően sajátos képet mutat: a város és térségének lakossága a hosszabb-rövidebb 
ideig itt tartózkodóknak köszönhetően a turisztikai szezon időszakában ugrásszerűen 
megnő, illetve a település a környező gyógyhelyek látogatóinak köszönhetően az egész 
év során folyamatosan több-kevesebb turistát lát vendégül.  
A városi élettér funkciójához kapcsolódó fejlesztési igények döntő része összhangban áll 
vagy egybeesik a turisztikai vonzerő erősítését jelentő fejlesztési igényekkel. A komplex 
törekvések célkitűzése olyan közösségi terek létrehozása, lehetőségek kialakítása, melyek 
a lakosság és a turisták számára megfelelő és széleskörű lehetőséget kínálnak a gazdag és 
változatos közösségi, társadalmi élethez. 
Az elmúlt évtized trendjeit és tapasztalatait is figyelembe véve a város és a térség 
arculatát meghatározandó az alábbi célokat tartjuk szükségesnek a Koncepció szintjén 
rögzíteni: 
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A. A mindennapos élettér és a turisztikai vonzerők egységes értelmezése és fejlesztése. 

 bemutatható épített örökség jobb beágyazása a városi szövetbe az épített örökség 
megőrzése, fejlesztése, és bemutatása hangsúlyainak növelése; 

 kreatív és innovatív, európai szinten helytálló megoldások ösztönzése, 
kezdeményezése – arculatformáló kortárs építészeti megoldások helyének 
megtalálása a városban; 

 a város egyedi építészeti örökségének eredményesebb beépítése a turisztikai 
arculatba és a köztudatba (pl. Festetics, Reischl-örökség); 

 családbarát és idősbarát nyilvános terek; 

 gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése és teljes körű akadálymentessége. 
 

B. A megcélzott demográfiai változásokhoz illeszkedő épített környezet 

 a kedvezőtlen demográfiai tendenciákra válaszképpen fiatal családok 

betelepülésének ösztönzése jó minőségű, alacsony fenntartási költségű, kedvező 

árú lakókörnyezet megteremtésével, amely segíthet a belvárosi környezet további 

leromlásának megakadályozásában, valamint a fiatal családok helyben történő 

letelepedése érdekében folytatott versenyben; 

 az idősebb generációk számára ideális lakókörnyezet és letelepedési helyszín 

teremtése. 

C. Az új kihívásokra reagáló épített környezet. 

 öko-restauráció és zöld város koncepciójának átvétele és gyakorlati megoldások 

beépítése a fejlesztésekbe a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése 

érdekében, hozzájárulva egyúttal az EU 2020-as céljainak eléréséhez is; 

 fenntarthatóság és erőforrás-takarékosság elveinek elsődlegessége a fejlesztések-

beruházások minden szintjén; 

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

ösztönzése, és integrálása az örökségi értékekben gazdag helyi környezetbe; 

 kompakt városszerkezet megőrzése, a város bővülési irányainak a jelen 

koncepcióban megfogalmazott célokhoz illeszkedő meghatározása; 

 a termőföld, illetve a közparkok, ligetek, erdők, temetők védelmének előtérbe 

helyezésével a város területi tartalékainak – elsősorban az alulhasznosított – 

területeinek intenzív hasznosítása. 

D. Fenntartható mobilitás infrastrukturális feltételeinek biztosítása. 
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 a térségi közlekedés minőségének javítása, az igényekre reagálni képes dinamikus 

közlekedési modell kialakítása az ezek működtetéséhez szükséges 

energiaszükséglet mérséklésével párhuzamosan; 

 a városon belüli közlekedési modell hatékonyságot növelő továbbfejlesztése, 

különös tekintettel a városrészek elérhetőségének javítására és a gyalogos-

kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. Kiemelt jelentőséggel kell, hogy bírjon a 

város kulturális központjának (történelmi városközpont) és a szabadidős 

tevékenységek helyszíne közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztése;  

 Keszthely és a térség országos és nemzetközi elérhetőségének javítása a tényleges 

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

balatoni tömegközlekedés, különös hangsúllyal a Keszthely-Budapest és a 

Keszthely-Bécs viszonylatokra); 

 Az elkerülő út megvalósulása által teremtett új közlekedési helyzetnek 

megfelelően a városi és térségi közlekedési rendszer finomhangolása; 

 az 50 km/órás városról az 15 és 5 km/órás városi modell felé történő elmozdulás:  

egyensúlyi helyzet megteremtése a város közlekedési rendszerében; a nyilvános 

tereken, közlekedési folyosókon a gyalogos és  kerékpáros közlekedés 

biztonságának garantálása, mint valós és vonzó közlekedési alternatíva 

hangsúlyozása.  

2.1.2.3 TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
 
A város őrizze meg és tartsa kiváló és vonzó állapotban különleges természeti környezetét, 
természeti értékeit. Keszthely váljon valóban zöld várossá, a települési élettereken a 
természeti környezet dominanciája valósuljon meg. 
 

A. A település szempontjából meghatározó fejlesztési-fejlődési területek környezeti 

állapotának megóvása, fejlesztése. 

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

a Keszthelyi-hegység természeti értékeire és adottságaira – növelve azok 

funkcionális értékét, attraktivitását, nem veszélyeztetve azonban azok jó 

környezeti állapotát. 

B. Természeti környezet települési arculatformáló, és klimatizáló hatásának 

erősítése. 

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

ösztönzött gyalogos és kerékpáros közlekedéssel, valamint a helyi és turisztikai 

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

 

2.1.2.4 GAZDASÁG 
 
Átfogó cél a hosszútávon fenntartható gazdasági struktúrák kialakítása és erősítése a 
gazdasági szereplők által megtermelt hozzáadott érték növekedésével, az iparági 
sokféleség erősítésével és a szereplők külső-belső kapcsolatrendszerének bővülésével, 
erősödésével.  
 
A gazdaság élénkítése kulcsfontosságú tényező a település demográfiai problémái 
megoldása vonatkozásában is: akkor beszélhetünk Keszthelyről, mint minden korosztály 
számára ideális lakóhelyről, ha a térségben megfelelő minőségű és mennyiségű munkahely 
található. Tekintettel a járás (illetve szűkebb értelemben a valós vonzáskörzet) adottságaira, 
a foglalkozatási kérdéssel nem település, hanem térség-szinten kell foglalkozni.  
 

A. Több lábon álló gazdaság megteremtése. 

 Az önkormányzat fokozott szerepvállalása a befektetés-ösztönzési folyamatokban; 

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

hozzáadott értéket termelő vállalkozásokat preferálva; 

 Gazdaságfejlesztési folyamatok és az oktatás, egészségügy összekapcsolása, 

különös tekintettel a régió K+F+I potenciáljára valamint a magas színvonalú 

szakképzésre; 

 A kialakult kereskedelmi központ szerep megőrzése. 

B. Az adottságokhoz és trendekhez igazodó gazdasági szerkezet megteremtése. 

 Az alkonygazdaság, mint lehetséges kitörési pont határozott megjelenítése a 

település gazdaságában; 

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

láncok kialakítása és működtetése vonatkozásában: a városi lakosság és az 

idegenforgalom generálta felvevőpiac  összekapcsolása a közelben található 

termelőkkel. 

A térség gazdaságának meghatározó részét képezi az idegenforgalom – ugyan a térségben 
jelentkezik a balatoni vendégéjszakák mintegy egyharmada – az ebből származó előnyökből 
Keszthely mindeddig csak mérsékelten tudott profitálni. 
 

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

turisztikai ágazatok felé nyitás megvalósítása, a szezonalitás csökkentése. 

 A város fokozott szerepvállalása az idegenforgalmi befektetés-ösztönzési 

folyamatokban (különösen a szálláshelykínálat minőségi és mennyiségi javítása, a 
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szezonalitást csökkentő, a fürdővárosi arculatot erősítő beruházások 

vonatkozásában); 

 Egyértelmű egyedi, de a térség adottságaihoz illeszkedő turisztikai arculat 

érvényre juttatása – egyedi és kreatív megoldások ösztönzése, mely a helyi 

identitás erősítésére is hatással van; 

 A Balaton-felvidéki világörökségi kezdeményezés céljainak megvalósításában való 

közreműködés, Keszthely és a Festetics-örökség bekapcsolása az UNESCO 

világörökségi programjába; 

 A turisztikai szektor munkaerőhiányának enyhítése; 

 A nyugat-balatoni térség, mint Közép-Európa rehabilitációs és rekreációs 

központja célkitűzés érvényre juttatása a település szintjén megvalósuló 

fejlesztésekben – térségi gondolkodás és összefogás mellett; 

 Kiemelt turisztikai célcsoportok igényeinek érvényre juttatása nem csupán a 

kifejezetten turisztikai fejlesztésekben (így különösen a kerékpáros – gyalogos (és 

egyéb aktív) turista; gyerekekkel utazó családok; idős korúak; mozgásukban 

valamilyen módon akadályozottak); 

 Keszthely és térsége aktív, ökoturisztikai és családbarát turisztikai desztinációként 

történő egységes megjelenése a bel-és külföldi piacokon egyaránt.  

A Nyugat-Balaton térsége komoly potenciállal bír az ökoturizmus, illetve általában 
véve az outdoor turizmus vonatkozásában. Mind a szolgáltatási, mind az 
infrastrukturális oldal vonatkozásában azonban szükség van kulcsfontosságú, több 
település együttműködését igénylő fejlesztésekre annak érdekében, hogy a 
jelenleg pontszerűen meglévő attrakciók és facilitások egymást kiegészítve 
tényleges hálózatokat alkotva európai szinten is jegyzett outdoor turisztikai 
desztinációt alkothassanak. Külön kiemelendő az egyre népszerűbb vizisport 
tevékenységek fokozottabb beemelésének szükségessége a város turisztikai 
arculatába, kínálatába. 
 

D. Térségi foglalkoztatási együttműködésben való részvétel. 

 A humánerőforrás fejlesztés céljainak összehangolása a térség gazdaságfejlesztési 

elképzeléseivel. 
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2.2. Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása 

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

TÁRSADALOM

Elsődleges és legsürgetőbb feladat a 

települési lakosság fogyásának 

mérséklése, az elvándorlási trendek 

csökkentése és a városi agglomeráció 

településeivel egy új népesedési 

egyensúly kialakítása.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

A gazdag építészeti, városépítészeti 

örökség megőrzése, annak új 

kihívásokhoz való alkalmazkodásának 

segítése. Az élő és élhető város 

követelményt szem előtt tartva 

emberléptékű, a nyilvános terek 

valódi, közösségi használatát 

hangsúlyozó fejlesztések ösztönzése.

TERMÉSZETES KÖRNYEZET

A város különleges természeti 

környezetének, értékeinek kiváló 

állapotban történő megőrzése. 

Keszthely váljon valóban zöld várossá, 

a települési élettereken a természeti 

környezet dominanciája valósuljon 

meg.

GAZDASÁG

Hosszú távon fenntartható gazdasági 

struktúrák kialakítása és erősítése a 

gazdasági szereplők által megtermelt 

hozzáadott érték növekedésével, az 

iparági diverzifikáció erősítésével és a 

szereplők külső-belső 

kapcsolatrendszerének bővülésével, 

erősödésével.

Keszthely, mint vonzó, meghatározó 

arculattal bíró letelepedési helyszín

- fiatalok, fiatal családok 

letelepedésének, helyben 

maradásának ösztönzése

- idősebb generációk igényeinek 

megfelelő körülmények biztosítása

A mindennapos élettér és a turisztikai 

vonzerők egységes értelmezése és 

fejlesztése

- bemutatható épített örökség jobb 

beágyazása a városi szövetbe, az 

épített örökség megőrzése, 

fejlesztése és bemutatása, 

hangsúlyainak növelése

- kreatív és innovatív, európai szinten 

helytálló megoldások ösztönzése, 

kezdeményezése

- családbarát és idősbarát nyilvános 

terek

- gyalogos és kerékpáros közlekedés 

teljes körű akadálymentessége

kaputérségek fejlesztése

A meghatározó fejlesztési-fejlődési 

területek környezeti állapotának 

megóvása, fejlesztése

- Balaton-part, a városon belüli 

arculatformáló zöldfelületek, a védett 

lápterületek és a Keszthelyi-hegység 

természeti értékeinek megőrzése, 

funkcionalitásuk, aktivitásuk 

növelése mellett

Több lábon álló gazdaság 

megteremtése

- Az önkormányzat fokozott 

szerepvállalása a befektetés-

ösztönzési folyamatokban

- Gazdaságfejlesztési folyamatok és az 

oktatás, egészségügy 

összekapcsolása, különös tekintettel 

a régió K+F+I potenciáljára, valamint a 

magas színvonalú szakképzésre

Keszthely, mint regionális szellemi 

központ, az oktatás, a kultúra, 

egészségügy és a sport minőségére és 

társadalomformáló hatásaira építve

A megcélzott demográfiai 

változásokhoz illeszkedő épített 

környezet

- a belvárosi területek rehabilitációja 

révén minden korosztálynak vonzó 

élettér megteremtése

Természeti környezet települési 

arculatformáló és klimatizáló 

hatásának erősítése

- zöldfelületi fejlesztések 

dominanciája a közterületfejlesztések 

során

- erőforrás-takarékosan fenntartható 

zöldfelületi rendszer

Az adottságokhoz és trendekhez 

igazodó gazdasági szerkezet 

megteremtése

- Az alkonygazdaság határozott 

megjelenítése a település 

gazdaságában

- A térség és a város fokozott 

együttműködése

A város és a térség lakossága 

mindennapjaiban aktív és egészséges 

legyen

Az új kihívásokra reagáló épített 

környezet

- öko-restauráció és zöld város 

koncepciójának átvétele

A városon belüli zöldfelületi rendszer 

értékeinek megőrzése és fejlesztése, 

az ösztönzött gyalogos és kerékpáros 

közlekedéssel, valamint a helyi és 

turisztikai igényekkel összhangban

Fizikai és mentális egészség, humán 

kapacitások többoldalú fejlesztése

A civil szféra aktív bevonása a városi 

célok eléréséhez

Helyi identitást és társadalmi 

kohéziót erősítő, helyi 

hagyományokon alapuló kapcsolatok 

és programok erősítése, ösztönzése

Térségi foglalkoztatási 

együttműködésben való részvétel

JÖVŐKÉP

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

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

Fenntartható mobilitás 

infrastrukturális feltételeinek 

biztosítása

- városrészek elérhetőségének 

javítása és a gyalogos-kerékpáros 

infrastruktúra fejlesztése

- fenntartható közlekedési formák 

elsődlegességének hangsúlyozása

Természeti örökség és a turisztikai 

vonzerők egységes értelmezése és 

fejlesztése

- Balaton-part (térségi összefogásban 

megvalósuló) egységes fejlesztése

- hálózatos ökoturisztikai fejlesztések

A turizmus szakmai és 

infrastrukturális alapjainak 

megerősítése és kibővítése, új 

turisztikai ágazatok felé nyitás 

megvalósítása, a szezonalitás 

csökkentése

- idegenforgalmi befektetés-

ösztönzési folyamatok elsődlegesen a 

szezonalitást csökkentő beruházások 

érdekében

- egyértelmű és egyedi turisztikai 

arculat

- világörökségi kedezményezés 

továbbvitele

Keszthely megőrzi 

közigazgatási, oktatási, 

kulturális, egészségügyi 

és szolgáltatási központ 

szerepét, amely mellett 

valós együttműködésen 

alapuló kapcsolatot ápol 

a térség többi 

meghatározó 

településével, különösen 

Hévízzel. Aktív szerepet 

tölt be vonzáskörzetének 

leszakadó vagy azzal 

veszélyeztetett 

települései 

felzárkóztatása 

érdekében, a térségből 

való elvándorlás 

mérséklése és az 

életszínvonal emelése 

érdekében.

Sármelléki repülőtérben rejlő lehetőségek jobb kihasználása

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

Keszthelyi Helikon-gondolat újrafogalmazása

ÁTFOGÓ VÁROSI CÉLOK

TÉRSÉGI SZEREP

KIEMELT VÁROSI KIHÍVÁSOK KAPCSOLÓDÁSA AZ ÁTFOGÓ CÉLOK RENDSZERÉHEZ

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

Keszthely pusztuló, romló állapotú építészeti értékeinek megőrzése

Keszthelyi Balaton-part komplex fejlesztése, rehabilitációja

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

Új megközelítésű gazdaságfejlesztési tevékenység
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2.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

A 2014-2020-as tervezési időszakban Keszthely vonatkozásában összesen 13 városrész került 
lehatárolásra, ezek jelennek meg az Integrált Településfejlesztési Stratégiában is. Jelen 
Koncepció szintén e városrészi lehatárolásokat veszi alapul, azzal a módosítással, hogy egyes 
városrészeket részben-egészben összevonva jelenítünk meg, tekintve, hogy adottságaik, 
fejlesztési igényeik összefüggenek. 
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2.2.2.1 VÁROSKÖZPONT  
 
Az e pontban tárgyalt városközponti városrészek a történeti városmagot és a környezetében 
kialakult központi területeket – így a vasútállomás és a Festetics kastély között észak-déli 
irányban húzódó területet foglalja magába. A település belvárosát alkotó viszonylag sűrű 
utcahálózattal rendelkező, többségében kistelkes ingatlanokat magába foglaló városrész 
nagy beépítési sűrűséggel. Az utcahálózat változatos méretű lakó - és intézményterületeket 
vesz körül, de ebben a városrészben találhatók a legnagyobb közterületek is, amelyek közül 
mindenképpen szükséges kiemelni a két nagy városi teret a város Fő terét és a Rákóczi teret, 
valamint a két nagy kiterjedésű és jelentős 
növényállománnyal rendelkező parkot, a Helikon 
parkot és a Festetics kastély parkját.  
A városközpont térbeli és funkcióbeli központjának 
a Főtér és környezete tekinthető: itt az igazgatási és 
intézményi funkciókon túl a helyi lakosságot és a 
turisztikai vendégforgalmat egyaránt kiszolgáló 
szolgáltatások sűrűsödése is jellemző, melynek 
legfontosabb tengelye a főteret a Festetics 
kastéllyal összekötő gyalogosforgalmú utca 
(Kossuth Lajos u. sétálóutca része). A központi mag 
környezetében lévő tömbök is hangsúlyosan 
bekapcsolódnak a szolgáltatásokba, attól távolodva 
a lakófunkció dominanciája nő, de alapvetően 
vegyesség jellemzi a használatot.  
A történeti városszerkezet és az építészeti elemek 
alapvetően meghatározzák a városközpont 
megjelenését, hangulatát. A városközpont jelentős 
része országos területi védelem alatt áll (MJT), de 
egyedi műemléki és helyi védett épületben is igen 
gazdag a terület. Napjainkra a Kossuth Lajos utca 
érintett szakasza mellett a főtér és környezetének 
forgalmi rendje is átrendeződött, a gyalogos 
közlekedés elsőbbsége jellemzi.  
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 

A. A klímaváltozás hatásainak mérséklését segítő igényes, minőségi lakókörnyezetet, 
szolgáltatásokat és változatos programokat kínáló belváros megteremtése, ezen 
belül a legfontosabb pontok: 

 építészeti örökség megőrzése és energiahatékonysági fejlesztések összekapcsolása; 

 a városközpont vegyességét biztosító lakófunkció hosszútávú biztosítása, korban, 

státuszban vegyes lakónépesség jelenléte, lakásállomány kihasználtságának 

növelése, új lakhatási lehetőségek kialakítása; 

 zöldfelületek mennyiségi és minőségi fejlesztése (a zöldfelületek, mint a belváros 

egészséges klímájáért felelős elemek); 
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 belvárosi kiskereskedelmi és szolgáltatóipari egységek kínálata minőségi 

fejlesztésének ösztönzése; 

 a városközponti terek, attrakciók és szolgáltatások kihasználtsága szezonalitásának 

mérséklése; 

 a városközpont akadálymentesítése; 

 a városközpont, mint a kulturális és társadalmi élet központja jelleg erősítése; 

 városközpont elérését, parkolást segítő közlekedésfejlesztési beavatkozások 

végrehajtása. 

B. A 2030-ig tartó fejlesztési időszak alapját egy hosszútávú városrehabilitációs 
program kell, hogy megteremtse, amely alapul szolgálhat egy piaci alapú 
városfejlesztési mechanizmus keszthelyi beindítására is. A városrehabilitációs 
program központi elemei: 

 Festetics-örökség tematikáján alapuló egységes arculatfejlesztési program indítása, 

kapcsolódó támogatási, szabályozási mechanizmusok kidolgozása; 

 közösségvezérelt kulturális városrehabilitációs program kidolgozása és 

megvalósítása; 

 öko-restauráció és zöld város koncepciójának átvétele és gyakorlati megoldások 

beépítése a városfejlesztési társaság ösztönözte fejlesztésekbe a klímaváltozás 

kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében, hozzájárulva egyúttal az EU 2020-

as céljainak eléréséhez is; 

 az érintett lakosság és gazdasági szereplők elérése, kezdeményező magatartásuk 

ösztönzése, támogatása; 

 belvárosi gazdaságfejlesztés: a történelmi városmag újból szolgáltató-

kereskedelmi központtá tétele; 

 a belváros (és tágabban Keszthely) kedvezőtlen demográfiai tendenciáira 

válaszképpen fiatal családok betelepülésének ösztönzése jó minőségű, alacsony 

fenntartási költségű, kedvező árú lakókörnyezet megteremtésével, amely segíthet 

a szlömösödés megakadályozásában valamint a fiatal családok helyben történő 

letelepedése érdekében folytatott versenyben; 

 családbarát és idősbarát nyilvános terek létrehozása a városképet meghatározó 

arculatformáló módon, ezzel párhuzamosan emberléptékű közlekedési modell 

megvalósítása, a gyalogos és kerékpáros közlekedés teljes körű 

akadálymentességének megteremtése. 
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C. A városközpontot alkotó három városrész vonatkozásában az alábbi specifikus 
célok fogalmazhatók meg: 
 

Kastély: 
1) Festetics kastély európai színvonalú multifunkciós kulturális és közéleti központtá 

fejlesztése és bekapcsolása a város életébe; 

2) A kastélypark eddig kihasználatlan, illetve kevésbé kihasznált részeinek turisztikai 

hasznosítása, új rekreációs terek létrehozása; 

3) A kastély közlekedési kapcsolatainak kiegészítése, az attrakcióhoz méltó 

megközelítés biztosítása minden közlekedési mód vonatkozásában. 

Történelmi belváros (beleértve a Szalasztó utca környéki, kiemelten problémás  
városrészt): 

 
4) A belvárosban lévő épületek elhanyagolt homlokzatainak felújítása: a megújult Fő 

tér és a már korábban megújult Kossuth Lajos utca sétálóutcai szakaszának 

munkálatait nem követték a függőleges irányú térfalak, épülethomlokzatok 

rendbetételei. Az érintett ingatlanok tulajdonosaival, bérlőivel összefogásban az 

Önkormányzat segítségével kidolgozandó egy Európai Uniós forrásokat, 

kedvezményes finanszírozási konstrukciókat és esetlegesen egy önkormányzati 

felújítási alapot ötvöző városfejlesztési mechanizmus, amely segítségével 

megindítható e folyamat.  

5) Elöregedő épületállomány állagmegőrzése, funkcióval történő megtöltése – 

elsődlegesen minőségi lakásállomány megteremtése, kiegészítve a városrész 

lakóinak és a turisták igényeit egyaránt kielégítő szolgáltatásokkal, közös 

használatú területekkel. 

6) A városközpontban végbemenő fejlesztések közös jellemzője kell legyen, a 

rögzített célok menti megvalósulás, a kedvező településképi megjelenés. 

Reklámhordozók tekintetében szintén fontos a világos elvek szerinti egységes 

arculat, megjelenés, amely a város adottságit és céljait figyelembe veszi. 

7) Fő tér, Kossuth Lajos utca és a Szalasztó utca tömb tömbrehabilitációs 

folyamatainak beindítása: a részben-egészben kihasználatlan belső udvarok 

összekapcsolása, bekapcsolása a városszövetbe egyedi hangulatú, minőségi 

zöldfelületekkel rendelkező belváros létrehozása érdekében. 

8) A terület forgalmi átrendeződése következtében zajló folyamatokat értékelni kell, 

a gyalogos, kerékpáros, gépjármű-, és tömegközlekedés és parkolás jó szervezése, 

mind a helyi lakosság, mind a vendégforgalom mobilitása, szolgáltatások elérése 

szempontjából kiemelten fontos. A városközpontot érinti a település 

legfontosabb közlekedési tengelye (Kastély – Fő tér – Balaton-part). E vonal 
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további hangsúlyának, gyalogos és kerékpáros közlekedést továbbsegítő 

fejlesztése fontos elem. 

9) Társadalmi kohéziót, kapcsolatok kialakulását segítő épített közterületi elemek 

fejlesztése, akadálymentesítés. 

10) Épített elemekben gazdag városi környezet klimatikus viszonyainak javítása (zöld 

és vízfelületek növelése), erőforrás-hatékony zöldfelületi gondozási rendszerek 

megtelepítésének ösztönzése. 

11) Zöldfelületi rendszer elemeinek hálózatos fejlesztése – valóban zöld belváros 

létrehozása (Helikon park tényleges turisztikai attrakcióvá és rekreációs térré 

történő fejlesztése; utcák, térfásítások, magántelkek, intézmények 

zöldterületeinek fejlesztése, lehetőség szerint elérhetővé és vonzóvá tétele mind 

az itt lakók, mind a turisták számára). 

 
2.2.2.2 ÉSZAKI BALATON-PART 
 
Elhelyezkedése, tájolása, környezete és egyéb 
adottságai okán a Balaton part a városközpont 
mellett a település másik sajátos atmoszférájú 
városrésze. E városrészben települtek meg a 
Balatonhoz leginkább kapcsolódó funkciók: 
strandok, üdülők, vízisport létesítmények, kikötők, 
horgásztanyák. A városrész fontos elemei a 
közterületek, utak, gyalogutak, parkok, parti 
sétányok, a terület közlekedési hálózatának 
jellegzetes eleme a Balatonszentgyörgy – 
Keszthely – Tapolca vasútvonal, amely egyben 
élesen elválasztja a városközponti városrészektől. 
A közúti közlekedésre szolgáló úthálózat kis 
sűrűségű, jellemzője, hogy az egyes vízparti 
funkciókat, attrakciókat összekötő közlekedési 
infrastruktúra még nem alakult ki, a part menti 
létesítmények külön-külön, pontonként érhető el. 
A part menti folyamatos kapcsolat teljes hosszon 
egyedül a kerékpárút tekintetében épült ki.  
A partszakasz központi magja a hajókikötő és 
környéke, ahol komplex, döntően köz-és 
zöldterületfelújítást jelentő rehabilitáció valósult 
meg.  A városrész jelentős beépítetlen, 
alulhasznosított, hasznosítható területtel rendelkezik, turisztikai fejlesztési terület bőven 
rendelkezésre áll. A városrész kell, hogy számos, Keszthely jövője szempontjából 
kulcsfontosságú beruházás helyszíne legyen: a rövid balatoni turisztikai szezont 
meghosszabbító 3 vagy 4-évszakos attrakciók, szolgáltatások, minőségi szálláshelyek, 
korszerű és a célcsoportok igényeire alapozó vizisport-szolgáltatások, stb. 
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KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
A Városközpont mellett mind a városi életminőség, mind pedig az idegenforgalom 
szempontjából a keszthelyi Balaton-part rendelkezik a legtöbb fejlesztési potenciállal. Célunk 
egy elegáns, a keszthelyi hagyományokat tükröző és egyben modern, új partmenti 
városrész kialakítása, ezen belül a legfontosabb pontok: 

A. Egységes és elfogadott Balaton-part fejlesztési koncepció elkészítése, amely a 

hosszútávú folyamatok, az önkormányzati illetve magánberuházások, fejlesztések 

számára a biztos alapul szolgálni képes fejlesztési terveket, lehetőségeket rögzíti.  

B. Egységes és igényes arculat érvényre juttatása a partszakasz teljes hosszán – 

elegáns part és ennek megfelelő minőségű szolgáltatások betelepülésének 

ösztönzése. 

C. A városrész közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése a meglévő és jövőbeni 

funkciókhoz igazodva, azokat erősítve, különös tekintettel a partvonallal 

párhuzamos gyalogos és kerékpáros útvonalakra, egy egészen Balatongyörökig 

tartó összefüggő parti sétány megvalósítása érdekében. A városrész vasútvonal 

általi hozzávetőleges elszigeteltségét csökkentendő, a partszakasz és a 

Városközpont egyértelmű vonalvezetésű, biztonságos és vonzó összekapcsolása 

szükséges. 

D. Közterületek, parti sétányok további rehabilitációja, fejlesztése - zöldfelületi jelleg 

megtartandó, annak minőségi javítása és rekreációs, szabadidős funkciókkal 

történő megtöltése. 

E. A keszthelyi turizmus szezonalitását mérséklő szolgáltatások, a városközpont 

kínálta lehetőségekkel együttműködő attrakciók létrehozása, betelepülésük 

ösztönzése, a már jelen lévő, megfelelő színvonalat nyújtani képes szereplők 

lehetőségeinek erősítése. 

F. A megcélzott arculathoz, egységes városrészhez nem illeszkedő funkciók 

esetleges kiváltása, érdekeik sérelme nélkül. 

G. A terület szempontjából kulcsfontosságú barnamezős beruházások ösztönzése, 

támogatása; e vonatkozásban hosszútávon is fenntartható önkormányzati 

beruházás is megfontolandó. 

H. Döntően az előző két pontban foglaltakat megvalósítani hivatott proaktív 

befektetés-ösztönzési tevékenység. 

I. Városi vízisportélet újbóli fellendítése - a helybeliek és a turisták vonatkozásában 

egyaránt. 
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A városrész turisztikai fejlődése szempontjából kiemelendő turisztikai irányok: 
századfordulós hangulatot idéző, ám a modern igényeket kiszolgáló fürdőkultúra 
meghonosítása; vitorlásturizmus; vizisportok – a strandterületek adottságainak maximális 
kihasználása érdekében; horgászturizmus; kerékpározás és egyéb sportok; minőségi 
vendéglátás; 4-évszakos fürdőturizmus; kulturális turizmus (partmenti kulturális és minőségi 
zenei élet erősítése). 
 
2.2.2.3 DÉLI BALATON-PART  
 
Keszthely Balaton-partjának déli, döntően külterületi szakasza. Jellemzően beépítetlen 
területek, kizárólag szigetszerűen jelennek meg 
benne az erdő-, mezőgazdaság, vízgazdálkodási, 
nádgazdálkodási használattól eltérő funkciók.  
További beépítések, fejlesztések többnyire a már 
meglévő területhasználatokhoz kapcsolódóan 
várhatók. A kerékpárút a teljes szakaszon végigfut. 
 
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
Az északi partszakaszhoz viszonyítva e városrész 
ugyan kevesebb fejlesztési potenciállal rendelkezik, 
így mindenképp indokolt adottságaiból fakadóan 
külön városrészként kezelni. Mindazonáltal 
hosszútávon mindenképp szükséges a városrész 
„helyének megtalálása” a város életében. Célunk a 
terület be-illetve visszakapcsolása a turisztikai 
vérkeringésbe új arculat megfogalmazásával és 
ahhoz kapcsolódó új funkciók  betelepítésével. A 
városrész jellemzőinek köszönhetően döntően a 
természetközeli turisztikai irányok, azok közül is a 
természetmegfigyelés és a horgászturizmus lehet a 
kitörési pont a városrész számára. 

A. E városrészre kiterjesztve szükséges kidolgozni az egységes keszthelyi Balaton-

part fejlesztési koncepciót. Míg az északabbi területeken a turisztikai-rekreációs 

funkciók koncentráltabb elhelyezésére van lehetőség és szükség, addig a délebbi 

területek jobban megőrizhetik természetközeli jellegüket. Az ehhez illeszkedő 

funkciók megtelepítésével jobban bevonható lehet a városrész Keszthely életébe, 

döntően turisztikai vonatkozásban.  

B.  A városrész turisztikai arculata szempontjából megvizsgálandók a 

horgászturizmusra vonatkozó fejlesztési lehetőségek, amely a keszthelyi 

turisztikai kínálat egy új szegmense lehet. 

C. Városi vízisportélet újbóli fellendítése - a helybeliek és a turisták vonatkozásában 

egyaránt. 
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D. A megcélzott fenékpusztai fejlesztésekre építő fejlesztések ösztönzése  - 

Fenékpuszta és környezete, mint Keszthely déli kapuja. 

E. A két partmenti városrészre vonatkozó egységes befektetés-ösztönzési 

tevékenység.  

 
2.2.2.4 ÉSZAKI ÉS KELETI LAKÓTERÜLETEK - KISKESZTHELY ÉS ZÁMOR  
 

Kialakulásban és karakterben is több különböző 
típusú lakóhelyet fog össze a terület. Dominánsak 
és nagy kiterjedésűek a laza beépítésű, alacsony 
területhasználati intenzitású kertvárosias 
lakóterületek. Egybefüggően a Tapolcai úttól 
délre (Zámor és környezete), valamint Északon 
Kiskeszthelyen, a Sopron u., Pál u., Tompa Mihály 
u. térségében alakult ki. A városközponthoz közeli 
vagy fontosabb közlekedési utak mentén, esetleg 
várostervezés során erre kijelölt területen a 
területhasználat, beépítési intenzitás besűrűsödik, 
és kisvárosias lakóterületek alakultak ki. E 
területek a Kiskeszthely déli része, Sopron utca, 
Tapolcai út, Zöldmező utca mente, és a 
Martinovics lakótelep. Kisebb területen, de 
meghatározóan jelen van a nagyvárosias karakter 
is a Vásártér és az attól északi irányban a Zsidi út 
mentén, az úttól kissé beljebb húzódva. 
 
A városrész egyértelműen domináns funkciója a 
lakófunkció. Ettől eltérő területhasználat, 
szolgáltatások, intézmények (kórház, sportpálya, 
kemping, autókereskedelem, kertészet) leginkább 
szigetszerűen, illetve a fontosabb közlekedési 

útvonalak mentén jellemzőek. Ahogy a lakófunkció intenzitása nő, úgy az egyéb funkciók 
megtelepedése is gyakrabban megfigyelhető. A lakófunkció intenzitásának további 
növelésére mutatkozik igény egyes utcák mentén (Pál u., Sopron u., Ady Endre u., Lóczy Lajos 
u.). 
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
A városrész elsődleges, sok évtizedes folyamatos fejlődésre alapuló funkciója megőrzendő és 
csak a döntően az itt élők életminőségét javító célok megfogalmazása szükséges. 

A. Városrészen belüli főbb funkciók, a belváros és az itt élők szolgáltatási igényeit 

kiszolgáló Északi városrész (bevásárlóközpontok) elérhetőségének javítása – 

biztonságos közúti, kerékpáros és gyalogos közlekedési folyosók fejlesztése. 
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B. A városrészi lakosok közösségét is erősítő közterületek fejlesztése (pihenőterek, 

játszóterek, sportparkok, stb.). 

C. Vásár tér környékének komplex rehabilitációja: a terület egyrészt a Kelet felől 

érkezők számára Keszthely kapuja, másrészt a városrész legsűrűbben lakott, 

leromlott állapotú épületállománnyal rendelkező része. Egyrészt a város 

arculatához illeszkedő környezet létrehozása szükséges egyértelmű 

forgalomirányítással, másrészt pedig az itt élők életkörülményeinek javítása 

érdekében a döntően ipari technológiával épült házak felújítása, a közterületek 

rehabilitációja. 

 
2.2.2.5 DÉL-NYUGATI LAKÓTERÜLETEK  
 
A városrész kialakult nyugati beépítése a Csóka-kő 
patakig, északi oldalon a Fenyves alléig húzódik. 
Néhol elkülönülve, néhol egymásba fonódva 
kertvárosias-, kisvárosias- és nagyvárosias lakóterület 
egyaránt megjelenik itt. Jelentős tartalék 
lakóterületek állnak e részen rendelkezésre, a 
városrész  90 ha területe ma még beépítetlen. 
 
A jelen lévő, eltérő szerkezetű és beépítettségű 
lakóterület a városrészben:  

 Meghatározóan e városrészben vannak jelen a 

városban a többszintes, közterületekkel 

körülölelt, úszótelkes panelépületek. 

 

 A néhány emeletes, többlakásos lakóház 

elszórtan, a Fodor és a Gagarin utca között, 

Damjanich utca mentén, a Deák Ferenc utca 

környezetében, a Vaszary Kolos utca északi 

oldalán, illetve a Pipacs utcában épültek. 

 

 A lazább beépítésű családi házas övezet a Bercsényi Miklós utca környezetében, a 

Szent Miklós temetőtől nyugatra, valamint a Vaszary Kolos utca felett alakult ki. 

 
A városrész városközponttal határos utcáin jelentős a lakóházastól eltérő funkciók 
megjelenése, egyéb helyeken, azonban a néhány intézményen (egyetem, temető, általános 
iskola, múzeum) és telephelyen kívül, csak a helyi lakosságot kiszolgáló szolgáltatások 
jelentek meg. A kertvárosi és kisvárosi intenzitású lakóterületek épületei jellemzően telkes 
beépítések, a nagyvárosi, panelépületek jellemzően úszótelkeken állnak. E telepítésből 
származó területhasználati, kezelői, parkolási problémák terhelik a területet. A parkolás 
néhány kisvárosias lakóterületen is problémás. A városrész lakóterületi státusza 
fenntartandó, fejlesztendő. 
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A 90 hektár, lakóterület fejlesztésre rendelkezésre álló terület a beépített területektől 
nyugatra és délre helyezkedik el, a Csókakő-patak és a Fenyves allé között, egészen a 
Szendrey-telepig. A területen jellemzően alacsony intenzitású, kertvárosias beépítés javasolt. 
A környék északi, már beépített területekhez közvetlenül kapcsolódó részén igen bonyolult a 
telek és tulajdonosi struktúra, ami a fejlesztés megindítását hátráltatja.  
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
Az Északi és keleti városrészhez hasonlóan a városrész elsődleges lakófunkciója megőrzendő, 
alapvetően életminőség-beli fejlődés lehet a kiemelt cél. 

A. A városrész déli része jelenleg Keszthely bővítésének egyik kijelölt főiránya, ehhez 

kapcsolódó kezdeményező lépések, majd infrastrukturális fejlesztési lépések 

megtétele indokolt. 

B. Az elkerülő út teremtette új helyzet megfelelő kezelése és az azzal járó előnyök 

jobb kihasználása– új belső-külső közlekedési összekötetés(ek) indokoltak, 

biztonságos belvárosi elérhetőség mellett. 

C. A 76. sz. út gyorsforgalmi úttá fejlesztése esetén a közlekedési kapcsolatok 

újragondolása, környezeti hátrányok csökkentésére irányuló lépések. 

D. A városrészi lakosok közösségét is erősítő közterületek fejlesztése (pihenőterek, 

játszóterek, sportparkok, stb.). 

E. A többemeletes társasházi beépítésű tömbök komplex – döntően 

épületenergetikai – programjának megvalósítása. 

 
2.2.2.6 KERTVÁROS ÉS VADASKERT  
 
A várostesttől leszakadó Kertváros egykor szőlőhegy volt. Évtizedek óta folyamatosan alakul 
át lakó és üdülőterületté, amely folyamat elsősorban elhelyezkedéséből, Hévíz közelségéből 
fakad. Mára a szőlőművelés gyakorlatilag megszűnt, helyén, jellemzően az egykori 
telekstruktúra megtartásával, illetve felaprózódásával, lakóépületek állnak. A lakófunkció 
mellett jelentős az üdülőhasználat is, ezek megjelenésében, kialakításában azonban 
jellemzően nem különböznek az állandóan lakott családi házaktól. Egyéb funkció, néhány 
kisebb, helyi igényt kielégítő szolgáltatáson kívül nincs érdemben jelen, a terület 
funkcióhiányos. A terület elérése, a távoli szolgáltatások igénybe vétele miatt magas a 
gépjárműhasználat, a közlekedési területek azonban még nem mindenhol alakultak ki 
megfelelően. 
 
A városrész szilárdburkolatú úthálózata, közművei a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés 
kivételével kiépült. Lakó- és szállásférőhelyeket biztosító épületekkel való beépítése 
folyamatosan történik, de még jelentős számú beépítetlen ingatlan területrész is található, 
különösen a városrész északi részén vannak nagyobb feltáratlan, beépítetlen területek.  
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A Hévízi úttól Nyugatra eső, a Hévíz-Keszthely 
kerékpárúttal határolt terület a Vadaskert és az 
ahhoz kapcsolódó, a Hévíz-Keszthely kerékpárútig 
terjedő területe, Keszthely egy komoly fejlesztési 
potenciállal bíró, ám a mai napig nem kellőképpen 
kihasznált része. A feljebb eső, Hévízi út és 
Gyöngyös-patak közötti Vadaskert terület alkalmas 
komolyabb beruházások megvalósítására, míg a 
lenti területek, bonyolult tulajdonviszonyaik és ex 
lege védett (láp) besorolásuk miatt csak igen 
korlátozottan vonhatók be a fejlesztési 
elképzelésekbe.  
A terület elhelyezkedése, Hévíz közelsége részben, 
vagy egészben, idegenforgalmi, turisztikai, 
rekreációs fejlesztési terület kijelölését indokolná. 
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
A városrész vonatkozásában kettős célrendszer 
felállítása indokolt. Egyrészt a lakóterületek 
vonatkozásában elsődlegesen az általános 
életminőség javítása a cél, a potenciális fejlesztési 
területek minél hatékonyabb felhasználása, a 
terület fekvését kihasználó beruházások megvalósításával. Másrészt a terület nyugati részét 
képező védett zöldfelületek vonatkozásában a kerékpárút mentén zöldfolyosó létrehozása 
Hévíz és Keszthely között.  
 

A. Kertváros és a Vadaskert közlekedési – elsősorban kerékpáros és gyalogos – 

kapcsolatainak fejlesztése mind a Városközpont, mind Hévíz irányába. 

B. A városrész arculatát, funkcióját a jövőben döntően meghatározó sportcsarnokhoz 

kapcsolódó funkciók megtelepítésének szorgalmazása. 

C. Vadaskert, mint a jövőbeni térségi sportélet kiemelt helyszíne: ezt kiszolgáló 

közlekedési infrastruktúra megteremtése és bővítési lehetőségek szabadon hagyása. 

D. A sportközpont funkcióját is kiegészítő, Keszthely és Hévíz közötti természetközeli 

zöldfolyosós kapcsolatot erősítő rekreációs útvonalak létrehozása a már meglévő 

kerékpárúttal, mint fő közlekedési tengellyel (Keszthely-Hévíz parkerdő) – A 

„Festetics Fürdőtől a Festetics Kastélyig” turisztikai folyosó létrehozása. 

2.2.2.7 NYUGATI VÁROSRÉSZ  
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A városrész meghatározó eleme a volt Festetics kastélypark szomszédságában lévő egykori 
honvédségi laktanya és rakétabázis, amely jelentős nagyságú, gyakorlatilag beépítetlen 
területével, jó közúti megközelíthetőségével, kedvező környezeti adottságával a turisztikai 

fejlesztés meghatározó célterülete lehet. A 
területen csak a megszüntetett honvédségi 
bázisokat kiszolgáló út- és közműhálózat 
maradványai találhatóak meg, amelyek a 
terület-fejlesztés során nyomvonaluk, 
kapacitásuk, méreteik és műszaki állapotuk 
miatt nem használhatók fel. A honvédségi 
területek jelenleg a Magyar Állam tulajdonában 
vannak, bármilyen fejlesztés megindításához 
egyrészt a tulajdonviszonyok-kezelői jogok 
tisztázása, másrészt a terület kármentesítése 
szükséges.  
E városrészhez tartozik a Hévíz közvetlen 
szomszédságában található "Angolnás" területe 
is, amely a Hévízi-tó egészségturizmusára 
alapozó komoly szállodaberuházás helyszíne 
lehet.  
 
A városrész többi területe, néhány pontszerűen 
elhelyezkedő funkciót leszámítva alapvetően 
erdő illetve mezőgazdasági terület. A terület 
észak-nyugati részén, a Hévízi-kifolyó környékén 
leromlott ökológiai állapotú, döntően védett 
lápterületek találhatók, amelyek Hévízzel 
közösen gondolkodva a Kertváros nyugati 

oldalával közösen komoly ökoturisztikai potenciállal bírnak. 
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
Elsődleges célként a városrész vonatkozásában az évtizedes igényként jelen lévő 
barnamezős beruházások elindítását szükséges megnevezni. Sajátos helyzetet teremt, hogy 
egyik lényegi beruházás esetében sem az Önkormányzat a kulcsszereplő, viszont ösztönző 
tevékenységével reményeink szerint hozzájárulhat a fejlesztések beindításához.  További 
kiemelt célként fogalmazható meg – a Vadaskert városrész esetében is célként megjelölt 
Keszthely-Hévízi parkerdő fejlesztése. 
 

A. A régi honvédségi bázis rekonstrukciójával új fejlesztési terület létrehozása – e 

vonatkozásban elsődleges feladat a terület kármentesítésének szorgalmazása. 

Amennyiben a hasznosítás irányába mutató folyamatok elindulnak, komplex 

fejlesztési koncepció készítése szükséges, mivel a tervezés jelen fázisában nem 

eldöntött a terület fejlesztési iránya. Ideális helyszíne lehet gazdasági fejlesztések 

megvalósításának (alacsony környezetterheléssel járó tevékenységek), de akár – 
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ideális elhelyezkedésének köszönhetően – turisztikai fejlesztések is elképzelhetők a 

területen. 

B. A Keszthely-Hévíz településtengely erősítése érdekében új funkciók telepítése a 

városrészbe – döntően kereskedelmi, szolgáltató, turisztikai és lakófunkciók 

kombinációja indokolt. 

C. Turisztikai szolgáltatások megtelepülésének ösztönzése – döntően a hévízi 

egészségturisztikai piac előnyeire alapozva. 

D. A Vadaskert városrész nyugati zöldfelületeinek fejlesztésével párhuzamosan a 

Keszthely-Hévíz zöldfolyosó fejlesztése (Keszthely-Hévíz parkerdő). 

 
2.2.2.8 FENÉKPUSZTA  
 
Fenékpuszta a nemzetközi szinten is kiemelkedő római kori emlékek és a Keszthely-környéki 
Festetics örökség déli végpontjának helyszíne. A jelentős kulturális és épített örökségi érték 
jelenléte a területet egyértelműen turisztikai célú fejlesztési területként pozícionálja. A 
térségében az országos főutak nyomvonala változik, így megközelítése, elérése a jövőben 
megváltozik.  
A terület adottságai alapján a város és más 
érintett szereplők erőforrásait, lehetőségeit 
meghaladó fejlesztések helyszíne lehet, 
hasznosítására javaslatok, ötletek készültek, 
elfogadott elképzelés még nincs. 
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
A fenékpusztai örökség méltó és színvonalas 
bemutathatóságának lehetővé tétele olyan 
hosszú távú cél, amely az érintett szereplők 
összehangolt együttműködésével, erőforrásaik 
e célú koncentrálásával is csak részleteiben 
érhető el. A területfeltáráshoz, római kori 
emlékek és a Festetics-örökség 
rekonstruálásához és funkciókkal való 
megtöltéséhez a térség és a megye 
lehetőségeit messze meghaladó szerepvállalás 
szükséges.  
 

A. Szakmailag megalapozott, 

hosszútávon is fenntarthatóan 

működtethető fejlesztési 

elképzelés kidolgozása, majd az 

érintett szereplők összehangolt 

forráskeresése; 
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B. A fejlesztési elképzelésekhez igazodó közlekedés-fejlesztés – a Zalaegerszeget az 

M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmú út hiányzó, déli szakaszának 

megépüléséhez igazodó közlekedési kapcsolatok fejlesztése; 

C. Fenékpuszta, mint Keszthely és a Nyugat-Balatoni régió déli kapuja; 

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

Bringakörút, Kis-Balatoni turisztikai útvonalak, stb.). 

 
2.2.2.9 ÉSZAKI VÁROSRÉSZ  
 
Az Északi városrész funkciót tekintve két nagy részre osztható. A Tapolcai és a Csapás út, 
valamint az elkerülő út körüli területek döntően gazdasági, kereskedelmi funkciókkal bírnak, 
itt került kialakításra a város ipari parkja is, ám szigetszerűen lakóterületek is megtalálhatók 
a városrészben. E lakóterületek egyike (Kárpát utca és környéke) a Központi Statisztikai 
Hivatal 2010-es népszámlálási adatai alapján szegregátumnak minősül. 
A beépített területeken különböző gazdasági tevékenységet folytató társaságok telephelyei 
találhatók, azokon az adott tevékenységet szolgáló változatos formájú és méretű épületekkel, 
épületegyüttesekkel. Emellett az itt lévő épületek egy része már évek óta alig, vagy 
egyáltalán nem tölti be eredeti funkcióját, némelyek már elbontásra is kerültek.  
 

A városrész másik része tulajdonképpen Keszthely 
északi külterülete, annak a városhoz közvetlenül 
nem kapcsolódó, leszakadó, Cserszegtomajt is 
körülölelő része. A terület teljes egésze erdővel 
borított, a nemzeti park része. A Keszthelyi-
hegység kőanyagára, ásványvagyonára alapozott 
több bánya működik a területen. Az elmúlt 
években számos, a Keszthelyi-hegység 
ökoturizmusba történő bekapcsolását célzó 
fejlesztés valósult meg a területen.  
 
KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
Az Északi Városrész funkciója elsődlegesen 
gazdasági természetű, ez a jövőben mindenképp 
megőrzendő és a benne rejlő lehetőségek mentén 
erősítendő annak érdekében, hogy vonzó 
letelepedési helyszín legyen új vállalkozások 
számára és a már itt tevékenykedők igényeit is 
képes legyen kiszolgálni.  
 
 
 
Ennek mentén a következők fogalmazhatók meg: 

A. ipari park külső-belső infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése; 
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B. a területen a nem zavaró hatású ipari tevékenység erősítését, a nagy alapterületű 

és csak kereskedelemmel foglalkozó épületek további terjeszkedésének 

visszaszorítása; 

C. átgondolt és intenzív befektetésösztönzési tevékenység a gazdasági területek 

még kihasználatlan részei vonatkozásában. 

A városrészben szigetszerűen jelenik meg Keszthely egyetlen szegregátumnak minősített 
területe, amely vonatkozásában egyértelmű cél a szociális rehabilitációs program elindítása. 
A városrész külső, gazdasági funkcióval nem bíró részein a már megindult ökoturisztikai 
fejlesztések folytatandók – a terület, mint a Keszthelyi-hegység fő elérési pontja 
erősítendő. Gyenesdiással, Cserszegtomajjal és a többi, a Keszthelyi-hegységen található 
településsel, valamint a Bakonyerdő Zrt.-vel közös gondolkodás elindítása szükséges. 
 
2.2.2.10 DÉLI VÁROSRÉSZ  
 
A Déli városrész kettős képet mutat, egyrészt komoly gazdasági funkcióval bíró területek 
találhatók itt, a városrész döntő része azonban mezőgazdasági művelésű, erdő vagy 
lápterület.  
 
Az előbbi vonatkozásában a Pannon Egyetem 
Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának 
tevékenységéhez kapcsolódó, főként 
mezőgazdasági profilú gazdasági társaságok 
telephelyei emelhetők ki, amelyek elszórtan, 
illetve kisebb telephelyegyüttest alkotva 
helyezkednek el, az ott folytatott 
tevékenységeknek megfelelő, egymástól eltérő 
méretű és formájú épülettel épületegyüttessel. 
Kiemelendő csoportosulásuk a Szendrey-telepen 
található, amely egyben komoly értékkel bíró, 
alulhasznosított vagy nem méltó módon 
hasznosított építészeti örökséggel is rendelkezik. 
E városrészben található a térségi 
szennyvíztisztító telep és hulladékátrakó állomás 
is. A városrészt kiszolgáló úthálózat kisebb része 
portalanított burkolatú, a közművesítés nem 
teljeskörű. 
 
A városrész nagyobb részét mezőgazdasági, 
erdőterületek és nagyrészt leromlott ökológiai 
állapotban lévő lápterületek alkotják, melyeket 
vízfolyások szabdalnak (Gyöngyös folyás, Páhoki-
övcsatorna, Hévíz-Páhoki-belvízcsatorna, Egyesített-övcsatorna, Déli-keresztcsatorna, 
Csókakő-patak, Zala folyó), ezek környezetében délen nádas, mocsaras területek alakultak ki.  
A 76. sz. úttól Délre eső területek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kis-balatoni területeinek 
részét képezik. 
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KIHÍVÁSOK – CÉLOK 
 
A Déli városrész adottságainak jobb, teljesebb kihasználása az elsődleges cél, ezen belül a 
Szendrey-telep hosszútávú funkcióinak megalapozása, egyértelmű fejlesztési irány 
meghatározása, Keszthelyt Fenékpusztával és a Kis-Balatonnal összekapcsoló térbeli és 
tematikus turisztikai folyosók fejlesztése, valamint a városrész legnagyobb részét alkotó 
lápterületek, vízi élőhelyek jó ökológiai állapotának megteremtése, megőrzése és azok 
bekapcsolása a térségi ökoturisztikai hálózatokba.  
 
 

A. A Szendrey-telepen az Egyetem vezetésével és az Önkormányzattal 

együttműködve a jövőbeni fejlesztési irányok meghatározása. Több lehetséges, 

akár egymást támogató forgatókönyv is lehetséges: mezőgazdasági kutatás-

fejlesztési tevékenységek koncentráltabb megtelepítése; turisztikai célú 

hasznosítás: kiemelten a lovasturizmus, a rendelkezésre álló épületállomány 

hasznosítása tematikus kiállítóterek kialakításásra, stb.; 

B. A fejlesztési elképzelésekhez igazodó közlekedés-fejlesztés – a Zalaegerszeget az 

M7-es autópályával összekötő gyorsforgalmú út hiányzó, déli szakaszának 

megépüléséhez igazodó közlekedési kapcsolatok fejlesztése; 

C. A Fenékpuszta és a Nyugati városrész céljaival összehangoltan a – döntően észak-

déli – turisztikai – ökoturisztikai folyosók fejlesztése (Fenyves-allé, kerékpárutak, 

Hévízi-kifolyó, stb.), élő kapcsolat létrehozása Keszthely, Szendrey-telep, 

Fenékpuszta, láp-területek és a Kis-Balaton bemutatóhelyei között. 

D. A lápterületek, vizes élőhelyek természetvédelmi rehabilitációja elengedhetetlen 

az ökoturizmus irányába történő elmozdulás lehetővé tételéhez. Ennek 

megvalósítása azonban számos szereplő összefogását és komolyabb állami, vagy 

uniós anyagi szerepvállalást igényel. Az összefogás elindítása és a pénzügyi háttér 

megteremtése érdekében Keszthelynek kezdeményező szándékkal kell fellépnie. 

E. A térség jó ökológiai állapotának megőrzése és a turisztikailag is jól hasznosítható 

területek fenntartása szempontjából kiemelt feladat a Zala folyó torkolatából 

adódó tófeltöltődés kezelése az érintett szereplők összefogásával. 
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2.2.3 Átfogó célok és városrészi célok illeszkedése 

A koncepció célrenszerében felvázolt átfogó városi célok az alábbi táblázat szerint illeszkednek az egyes városrészek céljaihoz, jövőképéhez: 

 

Kastély
Történelmi 

belváros

Szalasztó-

Kastély

Keszthely, mint vonzó, meghatározó 

arculattal bíró letelepedési helyszín

Keszthely, mint regionális szellemi 

központ, az oktatás, a kultúra, 

egészségügy és a sport minőségére 

és társadalomformáló hatásaira 

építve

A város és a térség lakossága 

mindennapjaiban aktív és egészséges 

Fizikai és mentális egészség, humán 

kapacitások többoldalú fejlesztése

A civil szféra aktív bevonása a városi 

célok eléréséhez

Helyi identitást és társadalmi

kohéziót erősítő, helyi

hagyományokon alapuló kapcsolatok,

és programok erősítése, ösztönzése

A mindennapos élettér és a 

turisztikai vonzerők egységes 

értelmezése és fejlesztése

 A megcélzott demográfiai 

változásokhoz illeszkedő épített 

környezet

Az új kihívásokra reagáló épített 

környezet

Fenntartható mobilitás 

infrastrukturális feltételeinek 

biztosítása

FEJLESZTÉSI CÉLOK
NYUGATI 

VÁROSRÉSZ 
FENÉKPUSZTA 

ÉSZAKI 

VÁROSRÉSZ 

DÉLI 

VÁROSRÉSZ

TÁ
R

SA
D
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LO

M
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ít
et

t 
kö

rn
ye

ze
t

VÁROSKÖZPONT ÉSZAKI 

BALATON-

PART 

DÉLI 

BALATON-

PART 

ÉSZAK-KELETI 

LAKÓTERÜLETEK

DÉL-NYUGATI 

LAKÓTERÜLETEK 

KERTVÁROS ÉS 

VADASKERT 
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Kastély
Történelmi 

belváros

Szalasztó-

Kastély

A meghatározó fejlesztési-fejlődési 

területek környezeti állapotának 

megóvása, fejlesztése

Természeti környezet települési 

arculatformáló, és klimatizáló 

hatásának erősítése

A városon belüli zöldfelületi rendszer 

értékeinek megőrzése, és 

fejlesztése, az ösztönzött gyalogos és 

kerékpáros közlekedéssel, valamint a 

helyi és turisztikai igényekkel 

összhangban

Természeti örökség és a turisztikai 

vonzerők egységes értelmezése és 

fejlesztése

Több lábon álló gazdaság 

megteremtése

Az adottságokhoz és trendekhez 

igazodó gazdasági szerkezet 

megteremtése

A turizmus szakmai és 

infrastrukturális alapjainak 

megerősítése és kibővítése, új 

turisztikai ágazatok felé nyitás 

megvalósítása, a szezonalitás 

csökkentése

Térségi foglalkoztatási 

együttműködésben való részvétel

NYUGATI 

VÁROSRÉSZ 
FENÉKPUSZTA 

ÉSZAKI 

VÁROSRÉSZ 

DÉLI 

VÁROSRÉSZ

VÁROSKÖZPONT ÉSZAKI 

BALATON-

PART 

DÉLI 

BALATON-

PART 

ÉSZAK-KELETI 

LAKÓTERÜLETEK

DÉL-NYUGATI 

LAKÓTERÜLETEK 

KERTVÁROS ÉS 

VADASKERT 
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3. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz 

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez 

szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok 

meghatározása 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 
tervezés alapjául szolgáló Megalapozó Vizsgálatok a rögzített tartalmi követelmények (1. 
számú melléklet) figyelembevételével elkészültek, melyet Keszthely Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a tervezés alapjának elfogadott.  
A megalapozó vizsgálatok helyzetfeltáró munkarészei részletesen tartalmazzák, a 
helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészek pedig szemléletesen összefoglalják a 
tervezések (településfejlesztési koncepció és Integrált településfejlesztési stratégia) alapjául 
szolgáló adatokat. A további tervezések során a megalapozó vizsgálat egyes fejezetei, 
amennyiben a tervezési munka szintje (településrendezési eszközök készítése) megkívánja, 
szükség szerint kiegészíthetők. 
 

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján javaslat a 

műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-

felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra 

 

Az előző fejezetekben rögzített jövőkép, a társadalom, gazdaság és környezet tekintetében 
megfogalmazott átfogó városi és városrészi célok több esetben felvetik a település vázát 
alkotó műszaki infrastruktúra, valamint az azt kitöltő terület-felhasználások felülvizsgálatát.  
A fejlesztési célok településszerkezetbe illesztése, a műszaki keretek és lehetőségek 
tisztázása Keszthely esetében kedvező képet mutat, hiszen a város a településrendezési 
tervezés keretében az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan gondoskodott erről. Ez által a 
város egészére elmondható, hogy a fejlődés fizikai keretei és lehetőségei alapvetően 
megfogalmazottak. Az elmúlt néhány évben azonban több olyan, régóta tervezett 
infrastrukturális elem valósult meg (elkerülő út, Fő tér és Balaton-part közterületi 
rehabilitációja), ami több szempontból is új szituációkat teremtett. Mindehhez kapcsolódik a 
jelen helyzetben megfogalmazott jövőkép és célok rendszere, melyek eredményeképpen, 
illetve következményeként a szerkezeti elemek értékelése, újragondolása, szükség esetén 
módosítása, adott esetben finomhangolása javasolt. 

 

3.2.1 Közlekedési hálózat fejlesztése 

 
Az utóbbi években a közlekedést érintően több, évtizedek óta tervezett és előkészített 
folyamat is beindult és részben le is zárult, melyek Keszthely külső és belső közlekedési 
hálózatára egyaránt jelentős hatással voltak.  
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Északi és nyugati oldalon megépült Keszthely elkerülő útja (71. sz. főút új szakaszai). Ezzel 
Keszthely elérése, megközelítése (Hévízzel való kapcsolata) már részben megváltozott, a még 
hiányzó déli szakasszal viszont érdemben fog megváltozni. Ez azt jeleni, hogy az eddig rögzült 
megközelítési pontokon túl újak jelennek meg, a forgalom iránya és nagysága átrendeződhet 
a külső közlekedési hálózat fejlődésével. Ezzel összhangban, az új közlekedési hangsúlyok, 
nyomvonalak, csomópontok a kapcsolódó területek használatára is hatással lesznek. A 
kialakult, és várható folyamatok mind az infrastruktúra, mind a terület-felhasználás 
felülvizsgálatát jelentheti bizonyos esetekben. Keszthely környezetében az autópálya és 
repülőtér (Sármellék) minél jobb és gyorsabb elérése érdekében szükséges további lépéseket 
tenni. E tekintetben felmerülő fejlesztések várhatóan a meglévő, illetve most kialakult 
hálózathoz csatlakozó elemek lesznek.   
 
A belső közlekedés tekintetében legjelentősebb a Fő tér rehabilitációja során a tér megújult 
használatával összefüggő változás. A gyalogos zóna kiterjesztése fontos lépés, de együtt kell 
járnia az új belvárosi közlekedési és parkolási rend kialakításával is. E folyamat még nem 
zárult le. Kisebb, de fontos lépések vannak még hátra, melyek a városközpont elvárt elérését 
hosszútávon biztosítják. A belső közlekedési szerkezetben a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés elsőbbségét segítő infrastruktúrát fejleszteni szükséges.  
 
A Balaton-part főterének rehabilitációja is folyamatban van. A város e két legfontosabb 
területének –  Fő tér és Balaton-part - kapcsolata ma még nem megfelelően hangsúlyos. A 
kapcsolat erősítésére a szerkezeti adottságok megvannak, az eszközrendszert kell 
megfogalmazni hozzá. A part további szakaszaira jellemző, hogy az idegenforgalmat, a 
szolgáltatásokat, a fejlesztéseket vonzó (szükség szerint korlátozott használatú) közlekedési 
alapinfrastruktúra még nem épült ki, így az attrakciók valódi kapcsolata hiányzik, több 
esetben elérésük is nehézkes, jellemzően külön-külön, pontonként lehetséges. A part menti 
területek feltárására a hatályos településrendezési tervek javaslatot tesznek, ezek 
felülvizsgálata, szükség szerinti pontosítása felmerülhet. 
 
Vasúton Keszthely számos nagyvárosból elérhető, a megyei vasútközlekedés ugyanakkor 
rosszul szervezett. Mindezek, valamint a jó útviszonyok következtében Keszthely elérése ma 
is leginkább gépjárművel és autóbusszal biztosított, és várhatóan ez a jövőben sem változik.  
 
Keszthely jelenleg rögzített fejlesztési területei jellemzően a meglévő szerkezethez 
kapcsolódó területek, elsősorban kiszolgálóút fejlesztési igényekkel, néhány esetben a 
település nyugati oldalán tervezett fejlesztéseknél merülhet fel gyűjtőút fejlesztési igény. A 
város hosszú távú (belső) közlekedésfejlesztési elképzeléseit önálló tanulmányban, vagy a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során mielőbb rögzíteni szükséges. 
 

3.2.2 Terület-felhasználási egységek fejlesztése 

 

3.2.2.1 Lakóterületek 
A város legnagyobb kiterjedésű terület-felhasználási egysége. Keszthely beépített területein 
a falusias lakóterület kivételével minden lakóterületi területhasználat jelen van. Kétségkívül a 
kertvárosias lakóterület (Lke) kiterjedése a legnagyobb, nagysága összesen mintegy 290 ha. 
A város északi és keleti felén nagyobb, egybefüggő egységekben van jelen, nyugati és déli 
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városrészekben inkább foltszerűen. A kisvárosias lakóterületek (Lk) mintegy 90 ha területen 
alakultak ki, jellemzően a városközpont peremén, illetve városi gyűjtőutak mentén. 
Nagyvárosias lakóterület (Ln) a település nyugati határában jelenik meg meghatározó 
egységben, nagysága összesen 30 ha. 
 
A város különböző lakóterületeihez kapcsolódó feladatokat a városrészi célok jól definiálják. 
Általánosságban elmondható, hogy a lakóterületek tekintetében az elsődleges cél a 
minőségi fejlesztés a mennyiségivel szemben, határozottan megfogalmazott szándék mind 
a már itt élők, mind az idecsábítani kívánt lakók számára a minél jobb lakókörnyezet 
biztosítása, bármelyik intenzitású lakóterületről is beszélünk. E szándék, mind a 
magánterületekkel szembeni (beépítettség, zöldfelület, építménymagasság, utcakép), mind 
pedig a közterületekkel szembeni világos elvárások és célok rögzítését kívánja meg. 
 
Lakóterület-fejlesztés tekintetében jellemzően alacsony intenzitású, kertvárosias lakóterület 
kialakításának lehetőségét rögzíti a hatályos szerkezeti terv, nagyobb összefüggő területeken  
a Szendrey-telep felett, a Csókakő-patak és a Fenyves allé között. A meglévő belső területek 
rehabilitációjával (Városközpont) kialakuló további lehetőségek, valamint az egyéb, vegyes 
területbe sorolt (Martinovics lakótelep mellett) lehetőségekkel együtt, a rendelkezésre álló 
területek meghaladják az igényeket.  
 
3.2.2.2 Vegyes területek 
Településközpont vegyes (Vt) és központi vegyes (Vk) területek Keszthely városközpontját és 
intézményterületeit fedi le. A város térségi intézményközponti szerepének további erősítése 
fontos eleme a jövőképnek és a városi céloknak. Ezek fejlesztése jellemzően helyben javasolt, 
illetve lakó, gazdasági, vagy idegenforgalmi célú fejlesztési területek esetében kisebb 
alközpontok, központok megfogalmazására, illetve hangsúlyozására is szükség van. 
 
E területeken kiemelten fontos az intézmények, szolgáltatások jó elérése, a közlekedési és 
közterületek, a parkolási feltételek megfelelő kialakítása, az ehhez szükséges területek 
biztosítása. 
 
3.2.2.3 Gazdasági területek 
Keszthely termelő gazdasági területei (Gksz, Gip) a város északi részén, az egykori északi 
elkerülő út (Csapás út) mentén, annak is északi oldalán, egységben alakultak ki.  Kisebb 
mértékben jelen vannak telephelyek a Tapolcai út menti, mára felszámolt feldolgozóüzemek 
(tejüzem, húsüzem) környezetében. Keszthely jövőbeni gazdaságának, térségi foglalkoztató 
szerepének fontos bázisai e területek. A hatályos településrendezési tervekben e célra 
igénybe vehető területek között még jelentős tartalékterületek vannak. Az új elkerülő 
megépülése (71. sz főút), illetve annak csomópontjai új vállalkozási övezeteket jelölhetnek ki. 
Az egyik ilyen terület egyértelműen a Hévízi út és a 71. sz főút körforgalmú csomópontjának 
környezete. Felülvizsgálandó, hogy a 71. sz főút nyomvonala, további csomópontjai, esetleg 
a csatlakozó utak mente indukál-e további területhasználati változásokat, vonz-e vállalkozási 
szándékot, és mindez illeszthető-e a városszerkezethez.  
A gazdasági területeken önkormányzat elsődleges feladata az ösztönzésen túl a 
helybiztosítás, illetve infrastruktúra-fejlesztés tekintetében merülhet fel. 
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3.2.2.4 Üdülőterületek 
Keszthelyen aprótelkes, hétvégiházas üdülőterület (Üh) igazából nem alakult ki. A 
területhasználat nyomokban jelen van a városban, nagyobb összefüggő egységben a 
Kertvárosban mindenképpen. Azonban e használat inkább integrálódik a környezetébe, 
mintsem, hogy önálló, egybefüggő terület-felhasználási egységeket alkosson. Kertvárosban is 
inkább a több egységes üdülőépületek létesültek, melyek megjelenésében nem különböznek 
a szomszédos lakóépületektől, illetve a használat is jelentősen keveredik. Annak ellenére, 
hogy Keszthely gazdaságának alapja a turizmus, üdülőházas üdülőterület (Üü) is viszonylag 
kevés van a városban, a kemping, illetve a nagyobb, elsősorban partközeli szállodák soroltak 
ide. Ennek oka lehet, hogy a városi szövetbe megjelenő kereskedelmi szállásférőhelyek 
elhelyezhetők a környező terület-felhasználási egységben is (Vt és Lk elsősorban), nem 
igényli önálló övezet kialakítását. Sőt ma már általános, hogy az e szolgáltatásokat kínáló 
vállalkozások egyéb más szolgáltatásokat is kínálnak, ahol vendégkör sem mindig csak belső. 
Az is meghatározó lehet, hogy egy kialakult városi környezetben egy intenzívebb 
területhasználatot megengedő övezet előnyt élvez a lazább beépíthetőségű (max. 30%) 
üdülőterülettel szemben, akkor is, ha természeti környezetben, zöldfelületben mást tud 
nyújtani. 
 
Üdülőházas üdülőterületek fejlesztésének igénye a Balatonhoz közeli parti térségben merül 
fel logikusan. Itt az adottságok és a parti sáv beépítettsége alacsony szinten tartásának 
igénye is e felé mutat. Ilyen szempontból fontos lehet megvizsgálni a partszakaszt, hogy 
megfogalmazhatók-e azok a helyek, amelyek zászlóshajóként a part, illetve a várost 
reprezentáló szállodafejlesztések helyszínei lehetnek. 
 
3.2.2.5 Különleges területek 
A különleges területek számos eleme van jelen Keszthelyen. A városban közel húszféle 
területhasználat sorolt ma különleges terület-felhasználási egységbe. Ez azt jelenti, hogy 
számos olyan terület van, ami vagy nem sorolható más övezetbe, vagy olyan speciális 
szabályozást igényel, ami ennek keretében fogalmazható meg. jellemzően ide tartoznak az 
oktatás, kutatás, egészségügy, sport, strand, egyes idegenforgalomhoz és közlekedéshez 
kapcsolódó létesítmények területei. Jellemzőjük, hogy specialitásuk miatt gyakran speciális 
szabályok mentén tudnak működni, melynek ez a terület-felhasználás tud keretet biztosítani. 
 
3.2.2.6 A további tervezési folyamatokban kiemelt szerepű szerkezeti elemek 
Az egyes terület-felhasználások tárgyalásakor mindenképpen külön meg kell említeni azokat 
a jelentős méretű fejlesztési területeket, melyek területfelhasználása  a jelen koncepcióban 
megfogalmazott célok, valamint későbbi tervfázisokban (ITS) rögzített programok  
ismeretében mindenképpen felülvizsgálandó. E területek az alábbiak: 
 

A. A volt rakétabázis területe: a hatályos tervek igen összetett területhasználatot 

rögzítenek. Ma a Nyugati városrészhez kapcsolódó célok rögzítik a terület 

elsősorban turisztikai, idegenforgalmi fejlesztését meghatározó célokat.  

B. A Hévízi út és Gyöngyös-patak közötti terület: A Hévízhez legközelebb fekvő, 

beépíthető terület terület-felhasználása már többször változott, jelenleg 

településközpont vegyes területbe sorolt.  A városrészi célok (Kertváros és 
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Vadaskert városrész) egyértelműen sporthoz és idegenforgalomhoz kapcsolódó 

fejlesztési területként jelölik meg. 

C. A Szendrey-telep és környezete: A hatályos terület-felhasználások az 

idegenforgalomhoz, turizmushoz, lovas turizmushoz, bemutató állattartáshoz 

kapcsolódó fejlesztési területként jelöli, kisebb gazdasági (Gksz) lehetőséggel. A 

cél továbbra is releváns, területhasználati tagozódás szerint rögzített fejlesztési 

program (ITS, tulajdonos fejlesztési terve) alapján pontosítandó. 

D. Fenékpuszta: Keszthely örökségi értékeinek nemzetközi szinten kiemelkedő 

eleme. Idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztési terve, terület-felhasználása, a 

környezetében tervezett közlekedéshálózati változásokkal összhangban 

rögzítendő. 

E. Vízpart – a Balaton-parti területek: Keszthely közel 10 km-es partszakasza 

terület-felhasználásának szerkezetét, legfontosabb elemeit a Vízpart-

rehabilitációs tanulmányterv rögzíti (18/2004. (IX.11.) TNM rendelet). A 

tanulmányterv alkalmazása, településrendezési tervekbe való átültetése számos 

problémát felvetett. A vízpart egyes, frekventált területeinek fejlesztését a 

tanulmányterv nem támogatja. Felülvizsgálata és módosítása egyes 

kulcsprojektek megvalósításának feltétele. 

3.3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az 

örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható 

fejlesztésére  

 

Keszthely történeti város. Szerkezete, utcaképei, épületei ezt sugallják, hangulata, 
egyedisége ma is meghatározóan ebből fakad. Ez azért lehetséges, mert történelmét máig 
megőrizte, az itt lakók számára mindig érték volt a múlt. E gondolkodás mára sem változott 
meg, és Keszthely számára a jövőbe is a múlton keresztül vezet az út. 
 
Keszthely városa számtalan örökségi értékkel rendelkezik, ezeket országos és helyi 
jelentőségüknek megfelelően az alábbiakban vizsgáljuk. 
 

3.3.1 Országos szint 

 
3.3.1.1 Régészet 

A. Régészeti értékek (nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű 
területek) 

 
3.3.1.2 Épített környezet értékei 

A. Műemléki jelentőségű terület (történelmi belváros -90 hektár), 
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B. egyedi műemlékek (jellemzően a történeti városközpontban, illetve annak 
környezetében), 

C. mindezek műemléki környezete, 
D. történelmi emlékhely (Festetics Kastély, Georgikon). 

 

3.3.1.3 Természeti környezet értékei 

A. Natura 2000 területek (Balaton, Kis-Balaton, Keszthelyi-hegység), 
B. Nemzeti parki területek (Kis-Balaton, Keszthelyi-hegység), 
C. ex lege lápok (nyugati külterületen nagy kiterjedésben), 
D.  természetvédelmi terület (Keszthelyi Kastélypark TT), 
E.  országos ökológiai hálózat (magterület, puffer terület - nyugati külterületen). 

 

3.3.2 Helyi szint 

 
3.3.1.4 Épített környezet értékei 

A. helyi értékvédelmi területek, helyi védett épületek (7/2001. (IV. 10.) 
önkormányzati rendelet - 101 védett érték) 

 
3.3.1.5 Természeti környezet értékei 

     A.  helyi természeti értékek (11/1999. (IV.29.) önkormányzati rendelet - 38 védett  

elem, terület 

 

Keszthely Városa örökségi értékeinek megőrzése tekintetében elkötelezetett, a 
rendelkezésére álló eszközökkel az értékek azonosítása, fenntartása, megújítása érdekében 
tevékeny. 
A kulturális értékük mellett a keszthelyi örökség egyben jelentős fejlesztési potenciált is 

képvisel.  Ma a városok minél erősebb központi szerepre való törekvésének versenyében az 

egyediség, az egyedi arculat, vonzerő, kínálat döntő tényező. Ezeket az elvárásokat az 

örökségi értékek különösebb indoklások nélkül, messzemenően és utánozhatatlanul teljesítik. 

E ponton a globalizációs versengés szerencsésen összekapcsolódhat a helyi hagyományok 

újjáélesztésének egyre inkább megjelenő európai igényével. Tehát Keszthely mai és jövőbeni 

életében és céljaiban is fontos szerep jut az évszázadok, évezredek alatt ránk maradt 

múltbéli értékeknek. A koncepció céljaiban fontos szerepet kap az örökségi értékek 

megőrzése, fejlesztése, bemutatása. 

A következő tervfázisok, a stratégia, a településrendezési eszközök feladata az örökségi 
érték védelmével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok részleteinek 
kidolgozása. Mindennek kerete pedig az országos jogszabályokban megfogalmazott országos 
elvárások és feladatok, valamint a már helyben alkotott védelmi célú szabályozások és 
célkitűzések. 



Keszthely Város Településfejlesztési Koncepciója 2015-2030 

43 

 

A múlt iránti tisztelet kifejezésében mai eszközöket kell alkalmazni. Olyanokat, melyek 
könnyen kapcsolatba kerülnek a hellyel, melyek beleolvadnak a hangulatba, anélkül, hogy 
külön definiálnunk kellene őket.  
A meglévő elemek megújítása a településszerkezet adottságain alapul. Ebbe az örökölt 
szövetbe kell belehelyezni a mai elvárásainkat. A településszerkezet dinamikus elemei a 
közterületek, közlekedési területek, terek, a városi élet szervezői. Ezek rehabilitációja van 
legnagyobb hatással mind a helyi, mind az idegenforgalmi társadalomra, ezek megújítása 
képes generálni a szövet többi elemének megújulását. 
A rehabilitáció lényege, hogy a múlt értékeit összhangba hozzuk a mai elvárásainkkal, illetve 

fordítva. E két tényező közös nyelve kell, hogy legyen a kulturális értékrendünk, mely meg 

tudja teremteni a múlt megőrzése és a jövő fejlesztése közötti összhangot. A Keszthelyen 

lezajlott és folyamatban lévő közterület-rehabilitációs programok jól példázzák e szemléletet. 

 

 

3.4 Összegzés 

A fenntartható fejlődés belső összefüggései miatt rendkívül fontos, hogy a kijelölt célok 
döntő része megvalósuljon, s a folyamat a források nyújtotta lehetőségek kiaknázása mellett 
megtartsa stratégia-vezéreltségét.  
A társadalom rossz kilátásai miatt az egészséges és vonzó környezetre kiemelt hangsúlyt kell 
fektetni, mivel egyrészt a kevés és csökkenő számú munkaképes korú lakosság egészsége 
egyre fontosabb, másrészt erősíti a város megtartó képességét és vonzerejét. 
Ez a tényező elsősorban az egészség- és minőségtudatos társadalmi rétegre hat, ők pedig 
egyúttal az a réteg, akikre a tudásigényes gazdaságot építeni lehet. A viszonylag lassú 
fejlődési eredményekkel járó követő könnyűipar telepítés mellett, amit a gyors 
munkahelyteremtés igénye indokol, a város problémáinak megoldása főként az innováció 
orientált, kreatív tevékenységektől és emberektől várható, ezért erre a társadalmi és 
gazdasági szegmensre külön figyelmet szükséges fordítani. 


