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Előszó 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Keszthely Város Önkormányzata több konzorciumi partnerekkel együtt sikeresen pályázott a 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben” című 

projektjével a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, TÁMOP- 2.4.5-12/3 

számú pályázati kiírására. 

A projekt a Keszthelyi Kistérség 16 településén és annak központjában, Keszthelyen valósít 

meg olyan helyi, innovatív kezdeményezéseket, melyek érdemben járulnak hozzá a munka és a 

magánélet összehangolásához. Újszerű, a lakosság aktív részvételével megvalósuló 

programokon és a kistérségi intézményhálózat együttműködésének facilitálásán keresztül 

megvalósul a szükségletfelmérésben jelzett területeken új megoldások kidolgozása és azok 

kísérleti bevezetése, családbarát intézkedések előkészítése.  

A Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vállalta, hogy elkészíti egy 

tanulmányt, melyben bemutatjuk a térség településein elérhető hivatalok, intézmények, 

közösségi terek elérhetőségét, azok felhasználóbarát mivoltát, valamint javaslatot teszünk a 

jobb elérhetőség érdekében. 

 

Célok 

 

Elsődleges célunk a fókuszban lévő intézmények megközelíthetőségének bemutatása; a 

hivatalok, üzletek, közösségi terek elérhetőségének vizsgálata, a célcsoportba tartozókra 

vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni 

az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az elősegítő 

feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak.  

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek a felhasználóbarát települési környezet fejlesztéséhez. 

 

 

 

 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=t%C3%A1mop&source=web&cd=1&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nfu.hu%2Fdoc%2F5&ei=nd37T-6OGcqk4gTlou2RBw&usg=AFQjCNHlrXCXzzNh6qCuBP5hufEiWPHUHA&cad=rja
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A helyzetfelmérés módszerei 

 

A tanulmány elkészítéséhez saját szervezetünk által összegyűjtött adatokat; a Központi 

Statisztikai Hivatal adatbázisát, valamint Keszthely Város Esélyegyenlőségi Programját 

használtuk fel. A felmérést Keszthelyen és a környező településeken végeztük el 2013 nyarán. 

Kérdőívet állítottunk össze, melyet web-es felületen és papír alapon is elérhetővé tettünk a 

lakosok számára. A kérdőívekben 27 kérdést tettünk fel a lakosok felé. A meghatározott 

témakörök és kérdések alapján szerkesztett kérdőívváltozatok próbavizsgálata után készült el a 

terepvizsgálatra alkalmas kérdőív.  

 

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül.  A hivatali nyitvatartási idők, az egyes intézmények kevéssé 

összehangolt működési ideje, megközelíthetősége, elérhetősége különösen nehézzé teszi az 

ügyintézést. Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, 

amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő 

összehangolása okoz; az akadálymentesítés és a parkolási nehézségek megoldásának hiánya. 

 

Az tanulmányunk célja egy olyan átfogó helyzetértékelés, amely egyrészt bemutatja a 

Keszthelyi Kistérségben az ügyintézés felhasználó barát mivoltát, másrészt hozzájárul a 

felmerült problémák megoldásához.  

 

A közelmúltban lezajlott közigazgatási átalakulások miatt nem tehetjük meg, hogy a járásokról 

ne ejtsünk szót a tanulmányban, hisz a felállítandó járási hivatalok különösen nagy segítséget 

és könnyebbséget fognak jelenteni az ügyintézésben. A helyzetelemző tanulmányban reálisan 

és részletesen bemutatjuk a kistérségi jelenlegi állapotát. 
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1. Kistérségek és Járások - történelmi áttekintés 

Kistérségek 

1994-ben a Központi Statisztikai Hivatal elnöke 9006/1994 (S.K.3) közleményével bevezette a 

statisztikai körzet kategóriáját, mint a statisztikai folyamatok mérésének területi egységét. Az 

1994-es KSH elnöki közlemény 138 statisztikai körzetet alakított ki. A közlemény 9002/1998 

(S. K. 1.) KSH Elnöke közleményével történt módosítása következtében 1998. január 1-jétől 

kezdődően 150 kistérséget rögzítettek. 

 

A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003 

(XII.18.) Kormányrendelet az előzőekhez képest, felülvizsgálat eredményeként 18 új kistérség 

létrehozását valósította meg, így jelenleg összesen 168 kistérség fedi le az ország területét. 

  

A hatékony ösztönzés alapvető formájaként a kormány megalkotta a többcélú kistérségi 

társulások támogatására vonatkozó 65/2004. (IV.15.) Kormány rendeletét, amely a települési 

önkormányzatok közszolgáltatási feladatainak egy részét, valamint a kistérségi területfejlesztési 

feladatok társulásban történő ellátását szolgálja az adott statisztikai kistérségen belül. 

 

Kistérség: 

(1) statisztikai területi egység, az európai statisztikai rendszerben LAU 1 szint (korábban 

NUTS 4).  

(2) Több település funkcionális együttműködéseként önkormányzati társulások formájában 

létrejött terület, mely nem követi szükségszerűen a statisztikai kistérségek határait. 

A kistérség a települések között létező funkcionális - lakóhelyi, közlekedési, középfokú 

ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem) - kapcsolatrendszerek összessége alapján 

behatárolható területfejlesztési-statisztikai egység, egymással intenzív kapcsolatban lévő, 

önszerveződő, egymással határos települések összessége.  

  

A kistérségi rendszerben a települések kapcsolataik révén egy központi településhez 

vonzódnak. A rendszerben minden város egyúttal vonzásközpont (társközpont), de vannak 

községi jogállású vonzásközpontok is. A kistérségi rendszert a KSH megyei igazgatóságain és 

az önkormányzatoknál, valamint más területi, településhálózati kérdésekkel foglalkozó 

intézményeknél dolgozó munkatársak együttműködésével és véleménycseréje alapján 

alakították ki. Megnevezésük a központi település neve alapján történt.  
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Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel áll a járáshoz, csak részben tekinthető a 

járás utódjának, mivel az igazságszolgáltatás és a hatósági tevékenység illetékességi köreit nem 

határozza meg. 

A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét. Azaz egy 

kistérség a hozzá sorolt települések teljes területét magában foglalja és minden település csak 

egy kistérségbe tartozik. A kistérségek határai illeszkednek a nagyobb közigazgatási egységek 

(régió, megye), valamint más kistérség határaihoz.  

  

Statisztikai kistérségek: A 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § alapján a kistérség 

területfejlesztési-statisztikai területi egység, amely a közigazgatás területi feladatainak 

ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja. A területfejlesztési-

statisztikai kistérség földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá sorolt települések 

teljes közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai 

által meghatározottak. Egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat. 

 

 

Járások, a magyar közigazgatás jellegzetes intézményei 

 A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át. A járás a megye 

részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket – 1950-1954 között esetleg városokat 

is – magába foglaló közigazgatási területi egység volt Magyarországon. 

A járások a XIII. században jöttek létre, valószínűleg 1232-ben. A történeti források szerint 

akkora volt a területük, amelyet abban az időben a legkorszerűbb közlekedési eszközzel, azaz 

lovon be lehetett járni: innen ered a járás fogalma, a járás jelentése. 

A járások lényegében a királyi vármegyék alközpontjai voltak, és a területükön ellátták 

elsősorban az adóösszeírást és a beszedést, valamint a határjárást és az igazságszolgáltatást is. 
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Ez a rendszer az évszázadok során természetesen jó néhányszor változott, területük és 

feladatkörük módosult. A járások határai gyakran változtak, sokszor természeti, gazdasági, 

földrajzi, táji határokat, történeti, néprajzi csoportokat követtek. Sok esetben elnevezésükben is 

utaltak ilyen összefüggésekre. A járások keretei integráló tényezőként is hathattak a paraszti 

közösségek életére és műveltségére. A járások sajátossága abban rejlett, hogy a vármegye a 

közigazgatási feladatait általános hatáskörű, területi munkamegosztásban működő szervek, 

azaz a főszolgabírák, később a járási főjegyzők, majd a járási hivatalok útján látta el. Ettől a 

modelltől csak a Tanácsköztársaság idején, valamint 1950-1971 között volt eltérés, amikor a 

járásokban választott tanácsok működtek. A járási beosztás meglehetősen változékony volt, 

nem volt a közigazgatási beosztás stabil, kiszámítható eleme. Magyarország akkori területén 

1914 végén 442 járás volt. A járások száma a második világháború befejezésekor 140 volt. 

Számuk a tanácsrendszer 1950-es megalakulásakor 150-re emelkedett, majd fokozatosan 

csökkent, egészen az 1983. december 31-i megszűnésükig, amikor már csak 83 járásunk volt. 

A magyar kormány 2011 augusztusában közreadott önkormányzati reformtervezete szerint 

ismét létrehoz járásnak nevezett közigazgatási egységeket. A járások 2013-ban jöttek létre 

ismét Magyarországon. A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek T/6590. számú 

törvényjavaslatot a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról. (forrás: parlament.hu/irom39/06590/06590.pdf) 

Az Országgyűlés 2012. június 4-i döntésével megszületett a törvényi szabályozás a járási 

hivatalok kialakításáról; így a parlament megszavazta a járási törvényt 2012. június 25-én. 

(2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról). 2013. január 1-jétől új közigazgatási szervekként járási hivatalok jöttek létre, 

így Magyarország megyéi 29 éves szünet után ismét járásokra tagolódnak. A korábbiaktól 

eltérően a járási hivatalok hatásköre valamennyi városra és községre kiterjed, Budapesten pedig 

kerületenként kerületi hivatalok működnek hasonló feladattal. A járások száma 175, a kerületi 

hivataloké pedig 23. 

(Források: Dr. Kara Pál: Körbejárt járás. http://www.onkormanyzatiklub.hu/szerkeszti-munkasarok/716 

Magyar néprajzi lexikon II. (F–Ka). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1979. 660–661. o. 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1630.html; hu.wikipedia.org/wiki/Járás)  

A járási rendszer kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam 

kialakításának egyik eleme, amelyről 2011 őszén határozott a Kormány. Az Országgyűlés által 

http://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2012/05/Jarasok-T06590.pdf
http://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2012/05/Jarasok-T06590.pdf
http://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2012/05/Jarasok-T06590.pdf
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1630.html
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2012. június 25-én elfogadott járási törvényt széles körű egyeztetés és konzultáció-sorozat 

előzte meg. A járások kialakításáról és az ehhez kapcsolódó jogszabályok módosításáról, a 

helyi államigazgatási rendszer megújításáról rendelkező 2012. évi XCIII. törvény 2012. július 

7-étől hatályos. A Kormány által megfogalmazottak szerint a járások az államigazgatás 

legalsóbb területi szintjét jelentő egységek, melyek az államigazgatási tevékenységek, 

szolgáltatások döntő többségét minden magyarországi állampolgár számára elérhető 

közelségben és magas minőségben biztosítják. A járási hivatalok feladatait, illetékességi 

szabályait, szakigazgatási szerveit, szakmai irányításukat, valamint a járási hivatalok 

székhelyét és illetékességi területét a 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet szabályozza. A 

Kormányrendelet összesen 198 járás kialakításáról rendelkezik, melyből 23 járás a fővárosban 

(a kerületeknek megfelelő területi beosztásban) található. A járási hivatalok legfontosabb 

feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A 

járási hivatalokhoz kerültek a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek, valamint a 

megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, 

ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek. 

A kormány kiemelt célja, hogy a járási rendszer keretein belül, országos hálózatként – mintegy 

380 helyszínen 3000 munkaállomással – 2014-től megkezdjék működésüket az új integrált 

ügyfélszolgálatok, a kormányablakok. 

 

1.1 A Keszthelyi Kistérség kialakulásának története 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 15 tagtelepülése a Nyugat- dunántúli 

Régió területén, Zala megye keleti részén, a Balaton, Kis-Balaton, a Keszthelyi –hegység, a 

Zala folyó völgye mentén helyezkedik el. A tervezési-statisztikai kistérség kialakulását 

megelőzően az önszerveződés nyomán 3 önkéntes fejlesztési, funkcionális társulás működött a 

területen: a Kis-Balaton Térségi Társulás, a Tátika - Rezi Régió Önkormányzati Társulás és a 

Keszthely - Hévízi Kistérségi Fejlesztési Társulás. Az önkéntes kistérségek 40-45 tagtelepülést 

fogtak össze, megye és régióhatárokat is átlépve. Közülük az alábbi táblázatban azok kerültek 

felsorolásra, amelyek alkotói lettek a Keszthely- Hévízi tervezési-statisztikai kistérségnek.  

 

 

http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/jarasi-torveny
http://www.jaras.info.hu/jogszabalyi-hatter/kormanyrendelet-a-jarasi-hivatalokrol
http://www.jaras.info.hu/jarasi-hivatalok/jarasi-hivatalok-feladatkore
http://www.jaras.info.hu/jarasi-hivatalok/jarasi-hivatalok-feladatkore
http://www.jarasikormanyablak.hu/kormanyablakok/
http://www.jarasikormanyablak.hu/kormanyablakok/
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A három önkéntes társulás érintett települései 

Keszthely - Hévíz Kistérségi 

Fejlesztési Társulás 

(1994) 

Kis-Balaton Térségi 

Társulás 

(1993) 

Tátika-Rezi Régió 

Önkormányzati 

Társulás (1992) 

Keszthely Sármellék Zalaszántó 

Hévíz Zalavár Vindornyalak 

Gyenesdiás Szentgyörgyvár Vindornyafok 

Vonyarcvashegy Felsőpáhok Várvölgy 

Balatongyörök Zalaapáti Vállus 

Cserszegtomaj Bókaháza  

Rezi Esztergályhorváti  

Karmacs Gétye  

Alsópáhok Dióskál  

Nemesbük Egeracsa  

Zalaköveskút Zalaszentmárton  

Forrás: Natúr-, Kultúr Park Projekt Megvalósíthatósági Tanulmány 

(forrás: Natúr-, Kultúr Park Projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya, BFH Európa Kft. 2005.) 

 

A 244/2003. (XII. 18.) sz. Kormányrendeletben meghatározott követelmények szerint 2004. 

július 21-én az említett három önkéntes társulásból megalakult a Keszthely - Hévíz Kistérség 

Fejlesztési Többcélú Társulása. A Társulás a következő 27 települést foglalta magába: 

Keszthely (a székhely település), Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, 

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

Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, 

Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentmárton és Zalavár. Az 

önkéntes társulás, a Keszthely - Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás kiemelt feladata volt már 

a kezdetektől (1994) a területfejlesztés, a régiós gazdaság élénkítése, az örökségtémák és 

helyszínek megóvása, a turisztikai vonzerők bővítése, s a feladatok a tervezési statisztikai 

kistérség megalakulásával (2004) csak tovább bővültek. A Társulási Tanács, mint a Társulás 

legfőbb irányító szerve által meghatározott feladatok adminisztrációs teendőit a Társulás 

munkaszervezete látja el, amelynek személyi állománya 2005-től kibővült. Ennek hátterében a 

többcélúság jegyében a Társulás által folyamatosan felvett új feladatok álltak. A vonatkozó 

törvény szerint átalakult Társulás 2005 júliusától a Keszthely - Hévízi Kistérségi Többcélú 
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Társulás nevet vette fel. A Társulás életében jelentős változást hozott a 2007-es év, mert ekkor 

napirendre került a kistérségek besorolásának módosítási lehetősége, amely nyomán Zala 

megyében számos változás következett be. A törvényi lehetőséggel élve a korábbi hat 

(zalaegerszegi, zalaszentgróti, keszthely-hévízi, nagykanizsai, lenti, letenyei) kistérségből 

három új (hévízi, pacsai, zalakarosi) megalakulásával 9 kistérség jött létre. Ez a Keszthely – 

Hévízi Kistérséget olyan módon érintette, hogy 2007. szeptember 25-én a Társulás 27 

településéből 11 kivált. Ebből 8 település: Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, 

Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút az újonnan megalakuló Hévízi, további három - 

Dióskál, Egeraracsa és Zalaszentmárton - pedig a szintén új Pacsai kistérséghez csatlakozott. 

Ezt követően a 16 településre apadt Társulás új neve a Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás lett. (Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, 

Karmacs, Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, 

Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár.) 2014. január 1-től Balatongyörök kivált a 

Társulásból. 

 

A régi és az új kistérségi szerkezet összehasonlítása (Forrás: KSH Statisztikai Tükör) 

 

 

1.2  Keszthelyi Járás kialakulása 

 

Keszthely a Nyugat-Balaton központja. 2013. január 1-től járási központ, ebből adóan a 

környező településekkel igen szoros kapcsolatban van.  
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A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések meghatározott 

csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység Magyarországon. 2013. január 1-jétől 

megyénként 6–18, összesen 175 járás jött létre.  

 

 

 

Zala megye járásai: 

 

A Keszthelyi járás Zala megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye 

Keszthely. Területe 535,93 km², népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km² volt 2013 

elején. 2013. július 15-én két város (Keszthely és Hévíz) és 28 község tartozott hozzá. A 

Keszthelyi járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, és székhelye az állandó járási 

székhelyek kijelölése (1886) óta mindvégig Keszthely volt. Az 1950-es megyerendezésig Zala 

vármegyéhez tartozott, akkor Veszprém megyéhez csatolták, és csak 1978 végétől tartozott 

Zala megyéhez. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott 

államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára. A járási hivatalok legfontosabb 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Megye_%28k%C3%B6zigazgat%C3%A1si_egys%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_j%C3%A1r%C3%A1sainak_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
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feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így 

megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások 

kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a 

gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 

természetvédelmi igazgatási ügyek intézést vették át a településektől a járási hivatalok. A 

hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, 

mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont 

az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon 

hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal 

hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósul meg országszerte.  A kormányablakok a területi 

közigazgatás gerincét alkotó megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok ügyfélszolgálati 

irodái, amelyekben jelenleg 150 féle ügyet lehet intézni munkanapokon reggel 8 és este 8 óra 

között. 

 

A Keszthelyi Járás települései: 
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2. A térség helyzetértékelése 

2.1.  Kiterjedés, természeti, környezeti adottságok 

 

A Kistérség a 2007-es szétválást követően területi értelemben olyan formát öltött, hogy 

gyakorlatilag minden oldalról körülöleli a Hévízi kistérség településeit. Természetföldrajzi 

értelemben a Keszthelyi kistérség a Balaton, a Keszthelyi-hegység, a Kis-Balaton és a Zala-

völgye mentén fekvő településekből áll, melyek közül négy található közvetlenül a Balaton 

partján (Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök). A Keszthelyi–hegység 

környezetében helyezkedik el Vállus, attól északra Várvölgy, tőle északnyugati irányban 

található Zalaszántó és Vindornyalak. Ezektől a községektől délre Vindornyafok és Karmacs 

fekszik. A Zala közelében északról dél felé haladva találjuk Bókaháza, Gétye, Szentgyörgyvár, 

Zalaapáti, Esztergályhorváti településeket, s a Kis-Balaton mellett pedig Zalavárt). A 

természeti értékekben rendkívül gazdag kistérség elsősorban a Balaton, Kis-Balaton és a 

Keszthelyi-hegység adta értékek megőrzésére igyekszik nagy figyelmet fordítani, mivel ezek a 

területek jelentős turisztikai desztinációk is egyben. Nagy részük a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park területén található. Nagy hangsúly helyeződik a környezeti fenntarthatóságra és 

természetvédelemre. A térség a Zala vízgyűjtő területén helyezkedik el. A Balatonba ömlő 

folyó vízminősége sokat javult az elmúlt időszakban, bár a Keszthelyi-öböl vizének tisztasága 

mindig kissé kedvezőtlenebb értéket mutat. A balatoni vízminőség javítása érdekében a 

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság megvalósította a Kis-Balaton 

Vízvédelmi Rendszer koncepciótervét, melynek alapja a korábban mocsárként létezett Zala-

völgy ismételt elárasztása, s ennek következtében kialakuló mocsaras-nádas terület a Zalán 

érkező tápanyagokat feldolgozza, csökkentve a Balaton eutrofizációs terhelését, s előidézve a 

vízminőség romlásának megállítását. Ugyanakkor az eredeti mocsárvilág részbeni 

visszaállítása elsősorban a madárvilág számára kialakított élőhelyek miatt jelentős 

természetvédelmi értéket képvisel.  

A főleg mészkőből és dolomitból, kis részben bazaltból felépülő Keszthelyi – hegység 

többnyire tölgyes, bükkös erdőségeit a Bakonyerdő Zrt. kezeli, amelynek feladata a 

fenntartható erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás és fafeldolgozás, ugyanakkor ellátja a 

természetvédelmi oltalom alatt álló területek szakszerű kezelését. Az uralkodó talajtípus a 

barnaföld. A térség éghajlati jellemzőit tekintve az éves csapadékmennyiség kb. 660-700 mm, 
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uralkodó szélirány az északi, az éves napfénytartalom 2000 óra körüli, ennek megfelelően a 

térség a meleg- és napfényigényes kultúráknak (szőlő, gyümölcs) is kedvez.  

A Keszthelyi járás Zala megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye 

Keszthely. Területe 535,93 km², népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km² volt 2013 

elején. 2013. július 15-én két város (Keszthely és Hévíz) és 28 község tartozott hozzá. A 

Keszthelyi járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, és székhelye az állandó járási 

székhelyek kijelölése (1886) óta mindvégig Keszthely volt. Az 1950-es megyerendezésig Zala 

vármegyéhez tartozott, akkor Veszprém megyéhez csatolták, és csak 1978 végétől tartozott 

Zala megyéhez. 

 

2.2.  Gazdaság 

 

A kistérség területén a mezőgazdasági termelés alacsony szintű, főként kevéssé kvalifikált, 

néhány hektáron, viszonylag kevés géppel gazdálkodó családi vállalkozások működnek. A 

gazdálkodást elsősorban a jövedelem kiegészítés motiválja. A térségben a szervezett termelés 

és értékesítés alacsony szintű. A szántóföldi növénytermesztés erősen visszaszorult, azonban a 

gyümölcs- és szőlőtermesztésnek vannak hagyományai. A főleg belterületi ingatlanokon 

folytatott gyümölcstermesztés saját fogyasztáson túl a helyi idegenforgalom igényeit elégíti ki. 

Nagyüzemi módon történő gyümölcstermesztés csak elvétve jellemző (pl. Zalaszántón 

almatermesztés). A szőlőtermesztés nagy jelentőséggel bír elsősorban a Balaton mentén, 

valamint Várvölgy és Zalaszántó környékén. Az állattartásnak a térségben nincsenek nagy 

hagyományai, a sertés, baromfitartás családi vállalkozásként előfordul, a méhészet viszont 

jellemző, valamint a lótenyésztés indult fejlődésnek, s az arra épülő lovas turizmus hódít egyre 

nagyobb teret. A Balaton parton a halászat játszik még kiemelt szerepet. A mezőgazdaságra 

épülő ipar nagyon elenyésző a térségben. A keszthelyi hús- és tejüzem bezárásával 

gyakorlatilag alig létezik a feldolgozóipar. Ipari tevékenységet főként mikro- és 

kisvállalkozások látnak el, s ezek jelentős része valamilyen módon a turizmushoz kapcsolódik. 

Az aktív korú lakosság legnagyobb hányada a szolgáltató szférában dolgozik, amely a 

közszolgáltatások ellátásán túl szintén a turizmus szolgálatába van állítva. Így nem is véletlen, 

hogy a helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége jórészt a turizmushoz kapcsolódik.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veszpr%C3%A9m_megye
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A térség közlekedési infrastruktúrája viszonylag fejlett: a 71-es, 75-ös, 76-os főutak szelik át, 

az M7-es autópálya, valamint a sármelléki repülőtér közelsége pedig jelentős előny. A teljes 

Balatont, kisebb szakaszon a Kis-Balatont körülöleli a kerékpárút, ami az aktív turizmust 

kedvelők számára vonzó tényező. A szennyvízhálózat kiépítése még nem valósult meg az 

összes településen, de folyamatosan bővül, ahogy a vezetékes földgáz és hírközlési hálózat is.  

 

 

2.3.  Társadalom 

 

A 34 ezer állandó lakosú kistérség népsűrűsége 99 fő/km
2
, (összehasonlításként, a járás 

népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 92 fő/km². Hévíz város: teljes népesség: 4663 fő; 

népsűrűség 526,47 fő/km
2
), ami egy kicsit alacsonyabb az országos átlagnál. A térséget sok 

szempontból el lehetne különíteni Balaton parti településekre és a tótól távolabb eső 

településekre. A Balaton partiak közül Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök 

lakosságszáma folyamatosan növekszik, bár nem a természetes szaporodás növekvő tendenciái 

nyomán, hanem a pozitív migrációs folyamatoknak köszönhetően. Keszthely és a háttérfalvak 

lakosságára az elöregedés, a természetes fogyás jellemző, mert a fiatalok a munka vagy a 

szélesebb körű szolgáltatási lehetőségek miatt elköltöznek a nagyobb településekre.  

A lakosság jelentős része a szolgáltató szektorban, azon belül is a főként nyári szezonra 

korlátozódó idegenforgalomhoz kapcsolódó munkakörökben talál munkát. Abban az 

időszakban az álláskeresők aránya csökken, viszont a téli hónapokban a tendencia megfordul.  

A kistérség központja a 20 ezer állandó lakossal rendelkező Keszthely a környék kulturális és 

oktatási központja is egyben. A város számos általános és középiskolával rendelkezik, s az 

immáron Veszprém központtal működő Pannon Egyetem Georgikon Kara is itt található. Az 

eredetileg agrárszakember képzéssel foglalkozó, 1797-ben alapított egyetem folyamatosan 

próbál a piaci igények szerint megújulni szélesebb spektrumú képzési kínálattal, s több száz 

felsőfokú végzettségű fiatalt bocsát ki évente. Azonban a megfelelő munkahely hiányában a 

magasan kvalifikált munkaerő nagyobb városokban keres munkalehetőséget, így jelentős a 

várost és a térséget elhagyó, felsőfokú végzettségűek aránya. Egészségügyi szolgálat terén a 

térséget ellátja a Keszthelyi Kórház. A közművelődés ellátásában számos intézmény vesz részt, 

Keszthely központtal: a Balaton Színház és Kongresszusi Központ, a Fejér György Városi 

Könyvtár, továbbá múzeumok, mint a Helikon Kastélymúzeum, a Balatoni és a Georgikon 

Majormúzeum stb. A térségben a turizmus nyomán a frekventált helyzetű Balaton parti 
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települések kedvezőbb gazdasági helyzetben vannak, míg a háttértelepülések falusi turizmusa 

közel sem olyan versenyképes. A Balatontól távolabb eső települések a nyugodtabb, 

csendesebb életfeltételek biztosításával, az olcsóbb telekárakkal tudnak előnybe kerülni.  

 

A térség népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan csökken. A napjainkban jellemző 

csökkenő születésszám, valamint a várható élettartam meghosszabbodása következtében az 

európai társadalmak korstruktúrája átalakult. Megnövekedett, és előre láthatóan tovább nő az 

idősek népességen belüli aránya. Az idősebb generációk létszámnövekedése számos 

egészségügyi, szociális, munkaerőpiaci és államháztartási problémát is felvet, melyek hosszú 

távú megoldásokat igényelnek. Ezért a figyelemfelhívás, a társadalmi szolidaritás erősítése 

céljából, valamint a növekvő számú idős ember aktivitásának növelése érdekében az Európai 

Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2012-t nyilvánítsák az aktív öregedés európai évének. 

A nyugat-dunántúli régiót jellemző aprófalvas településszerkezet és a történelmi helyzet 

változása fokozottabban hozzájárult a népesség átlagéletkorának növekedéséhez a 

községekben, ahol a több évtizede tartó kedvezőtlen természetes népmozgalmi folyamatokat az 

aktív korú lakosság elvándorlása is erősítette. Az öregedés folyamatának vizsgálata a régióban 

azért is érdemel különös figyelmet, mivel változatos a településszerkezete, így térségenként 

különbözőképpen hat a falvak életére. A régió községeinek zöme az öregedők közé tartozik. 

Győr-Moson-Sopron és Vas megyében elhelyezkedésük jól körülhatárolható, előbbi terület 

déli, utóbbi északi, keleti és déli részén helyezkednek el. Zalában előfordulásuk egyenletesebb, 

a megye egész területén megtalálhatóak. Mivel az öregedő falvak zöme kis lélekszámú 

település, ezért különösen az apró- és törpefalvas településszerkezetű Vas és Zala megyében 

érdemel kitüntetett figyelmet az öregedés vizsgálata, ugyanis itt a kisebb lakosság miatt a 

népességmegtartó erő csökkenését, vagy akár a települések elnéptelenedését vonhatja maga 

után. 

Népesség csökkenés tapasztalható az 500 fő alatti aprófalvakban. Ez a tény különösen 

érzékenyen érinti Esztergályhorvátit (437), Bókaházát (314), Szentgyörgyvárt (313), Vállust 

(130), Vindornyafokot (129), Gétyét (122), Vindornyalakot (86). Az alacsony népességhez 

elmondható, hogy az elvándorlás és az elöregedés egyaránt párosul, amelyek jól mutatják a 

települések lakosság megtartó erejének gyengülését.  

A Balaton üdülőkörzetben lévő településeken a térség lakosságának foglalkoztatásában 

meghatározó szerepet tölt be az idegenforgalom, a háttértelepüléseken jelentős a 

mezőgazdaság. 
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A kistérségre jellemző aprófalvas településszerkezet szerepet játszik abban, hogy adott térség 

hátrányos helyzetének egyéb összetevői is kialakulnak, fennmaradnak, felerősödnek; legyen 

szó a munkahelyek hiányáról, a közlekedés okozta nehézségekről, s így akár a 

munkahelyekhez, akár az oktatáshoz, akár az egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

problémáiról. A periférikus helyzetben lévő kistelepülésekre fokozottan jellemző 

infrastrukturális elmaradottság, többek között a nehéz közlekedési lehetőségek alapvetően 

befolyásolják a térség fejlődési irányait. A kistérségben a hivatalos nyilvántartás szerint 4 

(Vindornyalak, Vindornyafok, Vállus, Gétye) zsáktelepülés található, ahol a legfőbb problémát 

a közlekedés okozza. 

A lakónépesség számának alakulását két demográfiai folyamat határozza meg, a természetes 

szaporodás, azaz az élve-születések és halálozások száma, valamint a vándorlási egyenleg, az 

elvándorlás és odavándorlás különbözete.  

Mérsékelt lakosságszám emelkedés tapasztalható a következő településeken: 

Balatongyörök, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy 

Mérsékelt lakosságszám csökkenés mutatkozik a következő településeken: 

 Bókaháza, Keszthely, Vállus 

A lakosságszám változását befolyásoló tényezők: 

o Természetes szaporodás 

o Vándorlási különbözet 

A természetes szaporodás, - amely az élveszületések és a halálozások különbözetéből adódik – 

szinte mindenütt negatív irányú, kistérségi szinten jelentős fogyást mutat.A vándorlási 

különbözetet a településekbe bevándorlók, és az elvándorlók aránya jelöli, a beköltözők, és 

elköltözők egyenlegét foglalja magába. Természetesen a városok és a Balaton parti települések 

némiképp más képet mutatnak a háttértelepülésekhez képest, ugyanis ez a rész vonzza az új 

betelepülőket és a fiatalokat is. A természetes szaporodás csökkenését ez a népességmigrációs 

jelenség tudja egyedül kiegyensúlyozni, az öregedési index okozta terheket azonban még a 

bevándorlásból fakadó néhány százalékos népességszám növekedés sem tudja kompenzálni. 

Összegzésként megállapítható, hogy a térség demográfiai szempontból kedvezőtlen helyzetben 

van, mivel az élveszületések száma csökken, a halálozások száma és az elvándorlás pedig 

emelkedik: ennek egyik oka, hogy a lakosság egy része a megye, illetve a régió jobb 

helyzetben lévő települései felé orientálódik. Továbbá a térség települései nehezen vagy 

egyáltalán nem tudják támogatni a fiatalok letelepedését. 
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A lakosság számának emelkedése tehát kistérségi összesítésben nem a természetes szaporodás 

következményéből, hanem a pozitív vándorlási különbözetből adódók.  

A demográfiai folyamatok alakulásának meghatározó eleme a korösszetétel. A korösszetételi 

arány a népesség elöregedését érzékeltet. A 60 év felettiek kistérségi aránya magas. A 

kistérségi átlagot jelentősen meghaladja az időskorú népesség aránya egyes településeken. 

A 0-5 éves gyermekek kistérségi aránya 5%. Ez a szám jelentősen meghatározza az óvodába, 

az iskolába belépők arányát, akikkel az ifjúságvédelmi programok szervezésében lehet 

számolni. 

Keszthely városban jellemzően magasabb az elvándorlás mutatója (családok egésze vándorol ki 

külföldre a jobb megélhetés reményében), mint az odavándorlás, illetve magasabb a halálozási 

mutató, mint a születési. Ennek megfelelően a város lakosságszáma (hasonlóan az országos és 

a megyei folyamatokhoz) csökkenő tendenciát mutat. 

 

Településeink (Keszthelyi járás) lakosságszáma (adatok: KSH, 2013. január 1., saját 

feldolgozás)  
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2.4.  Foglalkoztatottság 

 

A térségben Keszthely adja a térségi munkahelyek legnagyobb részét. A kistérség 

településeiről naponta a bejárók serege érkezik a városi munkahelyekre – viszont keszthelyiek 

sokasága utazik a szomszédos kistérségbe Hévízre, Alsópáhokra, Cserszegtomajra és a 

környező településekre. Keszthely foglalkoztatási potenciálja általában a gazdasági makro-

folyamatokhoz igazodva változik. Ezt némileg pozitív irányba korrigálja az idegenforgalmi 

szezonalítás, mely egyszerre jelent hátrányt és előnyt. Keszthelyi Kistérség gazdaságszerkezete 

viszonylag egyoldalú, a turizmuson és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokon kívül más jellegű 

megélhetési források, ágazatok kismértékben találhatóak. Hiányoznak a gazdaság több lábon 

állásához szükséges korszerű és innovatív termelést biztosító üzemek, innovációs parkok. 

A regisztrált állást keresők vonatkozásában jellemző a szezonalítás. Az első és negyedik 

negyedévben a legmagasabb a regisztrált állást keresők száma, míg a nyári szezonális 

munkalehetőségek enyhítik a gondokat. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és 

szakmunkás végzettséggel rendelkező az 50 év feletti korosztályt sújtja leginkább és ezen 

belül jellemző a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik nem tudnak elhelyezkedni. A 

kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók e területen is fokozottan érintettek. 

 Az álláskeresők számának megyei szinten 15.100-ra emelkedése 0,8 százalékos bővülés az 

előző havihoz képest (2013. szeptember), de ez a megye egyes területein eltérő. Így 

például Keszthely és Zalaegerszeg térségében 4 százalékkal bővült az álláskeresők száma, a 

megyeszékhelyen 5547-en voltak a munkaügyi központ regiszterében, Keszthelyen pedig 

1969-en. Ezzel szemben a többi munkaügyi kirendeltség térségében csökkent, vagy stagnált az 

álláskeresők száma. Lentiben 915, Nagykanizsán 4757, Zalaszentgróton 851, Letenyén 1061 
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volt ez a szám. 2013 szeptemberben a megyében 1300 új álláshelyet jelentettek be a 

munkáltatók, ebből 350 volt az új támogatott munkahelyek száma. A nem támogatott új 

munkahelyek száma megközelítette ezret. A munkaerőpiaci elemzők szerint idén egyetlen 

hónapban sem növekedett ilyen mértékben a nem támogatott állások száma. Nagyobb számban 

segédmunkásokat, alkalmi munkásokat kerestek, de 20-at meghaladó nagyságrendben kínáltak 

állást tehergépkocsi vezetőknek, bolti eladóknak, forgácsoló szakmunkásoknak, hegesztőknek, 

lakatosoknak, és húsfeldolgozóknak. Szeptemberben több mint 2200-an regisztrálták magukat 

álláskeresőként, és 2100-an kerültek ki a regisztrációból. A hónap során álláskeresővé váló 

2200 személy közül ugyancsak a segédmunkások és alkalmi munkások voltak a legtöbben, 

továbbá bolti eladók, adminisztrátorok, mechanikai gépösszeszerelők, vagyonőrök 

és szakácsok is állás nélkül maradtak. 

Az álláskeresők regisztrációjából kilépők közül 1150-en helyezkedtek el. Csaknem 300-an 

támogatott foglalkozásban találtak munkahelyet 870 személynek pedig az elsődleges 

munkaerőpiacon sikerült elhelyezkedni 

Keszthely térsége jellemzően a turizmusból, és a hozzá kapcsolódó szolgáltató szektorból él, 

így ebből fakad a nagy fokú szezonalitás is. Legnagyobb gond abból adódik, hogy a turizmus, 

mint „iparág” szezonális jellegű, vagyis a főszezonban rengeteg a munka, az alkalmazottakat 

sokszor túlóráztatják, szezonon kívül pedig a humán erőforrás lekötése nem megoldott.  

A szezonalitás kiküszöbölésére megoldást jelenthetne a könnyű ipar/feldolgozó ipar telepítése. 

A Nyugat-Dunántúl középső, de leginkább déli részén elhelyezkedő öregedő falvak munkaerő- 

piaci szempontból hátrányosabb helyzetben vannak, mint az északiak. Mindez annak a 

következménye, hogy az 1990-es években a vidéki lakosság foglalkoztatásban meghatározó 

szereppel bíró mezőgazdasági nagy- és középüzemek és melléküzemágaik megszűntek, vagy 

jóval kisebb munkaerő-állománnyal működtek tovább. A befektetők a munkahelyteremtő 

beruházásaikat pedig elsősorban a kedvezőbb közlekedési kapcsolatokkal és fejlettebb 

infrastruktúrával rendelkező megyei jogú városokban vagy kistérségi központokban 

valósították meg. 2009 végén a régió munkavállalási korú (15−61 éves) népességének 42,3%-a 

élt az öregedő falvakban, ugyanakkor a nyilvántartott álláskeresők 49,5%-a, 10 934 fő lakott 

itt. A munkanélküliek fele Zala megyében élt, háromtizedük Vasban, a többiek pedig Győr-

Moson-Sopronban. Megyénként különbözőképpen alakult az állástalanok megoszlása a 

települések népességnagyság- csoportjai szerint. A régió északi megyéjében a munkát keresők 
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legnagyobb hányada az ezer főnél népesebb községekben lakott, Vasban a 200–499 közötti 

lélekszámúakban, Zalában pedig az 500–999 fős falvakban. 

A munkanélküliek állománya 2005 és 2009 között több mint 3 200 fővel (42,5%-kal) 

gyarapodott. Létszámuk kezdetben csökkent, 2007-től indult növekedésnek, majd 2009-ben a 

gazdasági dekonjunktúra következtében emelkedett meg ugrásszerűen. Az időszak folyamán a 

legnagyobb mértékű, több mint másfélszeres gyarapodás Vas megyében történt, a növekmény 

47,9%-a viszont Zalában jelentkezett. 2009-ben az öregedő falvak nyolctizedében voltak 

többen állás nélkül, mint 2005. decemberben. Mindössze 63 községben, a települések 16,4%-

ában fogyott a munkanélküliek létszáma, többségük Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozott. 

A vizsgálatba vont településeken 2009 végén a munka nélkül lévők a munkavállalási korú 

népesség (15-61 évesek) 9,3%-át képviselték. A mutató nagysága megyénként nagymértékben 

különbözött az eltérő gazdasági adottságok és munkához jutási lehetőségek miatt. A kedvező 

foglalkoztatottsági helyzetű Győr-Moson-Sopron megyei falvakban összességében fele akkora 

volt az állástalanok aránya (5,8%), mint a Zalai községekben együttesen (11,7%). 

 

A Nyugat-Dunántúl déli részén található falvak kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetét jelzi az 

is, hogy a húsz százalékos vagy annál nagyobb munkanélküliségi rátát mutató 21 településből a 

Vas megyei Keléd kivételével mind Zala megyei volt. Munkanélküliség szempontjából Vas 

megyében a Kemeneshát és az Őrség délnyugati része, Zalában pedig a megye középső 

sávjában elhelyezkedő falvak tekinthetők a leghátrányosabb helyzetűnek. A munkanélküliség 

szintje összefüggést mutat a települések lélekszámával. Általánosságban elmondható, hogy a 

népesebb községekben kisebb az állástalanok aránya. Ez alól egyedül Vas megye jelentett 

kivételt, ahol a munkanélküliség szintje az ezer főnél nagyobb lélekszámú helységekben volt a 

legmagasabb. 

Az öregedő falvakban az állástalanok 56,3%-a volt férfi, akárcsak az összes községben 

együttvéve. Részesedésük nem mutatott lényeges különbséget a megyék között. Az 

állástalanok 39,4%-a általános iskolát, 39,1%-a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzett, 18,7%-

uk középiskolát járt, 2,9%-uk pedig felsőfokú tanulmányokat folytatott. A munkanélküliek 

iskolázottsági összetétele kedvezőtlenebbül alakult az öregedő falvakban, mint az összes 

községben együttvéve. A regisztráltak között ugyanis valamivel magasabb arányban fordultak 

elő a legfeljebb alapfokú végzettséggel vagy csak szakmai képesítéssel rendelkezők, mint a 

közép- vagy felsőfokú végzettségűek. Különösen Zala megyében volt az átlagosnál magasabb a 

legfeljebb 8 osztályt jártak részesedése. Az iskolázottsággal szoros összefüggésben a 
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munkanélküliek kilenctizede álláshelyének elvesztése előtt fizikai munkakörben dolgozott. A 

fizikai foglalkozásúak aránya a régión belül északról délre haladva megyénként fokozatosan 

növekedett. Az álláskeresők elhelyezkedési lehetősége nem könnyű, ezen belül különösen a 

régió déli részén problematikus. Zala megyében az állástalanok 53,2%-a ugyanis már legalább 

fél éve nem talált megfelelő munkát magának, – minden negyedik pedig már legalább egy 

esztendeje szerepelt a regisztrációban – miközben a másik két megyében az éven túl állás 

nélkül lévők részesedése elmaradt a régió községeinek átlagától. 

 

Nehézkesebb az idősebb korcsoportba tartozó munkanélküliek újbóli munkához jutása. Az 

öregedő falvakban az állástalanok 2,2%-át tették ki az ötven évesnél idősebbek, ami 

meghaladta a régió községeinek együttes értékét. A munkanélküliek között az átlagosnál 

gyakrabban találkozhatunk a legalább 51. életévüket betöltöttekkel Zalában, ritkábban pedig 

Győr-Moson- Sopron megyében. (ksh.hu) 
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2.5.  Az oktatás helyzete a térségben 

2.5.1.  Bölcsődék 

A térségben 2 bölcsőde áll rendelkezésre: 

- Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy – Zalavár Közös Fenntartású Intézmény 

Térségi Bölcsőde:  

- Szivárvány Bölcsőde Keszthely 
 

2.5.2. Óvodák 

Tizenöt intézményben folyik óvodai nevelés a kistérségben. Keszthely városában 6 intézmény, 

valamint Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Karmacs, Zalaszántó, Várvölgy, 

Sármellék, Zalavár, Zalaapáti rendelkezik óvodai szolgáltatással. Valamint, Hévízen kettő, 

Nemesbükön, Reziben, Cserszegtomajon, Zalacsányban és Alsópáhokon is található óvoda.  

 

2.5.3. Általános iskolai oktatás 

Oktatási intézmények a kistérségben 
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Az iskolák nagy részében az akadálymentesítés részben vagy egészben megoldott. A Csány-

Szendrey ÁMK Fodor utcai épületének teljes körű akadálymentesítése már 2009-ben 

megtörtént: a mozgásukban korlátozottak számára akadálymentes parkolók, mellékhelyiségek 

és kerekesszékkel használható személyemelő került kialakításra, mely a babakocsival 

közlekedő kismamáknak is jó szolgálatot tesz. A fejlesztéssel azonban nem csak a 

mozgáskorlátozottak, de a hallás- illetve látássérült tanulók számára is megfelelő kiszolgáló 

rendszer létesült: a vakokat és gyengénlátókat a bejáratnál és több helyen az épületben 

piktogramos és Braille-írásos információs táblák, valamint színes vezetőcsík segíti az 

eligazodásban, a hallássérültek számára indukciós hangerősítő készülék nyújt segítséget. Mivel 

az intézmény többfunkciós sportcsarnoka gyakran ad otthont kulturális rendezvényeknek és 

sporteseményeknek, nem csak az iskola diákjai számára, de az egyéb rendezvények 

fogyatékkal élő látogatói számára is megoldott lett az épület kényelmes használata. 

 

További általános iskolák a térségben Keszthelyen találhatóak 

 Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

 Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 

 

2.5.4. Középfokú oktatás 

A Keszthely kistérség területén 5 középfokú oktatást folytató intézmény van, amely a térség 

14-18 év közötti fiataljainak nyújt továbbtanulási lehetőséget.  

A Keszthelyi Vajda János Gimnázium, a Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, 

Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium, a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola, a 

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium, és a Farkas Edit Szakiskola és 

Kollégium. 

 

2.5.5. Felsőoktatás 

A Pannon Egyetem Georgikon Kar nappali, levelező és szakmérnöki egyetemi képzés 

keretében hallgatói létszám folyamatosan emelkedik és jelentősen sikerült bővíteni képzési 
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kínálatot az elmúlt években. Jelenleg 9 BSc. 10 MSc. és 10 FSZ szak közül választhatnak a 

hallgatók Keszthelyen.  

 

 

2.6. Gyermekfelügyelet 

A helyi munkavállalók számára problémát jelent a gyermekfelügyelet hiánya. Egy nemzetközi 

munkahelyi felmérés eredményei szerint a magyar szülők több mint egyharmada szívesen 

vállalna több munkát, ha megfelelő minőségű gyermekfelügyelet állna rendelkezésére. A 

szülők 38 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a megfelelő minőségű gyermekfelügyelet hosszabb 

munkaidőt és nagyobb munkahelyi produktivitást tenne lehetővé számukra. A magyarországi 

válaszadók 95 százaléka tartja fontosnak a gyermekek megfelelő felügyeletét, ami jól mutatja, 

milyen jelentőséggel bír ez a kérdés a családok számára. A megfelelő gyermekfelügyelet 

megtalálását és igénybevételét számos akadály nehezíti – a válaszadók által első helyen említett 

tényező a költség, ezt követi a szolgáltatás minősége, majd a várólisták problémája és az utazás 

időigénye.  A felmérés szerint a megfelelő gyermekfelügyelet hiánya jellemzően a nőkre  rója a 

legnagyobb terhet. A megkérdezett nők mintegy fele tudna korábban kezdeni a munkahelyén 

vagy tovább dolgozni megfelelő gyermekfelügyelet rendelkezésre állása esetén. Az általunk 

megkérdezett szülők jellemzően úgy oldják meg a gyermekfelügyeletet, hogy nagyszülőkre, 

rokonokra bízzák a gyerekeket; vagy a szomszéd gyermekes szülők vigyáznak egyszerre több 

gyermekre, majd a következő alkalommal cserélnek; mindig a szabadnapos felnőttek vállalják 

a gyermekek felügyeletét.  

A munkavállalók szeretnék megteremteni az egyensúlyt családi életük és munkájuk között, ám 

sokuk számára emberpróbáló feladat, hogy megfelelő felügyeletet találjanak gyermekük 

számára. Ezek az emberek fontos nemzetgazdasági erőforrást képviselnek. Oktatásuk, 

képzésük jelentős befektetések árán valósult meg, mégsem tudnak érdemben hozzájárulni 

közösségük és a gazdaság fejlődéséhez, pusztán a megfelelő gyermek-felügyeleti lehetőségek 

hiánya miatt. Sok esetben a munkaadó is segíthet ezen olyan eszközökkel, mint például a 

családbarát munkahelyek kialakítása, a rugalmas munkaidő vagy az otthoni munkavégzés 

lehetőségének megteremtése. A Kistérségben nincs elegendő bölcsődei férőhely, családi 

napközi, gyermekfelügyelet, melynek nyitva tartása igazodik a dolgozó szülők munkaidő 

beosztásához. Problémát jelent a napi szinten és a tanítási szünetekben megoldandó 

gyermekfelügyelet megoldása a dolgozó szülő számára. 
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A tehetősebb szülők babysittert alkalmaznak, hogy amikor ők nem érnek rá, a 

gyermekfelügyelet meg legyen oldva. Ezt azonban csak nagyon kevesen tehetik meg, hisz nem 

olcsó dolog egy privát gyermekfelügyelő. Keszthelyen az óvodákon és bölcsődéken kívül a 

Diridongó zenebölcsi és kreatív játszóház várja a kisgyermekes szülőket minden hétfőn és 

csütörtökön 10 órától; 0-3 éves korig. 2014 év elején az Ugrifüles Családi Napközi, Játszóház 

és Képességfejlesztési központ is megnyitotta kapuit Keszthely-kertvárosban. 

Hétköznaponként reggel 7:30-tól délután 16 óráig várják a gyerekeket 20 hetes kortól egészen 

3 éves korig.  

 

Közlekedés babakocsival 

A babakocsival való közlekedés sokaknak rémálom. Bár a szülők arra törekednek, hogy a 

kisgyermeket minél nagyobb biztonságban tudják, sajnos a körülmények sokszor teremtenek 

veszélyes szituációt. Arról nem is beszélve, hogy a nem megfelelő akadálymentesítés miatt az 

anyukák némelyike a lépcsőn fel-le tízkilós babakocsit cipelnek.  

Mit tehetünk azért, hogy segítsük a babakocsis szülők számára a közlekedést?  

1. Autóval  

o A gyalogátkelő helyeken mindig adjuk meg az elsőbbséget a gyalogosoknak. 

Különösen a babakocsival közlekedőre vigyázzunk, hiszen babakocsistól nem 

lehet csak úgy visszaugrani a járdára. Az óvodák, iskolák környékén fokozottan 

ügyeljünk a szabályos vezetésre. Ne feledjük, hogy a KRESZ-ben fokozott 

védettséget élveznek a gyermekek.  

o Zebra előtt parkoláskor hagyjunk 5 méternyi helyet, így a gyalogosok 

könnyebben kilátnak, és a többi közlekedő autós is jobban látja a gyalogost.  

o Parkoláskor ügyeljünk arra, hogy elegendő helyet hagyjunk mind a járdán, mind 

pedig a kocsik között, hogy a babakocsival el lehessen férni. Sokan parkolnak 

úgy fel a járdára, hogy mellettük még egy gyalogos is nehezen fér el.  

2. Tömegközlekedésnél  

o Segítsünk a babakocsival közlekedő szülőknek a le- és felszállásnál egyfelől a 

babakocsi emelésével, másfelől pedig szerencsés, ha előre engedjük a 

babakocsis szülőt, hogy a sofőr nehogy rácsukja az ajtót. Ha van egy nagyobb 
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gyermek is, valaki fogja meg a kezét, és segítsen neki felszállni, míg a szülő a 

babakocsival bajlódik.  

o Ha valaki kisgyermekkel utazik, adjuk át a helyünket, hogy a gyermek 

biztonságban utazhasson. Fel- és leszálláskor engedjük őket előre. Legyünk 

türelmesek, hiszen a gyereknek a lépcsőn lejutni jóval nehezebb. Felajánlhatjuk, 

hogy a csomagot levisszük a szülő helyett, hogy tudja fogni a gyermek kezét, 

vagy megfogjuk mi a gyerek kezét.  

o Ahol van babakocsis beálló, biztosítsunk helyet a babakocsinak.  

3. Közterületeken  

o A lépcsőkön segítsünk a babakocsi szállításában. Ne siessünk, hogy „csak 

legyünk már túl rajta”, hanem ügyeljünk a biztonságos szállításra, hiszen ez a 

lépcsőkön különösen veszélyes 

Hogyan közlekedjünk babakocsival?  

1. Zebránál történő átkelésnél is legyünk nagyon óvatosak. Ne toljuk ki előre a gyereket, 

hanem előbb alaposan nézzünk körbe, s ha biztonságos az átkelés, csak akkor toljuk le a 

kocsit a járdáról. Ügyeljünk arra is, hogy lehet, hogy az egyik autós megáll, de a másik 

sávban érkező kocsi nem feltétlenül…  

2. Ha tehetjük, vegyük igénybe az alacsony padlós tömegközlekedési eszközöket. Itt 

szükség esetén használjuk a mozgáskorlátozottak leszállásjelzőjét. Ha ezt nem tennénk, 

felszálláskor toljuk, leszálláskor pedig húzzuk a babakocsit le.  

3. Mozgólépcsőn javasolt a kisgyermeket a babakocsiból kivéve, kézben vinni.  

4. Válasszunk olyan babahordozó eszközt, ami kényelmesebbé teszi a közlekedést:  

o Kenguru  

 Előnyei: Könnyedén le- és felszállhatsz a buszra, mindig van szabad 

kezed, ha kapaszkodni kell vagy fizetni, jegyet kezelni. Egyes 

tapasztalatok szerint a baba így gyorsabban el is alszik. Nagyon 

könnyeddé teszi a közlekedést.  

 Hátrányai: Egyes babák nem nagyon tolerálják, és a baba cipelése 

mellett már nem nagyon lehet mást is vinni (pl. bevásárló szatyrot). 

Szintén vigyázni kell, hogy a gyereket ne nyomják össze a buszon.  

o Babakocsi: válasszunk egyszerűen összecsukható, könnyű sportbabakocsit.  
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 Előnyök: Jó választás, ha hosszú utat kell megtenned gyalogosan is, pl. a 

buszmegállótól haza. A babák is általában jobban élvezik a babakocsiban 

ücsörgést, fekvést.  

 Hátrányok: Felküzdeni magatokat egy közlekedési eszközre kész 

rémálom.  

o Kenguru + babakocsi  

 Előnyök: A gyereket a kenguruba tehetjük, így összecsukhatjuk a 

babakocsit, és könnyebben felszállhatunk a tömegközlekedési 

eszközökre.  

 Hátrányok: Ettől függetlenül még mindig cipelned kell a babakocsit, és 

ha aznap a gyerek úgy érzi, hogy semmi kedve benne lenni, akár teljesen 

feleslegesen.  

o Kézben  

 Előnyök: Ha a kisgyermek már tud járni, és az átszállásokkor már a saját 

lábán tud közlekedni, akkor nem szükséges feltétlenül bármit cipelni 

magunkkal, csak felkapni a gyereket, ha pl. a buszra fel kell szállni.  

 Hátrányok: Nehéz a gyerek kezét fogni, miközben pl. jegyet is kell venni 

vagy kezelni. És egy idő után leszakad a hátad és a karod.  
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2.7.  Közlekedési infrastruktúra állapota  

 

Keszthely város és térsége megfelelően ellátott villamos-energiával, gázenergiával és vezetékes 

ivóvíz hálózattal, valamint megoldott A csatornázottság és a szennyvíztisztítás is. Keszthely 

város tagja a korszerű térségi összefogáson alapuló szemétgyűjtő rendszernek. A 

telekommunikációs hálózat kiépült.  

Keszthely a Balaton és Hévíz közelségének köszönhetően gazdaságilag és idegenforgalmilag a 

közepesen fejlett városok köréből kiemelkedik. A gazdasági teljesítőképesség nagymértékben 

meghatározza a közlekedés helyzetét, amely részben az országos úthálózattal való kapcsolatát 

részben pedig a közlekedésszervezést foglalja magába. 

Az országos közúthálózat három jelentősebb úttal érintett a Kistérség, ezek a 71-es, 75, 76-os 

számú főutak.  A térség úthálózata jónak mondható, szinte 100 % aszfalt vagy beton burkolatú, 

azonban a közutak folyamatos felújításra szorulnak. Jelentős a vasúti közlekedés 

személyszállítási funkciója, a 26/a. vonal közvetlen érintésével, amely lehetőséget biztosít 

közvetlen budapesti, bécsi, nyíregyházi, pécsi utazásra. A Kistérségben csak Keszthely, 

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök érhető el vasúton. Ezen települések sok lakosa 

használja a közlekedés ezen formáját munkahelyre, iskolába járás céljából.  

A jó útviszonyok, illetve a rossz vasúti ellátottság következtében a városkörnyéki autóbusz 

hálózat messze a magyarországi átlag fölött van. A kistérség településeivel napi átlag 10–20 

járatpár köti össze a várost, de a megyeszékhelyre (Zalaegerszegre) és Tapolcára is rendkívül 

sűrűn járnak járatok. A távolsági járatok közlekednek Keszthely és Budapest, illetve szinte 

valamennyi dunántúli nagyváros, valamint Kecskemét, Baja és Szeged között. A Zala megyei 

járatok mindegyikét és a távolsági járatok többségét a Zala Volán Rt. üzemelteti. Keszthely 

városban továbbá négy vonalon helyi közlekedés is működik, szintén a Zala Volán Rt. 

üzemeltetésével. Továbbá Hévízre mintegy negyedóránként indul járat Keszthelyről. 

A Kistérségben élénkülőben van a kerékpáros közlekedés, az elmúlt időszakban 15 km 

kerékpárút épült, mely csatlakozik a Balaton körüli kerékpárúthoz illetve annak része. A 

Balatoni bringakörút 210 km-es hosszából 23,5 km-es szakaszon lehet biciklizni a térségben.  

Keszthelytől 9 km-re lévő Sármelléki repülőtértér az ország egyik legfontosabb regionális 

státuszú és jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító repülőtere.  

Vízi közlekedésre a Balaton kínál lehetőséget. Elsősorban idegenforgalmi célú utazásokat (ami 

a nyári forgalomban jelentős) szolgál, melyek színesítik a város utazási alternatíváit is.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3busz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaegerszeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zala_Vol%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
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2.7.1. Közösségi közlekedés 

A nyugat-balatoni régió sajátos helyet foglal el Magyarország térképén. Turisztikai 

szempontból egy olyan régió része - a Balatoné - amely fontos desztináció mind a belföldi, 

mind a külföldi turisták számára. Éghajlati szempontból klímája kellemes, talán az ország 

leginkább kiszámítható éghajlati adottságaival rendelkezik, rendkívül ritka a váratlan, 

szeszélyes időváltozás. A térség domborzatát tekintve azt is mondhatjuk, hogy a kis 

Magyarországon járunk, hiszen a turista találkozhat itt kisebb hegyekkel, lankás dombokkal, 

messze elnyúló sík vidékkel, folyókkal, tavakkal. Mivel a Nyugat-Balaton régióban ennyi 

kellemes élmény gyűlt össze, megközelítése is egyszerű és gyors, hiszen a közlekedési 

útvonalak is oda vezetnek, ahol minden kedvére valót megtalál a kíváncsi érdeklődő. 

A Kistérségi falvakat és városokat egymással összekötő közlekedési kapcsolatok fejletlensége, 

illetve a közlekedés magas költsége a falusi munkanélküliség viszonylagosan magas szintjének 

állandósulásában látható. A környező településekre való ingázás a falun élő népesség mintegy 

egyharmada számára megoldatlan kérdés. A közlekedési probléma aránytalanul nagy terhet ró 

a népességnek arra a részére, amely nem képes munkát találni magának saját lakóhelyén. A 

Keszthelyi Kistérség területén 1 város található és 15 kisebb-nagyobb település. Jellemzően a 

kisebb településekről a nagyobb településekre, ill. Keszthelyre vagy a szomszéd kistérség 

Hévíz városába naponta ingáznak a munkavállalók a munkahelyükre.  

A kisebb településekről sok esetben nem megoldott – pl. esti vagy éjszakai műszak – a 

közösségi közlekedés, rosszak a csatlakozási lehetőségek. Jelenlegi szolgáltatás Volán 

társaságok, Falugondnoki- és iskolabuszok. 

A közösségi közlekedésének alapját mindenütt egy sűrű követési idejű közlekedési eszközzel 

kell megteremteni. Nincs ez másképpen a gyéren lakott térségek esetében sem. Minden gerinc 

útvonalon közlekedő járathoz/járattól lenne csatlakozás. Ezek a ráhordó járatok azonban csak 

abban az esetben hagyományos értelemben vett menetrend szerinti járatok, amikor biztos utasra 

lehet számítani (reggeli, délutáni csúcsok, nagy lélekszámú települések). Az ezeken kívüli 

járatok csak úgynevezett feltételes járatok lennének, amelyek abban az esetben közlekednének, 

ha utazási hajlandóság jelentkezik. Sajnos a kis lélekszámú háttértelepülések nem tudják 

biztosítani a nagyobb számú utas létszámot, így számukra jelenleg szinte elérhetetlen, hogy a 

nap bármely szakaszában tömegközlekedéssel eljusson a munkahelyére, ill. haza.  



Oldal: 33 / 90 

 

 A kimozdulás - bevásárlás, séta stb. - kisgyerekes szülő számára aránytalanul sok energiát 

emészt fel, s közben folyamatosan érzi - mert éreztetik vele -, hogy túl alacsony vagy széles, 

hogy útban van, hogy lassú, és a közlekedés hatalmas masszájának többi részecskéjéhez képest 

ügyetlen, suta. Ráadásul kiszámíthatatlan is, pláne ha izgő-mozgó nagyobbacska gyerek is 

halad mellette, rollerrel vagy triciklivel. Ha valaki elfoglalja a járdát a gyalogosok vagy a 

babakocsik elől, odaparkol vagy egyéb módon, esetleg a kialakított lehajtóra parkolva nehezíti 

a haladást. Az akadálymentesítéseknek köszönhetően egyre több intézmény megközelíthető 

akár babakocsival, akár kerekesszékkel, de még mindig rengeteg olyan épület, járda, útszakasz 

található szerte a kistérségben, ahol nehézkes megoldani a közlekedést. 

 

Keszthely elérése közúton 

Ausztria felől: Bécs (A3) – Sopron (Kópháza) határátkelőhely (85) - Nagycenk - Sárvár (84) - 

Sümeg (84) - Keszthely (71) Graz - Heiligenkreuz (65) - Rábafüzes határátkelőhely - Körmend 

(8) - Zalaegerszeg (76) - Hévíz - Keszthely (76) 

Szlovénia felől: Lendava - Rédics határátkelőhely - Lenti (75) - Keszthely (75) 

Horvátország felől: Hodos - Letenye határátkelőhely (7) - Nagykanizsa (7) - 

Balatonszentgyörgy (7) - Keszthely (76) 

Szlovákia felől: Komarno (M1) - Győr (83) - Pápa - Tapolca - Balatonederics (71) - Keszthely 

Budapest irányából: Zamárdiig (M7)- Balatonszentgyörgyig (E71) - Keszthely (76) 

Megközelíthetőség: 

- Autóút: 75-ös és 71-es főúton keresztül 

 

Távolságok: 

Keszthely – Zalaegerszeg: ~ 47 km 

Keszthely – Győr: ~ 160 km 

Keszthely – Budapest: ~ 195 km 

Keszthely - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 18 km 

Keszthely – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 20 km 
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Keszthelyen és környékén a tömegközlekedés megoldott. A volán járatok elsődleges feladata a 

Zala megyei helyi és helyközi személyszállítási igények kielégítése, valamint az ország 

fővárosával és nagyobb városaival való összeköttetés biztosítása a távolsági autóbuszjáratok 

révén. Keszthely városban hét különböző helyi járat van (1, 2, 3, 5, 70, 70A, C5), melyek 

segítségével a város szinte minden pontja elérhető.  

Ezeknek a különböző járatoknak köszönhetően szinte mindegyik bölcsőde, óvoda, iskola 

elérhető, hiszen a járatok behálózzák az egész várost. Jellemzően kora reggel és kora délután – 

a tanóra és munkakezdések előtt – sűrűbbek a járatok. A járatok többsége sajnos nem 

alacsonypadlós.  

A Szendrey telep, mely a város szélén található, kicsit hátrányosabb helyzetben van, hisz a 

menetrend szerinti autóbusz csak napi két alkalommal indul. 

A helyközi járatok gyakran indulnak a környező településekre, melyek sűrűségét a Volán 

társaságok alakítanak, az igényeknek megfelelően. 

Jellemzően a tanév megkezdésétől egy hónapon át segítenek a rendőrök és polgárőrök az 

iskolák közeli gyalogátkelőhelyeknél. A reggeli és tanórák utáni időben segítik a gyalogos 

közlekedést. A nyári szünet vége általában jelentős változást hoz a közlekedésben, különösen 

az oktatási intézményeknél nő meg a forgalom. A diákok és tanárok biztonságos iskolába 

járását reggel 07-08 óra között és a tanórák befejezésekor is segítik az egyenruhások, rendőrök 

és polgárőrök. Nem csupán a rendőri jelenlét segít, hanem a szabályok betartására is 

figyelmeztet a rendőrség. Figyelmezteti a helyes közlekedésre a kerékpárosokat és a szülőket is 

az iskolák előtt. A tanintézmények környezetében általában 30 km/h-s sebességkorlátozás, 

gyalogosok, ill. gyermekek-re felhívó táblák-, fekvőrendőr és kiemelt gyalogosátkelők 

találhatóak. Nagy segítséget jelen a belvárosban, a Csány-Szendrey Tagintézmény és a Pannon 

Egyetem Georgikon Kar fő épülete között kialakított jelzőrendszeres forgalomirányítás, hisz a 

reggeli és a délutáni csúcsban való közlekedést jelentősen megkönnyíti. 

Keszthelyen intermodális, több közlekedési módot átfogó csomópont létesül 2014-ben, új 

autóbusz-pályaudvar épül a jelenlegi helyén és jelentős fejlesztés valósul meg a szomszédos 

vasútállomáson. Korszerűsödik a forgalomirányítási központ, kölcsönös dinamikus 

utastájékoztatási rendszer kerül kialakításra, információs pulttal és jegykiadó automatával, 

mely a nap 24 órájában lehetővé teszi a jegyvásárlást, a bankkártyás fizetést és az interneten 
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vásárolt menetjegyek átvételét. 14 buszmegálló és buszöböl újul meg a város területén, a 

hozzájuk kapcsolódó zöldfelülettel együtt. Emellett megtörténik a helyközi autóbuszjáratok és 

a vasúti menetrendek összehangolása is. 

A Keszthelyi Kistérségben ma már csak Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és 

Balatongyörök érhető el vasúti úton, azonban számtalan település érhető el a MÁV vonatai 

által gyorsan és kiszámíthatóan.  

 

2.7.2. Kerékpárút 

Világszerte számos olyan város van, ahol az utazások 20%-a kerékpáron történik (Hollandia, 

Dánia, Németország, Olaszország stb.), mivel kisebb távolságokon a bicikli kiválóan 

helyettesíti az autót, a tömegközlekedést és a gyaloglást. Hosszabb utazás esetén pedig 

könnyen eljuthatunk vele a tömegközlekedési eszközök indulási helyére. Mindemellett a 

biciklizés olcsó, egészség- és környezetkímélő, valamint számos egyéb gazdaságilag 

értékelhető haszna van. A kerékpározás feltételeinek megteremtéséből származó hasznok a 

következők:  

Helykihasználás és időmegtakarítás Nagyobb városokban rövidebb útszakaszon a kerékpár sok 

esetben gyorsabb, mint a személygépkocsi és a tömegközlekedés, habár ez nagymértékben 

függ a helyi forgalomtól. A bicikli emellett kevesebb helyet foglal, mind haladás közben, mind  

álló helyzetében (egy személygépkocsi parkolási helyén elfér 10 kerékpár), ezáltal a gyaloglás 

és a tömegközlekedés támogatása mellett megoldást jelent a torlódás problémájára. A jó 

helykihasználás mellett a kerékpár használatával megtakarított időnek is komoly gazdasági 

értéke van. 

Környezetkímélés A gépjárműforgalom okozta környezetszennyezés elleni küzdelemnek egyik 

költséghatékony módja a kerékpározás támogatása. A gépjármű-közlekedés használja fel a 

fosszilis energiaforrások több mint felét, emellett a városokban a kibocsátott széndioxid feléért, 

a szénmonoxid 70–90%-ért és a nitrogénoxidok 30–50%-ért felelős. Ezen szennyezés okozta 

egészségkárosodás költségeit néhány nyugat-európai országban a becslések szerint 

megközelítik a GDP 2%-át. Szintén európai kutatásokban olvasható, hogy a közlekedésből 

eredő levegőszennyezésnek több halálos áldozata van, mint a közlekedési baleseteknek. A 

városokban a kilométerenkénti üzemanyag-fogyasztás és szennyezés magasabb, mint máshol, 
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ezért a lakosoknak a tiszta és csendes kerékpáros közlekedés megváltás lenne. A kerékpározók 

egészsége pedig azzal védhető, ha a kerékpárutak a főútvonalaktól elkülönítve kerülnek 

kialakításra.  

Egészségmegőrzés A betegségek megelőzésében nagy szerepe van a rendszeres testedzésnek, 

amire tökéletesen alkalmas napi félóra kerékpározás. A gazdaságilag fejlett országok 

lakosainak többsége nagyon keveset mozog. Egy holland kutatás számításai szerint, ha a 

holland munkavállalók eleget sportolnának, a vállalatok több mint 700 millió dollárt 

takaríthatnának meg a hiányzások és az egészségügyi ellátás költségeinek csökkenésével.  

A közlekedésbiztonság javulása Holland városok példája igazolja, hogy a gépjármű kerékpárra 

váltása növeli a közlekedés biztonságát. Ennek feltétele természetesen a megfelelő színvonalú 

kerékpáros infrastruktúra megléte. Ahol ez hiányzik, a biciklihasználat fokozódásával 

növekszik a balesetek száma. A közúti balesetek költsége már egyébként is világszerte felér 

átlagosan a GDP 2%-val.  

Munkahelyteremtés A fejlődő országokban a kerékpáripar megerősítése munkahelyeket teremt. 

A fejlett országokban azonban az erőteljesen növekvő kerékpárhasználat a személygépkocsi 

rovására összességében csökkentheti a foglalkoztatást. Egy német tanulmány szerint ez 

átfordítható, ha a tömegközlekedést jelentősen bővítő közlekedéspolitika szerves részévé 

tesszük a kerékpározás és a gyaloglás támogatását. Nagyobb mobilitás és kisebb utazási költség 

A kerékpározás eddig ismertetett hasznai leginkább a társadalom és a kormányzat számára 

jelent megtakarítást. Az utolsó fejezet mindemellett kiemeli, hogy az egyén számára a kerékpár 

nagyobb mobilitást biztosít a gyaloglással szemben, és olcsóbb bármely más közlekedési 

eszköznél.  

 

Kerékpárutak Keszthelyen és környékén 

 

A keszthelyi kerékpárút része – és bekapcsolódik - a Balatoni bringakörútnak, amely 

mintegy 210 kilométeren futja körbe a tavat. Útvonalát, amely a települések között többnyire 

elkülönített, aszfaltozott kerékpárúton halad, míg lakott területen belül kis forgalmú utcákon, 

üdülőterületeken vezet, egyértelműen jelzik a sűrűn elhelyezett zöld táblák „Balatoni körút” 

felirattal. A kerékpárosoktól különösebb figyelmet a 71-es úttal való kereszteződések és a 

vasúti síneken való átkelés követel meg, az óvatosság különösen a nyári szezonban 

ajánlatos.  
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Keszthely-Kertváros kerékpárút 

 

A 2008. tavaszán megépült kerékpárúton Keszthelyről a 71-es főút mellett juthatunk el a 

kertvárosi temetőhöz vagy félúton rátérhetünk az Országos Kéktúra útvonalán haladó Hévíz-

Keszthely kerékpárútra. 

 

 

 

 

 

Keszthely belvárosi kerékpárút 

 

2014-ben elkészül az Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakasza, amely a már 

meglévő hévízi kerékpárutat köti össze a Balatoni Körúttal a belvároson keresztül, így 

lehetőség nyílik Keszthely belvárosában található turisztikailag kiemelt létesítmények 

kerékpárral való megközelítésére. (pl. Festetics kastély, belvárosi múzeumok, Balatoni 

Múzeum) 
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A Keszthelyi Tourinform Iroda megbízásából készült Balatoni bringakörút - zalai szakasz 

Helyzetfelmérés és fejlesztési javaslatok 

                                                                                                                              

1. 

Zala m.-i határtól Fenékpusztáig 

2,0 m szélességű, szegély nélküli 

 Hossza: 1486 m 

Keresztirányú repedések ~ 6 m-ként 

Fű ránövés, letöredezett szélek 

Szélein tarackos átnövés (perje)  

Kismértékű (töltésen) hosszrepedés  

~25 m,  Töltésen a védőkorlát hosszát 

növelni kell ~ 150 m, aknafedelek 

hiányoznak (pár db.) 

2.  

Fenékpusztától – Entz G. sétányig 

2,0 m szélességű, de van 1,6 m-es része 

is! 

 Kb. 343 m hosszon. 

 Hossza: 3678 m.  Kerti szegélyes. 

Helyi javítások szükségesek 

Fa gyökerektől helyenként repedezett és 

púpos, ívkorrekciók is javasoltak. 

Csomóponti biztonságos átvezetések! 

Vízelvezetés javítása  

Szélesség növelés indokolt! 

3. 

Entz G. sétánytól – Hotel Via-ig 

Legnagyobb részen kerékpározásra 

alkalmas úton vezet. 

Ebből Halászcsárda mellett ~ 100 m-es 

szakasza 3,0 m-es (járda + kerékpárút) 

A biztonságos átvezetéseket kell 

javítani. 

Csak helyi javítások szükségesek 

4. 

Hotel Via – Lóczi L. u. 

Közel 3 m-es gyalog és kerékpárút 2,8 – 

2,9 m szélességű 

A keresztező árapasztók vízlevezetése 

nem biztosított (elégtelen áteresz-

szelvény) 

Hévíz-Alsópáhok kerékpárút 

 

Az új kerékpárút a Festetics Fürdőháztól (a Keszthely-Hévíz között húzódó kerékpárút 

folytatásaként) indul. Hévíz és Alsópáhok között már egy kényelmes, biztonságos, 

energiatakarékos lámpatestekkel megvilágított kerékpárúton közlekedhetnek kicsik és 

nagyok, itt élők és idelátogató vendégek egyaránt. A kerékpárút Hévízen 3,6 méter 

szélességű, mivel az út gyalogjárdát is magában foglal. 
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Hossza: 623 m Korlátok között leszűkül: 2,25 m 

szélességre Az alépítmény 2,5 m-es, 

átépítés szükséges 

A vasút és Balatonpart között az út – 

kerékpárút átépítésére engedélyezett 

terv van. (Hotel Via-tól Semmelweis 

utcáig Creatura Üdülőpark Kft.) 

5.  

Lóczi L. – Gyenesdiás Balaton u.- 

Oppel I. sétány 

2,0 m szélességű, szegély nélküli 

Hossza: 961 m 

Csak helyi javítások szükségesek 

Első 100 m-en vízelvezetés javítandó 

Szélesítés esetén cserjeírtás, töltésépítés 

szükséges (átlagmagasság 0,6 m) 

6. 

Balaton u. – Madách u. 

2,0 m széles 

Szegélye nincs 

Hossza: 856 m 

Madách u.-nál javítandó a biztonságos 

átvezetés. K-i oldalon kerékpárút és 

járda együtt épült, de csak 2,3 m 

szélességgel 

Szélesítés esetén cserjeírtás, töltésépítés 

szükséges (átlagmagasság 0,6 m) 

7. 

Madách u. – Vonyarcvashegy határig 

2,0 m széles. Szegélye nincs 

Hossza: 833 m 

Csak helyi javítások szükségesek 

Szélesítés esetén cserjeírtás, töltés- és 

korlát, vízelvezető árok átépítés 

szükséges (átlagmagasság 0,6 m) 

8. 

Vonyarcvashegy határ – strandi vasúti 

keresztezés 

2,0 m széles 

Szegély nincs 

Hossza: 1240 m 

Sok helyi javítás, fagyökerek miatt 

repedések, púpok, felületi 

egyenetlenségek perjés, tarackos 

áttörések a burkolaton, töredezett 

szélek. Fák, közvilágítási és távközlési 

oszlopok miatt szélesítése helyenként 

költséges 

9. 

Vasúti keresztezés – Szent Mihály 

domb (Balatongyörök) 

Szélesség: 2,2 – 2,4 m 

Szegély nincs. Hossza: 1366 m 

Növények be – és átnövés, fagyökerek 

miatt repedezett, vízelvezés ~150 m-en 

javítandó (szintkorrekció) – Helyi 

mélypont! 

Magáningatlanok egyedüli 
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megközelítési útja is! 

10. 

Balatongyörök határtól – Böngyér 

utcáig 

Szélesség 2,4 m 

Hossza: 1163 m, szegélye nincs 

Helyi javítások, tarackos fűbenövések 

vannak. Vízátvezetéseknél (áteresz) 

kétoldali korlát javasolt 10 -10 m-en.  

A pálya egyenetlenségei miatt ~200 m-

en új kopóréteg indokolt. Ívkorrekció is 

szükséges. 

11. 

Böngyér u. –  fizető strand végéig 

Szélesség: 3,0 m, szegély nélküli 

Hossza: 274 m 

Helyi, fenntartási javítások vannak 

(gyökérzet miatti egyenetlenségek) 

Az Önkormányzat a gyalogos övezet 

kiterjesztését tervezi, ez érinti a 

kerékpárutat is. 

12. 

Strand – Kemping + vasúti 

keresztezésig 

Szélesség: 2,8 – 2,2 m, szegély nincs 

Hossza: 1658 m 

Magáningatlanok közös megközelítési 

útvonala is. (Vitorláskikötő + 50 

apartman létesítése is tervezett). 

Az önkormányzat új kerékpáros 

nyomvonal kijelölését kezdeményezi a 

vasút É-i oldalán. 

Helyi szintproblémák, dilatáció + 

járműterhelés. Kezdeti szakaszán kisebb 

javítások elegendőek. 

Vasúthoz közeli részén elnedvesedett 

pálya (feltöltődött vasúti árok, fakadó 

források). 

Sok a felületi hiba, kiegyenlítés, új 

kopóréteg, a kemping Ny-i határa 

közelében szintkorrekció szükséges 

13. 

Vasúti keresztezéstől – Golf centrumig 

Szélesség: 2,0 m, szegély nincs 

Hossza 932 m 

Helyi hosszirányú és kb. 6 m-ként 

keresztirányú repedések, néhol 

felgyűrődés 

14.  

Golf kp. útcsatlakozásától – Veszprém 

m.-i hátárig 

Szélesség: 2,0 m 

Helyi hosszirányú és kb. 6 m-ként 

keresztirányú repedések.  

(A Golf-Sport-Club Kft. a 71-es főúttal 
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Szegélye nincs. 

Hossza: 849 m 

 

párhuzamosan a 93+284 szelvénytől 

(bal oldalon) érvényes engedéllyel 

rendelkezik kerékpárút létesítésére.) 

 

 

A Balaton bringakör Zala megyei szakaszának adatai: 

   kerékpárút  kijelölt kerékpárút közúton                    Σ: 

Keszthely     6.748 m   3.111 m                          9.859 m 

Gyenesdiás     1.689 m     373 m     2.062 m 

Vonyarcvashegy:     2.606 m     442 m     3.048 m 

Balatongyörök:    4.876 m   1.440 m                6.316 m 

 Σ:  15.919 m   5.366 m    21.285 m 

              (Ebből szegéllyel épült: 3.678 m, szegély nélkül: 12.251 m) 

 

 

Várható – becsült – fajlagos költségek: 

- Belterületi kerékpárút fejlesztése 2,6 – 3,0 m szélességgel  36,5 MFt/km 

- Külterületi kerékpárút       30,0 MFt/km 

- Kerékpárút felújítás (töltésépítés, vízelvezetés, szegélyezés,  

    szélesítés új szerkezettel, a régi pálya javítása, új kopóréteg 25,0 MFt/km 

- Javítás (jelenlegi szélesség, új kopóréteg + szegélyezés)      5,0 MFt/km + 5,0 MFt/km 

- Forgalomtechnika, táblázás        0,1 MFt/km 

 

A Balaton bringakör Zala megyei szakaszának becsült felújítási költségei: 

 

- Teljes felújítás (szélesítés, új kopóréteg teljes felületi átfedéssel, szegélyezés):  

                                                                                                            25,0 x 15.919 = 398,0 MFt 

- Csak javítás (szegélyezés a jelenlegi szélességgel, új kopóréteggel):  

                                                                5,0 x 12.251 + 5,0 x 15.919 = 61,3 + 79,6 = 140,9 MFt 

- Csak javítás (mint előző), de szegélyezés nélkül:                                 5,0 x 15.919 = 79,6 MFt 

- Kijelölt út javítás (10 % hibán belül), forgalomtechnika:              (0,5 + 0,1) x 5.366= 3,2 MFt 
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Balatoni Bringakörút, Zala Völgye – Termálvölgy – Kis-Balaton 

KESZTHELY 

 

1./  Balatoni Bringakörút Keszthely – Hévízi szakasz összekötése Keszthely belvárosán át: 

1. változat: (engedélyezési tervvel – kétirányú kerékpárút)   ~ 2.783 m 

 Útvonal: Csák Gy. u. – Balassi u. – Pál u. – Bástya u. – Kastély u. – Szalasztó u. 

– Rákóczi u. – Petőfi S. u. – Helikon Park – Csík F. sétány (csatlakozás a 

Balatoni kerékpárúthoz) 

 2. változat: ( előző módosítása – terv szükséges)   ~2.392 m 

 Útvonal: Csák Gy. u. – Balassi u. – Pipáskert u. – Vadászati múzeum – Pál u. - 

Bástya u. – Kastély u. – Kossuth L. u. (Sétáló u. gyalogos elsőbbség!) – Fő tér 

(gyalogos elsőbbség!) – Helikon u. (kis forgalmú, kerékpározásra alkalmas 

egyirányú út – hátránya: emelkedés/lejtés közel 5 % – Helikon Park – Csík F. 

sétány (csatlakozás a Balatoni kerékpárúthoz) 

 3. változat: (előző módosítása – terv szükséges) - leginkább javasolt!   ~2.336 m 

 Útvonal: Csák Gy. u. – Balassi u. – Pipáskert u. – Vadászati múzeum – Pál u. - 

Bástya u. – Kastély u. – Kossuth L. (Sétáló) u. – Fő tér – Erzsébet királyné u. – 

Csík F. sétány (csatlakozás a Balatoni kerékpárúthoz) 

 (Szintén hátrány a Sétáló utca és Fő tér gyalogos elsőbbsége, továbbá a Fő tér, 

Erzsébet királyné utca felső szakaszának nagyobb meredeksége: ~4 – 5 %).  

 

 Jellemzői:  2,6 – 3,0 m szélesség (gyalogos úttal közös nyomvonalon 4,1 m).  

Költsége: 36,5 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 101,6 - 52,3 – 65,2 M Ft. 

 

2./  Hévizi kerékpárút szakasz - Gyenesdiás (Faludi u.) összekötése (a jelenlegi 71-es főút 

érintésével)  (engedélyezési tervvel) 

Útvonal: Csák Gy. u. – Balassi u. (Pál utcai keresztezéssel) – 1975 hrsz.-ú út, majd az 

óvoda területén átvezetve  Sopron u. (érintve Erdészet, LIDL áruház), – Csapás 

u. (TESCO körforgalomig) – majd a 71-es főút déli oldalán az útárok külső 

határán építendő. A főutat a Szent László árok előtt keresztezi, majd a 040/38 

hrsz.-ú területen (Övárok fenntartási sávja) haladva éri el Gyenesdiás területét. 

Jellemzői: 2,6 – 3,3 m szélességű (kerékpározásra alkalmas kisforgalmú utakon is 

vezetve, azok helyi javításával, szükség szerinti szélesítésével).  
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 Hossza: 3.799 m + 667 m (Gyenesdiási szakasz) 

Költsége: 30,0 M Ft/km fajlagos költséggel:  -  114,1 M Ft + 20,0 M Ft 

  

A két tervvel rendelkező útvonal összekötése is szükséges, ez a Sopron utcán további ~124 m-

es szakasz építésével lehetséges. Költsége: 0,124 x 36,5 = 4,5 M Ft 

3./  Bringakörút – Sármellék összekötés (kapcsolódás Zala Völgye – Kis-Balaton) 

Útvonal: Bringakörút – 4507/8 hrsz.-ú út - vasúti keresztezés - 4507/6, 4271, 4286 

hrsz.-ú utak - 71345 sz. út keresztezése (régi 71-es főút) – Szennyvíztelepi út - a 

71-es főút keresztezése, majd az Északi keresztcsatorna töltésén vezetve éri el 

Sármelléken a Dózsa utcát. 

Jellemzői:  2,6 m szélességű (kerékpározásra alkalmas kisforgalmú utakon is vezetve, 

stabilizált 2/5 mm-es zúzalékos felülettel)   

Hossza:  6.393 m.  Költsége:  15,0 x 6,39 =   95,9 M Ft. 

Ugyanez aszfalt burkolattal:    30,0 x 6,39 = 191,7 M Ft 

4./  Bringakörút – Szendrey Julia háza – Fenyves allé – Georgikon u. (összekötés a Hévízi 

kerékpárút szakasszal a nordic walking útvonalon) 

Csárda utca – Szendrey telepi út – Fenyves fasor – Georgikon utca (71-es főút 

Ny-i oldalán meglévő kerékpárút) 

Jellemzői: 2,6 m szélességű (kerékpározásra alkalmas kisforgalmú utakon is vezetve, 

azok helyi javításával, szükség szerinti szélesítésével;  a Fenyves fasor vonalán 

szegélyek között stabilizált 2/5 mm-es zúzalékos felülettel)   

Hossza: 3.150 m.  Költsége:  15,0 x 3,15 = 47,25 M Ft 

5./  Georgikon utcán vezetett kerékpárút (Fenyves fasortól a Kossuth (sétáló) utcáig. 

Útvonal: déli oldali járda kiszélesítésével építendő a Stromfeld utcáig, majd a 

Georgikon utcát keresztezve halad az északi oldalon a Kastély (volt Honvédség) 

területének igénybevételével a Pál utcáig (északi irányú összekötési lehetőség a 

Bástya utcával, bekapcsolva a Kastély kiállításait). Ezt követően (Vak Bottyán 

utcától) az útterületből leválasztva, a parkolósáv terhére alakítható ki a Kossuth 

utcáig.  

 Jellemzői: 2,6 – 3,0 m szélesség (gyalogos úttal közös nyomvonalon 4,1 m).  

 Hossza: ~1.364 m  

 Költsége: 36,5 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 49,8 M Ft. 

6/  É-D-i összekötő szakasz (TESCO körforgalomtól a Bringakörig) 



Oldal: 44 / 90 

 

Útvonal: Szent Imre árok keleti oldalán, annak fenntartási sávjában vezetve a Tapolcai 

útig, majd keresztezés után a Nyárfa – Toldi M. – Lóczi L. utcán) 

 Jellemzői: 2,6 m szélességgel önálló kerékpárútként, majd kisforgalmú úton  

 Hossza: ~585 m + 865 m 

 Költsége:  30,0 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 0,585 x 30,0 = 17,5 M Ft. 

7./  Külső Zsidi úton építendő járda és kerékpárút (körforgalomtól Kárpát utcáig) 

Útvonal: 7343 sz. közút melletti zöldsávban (kezdetben önkormányzati közterületen, 

majd elérve a magánterületeket ároklefedés, zárt csatorna szükséges) 

 Jellemzői: 3,0 m szélességgel - járda és kerékpárútként  

 Hossza: ~1.188 m  

 Költsége: 36,5 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 43,4 M Ft. 

8./  Rezi úton, Sopron utcai átvezetéssel Cserszegtomaj határáig 

Útvonal: 73162 sz. közút melletti zöldsávban) 

 Jellemzői: 2,6 (4,1) m szélességgel önálló kerékpárút, belterületen járda és 

kerékpárútként 

 Hossza: ~1.012 m kerékpárút + 467 m járda és kerékpárút 

 Költsége: 30 - 36,5 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 1,012 x 30,0  + 0,467 x 36,5 

= 47,4 M Ft. 

9./  Tapolcai úton (Rákóczi tértől a bevásárló központokig) 

Útvonal: járda szélesítésével, parkolóhelyek megszüntetésével lehetséges a Tapolcai út 

déli, majd északi oldalán  

Jellemzői: 2,6 (4,1) m szélességgel önálló kerékpárút elválasztó sávval, majd közös 

járda és kerékpárút 

 Hossza: ~1.148 m kerékpárút + 1.417 m járda és kerékpárút (a jelenlegi szélesítésével) 

 Költsége: 36,5  - 30 M Ft/km fajlagos költséggel számítva: 1,417 x 30,0  + 1,148 x 36,5 

= 84,4 M Ft. 
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2.7.3. Reptér 

A Sármellék nemzetközi repülőtér a Dunántúl legfontosabb és egyben legnagyobb forgalmú 

repülőtere, Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike. A repülőtérre jelentős számú 

charter járat érkezik, és a menetrendszerinti járatok folyamatos bővülése várható. A repülőtér 

Sármellék külterületén, a Balaton nyugati végétől kb. 10 kilométerre található. A legközelebbi 

vasútállomás Balatonszentgyörgyön (12 km-re) van, azonban a keszthelyi állomás (16 km) 

több átszállási lehetőséget biztosít. A helyközi buszjáratok megállója közvetlenül a repülőtér 

bejárata előtt található. A repülőtéren lehetőség van autóbérlésre, illetve taxiszolgálat is 

igénybe vehető. 

A Hévíz-Balaton repülőtér távolsága a térség jelentősebb településeitől: Keszthely: 16 km, 

Hévíz: 13 km, Zalakaros: 19 km, Nagykanizsa: 35 km, Zalaegerszeg: 44 km. 

 

2.7.4. Hajózás 

A balatoni személyhajózás 1846. szeptember 21-én indult meg. Ezen a napon bocsátották vízre 

az első gőzhajót, a Kisfaludyt Az elmúlt több mint 160 év alatt a balatoni turizmus 

meghatározó részévé vált a Balatoni Hajózás Zrt. A Társaság a legnagyobb hajózási cég a 

tavon, legismertebb tevékenysége a személyhajózás, legyen szó utas szállításról vagy 

élményhajózásról. Az évben áprilistól október végéig lehet igénybe venni a hajózást, mellyel 

menetrend szerint szinte minden balatoni kikötő elérhető.  

 

2.7.5. Parkolás 

A belváros rekonstrukció beruházás során a Fő tér megszabadult az eddigi indokolatlanul nagy 

gépkocsiforgalomtól és új közlekedési rend lépett életbe a városban; ez egyszerre teremtett 

igényt és alkalmat a megújulásra a parkolás terén is. A város négy pontján nagy 

befogadóképességű tömbparkoló került kialakításra, különböző díjövezetekben. 

A P1 jelű belvárosi parkoló a piac területén található, és elsősorban a centrumban megszűnő 

parkolóhelyeket hivatott pótolni. A várakozás első órája díjmentes lesz itt, azt követően pedig a 

lila övezetben érvényes (szezonon kívül 300, szezonban 320 forintos) óradíjat kell fizetni a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Charter
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rmell%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonszentgy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalakaros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykanizsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaegerszeg
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személygépkocsikra. Mivel ebben a parkolóban sorompós, rendszámfelismerős automata 

rendszert épített ki a város, a díjfizetés kihajtás előtt történik. A kassza-automaták forintot és 

eurót is elfogadnak, és lehetőség lesz bankkártyás fizetésre is.  

A P2 (Kastély) és a P3 (Vásártér) jelű tömbparkolók kedvező díjért kínálnak akár egész napos 

várakozást: óradíjuk szezonban mindössze 80 Ft, szezonon kívül 50 forint, de a díj ötszöröséért 

(szezonon kívül 250, szezonban 400 forintért) egész nap elhelyezhető ott az autó. 

A P4 jelű parkoló a vasútállomásnál található, és ingyenesen vehető igénybe. A rendszer 

legnagyobb újdonsága volt, hogy a tömbparkolókat és a város minden turisztikailag fontos 

látnivalóját „Dottó” városnéző kisvonat köti össze. A kisvonat a tömbparkolóban váltott jegy 

felmutatásával az autó minden utasa számára kedvezményesen vehető igénybe, és ez az 

érvényességi időn belül korlátlan le- és felszállásra jogosítja birtokosát bármely megállóhelyen. 

Az egyórás jegy 250 forintba, a 4 órás 350 forintba, az egész napos 700 forintba kerül. Ezért az 

árért bebarangolható az egész város, a kisvonat megáll a múzeumok előtt, érinti a Fő teret, és a 

strandhoz is lekanyarodik. A célirányos és gyors közlekedést segítve a jármű mindkét irányban 

közlekedik. A tömbparkolók mindegyikében információs pont és várostérkép található, melyek 

segítségével a turisták információkat szerezhetnek a keszthelyi látnivalókról, intézményekről és 

egyéb hasznos tudnivalókról. A komplex szisztémát kiegészíti egy irányjelző táblarendszer, 

mely az egész város területén segít a tájékozódásban és a parkolók megközelítésében. 

 

Parkolási kedvezmények a belvárosban  

2014. március 1-től hatályba lépett Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

21/2007 (IV.27) számú, a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről 

hozott önkormányzati rendeletének módosítása. 

A belvárosi parkolóhelyeken mindezekből eredően az alábbi változások lépnek életbe: 

1. A változások a következő utcák parkolóhelyeit érintik: Iskola u., Széchenyi u., Pethő utca, 

Bakacs utca, Nádor u., Zeppelin tér, Bem J. u. 24. parkoló-udvar. 

2. Az első megkezdett óra díja mindössze 20 Ft, majd az ezt követő órákban már a Kiemelt 

(lila) díjövezetben érvényes díjszabás szerinti 200 Ft/óra parkolási díj fizetendő. 
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3. A kedvezményes díjszabás az idei évben március 1-június 14-ig, illetve augusztus 26-

december utolsó díjköteles napjáig érvényes. 

4.   A szezonális időszak csökkentésre kerül, így a 2. pontban meghatározott kedvező díjszabás 

csak június 15-augusztus 25. közötti időszakban nem lesz érvényben, így a csökkentett 

szezonális időszakban a kiemelt díjövezet szezonra vonatkozó parkolási díjait, azaz óránként 

240 Ft-ot kell megfizetni. 

5. A Bem József utca 24. szám (Fejér Gy. u és Kisfaludy u. között) irányából nyíló belső 

parkolóudvar a korábbi sorompós beléptető rendszer helyett jegykiadó automatás díjfizetés 

kerül bevezetésre az előbbiekben leírt kedvező feltételek és díjszabások mellett. 

6.   A belváros 1. pontban fel nem sorolt utcáiban az eddig megszokott parkolási rend és 

díjszabás marad érvényben. 

A rendelet módosításának célja belvárosi kereskedelem élénkítése, a bevásárlások és 

ügyintézés megkönnyítése a városközpontban. 

 

A parkolási problémák valódi okai 

A közterületen a parkolás tulajdonképpen nem volt előre megtervezve, az elmúlt 100 évben az 

autótárolási szokások spontán alakultak ki. A városlakók egy része napjainkra - saját parkoló 

hiányában – már csak az utcán (közterületen) tudja tárolni autóját. Ez pedig sok bonyodalom 

forrása. 

A problémákat persze hosszasan lehetne sorolni, most mégis alapvetően öt olyan témakört 

járunk körbe, amikről ritkábban esik szó vagy nem kap megfelelő hangsúlyt. Ezek a 

következők: 

- Sok az autó: Lehet röviden és hosszan is, valójában azonban csak ennyi: Sok az autó és 

nagyon sokan csak az utcán tudják tárolni. A KSH adatai szerint Magyarországon 

folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a gépjárművek állománya. Míg az 1960-as 

években alig pár 10.000 futott az utakon napjainkban ez a szám már meghaladta a 

3.000.000 darabot! És ebbe nem számoltuk bele a külföldi rendszámú autókat. 

Magyarországon 1000 főre vetítve átlagosan 300 gépjármű jut. 
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- Elfogytak a parkolóhelyek: Sok az autó és nagyon sokan csak az utcán tudják tárolni. 

- Forgalomszabályozás: Sajnos a forgalomszabályozás önmagában kevés a parkolási 

problémák megoldásához, ez ugyanis nem teremt új parkolóhelyeket. A városok egyes 

részein az autósok már most sem tudunk hol parkolni, akárhogy is szabályozzák a 

forgalmat, a parkolóhelyek száma attól nem növekszik. Azt sem árt elfelejteni, hogy a 

forgalomszabályozásnak természetesen költségei is vannak, ami terheket ró a 

társadalomra, azaz mindnyájunkra.  

- Több közcélú garázs kellene: A városlakó emberek nagy részének ez azonban ma nem 

adatik meg, vagy ha mégis a parkoló bérlet ára megfizethetetlen. A parkolási (és 

tárolási) problémákra megoldást új kapacitások építése jelenti. Ezek nélkül ugyanis 

hosszú távon nem lehet majd megoldani a parkolási problémákat. 

- Információs aszimmetriák: Az információs aszimmetria azt jelenti, hogy kevesebb 

információval rendelkezel a parkolással kapcsolatos dolgokról, lehetőségekről és 

megoldásokról, így hátrányban vagy azokkal szemben akik – veled szemben – sok 

mindenről tudnak. Azaz Információs aszimmetria akkor áll fenn, ha a tranzakcióban 

részt vevő felek egyike több, vagy pontosabb információval rendelkezik, mint a másik. 

Jelentőségét az adja, hogy a mobilitás mellett a város működésének elengedhetetlen 

része a parkolás, (ellenkező esetben csak haszontalanul keringenek az autósok) az 

ügyintézés hatékonyságát a jól működő parkolási rendszerek nagymértékben elősegítik, 

illetve az autós részéről az egyik legfontosabb elvárás egy parkolási szolgáltató felé az 

információszolgáltatás. 

 

Néhány városban már eredményesen működik a következő parkolási megoldás: 

A reggeli rutint szeretné könnyebbé tenni a városvezetés azzal, hogy a szülőket mentesíti az 

oktatási intézmények környékén a parkolódj fizetése alól. Azzal indokolták a kezdeményezést, 

hogy a legtöbb szülő egyszerre viszi gyermekeit az óvodába, iskolába, és a műveletet tovább 

bonyolítja, ha ez alatt még az automatát is fel kell keresni, majd apró pénzt kell elővenni a 

jegyvásárláshoz. Iskolaidőben a fizető övezetben található intézményeknél a teljes 

utcahosszban, illetve az ezzel párhuzamos utcákban, és az arra merőleges utcákban, vagy az 

épület előtti téren, és a térrel érintkező utcákban ingyenesen parkolhatnak azok, akik 

rendszámukat felíratják az iskola, óvoda vagy bölcsőde vezetőjénél. Ezeket a rendszámokat a 

Közterület-felügyelet regisztrálja, és nem bírságolja meg egészen 8:30-ig. Az önkormányzati 
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döntés nem limitálja a leadható rendszámok számát, így az sem okoz gondot, ha a szülők 

felváltva viszik a kicsiket. 

A parkolóhelyek kialakításánál ügyelni kell a mozgáskorlátozottak számára elérhető helyek 

biztosításáról – mennyisége, megközelíthetősége, jelölése, megvilágítása.  

Jellemzően a hivatalokhoz, intézményekhez, üzletek bejáratához legközelebb eső 

parkolóhelyek a mozgáskorlátozottak; ill. nagycsaládosok – babakocsit használók – részére 

vannak fenntartva és kialakítva.  

 

3.  Akadálymentesítés  

Jelenlegi környezetünk az emberek nagy csoportja számára jelentős számú akadályt tartalmaz. 

Az akadályokkal teli környezet használatával küszködnek az idősek, a betegek, a gyerekek, az 

egészségkárosodással élők, de még a kisgyermekkel közlekedők is. 

A cél az akadályok számának csökkentése, az egyéni különbségek figyelembe vétele, ezáltal 

olyan környezet megteremtése, amely a fogyatékkal élő személyek környezethasználati 

lehetőségeit is figyelembe veszi, és mindenki számára kényelmesebb és biztonságosabb 

használatot tesz lehetővé. Az akadályok nélküli környezet megvalósítását ma már több 

jogszabály is segíti, köztük elsősorban is 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., továbbá  

- a településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 

követelményei. 

Keszthelyen és környékén az újonnan kialakított közterek, járdák és épületek nagy része 

akadálymentesnek mondható, babakocsival és kerekesszékkel is megközelíthető, azonban még 

mindig sok az olyan intézmény, ahova nehéz vagy egyáltalán nem lehet bejutni/eljutni ezekkel 

az eszközökkel.  

Néhány fogalom, amit feltétlenül meg kell említenünk, ha az akadálymentesítésről beszélünk, 

amire minden intézmény kialakításánál és üzemeltetésénél figyelni kellene: 

 

Akadálymentesen megközelíthető 

Akadálymentesen megközelíthető az az épület vagy berendezési tárgy, amely a használó 

fizikai, érzékszervi, és szellemi fogyatékosságának mértékétől függetlenül is lehetőség szerint 
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legönállóbban – külső segítség nélkül – kényelmesen, különösebb erőkifejtés nélkül elérhető. 

Ehhez megfelelő méretű, magasságú hely biztosított, miközben segédeszközének használata 

(bot, mankó, járókeret, kerekesszék) nem korlátozott. 

 

Akadálymentesen használható 

Egy épület akadálymentesen használható, ha abban minden szerkezet, berendezési tárgy a 

használó fizikai, érzékszervi és szellemi fogyatékosságának mértékétől függetlenül lehetőség 

szerint legönállóbban – súlyos fogyatékossággal bíró használó esetén az állandó kísérőjének 

segítségével – használható. Ehhez megfelelő méretű, formájú kezelőeszközök biztosítottak 

valamint azok elérhetősége és megközelítése is akadálymentes.  

 

Tapintható (taktilis) információ 

Környezetünkről tapintás, érintés útján szerzett információ. Érintés útján az információ 

közölhető az alkalmazott anyagok felszíni (sima vagy érdes), sűrűségbeli (puha vagy kemény), 

hangtani (lágy vagy kopogó) és hőmérsékleti jellemzői segítségével. A különböző tulajdonságú 

anyagok használatával olyan felületek, formák jönnek létre, amelyek egy meghatározott 

információt továbbítanak számunkra. A környezetből érkező információ megfelelően pontos 

feldolgozása függ ez egyén érzékszerveinek az érzékenységétől, korábbi tapasztalataitól és 

emlékezőképességétől. A látásukban korlátozott emberek az épített környezetről testükkel 

valamint segédeszközök által szerzett információk alapján a tájékozódásukhoz megfelelő képet 

képesek alkotni, amely révén a látható információ hiányát helyettesíteni képesek és a környezet 

ez által használhatóvá válik számukra.  

 

Látható (vizuális) információ 

Látószervünk segítségével, látás útján szerzett információ. Az információ közlése történhet az 

alkalmazott anyagok színének, kontrasztjának, árnyalatainak változtatásával.  

 

Jól láthatóság 

Egy tárgy, tér akkor jól látható, ha azt rossz látási, kedvezőtlen időjárási körülmények, “színes 

fénnyel” vagy erősen / gyengén megvilágított környezetben is egyértelműen észrevehető és 

felismerhető.  
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Felméréseink során többen panaszkodtak a látásfogyatékosok közül, hogy a bankfiókokban az 

ügyintézés során hiába jelzi tábla a soron következő ügyfél sorszámát, a gyengénlátók, ill. 

vakok nem látják azt. Nagy segítséget jelentene a sorszám bemondása.  

 

Jól megvilágított 

Egy térelem akkor jól megvilágított, ha annak alakját, részleteit és távolságát valósághűen 

érzékelni tudjuk. E képességünket a mesterséges világítás elhelyezése korlátozhatja. A 

fényforrás elhelyezkedése akkor megfelelő, ha az nem vakít és így a szem káprázását nem 

váltja ki, valamint a tárgy észlelését korlátozó árnyékolást nem okoz.  

 

Csúszásmentes 

Olyan járófelületet nevezünk csúszásmentesnek, amelyen az elcsúszás, elesés lehetősége 

minimális marad még a felület szennyeződése esetén is (víz, jég, sár, olaj, stb.). 

Szabad szélesség és magasság 

Az akadálymentes közlekedésre alkalmas tér szabad szélességén és magasságán azt a 

keresztmetszetet értjük, amelyet benyúló vagy belógó akadályok tovább nem szűkítenek. 

 

Indukciós hangerősítő rendszer (T-coil) 

A tisztább és zavarmentes hangérzékelés érdekében egyes épületekben (mozi, színház, iskolák 

előadótermei, templomok, ügyfélszolgálati pultok, stb...) valamint azokban a helyiségekben 

ahol a halláskárosult hosszabb időt tölt (nappali szoba, TV szoba) célszerű indukciós 

hangerősítő rendszert használni. Ez a rendszer az adó-vevő elvén alapul: a kierősítésre szánt 

hang a helyiség padlóján vagy mennyezetén látható vagy eltakart módon körbefutó, hurkot 

alkotó vezeték segítségével – mint adó – a hurok belsejében mágneses indukciós teret hoz létre, 

amelyben az indukciós hangerősítő rendszerrel ellátott hallókészülékek a megfelelő állásba 

kapcsolva képesek közvetlenül a kívánt hangot venni és azt megfelelően felerősíteni.  

 

Térdszabad kialakítás 

Az a szabad hely, amely biztosítja a beépített berendezések valamint munkafelületek (pultok, 

asztalok) kerekesszékkel történő megközelíthetőségét és kényelmes használhatóságát. A 

használó térdének valamint a kerekesszék karfájának és lábtartójának a munkafelület illetve 

berendezési eszköz alágördülését semmilyen szerkezet, benyúló elem, stb. ne korlátozza. 
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Vezetővonalak 

Járófelületen a burkolati anyagok felületi, sűrűségbeli, színbeli és/vagy hangtani 

tulajdonságainak különbözőségével kialakított burkolati sávok.  

 

Mivel a kistérségben jelentős a turizmus szerepe, ezért foglalkozni kell a következőkkel: 

Akadálymentes turizmus  

Az akadálymentes turizmus egy folyamatos törekvés, mely arra irányul, hogy minden úti cél, 

idegenforgalmi termék és szolgáltatás elérhető legyen minden ember számára, függetlenül 

bármely fizikai korláttól, fogyatékosságtól vagy kortól. Ez a magán- és a köztulajdonban lévő 

turisztikai helyszínekre egyformán vonatkozik. A fejlesztések nemcsak az állandó 

fogyatékossággal élők számára előnyösek, hanem a babakocsival közlekedő szülők, az idősebb 

utasok, az ideiglenesen sérült (például törött lábbal érkező) látogatók és rokonaik, barátaik, 

kísérőik (segítőik) számára. 

A fogyatékos vendégek az alábbi problémákkal találják szembe magukat, amikor utazást 

szeretnének foglalni: 

 legfeljebb félig akadálymentes honlapok 

 nincsenek kerekesszékkel használható járművek 

 nincsen elég akadálymentes, illetve használható szálláshely 

 nincs szakképzett személyzet, aki tájékoztatni tudná a vendéget az akadálymentes 

lehetőségekről 

 nincs megbízható információ egy adott látványosság (templom, vár, kiállítás, stb) 

akadálymentes megközelíthetőségéről 

 nincsenek akadálymentes éttermek, bárok, stb. 

 nincsenek akadálymentes mosdók az éttermekben és a közterületeken 

 akadályozott az utcai közlekedés (járdán parkoló autók, stb.) 

 nem állnak rendelkezésre segédeszközök (kerekesszékek, fürdőkád-ülőkék, 

vécémagasítók, elektromos robogók) 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogyat%C3%A9koss%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus
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4. Kultúra  

 

A térségben a kisebb településeken a művelődési házak és közösségi terek nyújtják a lakosság 

számára a helyi kulturális programokat, melyek jellemzően ünnepekhez kapcsolódnak. 

Keszthely és Hévíz város biztosítják a nagyobb és rendszeres programokat egész év folyamán. 

Koncertek, szakkörök, tanfolyamok, klubfoglalkozások, kiállítások, konferenciák, fesztiválok 

sokasága érhető el Keszthelyen és a környező településeken. 

A térségben múzeumok sokasága található meg, melyek többségében az akadálymentes elérés 

már most is – vagy a közeljövőben megvalósul. Állandó és időszakos kiállításokkal, 

programokkal és foglalkozásokkal várják a látogatókat. 

 

Keszthelyi múzeumok: 

- Helikon Kastélymúzeum 

- Vadászati Múzeum és Történelmi Modellvasút kiállítás 

- Balatoni Múzeum 

- Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 

- Rádió és Televízió Múzeum 

- Népviseletes Babamúzeum - Panoptikum – Csigaparlament 

- Marcipán Múzeum 

- Múzeum Zoo lepke- és egzotikus hüllőkiállítás 

- Magyar Feltalálók Múzeuma 

- Kályhák háza 

- Cadillac Múzeum 

- Surber Zeneautomata és Fonográf Múzeum 

 

A múzeumok többségében az akadálymentesítés megoldott, a gyermekeket gyereksarok, 

rajzolási lehetőség várja.  
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4.1. A Goldmark Károly Művelődési Központ és a Balaton Kongresszusi 

Központ és Színház 

A Művelődési Központ 1952 óta szolgálja ki Keszthely város művelődési és kulturális igényeit. 

Az új színház 2002-es átadásával az intézmény - amely közművelődési színtérként, 

színházként, és kongresszusi központként egyaránt funkcionál - a környék legnagyobb 

rendezvényszervezőjévé vált. Kulturális tevékenysége szerteágazó. Befogadó színházként több 

ezer elégedett bérletest lát vendégül évről évre. Hangversenyein, koncertjein számtalan híres és 

elismert hazai és külföldi zenekar, előadó szórakoztatja a közönséget. Sokszínű kínálatát 

nyújtja az ismeretterjesztő előadássorozatoknak, kluboknak, szakköröknek, tanfolyamoknak. 

Az érdeklődőket egész évben színvonalas kiállítások várják. A hagyományos rendezvények 

mellett szervezője, társszervezője, lebonyolítója olyan nagyszabású fesztiváloknak, mint a 

Helikoni Ünnepségek, a Balaton Fesztivál, a Zalai Borcégér, a Keszthelyi Nyár és Ősz, vagy a 

Balaton Filmfesztivál. 

Az intézmény, színes programkínálata garanciája a sikeres rendezvénynek, a kulturált 

szórakozásnak, művelődésnek. 

Rendszeres színházi előadásokkal, koncertekkel, kiállításokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, 

filmvetítésekkel, családbarát programokkal, gyermekprogramokkal, tanfolyamokkal várják a 

színház és a filharmónia kedvelőket. A színházban megoldott az akadálymentesítés, nem csak a 

mozgáskorlátozottak részére, de a látásfogyatékosok számára is.  

A családbarát színház bérlet (gyermekfelügyelet igény szerint 2-6 éves korig) segíti a 

kisgyermekes szülők kikapcsolódását.  

 

 

4.2. Fejér György Városi Könyvtár 

 

A könyvtár öt évtizeden át, az 1953-as alapítástól kezdve a Festetics kastélyban működött, 

csodálatos műemléki környezetben. Az itt elfoglalt termek azonban nem mindenben feleltek 

meg a könyvtári feladatoknak, így 1998-ban a belvárosba költözött az intézmény, hogy méltó 

helyen fogadhassa vendégeit. Felnőtt és gyermekkönyvtár, online katalógus és egyéb 

szolgáltatás várja az érdeklődőket. 
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A Fejér György Városi Könyvtár 2006 óta végez kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást, 

jelenleg összesen 30 község számára. Ennek keretében folyamatos dokumentum- és 

információszolgáltatással, rendezvényekkel, előadásokkal, használó képzésekkel biztosítjuk a 

községekben élők számára a korszerű könyvtári szolgáltatást. A települések teljes körű, 

színvonalas szakmai ellátására könyvtárunk az érintett többcélú kistérségi társulásokkal 

megállapodást kötött, mely alapján az együttműködésben részt vevők a feladatot állami 

normatív támogatásból valósítják meg. 

Elérhető szolgáltatások: információszolgáltatás, helyben használat, folyóirat olvasás, általános 

és szakirodalmi tájékoztatás, könyvkölcsönzés, előjegyzés, irodalomkutatás, 

bibliográfiakészítés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás (könyvtári dokumentumokból), 

videokazetta kölcsönzés, audio CD kölcsönzés, bakelit lemezek kölcsönzése, számítógép 

használat, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet, Wi-Fi használat, interaktív CD-ROM-

ok helyben használata, JOGTÁR használata, nyomtatás, szkennelés. 

 

5. Fürdőzés, strandolás, sportolás 

Keszthelyen 3 strand várja a fürdőzni vágyókat. Városi strand: A városi strand 

legjellegzetesebb épülete 1864-ben épült szigetfürdő. A Balaton partján egyedülálló módon 

korhű stílusban felújított épület 2007-ben nyerte el ismét méltó formáját, a rekonstrukciót 

követően. A létesítmény funkciójában is illeszkedik a strandhoz, amelyet a 21. századi 

igényeknek megfelelően, a legmodernebb technikai és építészeti megoldásokkal alakítottak ki. 

A strandbelépő ára tartalmazza a Balaton alakú élménymedence használatát is. A strand több 

alkalommal megkapta a kékzászló minősítést, melynek követelményrendszere a nemzetközi 

Kékzászló mozgalom szempontrendszerén alapszik. A fürdőhelyek minősítése egyfajta 

garancia a látogatók számára: aki a versenyben részt vevő strandra vagy kikötőbe megy, biztos 

lehet abban, hogy jó minőségű vízben fog fürdeni, tiszta, rendezett és biztonságos 

körülményeket talál, és igényes szolgáltatásokat tud igénybe venni. Az elbírálás során 

vizsgálják a strandok vízének és a partszakasznak a tisztaságát, az infrastrukturális és higiéniai 

feltételeket, az akadálymentes megközelítés lehetőségét, a vízi mentők és az orvosi ügyelet 

működését, a hulladékgyűjtést, továbbá a szolgáltatások mennyiségét és minőségét. A 

bírálóbizottság tagjai örömmel tapasztalták, hogy sok helyen jelentős fejlesztések történtek. 

Keszthelyen is folyamatosak a fejlesztések fűtött medence, ingyenes napágyak, ingyenes 

vízicsúszda, animációs programok és esténként disco-k és zenés bárok várják a vendégeket. 

http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1234
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1234
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1234
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1234
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1234
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#5
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#678
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#678
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#678
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#678
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#9
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#10
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1112
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#1112
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
http://www.fgyvk.hu/felnottkonyvtar/?Szolg%E1ltat%E1saink#13
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A városi strand felújított vizesblokkokkal, igényes kiszolgáló egységekkel, több röplabda és 

strandfoci pályával, valamint modern játszótérrel várja a Balaton szerelmeseit. Helikon starnd: 

Az I. világháborút követően a megnövekedett vendégforgalmat a szigetfürdő már nem tudta 

fogadni, ezért a partot rendezték és 1927-ben megnyílt az új strand, amit az elmúlt évtizedben 

tovább bővítettek. A szabad strand helyén az ’50-es évektől fokozatosan épült ki a Helikon 

strand. Az impozáns öböl melyet a strand fog közre kedvelt helye a nyugodtabb 

kikapcsolódásra vágyóknak. Libás strand: A zámori városrészhez közel található a Libás 

strand. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően megújult vizesblokkok, igényes kiszolgáló 

egységek épültek a strandon melynek közvetlen közelségében, 2004 óta üzemel a Phoenix 

vitorláskikötő. Esténként zene szórakoztatja a strandra látogatókat. 

További Balaton-parti települések mindegyikén található strand. 

Az akadálymentesítés egyelőre nem megoldott a vízparti városokban. Balatongyörökön egy 

magyar fejlesztésű akadálymenetes vízi-bejáró lehet ezentúl segítségére a 

mozgáskorlátozottaknak. A szerkezet prototípusa a balatongyöröki strandon kapott helyet, ahol 

a készítők a kerekesszékesek tanácsai segítségével próbálják tökéletesíteni azt. Az építéshez 

szükséges anyagi forrást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER 

térségek közötti együttműködést segítő pályázat támogatásával sikerült biztosítani. Az átadásra 

2014. júniusában kerül sor.  

Hévízen a természetes gyógyítás és az egészségmegőrzés szinte minden eleme megtalálható, 

melyek apró részecskeként egymáshoz illeszkedve kerek egészet alkotnak. Az elemeknek 

önmagukban is gyógyító hatásuk van, de az együttes jelenlét magasabb hatékonysággal 

alkalmazható a gyógyítás, rehabilitáció és az egészségmegőrzés során egyaránt. A Hévízi 

Gyógyfürdő legfőbb feladata a gyógyítás, szolgáltatásai is főként ezen területhez kapcsolódnak. 

A gyógykezelés, gyógykúra céljából a városba érkező vendégek magas szintű kiszolgálásának 

több évtizedes múltja van. A teljeskörű diagnosztika és a 200 éves orvosszakmai kompetencia 

adja a terápia hatékonyságát. A gyógykórház egyénre szabott terápiaterv alapján szakorvosi 

vizsgálatot és komplett kúrát kínál. A gyógyításban alkalmazott terápiás eljárások, módszerek 

és kezelések kitűnően alkalmazhatóak a megelőzésben, a rekreációban. A különböző kúrák 

során a vendégek számára a fizioterápiás kezelések - iszappakolás, súlyfürdő, víz alatti 

vízsugármasszázs, szénsavfürdő, elektromos kádfürdő, diadinamic elektromos kezelés, 

interferencia kezelés, mágnesterápia, négyrekeszes galvánfürdő, ultrahang, gyógytorna, 

http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak/gyogyiszap
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak/sulyfurdo
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak/gyogymasszazs#tangentor
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak/gyogymasszazs#tangentor
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gyógymasszázs - széles spektrumából kerül összeállításra a megfelelő terápia. A tó 

akadálymentesített megközelítése minden szempontból megoldott.  

Keszthelyen és Hévízen számos helyen található uszoda, melyekben jellemzően megoldott az 

akadálymentes elérés. A 2010-ben épült Csík Ferenc tanuszoda szaunával és 2 medencével 

várja látogatóit; a keszthelyi és a Keszthelyen tanuló összes diák és óvodás tanítási időben 

térítésmentesen használhatja az intézményt, és szervezett iskolai keretek között tanulhat meg 

úszni. Az uszoda elsősorban tanuszodaként funkcionál, de iskolaidőn kívül várja a város lakóit 

és a kistérségből érkezőket is. 

 

Parkok szerepe a városban 

Az egyre inkább urbanizálódó társadalomban a városi parkok és a zöld területek az életminőség 

szempontjából stratégiai fontosságúak. Egyre több tapasztalat tanúskodik arról, hogy a 

természet jelenléte a városban sokféle módon javítja az életminőséget. A levegő és a víz 

tisztításán, a szél és a zaj megszűrésén vagy a mikroklíma stabilizációján túlmenően, a 

természeti területek társadalmi és lélektani hasznot is hajtanak, ami létfontosságú a modern 

városok lakhatósága (fenntarthatósága) és a városlakók jó közérzete szempontjából. A parkban 

sétáló városlakó stressz-szintje csökken, gondolataiba mélyed, szinte megfiatalodik, béke és 

nyugalom tölti el. A természeti elemeknek ez a „természetes nyugtató” hatása különösen 

jótékony lehet a városokban, ahol a napi élet stresszel jár. A természet jelenléte a városokban – 

szépségén, valamint jótékony lélektani és egészségi hatásán kívül – más társadalmi előnyökkel 

is járhat. A természet arra ösztönözheti az embereket, hogy otthonról kimozduljanak, 

társadalmi kapcsolatokat létesítsenek, a szomszédok egymással közös programokat 

szervezzenek. A füves, fás közterületek elősegíthetik társadalmi kötelékek kialakulását, az 

emberek kikapcsolódását, megújulását és csökkenthetik az agressziót. Az említett társadalmi és 

lélektani előnyök mellett a városba vitt természet mind a városoknak, mind pedig a 

lakosságnak gazdasági hasznot is hajthat. A fák tisztítják a levegőt, így kevesebb pénzt kell 

áldozni a légszennyezés megelőzésére és csökkentésére. A városi parkok nyújtotta 

kikapcsolódás, valamint a parkok esztétikai és történelmi értéke fokozza a város 

idegenforgalmi vonzerejét, ezáltal munkaalkalmat és jövedelmet teremt. A természeti elemek – 

a fák és a vizek – növelik a tulajdonok értékét, és ezzel együtt az adóbevételeket.  
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Keszthely és térsége különleges helyzetben van, hisz sok a zöld felület, közel a természet. A 

városi parkokban egyre több helyen találunk gyermekek és felnőttek számára kialakított 

játszótereket.  

A Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület Mozgáskorlátozottak Szakosztályaként 

2002 óta működik. Kerekesszékes vívás, úszás, gyógytorna, természetjárás. Eredményesen 

szerepelnek a környék versenyein, fogyatékos programokon, népszerűsítve és megismertetve 

az embereket szakosztállyal, és a szakosztályban folyó munkával és bemutatva, hogy a 

fogyatékossággal élők is tudnak teljes életet élni a mozgás, sport terén is. 

Számos egyéb egyesület, klub várja a sportolás iránt érdeklődőket; szinte minden sport ágát 

megtalálhatjuk a térségben. 

 

6. Szociális ellátás 

A szociális alapszolgáltatások körében a családsegítés, a gyermekjóléti alapellátási feladatok 

körében a gyermekjóléti szolgáltatás tartozik, amely ellátásáról a társulás mikrotársulások, 

valamint a Vöröskereszttel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.  

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye: A bentlakásos intézményben 

folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan 

fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, 

szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, 

gondozást nyújtó szociális otthon. Cél az idősek otthonában elhelyezett személyek 

életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó tartós 

bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális 

és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem 

szorulnak. 55 férőhelyes, teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Bekerülés 

lehetősége a jogszabályokban foglaltak  szerint. Pszichiátriai és szenvedélybeteget nem tudnak 

fogadni.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: A Szolgálat feladata, hogy a látókörébe került 

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek, családok számára komplex segítséget nyújtson. 



Oldal: 59 / 90 

 

E segítségnyújtás az elmúlt évek tapasztalatai alapján főként gyermeknevelési, magatartási 

problémák esetén tanácsadás, anyagi nehézségekkel küzdő családok számára természetbeni 

segítségnyújtás, szolgáltatásokhoz, segélyformákhoz való hozzájutásban ügyintézés, mentális 

támogatás nehéz élethelyzetekben lévők stb. esetén. 

Nappali melegedő és ingyen konyha: Szociálisan rászorulók, hajléktalanok támogatása, nappali 

melegedő és ingyen konyha elérése. 

Támogató Szolgálat: Fogyatékkal élők támogató szolgálata. (Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Filemon Református Támogató és 

Házigondozó Szolgálat, Kolping Támogató Szolgálat) 

Szociális Otthonok: a térségben több idősek otthona/szeretetotthon/pszichiátriai betegek 

otthona működik. (Szent Lukács Idősek Otthona, Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, 

Evangelikus Szeretetotthon, ESZI, stb.) 

Gondviselés Háza: nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos, mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az 

intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek.  

Házi segítségnyújtás: fizikai ellátás az ellátott lakásán. (pl: fürdetés, inkontinenciakezelés, 

étkeztetés, takarítás, mentális gondozás, bevásárlás, szociális és egyéb ügyintézés, gyógyszer 

felíratás, stb.) A jövedelemmel nem rendelkezők számára a szolgáltat ás ingyenes. 

 

7. Kórház, orvosi ügyelet 

7.1. Keszthelyi Kórház 

A városi kórház Keszthely és a térség egészségügyét szolgálja, részben Veszprém és Somogy 

megyei települések lakóit is ellátja, összesen 78 ezer embert, de a haematológiai területen Zala 

megye egészére is, csaknem 300 ezer lakosra terjed ki az ellátási területe. A Keszthelyi 

Kórházban az egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó hétközi és hétvégi központi vidéki 

ügyelet működik.  

A Keszthelyi Kórház konzorciumi tagként 242,5 millió forintot nyert el pályázati úton, mely 

keretében a rehabilitációs osztály megújult és 50 ágyon fogadja a betegeket, továbbá új 
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eszközöket szereztek be, szakrendelőket alakítanak ki, megújult az „A” épületszárny. Talán az 

egyik legfontosabb része a pályázatnak, hogy CT berendezés is elérhető lesz Keszthelyen, így 

nem kell a megyeszékhelyre utazniuk a lakosoknak a vizsgálatokhoz.  

 

Sajnos a kistelepüléseken egyáltalán nem/ vagy csak részben elérhető az orvosi ügyelet, így a 

lakosoknak a nagyobb szomszédos településekre vagy a városokba kell menniük az ellátásért.  

Egészségfejlesztési irodákat hozott létre 2013-ban az egészségügyi államtitkárság ötvenkilenc 

városban, így Keszthelyen is. A betegségmegelőző-egészségmegőrző programokat ingyen 

látogathatják az érintettek. Az iroda azzal a céllal jött létre, hogy életmódváltó programok 

segítségével megelőzze az elhízást, a dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatos 

problémákat vagy éppen a 2-es típusú cukorbetegséget. Fontos figyelmet kap a népbetegségnek 

számító depresszió megelőzése, valamint a lakosság aktív életmóddal való megismertetése is. 

A háziorvosok azok, akik ajánlják az új lehetőséget és a programokat a pácienseknek. Akinek 

például a háziorvos azt tanácsolta, fogyjon le, az egészségfejlesztési iroda nyújt további 

segítséget életmód-tanácsadással, dietetikusok közreműködésével. Eddig háromszázan 

fordultak meg a keszthelyi irodában, vettek részt tanácsadáson vagy valamilyen programon.  

Az iroda olyan ingyen elérhető sportprogramokat és előadásokat szervez, amelyekre bárki 

jelentkezhet. 2014 februárjától rendszeresen nordic walking túra indult, amelyet egy előadás 

előz meg, hogy a résztvevők megismerkedjenek a szabályokkal, mi a túra célja, kiknek szól. 

Tavasztól természetjárást, tájékozódási túrát, kerékpártúrákat, valamint sport- és 

egészségnapokat is szerveznek. Elindult a spinning, az alakformáló torna és a preventív 

gerinctorna is, valamint igénybe vehetik a Q1 Fitness Stúdió szolgáltatásait is szintén ingyen az 

egészségfejlesztési iroda pályázata által. Nagyon népszerű az egyéni gyógytorna, illetve a 

hévízi gyógytornászok által csütörtökönként tartott gerinciskola, amelyet elméleti tájékoztató 

előz meg. Minden programra az előzetesen meghirdetett helyszíneken vagy az 

egészségfejlesztési irodában lehet jelentkezni. A pályázati program 2015. február 28-ig tart. A 

cél, hogy ez idő alatt a Keszthelyi járásban élők megismerkedjenek olyan életmódváltó 

programokkal, amelyek segítségével megszeretik a mozgást, és fontos legyen nekik az 

egészségmegőrzés.  Minden hónapban szerveznek egy előadást a különféle betegségekben 

(daganat, cukorbetegség, emésztési, szív- és érrendszeri problémák) szenvedő embereknek. 

Ezek is ingyenes programok lesznek. 
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7.2. Alapellátási Intézet (ALI).  

 

Az egykor SZTK néven ismert intézmény jogutódja az Alapellátási Intézetet, ahol helyet kap 

11 háziorvosi, 5 házi-gyermekorvosi, és 4 fogászati rendelő, melyeknek rendelkezésre állási 

idejükön kívüli időpontokban, fogászatot tekintve hétvégén és ünnepnapokon 8-12 óráig, az 

intézet gondoskodik az ügyelet megszervezéséről. Továbbá az intézmény keretein belül 

működik a védőnői szolgálat, 6 fő területi védőnő, és 5 iskolavédőnő alkalmazásával. Az 

intézményben üzemel egy közös vérvételi hely, egy patika, és a Keszthely városában igénybe 

vehető ellátások színvonalát emeli a fogszabályozási szakrendelés.  

A keszthelyi központi ügyelet Keszthely lakosain kívül ellátja még Balatonszentgyörgy, 

Balatonberény, Vörs, Hollád, Tikos településeket.  

A Keszthely, Ady u. 2, kórházi telephelyen megtalálható a hévízi, és zalaszentgróti ügyelet is.  

 

 

7.3. Gyógyszertárak 

 

Keszthely városában több (8 db) gyógyszertár működik, melyek nyitva tartása a hétköznapokon 

általában reggel 7 órától este 18 óráig tart; ezen kívül pedig ügyeleti beosztás van, melyről 

minden patikában, ill. helyi újságban lehet tájékozódni. 

 

8. Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

A közös hivatal által állami feladatként illetékességi és működési körében ellátandó 

alaptevékenységek a következők: 

 Állat-egészségügyi ellátás; Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység; 

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége; Adó, illeték 

kiszabása, beszedése, adóellenőrzés; Közterület rendjének fenntartása; A fiatalok társadalmi 

integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése.   

A közös hivatal ellátja Keszthely Város Önkormányzata és Vállus Község Önkormányzata 

működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági 
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feladatokat, melyeket jogszabályok Keszthely város és Vállus község illetékességi és működési 

körébe utalnak. 

Az ügyfélfogadási időkben az ügyfelek használhatják az ügyintézők irodáit, a kijelölt 

folyosókat, és a jelen pályázat keretében kialakított akadálymentesített mellékhelyiségeket és 

baba-mama szobát.  

A keszthelyi hivatalnál szerdánként - az eltérő munkarendben dolgozók miatt - délután 17 óráig 

tart az ügyfélfogadás. 

 

A közös hivatal ügyfélfogadási rendje  

Keszthelyen: 

 Hétfő:  8 – 12 óráig; Szerda: 8 – 12 és 13-17 óráig, Péntek:8 – 12óráig 

Az ügyfélfogadási idő az általános ügyfélfogadási időtől eltérően:  

- önkormányzati lakásügyek esetében minden hónap utolsó hétfője 8,00-12,00 óra, 

- építésügyi igazgatás vidéki települések közigazgatási területeit érintően előzetes 

időpont-egyeztetéshez kötötten minden hónap első hétfője 8,00-12,00 

- pénztári ügyintézés esetében minden kedden 13,00-15,00 óra. 

Vállus Községben: kedd 8,00 órától 12,00 óráig  
 

Polgármester ügyfélfogadása: Ruzsics Ferenc polgármester fogadóórája: minden hónap első 

szerdája: 15.00 – 17.00 óráig; Keszthely, Fő tér 1. - Udvari kistárgyaló 

Jegyző ügyfélfogadása: Dr. Horváth Teréz jegyző fogadóórája: minden hónap harmadik 

szerdája: 15.00 – 17.00 óráig; Keszthely, Fő tér 1. – I. em. jegyzői iroda 

A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtábláinak jegyzéke 

1.) Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) földszint – 

Porta 

2.) Vállus Község Önkormányzata (8316 Vállus, Rákóczi F. u. 57.) önkormányzat 

épületének előtere 

 

A települési ügysegédek a járási hivatalok új, mobil ügyintézői. Az ügysegédek a közös 

hivatalokban kereshetőek fel ügyfélfogadási időben. A járási hivatal szervezetébe tartozó 

települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek 

intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is. A 

települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az 
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ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, 

valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez. 

 A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen: 

-      lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása 

-      lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása 

-      mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei 

-      szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen: 

 jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások), 

 szülői ház elhagyása iránti kérelem 

 otthonteremtési támogatás iránti kérelem 

 gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele 

 egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem 

 ápolási díj megállapítási iránti kérelem 

 közgyógyellátással kapcsolatos kérelem 

-      szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása 

-     egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és 

továbbítása 

-      az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az 

eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről 

értesítés kérése, stb.), 

-      helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét 

elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel 

-      egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén 

-      földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés 

 A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségségével 

valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés. 
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9. Járási hivatalok – kormányablakok – könnyebb ügyintézés 

 

Miért a mi munkaidőnkben csönget a kéményseprő és a postás? Miért csak munkaidőben tart 

nyitva a hivatalok nagy része? Miért vegyünk ki szabadságot, ha el szeretnénk intézni valami 

hivatalos ügyet? Nem lehetne ezt rugalmasabban megoldani?  

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére sor 

kerülne. A hivatalok, bankok, bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők 

rendelési ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő 

emberek munkarendjéhez. Az egyes intézmények kevéssé összehangolt működési ideje, illetve 

munkamódszere különösen egyes esetekben különösen nehézzé teszi az ügyintézést. 

Mindezekhez helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, amelyeket a helyi 

és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő összehangolása okoz.  

Ezek a problémák elsősorban helyi szinten jelentkeznek, ott, ahol az ügyintézés, a különféle 

szolgáltatások igénybevétele általában zajlik és ahol a gyermekek iskolába, óvodába járnak, 

valamint egyéb szociális és társadalmi, kulturális szolgáltatások vehetők igénybe.  

A problémák sokszor a helyi igények alapján, az intézmények működésének, nyitvatartási 

idejének, a szolgáltatások igénybevételi idejének racionális összehangolásával és 

módosításával, illetve egyéb segítő szolgáltatások, megoldások kidolgozásával és 

bevezetésével egyszerűen orvosolható lenne.  

A Kistérségben - ill. a járás területén - sajnos a kisebb településeken nem elérhető a hivatali és 

egyéb célú ügyintézés nagy része. A legtöbb hivatalos ügy elintézéséért - munkaügyi központ, 

okmányiroda, földhivatal, bíróság, stb. - szakorvosi ellátásért, kórházi ellátásért Keszthely 

városába kell utazniuk a kistérség lakóinak. Egy-ügyintézés miatt sajnos a legtöbb esetben 

szabadságot kell kivenniük, mert a munkaidejük lejártán túl már semmilyen hivatalos dolgot 

nem lehet elintézni.  

Külföldön már évtizedes sikeres múltja van az úgynevezett „Munka és Család Auditnak”. Ez 

egy szervezetfejlesztési eszköz, amely a családtudatos humánpolitikával próbál eredményeket 

elérni. Különböző tanulmányokból kiderült: ahol gondoskodik a munkáltató a munka-

magánélet egyensúlyba hozásáról, ott a dolgozók elkötelezettebben és motiváltabban 

végezhetik a munkájukat, javulhat a teljesítmény – így sikeresebbé válhat a vállalat is. Fontos, 
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hogy ráirányítsuk a vállalatok, intézmények figyelmét a téma fontosságára, hiszem 

Magyarországon ma is jelentős gondot jelent, hogy, főleg a foglalkoztatásban részt vevő nők 

számára, nehéz megteremteni a megfelelő egyensúlyt a családi és munkahelyi kötelezettségek 

között.  

Sajnos a Kistérség – és a járás - területén lévő hivatalokban nincs (vagy csak nagyon kevés 

helyen) lehetőség gyermekmegőrzésre, nincs szoptatóhelyiség, valamint a nyitva tartás is 

rugalmatlan. Komoly problémát jelent az, hogy egy anya a szülés utáni első hónapokban 

kimozduljon otthonról, mivel szinte alig létezik olyan hely, ahol egy, vagy több kisgyerekkel 

kulturált körülmények között, különös kényelmetlenség nélkül lehetne vásárolni, étkezni, 

ügyeket intézni és így tovább. Különösen nehéz helyzetben vannak a szoptató anyák, szinte 

sehol nincsenek meg a szoptatáshoz szükséges feltételek. A Keszthelyi Közös Önkormányzati 

Hivatalban jelen projektből kialakítottak egy baba-mama szobát az ügyfelek részére, amely 

jelentősen megkönnyíti a kisgyermekes szülők ügyintézését. 

A járási hivatalok 2013. január 1-jével kezdték meg működésüket, Budapesten kerületi 

hivatalként. A változtatással a korábbi jegyzői hatáskörök egy része átkerült az államhoz, így 

az államigazgatási feladatokat már az állam szervezetrendszerében hajtják végre. A járási 

hivatalok kialakítása utáni következő, legfontosabb lépés a kormányablakok országos kiépítése. 

A járási államigazgatási rendszer létrehozásának keretében kialakul az ügyfélszolgálati irodák 

országos hálózata, amely az állampolgárok számára tartalomban és színvonalban is magas 

szintű szolgáltatást biztosít. A Járási Kormányablakok garanciát nyújtanak arra, hogy az 

államigazgatási szervezetrendszer egységes keretek között, ügyfélközpontúan, hatékonyan és 

magas színvonalon működjön. 

A járási kormányablakok hálózata valóban “egyablakos ügyintézést” jelent majd: nem kell 

majd azt keresni, hol van a földhivatal, a munkaügyi kirendeltség vagy a népegészségügyi 

szolgálat, hanem csak egyetlen dolgot kell majd tudni; azt, hogy hol van a lakóhelyünkhöz 

legközelebbi kormányablak, ahol több mint kétezer államigazgatási, hatósági ügyet tudunk 

majd egy helyen intézni. 

Országosan több mint 300 helyszínen lesz kormányablak, így minden járásszékhely településen 

és minden olyan helyszínen, ahol jelenleg is van okmányiroda. Lesznek olyan járások, ahol 

nem csak egy, hanem több járási kormányablak is működik majd. A MÁV-val való 

http://www.jarasikormanyablak.hu/
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megállapodás szerint néhány nagyobb vasútállomáson is lesznek ügyintézést biztosító 

kormányablakok, valamint a fővárosban egy éjjel-nappal nyitva tartó kormányablakot is 

kialakítanak. A kormányablakokban dolgozó több ezer munkatárs képzése, a hivatalok 

“fizikai” kialakítása, valamint az informatikai rendszer fejlesztése jelenleg is zajlik a háttérben. 

Folyik a leendő kormányablak ügyintézők képzése a megyeszékhelyeken és a fővárosban. A 

cél az, hogy az ügyintézők a megfelelő elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátítva, a 

kormányablakok informatikai és technikai eszközeit, valamint az alkalmazandó eljárásokat is 

készségszinten ismerjék. Ennek köszönhetően a 2014-ben megnyíló integrált 

kormányablakokban ügyfélbarát, felkészült, az ügyeket jól ismerő, gyorsan és hatékonyan 

dolgozó munkatársak várják majd az állampolgárokat. 

9.1 Kormányablakok: az ügyintézés helyszínei 

2011 januárjában a megyeszékhelyeken, illetve a fővárosban összesen 20 kormányablak kezdte 

meg működését. A kormányablakok számát a 2013-tól fokozatosan növelik. 2014-ben nem 

csak a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban, hanem a járási székhelyeken is 

lesznek ilyen integrált ügyfélszolgálati irodák. A folyamat végére mintegy 360 kormányablak 

lesz az országban. A kormányablakokban 3000 ügyfélszolgálati munkaállomás áll majd az 

ügyfelek szolgálatára. A területi közigazgatási reform célja az egyablakos ügyintézés 

biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a járási 

kormányablakoknál tudják hivatalos ügyeiket intézni. A kormányablakok biztosítják, hogy az 

állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy 

elintézhessék. Azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem 

járási székhely és nem lesz kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín. 

Valamennyi kormányablak egységes arculattal, és szolgáltatásokkal nyílik meg. Minden 

helyszín akadálymentes lesz, tehát a közszolgáltatást hozzáférhetővé teszik a mozgásukban 

vagy kommunikációjukban fogyatékos személyeknek, valamint az időskorúaknak, a 

járókerettel vagy babakocsival közlekedőknek. A hálózat egyrészt a jól ismert és bejáratott 

okmányirodákból és olyan új, jól megközelíthető helyszínekből áll össze, ahol egyébként is sok 

ember fordul meg pl. pályaudvar, TESCO, városi kirendeltségek. 
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Kormányablakokban intézhető ügyek 

2014-ben az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak rendszert. Ugyanakkor a 

kormányablakok tevékenysége további funkciókkal is bővül: fokozatosan átveszik majd a 

szakigazgatási szervekhez tartozó ügyek intézését is. Számottevően, azaz százötvenről több 

mint kétezerre bővül az intézhető, indítható ügyek száma. Mindez egységes informatikai 

rendszereket, illetve zökkenőmentes kapcsolatot feltételez az ügyfélkiszolgálást végző 

kormányablak-ügyintézők számítógépei és a back-office alkalmazások, valamint a 

szakigazgatási rendszerek között. 

A kormányablakok jelenleg négy szolgáltatástípust nyújtanak: 

– kérelmek terjeszthetők elő és bejelentések tehetők meg, 

– tájékoztatás igényelhető egy adott ügy várható ügymenetéről, valamint az ügyfél jogairól és 

kötelezettségeiről, 

– szakmai, informatikai támogatás az egyedi ügyek intézéséhez, 

– iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatás a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben. 

Témakörök: 

– egészségügyi vonatkozású folyamatok, 

– szociális és családtámogatási témák, 

– kereskedelmi és szolgáltatási ügyek, 

– építésügyi, vállalkozási ügyek. 

TAJ-kártyát, illetve Európai Egészségbiztosítási Kártyát is igényelhetünk a 

kormányablakokban, és akár családipótlék-igénylésünket is benyújthatjuk. 
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Kormányablak ügyintézők 

Az ügyintézés családbarát, egységes arculatú helyszínein az állampolgárok színvonalas 

kiszolgálását ígérik. Az új rendszer egyik pillére a humán erőforrás: a kormányablak 

ügyintézők kiválasztása, képzése nagy gonddal történik. 

A kormányablakokban kizárólag speciálisan képesített ügyintézők dolgozhatnak, akik széles 

körű ismeretekkel rendelkeznek. Ezen ismeretek közé tartozik a magas fokú szakmai 

felkészültség, a segítőkészség, a problémakezelő képesség és az udvarias viselkedés. A leendő 

dolgozók képzése, felkészítése sikeresen, jó eredménnyel befejeződött. 

Informatikai újítások, modern ügyintézés 

Két fontos újdonság segíti majd az állampolgárt az új ügyintézési rendszerben. Az egyik a 

tablet, amely a kormányablakban az ügyfél kommunikációs eszköze lesz: ezen adhatja meg 

ügyfélkapus belépőjét, fizethet bankkártyával, kitölthet, jóváhagyhat és elküldhet 

dokumentumokat. 

A másik újdonság az „ivüsz”: az állampolgár távolról, az interneten léphet valós idejű, 

interaktív videokapcsolatba az ügyintézőkkel, például egy formanyomtatvány közös 

kitöltésekor. 

Fontos fejlemény lesz a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (szeüsz) körébe 

tartozó rendelkezési nyilvántartás létrejötte is. E szolgáltatás keretében az állampolgár 

nyilatkozatot tehet arról, hogy milyen módon akar kommunikálni a közigazgatással, és ennek 

során hogyan akarja magát azonosítani. Az interakcióra négy csatorna állna rendelkezésre: 

fizikai ügyfélszolgálat a kormányablakoknál, a telefonos és elektronikus kapcsolattartás, 

valamint az utóbbi támogatására létrejön az interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatás 

(IVÜSZ). A cél természetesen az, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban vegyék igénybe 

az elektronikus csatornákat, hiszen a modern közigazgatás megteremtésének egyik központi 

eleme az elektronikus közigazgatási szolgáltatások kialakítása, majd használatuk ösztönzése. 
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A kormányablak rendszer kiépítése 

A teljes kormányablak-rendszer kiépítésére mintegy 30 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 

kell finanszírozni a fejlesztés három, fizikai, szellemi és informatikai pilléréhez kapcsolódó 

mintegy tíz projektet. 

A fizikai pillér keretében több mint 300 helyszínen zajlanak az építési beruházások, illetve a 

bútorbeszerzések. 

A szellemi pillér keretében egy új, moduláris ügyintézői felületet fejlesztenek ki a 

kormányablakokban dolgozó munkatársak számára. Ennek alapeleme egy központi tudástár a 

több mint kétezer ügytípus közötti eligazodáshoz. Ez egyrészt megkönnyíti az ügyintézők, 

illetve telefonos és online ügyfélszolgálati munkatársak számára az ügyfelek kiszolgálását, 

másrészt az ügyfelek számára is közérthető formában teszi hozzáférhetővé az ügyleírásokat. Az 

ügyintézői felületbe integrálódik az ügyfél-azonosítás, illetve a fizetés is. A szellemi pillér 

fontos része az érintett ügyintézők és ügyfélszolgálati munkatársak képzése is; 6800 

kormányablak-ügyintéző képzése zajlott 2013-ban. 

Az informatikai pillér egyik eleme az egységes infrastruktúra kialakítása. Ennek keretében 

nagy léptékű hardverbeszerzés is elindult, összesen hárommilliárd forint értékben. Erre már 

csak azért is szükség van, mert a 20 megyei kormányhivatal, a mintegy 200 járási hivatal és a 

több mint 300 okmányiroda összesen mintegy 32 ezer munkaállomása rendkívül eltérő műszaki 

tartalmat testesít meg, ami lehetetlenné tenné az egységes színvonalú működést. Az új 

beszerzések keretében a meglévő 37 ezer számítógép felét tudják lecserélni a járási és a megyei 

front-office és back-office infrastruktúra korszerűsítéseként. Ha létrejön az egységes it-

infrastruktúra, a jelenlegi szétaprózott, heterogén, kézi vezérlésű üzemeltetést egységes 

menedzsment válthatja fel. 

 

9.2. A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok 

1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-

nyilvántartás stb.) 

2.) Szociális igazgatási feladatok: 
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- időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása 

- ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása 

- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány 

kiállítása 

- hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása 

3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

- temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése 

- temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés 

4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok 

· a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további 

igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról 

való döntés 

· a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és 

támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés 

5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

közül: 

· a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel 

rendelkező polgárok tekintetében 

6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, 

· részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság megszűnéséről készített 

határozatról 

7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül: 

· Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének fogadása, 
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· bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele 

· érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról 

8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül: 

· állatotthon létesítésének engedélyezése 

· állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az 

állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében 

9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül: 

· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciális 

hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés 

· az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek adatainak 

pontosításában történő közreműködés 

10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

Távhő: 

· szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 

ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog 

megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása 

· a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése 

Villamosenergia: 

· fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 

kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 

vonatkozó kötelezettség megállapítása 

· mérőhelyre való bejutás engedélyezése 
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Földgáz: 

· a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási 

szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói 

berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség 

megállapítása 

· mérőhelyre való bejutás engedélyezése 

11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· állandó menazséria működésének engedélyezése 

12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan 

víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított 

egy éven belül nem teljesíti 

· az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése 

· a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 

berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására 

· vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása 

· a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató felhívására határidőn belül nem 

tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat 

megszüntetésének, 

· egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése 

· a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása 

· a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére 

· a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése 
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13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül: 

· régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum 

értesítése 

14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül: 

 

· a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által 

meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása 

· a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása 

· az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában 

történő közreműködés. 

· az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető 

közoktatási intézmény megbízottjának. 

 

15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, 

eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy 

vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat 

részére. 

16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: 

· az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében 

ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság 

17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével 

kapcsolatos eljárás lefolytatása 

18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül: 

· levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása 
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 Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok: 

1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre 

2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül: 

· az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása 

· a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat 

anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot) 

· a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 

· a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához 

· védelembe vételről és megszüntetésről való döntés 

· családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat 

· iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés 

felülvizsgálata 

2014. február 20-án az országos kormányablak megnyitó sorozat első zalai állomásához 

érkezett, Hévízen indították útjára az egyablakos ügyintézést.  

Az új helyszín megnyitóján a jelenlévők szemrevételezhették a polgármesteri hivatalhoz 

tartozó épületrészben kialakított kormányablakot, mely a legmodernebb technológiával készült 

el. A kormány – tekintettel a költségvetés feszített helyzetére – elsősorban uniós forrásokból 

valósítja meg az ország integrált ügyfélszolgálati rendszerét. Hévíz esetében azonban a 

szerkezeti és infrastrukturális egységesítés megvalósítását, a kormányablak kialakításával 

kapcsolatos finanszírozást a Hévíz Város Önkormányzata – a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériummal együttműködve – jelentősen segítette. A város természetesen az arculati 

elemek megtervezésében, a bútorzat, valamint a modern informatikai eszközök beszerzésében 

is aktívan együttműködött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal. 
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Az így létrejött hévízi kormányablakban az okmányirodai feladatok ellátásának feltételei is 

teljes körűen biztosítottak. A modern környezetben megbízható és elhivatott ügyintézők segítik 

majd az állampolgárokat, akik így megtapasztalhatják az egyablakos ügyintézés előnyeit. 

A kormányablakok országos hálózatának egyes új helyszíneit – a költségvetési források 

fokozatos rendelkezésre állásához igazodóan – lépcsőzetesen adják át 2014 februárjától 

kezdődően.  

 

Járás illetékességi területe: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, 

Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, 

Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, 

Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, 

Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár 

 

A Járási Hivatal épületének nagy részén az akadálymentesítés még nincs megoldva – kivéve az 

Okmányiroda és a Földhivatal. Az épület felújítására és átalakítására kész tervek vannak, 

jelenleg támogatási forrás hiányában még nem kerülhetnek kivitelezésre. 

A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014 nyarán jelen TÁMOP projektnek 

köszönhetően akadálymentesített baba-mama szobával egészült ki, melyet a hivatal ügyfelei 

számára alakítottak ki. 

 

10. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) magyar állami adóztatási szervezet 2011. január 1-jén 

alakult az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, illetve a Vám- és Pénzügyőrség 

összevonásával. Több mint 22 ezer dolgozója 1115 különböző feladat ellátásával biztosítja a 

magyar állam költségvetési bevételeinek 93 százalékát. A szervezet három szakmai területre 

tagozódik.  

Az adó szakterület felel az adók, járulékok, illetékek és köztartozások beszedéséért és 

ellenőrzéséért. Naponta frissülő adatbázisokkal, kalkulátorokkal, ingó és ingatlanárverések 

szervezésével hozzájárul a NAV szolgáltató, ügyfélcentrikus arculatához. Ügyfél tájékoztató és 
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Ügyintéző Rendszere biztosítja az ügyfelek naprakész tájékoztatását, lehetővé teszi a telefonos 

ügyintézést. A vám- és pénzügyőri szakterületen dolgozók a pénzügyőrök vagy vámosok, de a 

köznyelv gyakran nevezi őket fináncoknak is. Ők ellenőrzik a vámhatárokon bonyolódó áru- és 

utasforgalmat, kezelik a vámokmányokat, elvégzik a szükséges vámkezeléseket, illetve 

üzemeltetik a közúti határátkelőhelyeket. Ezen kívül a pénzügyőrök jövedéki igazgatási és 

ellenőrzési feladatokat is ellátnak, továbbá elvégzik a regisztrációs adó kiszabásával és 

beszedésével kapcsolatos teendőket is. A pénzügyőrök országszerte bárhol szúrópróbaszerűen 

megállíthatják a személygépkocsikat és teherautókat. A pénzügyi nyomozók gazdasági, 

pénzügyi bűnügyeket derítenek fel. A rendőrség nyomozóitól az általuk üldözött 

bűncselekmények köre és speciális szaktudásuk, tapasztalatuk különbözteti meg őket. 

Munkájukat ügyészi felügyelet mellett végzik. Hatáskörükbe az adózással, a gazdálkodással, 

hazai és uniós pályázatokkal kapcsolatos visszaélések, szellemi tulajdonjog-sértések (hamisítás, 

kalózszerverek működtetése) tartoznak.  

A NAV keszthelyi kirendeltsége Keszthelyen a Szalasztó utca 3/B. szám alatt található. Az 

intézmény előtt fizető parkoló áll rendelkezésre. 

 

11. Keszthelyi Járásbíróság és Keszthely Városi Ügyészség 

Magyarországon az igazságszolgáltatást a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság és 

a közigazgatási és munkaügyi bíróság gyakorolja. Az első fokon eljáró kerületi és városi 

bíróságok jogutódjai 2013. január 1-jétől a járásbíróságok. E bíróságok hatáskörébe tartoznak 

mindazok az ügyek, amelyekben az elsőfokú eljárást törvény nem utalja más bíróság elé. A 

legtöbb üggyel első fokon, a járásbíróságok szintjén találkozhatunk. 

A Keszthelyi Járásbírósághoz a Járás területéről érkező ügyekkel foglalkoznak. Az 

ügyfélfogadási rendnek megfelelően lehet bejutni a Bíróság épületébe. Az épület előtt fizető 

parkoló található. A mozgáskorlátozott személyek gépkocsival, ellenőrzés után behajthatnak az 

intézmény zárt parkolójába és a részükre kijelölt parkolót használhatják. Ügyfélfogadási időben 

az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeket szabadon használhatják: mellékhelyiség, 

folyosók, tárgyaló termek, kezelő irodák.  
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12. Közszolgáltatók a Kistérség területén 

 Áramszolgáltatás: E-ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. 

 Gázszolgáltatás: E-ON Közép-Dunántúli Gázszolgáltató Rt. 

Az EON Áram/Gázszolgáltató Zrt-nél online felületen elérhető az ügyintézés, valamint 

a telefonos ügyfélszolgálat reggel 7 órától este 20 óráig fogadja az ügyfelek hívásait. A 

személyes ügyfélszolgálat hetente két nap, hétfőn reggel 8 órától 14 óráig, szerdán 12 

órától 18 óráig érhető el Keszthelyen a Georgikon u. 24. szám alatt.  

 Vízszolgáltatás: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Nyugat-Balatoni Igazgatósága. Az 

ügyfélszolgálati iroda érkezési sorrendben fogadják az ügyfeleket, de a gyorsabb 

ügyintézés érdekében  lehetőséget biztosítanak  a személyes ügyintézés időpontjának 

előzetes lefoglalására e-mailben is.  

 Távhőszolgáltatás: VÜZ Nonprofit Kft. 

 Kábeltelevízió szolgáltatás: Hír-Sat 2000 Kft. A szolgáltató hétköznapokon reggel 8 

órától 16.30-ig várja ügyfeleit. A könnyebb ügyintézés érdekében a hétfői napokon 

hosszított nyitva tartással, este 20 óráig tart nyitva. Az online szolgáltatások között 

ügyfélkapu működik, melyen keresztül az ügyfél megtekintheti saját számláinak, és 

befizetéseinek listáját, szerződése adatait. A hibabejelentő segítségével gyorsan és 

egyszerűen jelezheti, ha szolgáltatásunkban hibát észlelt. 

 Szemétszállítás: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 

 Hulladékkezelés: KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. 

 

13. Postai szolgáltatás 

A térségben a postai szolgáltatás postahivatalokban és mobil postán érhető el. A postahivatalok 

hétfőtől péntekig Hévízen, Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen, Gyenesdiáson, Alsópáhokon, 

Sármelléken, Zalaváron Zalaapátiban, Cserszegtomajon és Keszthelyen 4 hivatallal érhetőek el. 

Jellemzően reggel 8 órától délután 16/17/18 óráig tartanak nyitva a hivatalok. Szombati nap 

csak a keszthelyi 1. sz. postahivatal érhető el, reggel 8 órától déli 12 óráig.   
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13.1. Mobil Posta 

A Magyar Posta elindította az úgynevezett Mobil Posta szolgáltatását, amelynek lényege, hogy 

a postai küldemények felvételét és kézbesítését egy központi postáról induló, naponta 3-5 

települést érintő, gépkocsival közlekedő postás látja el. E kistelepüléseken - amelyek közül 

sokban nincs állandó postahivatal (jellemzően a 600 fő lakos alatti települések) - igény esetén a 

postás valamennyi háztartást érinti, és a kézbesítés mellett leveleket, csomagokat, 

pénzküldeményeket, táviratokat vesz fel, biztosítja a megtakarítási szolgáltatásokat, és 

értékesíti a postai profilba tartozó egyéb termékeket. Az érintett településeken a Mobil Posta 

szolgáltatását igény esetén fix felvételi pontok egészítik ki. Mobil posta szolgáltatás hétfőtől 

péntekig, napi néhány órában található a következő településeken: 

Felsőpáhok, Bókaháza, Szentgyörgyvár, Vállus, Dióskál, Egeraracsa:, Gétye, Ligetfalva, 

Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalaköveskút, Zalaszentmárton 

13.2. Postapartener 

A Postapartner program keretében vállalkozók és önkormányzatok végzik a postai 

szolgáltatást. Postapartnerek: Esztergályhorváti, Várvölgy, Karmacs, Nemesbük, Rezi, 

Zalacsány, Zalaszántó 

 

14. Bank-és pénzintézetek, automaták 

Keszthelyen 14 bank képviselteti magát 24 bank automatával. A bankok közül néhány 

akadálymentesített, kerekesszékkel és babakocsival is megközelíthető, a gyerekek számára 

játszósarok van kialakítva, ami nagy segítség a szülőknek, míg ügyeiket intézik. Fontos lenne, 

hogy a többi pénzintézet is kövesse a jó példákat és segítségére legyen az ügyfeleinek.  

A kisebb településeken sajnos sem bank, se bankautomata nincs, így a vidéki lakosságnak 

nagyobb településre, vagy a városokba kell menniük pénzügyeiket intézni. 

Jellemzően a bankokban sorszámos rendszer alapján következnek az ügyfelek, amelyeket tábla 

és szignál jelez, azonban a gyengénlátók, ill. vakok számára ez értékelhetetlen. Nagy segítség 

lenne számukra, ha a sorszámot bemondanák.  
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A kisgyermekkel érkező ügyfelek szinte minden bank épületében megtalálhatják a gyerekeknek 

kialakított játszósarkot, melyben a kicsik lefoglalhatják magukat, míg a szülők ügyet intéznek.  

 

15. Rendőrség 

Keszthelyi Rendőrkapitányság 

A Rendőrkapitányságot a 107 vagy a 112-es, ingyenesen hívható telefonszámon érheti el bárki 

az ügyfélfogadási időn túl is. Az Rendőrség épülete részben akadálymentesített. A térségben 

Hévízen és Balatongyörökön található Rendőrörs, valamint körzeti megbízotti iroda 

Cserszegtomajon, Sármelléken, Zalaapátiban és Zalacsányban.  

 

16. Információszolgáltatás 

A térségi információszolgáltatás rendkívül fontos, nem csak az idegenforgalom és a turizmus 

szemszögéből. A helyi információszolgáltatók jellemzően a Tourinform Irodák. Turisták 

szakszerű tájékoztatására kialakított iroda, ahol személyes tájékoztatást, szórólapokat, 

kiadványokat, esetenként plusz szolgáltatásokat érhet el a turista, mint: kerékpárkölcsönzés, 

kávézó, pihenő- és gyermek játszósarok, szuvenír bolt stb. A Tourinform irodák hálózata egy 

Európában egyedülálló, egész Magyarország területére kiterjedő turisztikai információs 

rendszer része, amely a Magyar Turizmus Zrt. szakmai irányítása mellett lát el tájékoztató és 

értékesítési feladatokat. Tourinform térségi irodái: Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, 

Vonyarcvashegy, Balatongyörök.  

Az irodák mellett időszakosan megjelenő információs füzetek, touch-info pontok is elérhetőek, 

amik segítségére lehetnek mind a helyi lakosok, mind a térségbe látogató vendégek számára. 

17. Internetelérés 

A kávézók, éttermek és szórakozóhelyek esetében már lassan alapelvárás a wi-fi hozzáférés, 

így például Keszthely belvárosában már szinte minden vendéglátóhelyen tudunk kapcsolódni a 

világhálóra a telefonunkkal vagy a laptopunkkal.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa


Oldal: 80 / 90 

 

Ingyenes vezeték nélküli hálózatot építetett ki Keszthely Város Önkormányzata a megújult 

Főtéren. Az internetre jelszó nélkül bárki rákapcsolódhat laptopjával vagy okostelefonjával. 

 

18. Nyilvános illemhelyek 

Keszthely városában több helyen találhatók nyilvános illemhelyek, de vélemények szerint még 

ezek is kevésnek bizonyulnak, így jobb híján a benzinkutak, gyorséttermek, üzletek, 

intézmények mellékhelyiségeit használhatják a látogatók.  

Az intézményekben, bankokban jellemzően nem található az ügyfelek által is használható 

mellékhelyiség.  
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Összefoglalás és javaslattétel 

A mindennapi életben tapasztalható, hogy sokszor a legegyszerűbb ügyek elintézése sem 

oldható meg nehézségek nélkül. A hivatali nyitvatartási idők, az egyes intézmények kevéssé 

összehangolt működési ideje, megközelíthetősége, elérhetősége különösen nehézzé teszi az 

ügyintézést.  Mindezekhez, helyenként hozzájárulhatnak a helyi közlekedési nehézségek is, 

amelyeket a helyi és helyközi tömegközlekedési járatok menetrendjeinek nem megfelelő 

összehangolása okoz; az akadálymentesítés és a parkolási nehézségek megoldásának hiánya. 

 

Felméréseink, és a megkérdezett lakosok véleménye alapján a következő javaslatot tesszük az 

intézmények felhasználóbaráttá tételéhez. 

Rugalmas ügyintézési idő kialakítása, mellyel biztosítható az eltérő munkarenddel dolgozók 

ügyintézése. A hét néhány munkanapján a délutáni ügyfélfogadási idő meghosszabbítása. 

Telefonos előjegyzésre, bejelentkezésre való lehetőség, a várakozási idők csökkentésére. 

Családos és mozgássérült parkolóhelyek kialakítása az intézmény közvetlen közelében. 

Az intézményben a könnyebb eligazodás segítő ügyfélszolgálat vagy információs pult 

kialakítása az ügyfelek számára, internetes ügyfélpulttal, „beszélő” sorszám-automatával, 

gyereksarokkal, valamint, mozgáskorlátozott-, és családbarát kialakítású mellékhelyiségekkel. 

Teljeskörű akadálymentesítés - küszöb nélküli, automata ajtók és lift. A korlátozott 

látóképességűeknek taktilis vezetősávok, a padlóburkolaton lévő érdesített sávok és Braille 

írással kiegészült táblák, melyek segítik a tájékozódást. A mozgás- és látássérült ügyfeleknek 

külön ügyfélpult, ahol őket az ügyfélhívó rendszer hangbemondással is tájékoztatja.  

A társadalmi megelégedettség, felhasználóbarát felületek növelése érdekében szükséges 

azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és 

javítása, amelyek a felhasználóbarát települési környezet fejlődését segítik, továbbá 

hozzájárulnak a társadalmi aktivitás növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, 

hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a 

gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. 

Nem egységesíthető, hogy minden települési önkormányzatnak ugyanarra a fejlesztési célra 

kell elkülönítenie forrást, hisz minden település más-más megoldandó problémával küzd; de 

célszerű minden évben felülvizsgálni a fennálló problémákat, fontossági sorrendet felállítani és 

forrást biztosítani a feladatokra. 
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Kérdőív eredmények:  

 

Ön szerint, kinek a feladata a kisgyermekes-szülőbarát szolgáltatások elterjesztése? 

Állam 
 

22% 
 

Önkormányzat 
 

32% 1. 

Járás 
 

9% 
 

Intézmények 
 

19% 
 

Állampolgárok 
 

9% 
 

Egyéb 
 

0% 
 

Nem tudja 
 

6% 
 

Nem válaszol 
 

3% 
 

 

 

Mely intézményeket használja leggyakrabban?  

Iskola 
  

4 

Orvosi rendelő / Kórház 
  

4 

Egyház 
  

6 

Önkormányzat / polgármesteri hivatal 
  

7 

Rendőrség 
  

10 

Járási hivatal (okmányiroda, munkaügy, 

gyámügy, építésügy, földhivatal, 

népegészségügy 
  

9 

Volán 
  

5 

MÁV 
  

6 

Szociális intézmények 
  

8 

Művelődési intézmények / Színház 
  

2 

Posta 
  

1. 

Bankintézmény 
  

2 

Könyvtár 
  

3 

Egyéb 
  

9 
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Értékelje 1-től 5-ig a felsorolt intézményeket, szolgáltatókat, akik az Ön megítélése szerint 

a legjobb szolgáltatást nyújtják, akikhez szívesen fordul és megbízik bennük? 5-es: 

igen,teljes mértékben elégedett vagyok 4-es: igen, elégedett vagyok 3-as: nem, vagyok 

elégedett 2-es: egyáltalán nem vagyok elégedett 1-ös: nem tudom megítélni  

  
átlag 

 
Önkorményzat / Polgármesteri hivatal 

 
2.16 

 
Járási hivatal - Földhivatal, Okmányiroda, 

Építésügy, Munkaügy, stb.  
1.84 

 

NAV (APEH) 
 

1.63 
 

Kórház / Orvosi rendelők 
 

2.21 
 

Rendőrség 
 

1.68 
 

Iskola 
 

2.26 
 

Óvoda 
 

2.37 
 

Bankok 
 

1.79 
 

Posta 
 

2.11 
 

Szociális intézmények 
 

1.74 
 

Művelődési intézmények / színház / könyvtár 
 

2.84 
 

 

Melyik intézményeknek/szolgáltatóknak/hivataloknak kellene fejlődniük ügyfélbarát 

szempontból?  

Iskolák 
  

5 

Orvosi rendelő / Kórház 
  

1. 

Egyház 
  

- 

Önkormányzat / polgármesteri hivatal 
  

4 

Rendőrség 
  

5 

Járási hivatal (okmányiroda, munkaügy, 

gyámügy, építésügy, földhivatal, 

népegészségügy 
  

4 

Volán 
  

2 
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MÁV 
  

2 

Szociális intézmények 
  

5 

Művelődési intézmények 
   

Bankintézmény 
  

6 

Posta 
  

3 

Könyvtár 
  

- 

 

Mire lenne szükség az Ön által használt intézményekben?  

Rugalmas nyitva tartás  
  

1. 

Igyenes parkolás  
  

2 

Babakocsi tároló  
  

6 

Pelenkázó 
  

6 

Akadálymentesített járda, megközelíthetőség  
  

3 

Baba- mama szoba  
  

6 

Előzetes bejelentkezés biztosítása  
  

4 

Családos parkolók (babakocsik ki- és 

bepakolására)    
5 

Gyermekmegőrés 
  

7 

Gyermek játszó szoba 
  

8 

 

 

Kisgyermekes szülőként milyen szolgáltatásokra, lehetőségekre lenne szüksége az Ön 

településén?  

Több játszótér 
  

1. 

Gyermekmegőrző 
  

3 

Játszóház 
  

2 

Több rendezvény a kisgyermekes szülőknek 
  

2 

Egyenletesebb járdák a könnyebb 

babakocsis közlekedés érdekében   
1. 
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Több gyalogos átkelőhely 
  

5 

Baba-Mama programok 
  

2 

Segítség az utazásban, hogy Járási székhely 

település elérhető legyen   
4 

Baba-barát buszjárat 
  

4 

 

Amennyiben dolgozik / iskolába jár, mivel közlekedik leggyakrabban munkahelyére? -  

Gyalog 
 

15% 3 

Busszal 
 

12% 4 

Vonattal 
 

1% 5 

Autóval 
 

43% 1. 

Falubusszal 
 

1% 5 

Kerékpárral 
 

28% 2 

 

Mennyi időt tölt munkába / iskolába járással várakozással együtt? (egy irány)  

0-10 perc 
 

35% 2 

10-30 perc 
 

47% 1. 

30-60 perc 
 

18% 3 

60 perc felett 
 

0% 
 

 

Ha nem munkába / iskolába jár, használja-e a tömegközlekedést? 

Igen, gyakran 
 

18% 3 

Igen, néha 
 

44% 1. 

Nem  
 

38% 2 

 

Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, mivel utazik?  

Busz 
 

76% 1. 

Vonat 
 

24% 1 
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Szokott-e települése falubuszával közlekedni?  

Igen 
 

0% 
 

Nem 
 

52% 1. 

Nincs ilyen szolgáltatás 
 

30% 2 

Nem hallott róla, hogy van ilyen szolgáltatás 
 

18% 3 

 

 

Elégedett-e a települése tömegközlekedésével, járatsűrűségével, irányvonalaival?  

Igen 
 

0% 
 

Részben 
 

41% 1. 

Nem  
 

33% 2 

Egyáltalán nem  
 

13% 3 

Nem használja 
 

13% 3 

 

Megfelelő-e a járatsűrűség a környező településekre?  

Igen 
 

7% 3 

Nem 
 

30% 2 

Részben 
 

57% 1. 

Csak hétköznap 
 

6% 4 

 

 

Amennyin Ön nem keszthelyi, mennyi időbe telik, míg a járási székhelyre, Keszthelyre 

elér bármely közlekedési eszközzel?  

0-10 perc 
 

10% 3 

10-30 perc 
 

60% 1. 

30-60 perc 
 

30% 2 

 

Megfelelő-e a járatsűrűség a járási székhelyre, Keszthelyre?  
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Igen 
 

10% 4 

Nem 
 

27% 2 

Részben 
 

49% 1. 

Csak hétköznap megfelelő 
 

14% 3 

 

Milyen javaslata van a közlekedés javítására?  

Sűrűbb járatok 
 

29% 2 

Több (busz)megálló 
 

0% - 

Hétvégi gyakoribb járatsűrűség  
 

15% 4 

Csatlakozások javítása  
 

21% 3 

Kisebb autóbuszok  
 

35% 1. 

Nagyobb autóbuszok 
 

0% - 

 

A tömegközlekedéssel megfelelően eléri-e a távolabbi helyen lévő intézményt, hivatalt a 

nyitva tartási időben? 

  
100% 

 
Igen 

 
33% 2 

Nem, rövid a nyitva tartás  
 

66% 1. 

Nem, hamar eljön a buszom, nem tudok 

bemenni   
1% 3 

 

 

Szokott-e szívességből munkát végezni rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak?  

Igen, gyakran 
 

45% 2 

Igen, ritkán 
 

49% 1. 

Egyáltalán nem 
 

6% 3 

 

Amennyiben igennel válaszolt, jelölje be azokat a szívességeket, melyeket családja, 

rokonai, szomszédai, barátai részére szokott végezni!  
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Házimunka / Takarítás / Sütés-főzés 
  

4 

Kertimunka 
  

2 

Bevásárlás 
  

1. 

Házkörüli javítások 
  

6 

Gyermekfelügyelet 
  

3 

Festés-mázolás 
  

6 

Beteglátogatás 
  

5 

Gyermek korrepetálás 
  

6 

 

Milyen szívességeket tenne / segítséget nyújtana a településén, lakókörnyezetében 

élőknek, amennyiben lenne rá lehetősége?  

Kerti munka 
  

3 

Házimunka / Sütés-főzés / Takarítás 
  

5 

Bevásárlás 
  

1. 

Házkörüli javítások 
  

5 

Gyermekfelügyelet 
  

4 

Gyermek korrepetálás 
  

2 

Festés-mázolás 
  

6 

Beteglátogatás 
  

5 

Egyéb 
  

7 

 

Elégedett-e az alábbi intézmények nyitva tartásával? Írja be a számokat 1-től 5-ig! 5-es: 

igen,teljes mértékben 4-es: igen, 3-as: nem, 2-es: egyáltalán nem, 1-ös: nem tudom 

megítélni  

  
átlag 

 
Orvosi rendelő / kórház 

 
2.25 

 
Könyvtár / Művelődési ház / Színház 

 
2.7 

 
Bankok 

 
2.15 

 
Posta 

 
2.3 
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Polgármesteri hivatal / Önkormányzat 
 

2.35 
 

Iskolák 
 

1.9 
 

Szociális intézmények 
 

2 
 

Volán, MÁV tudakozó, pénztár 
 

1.85 
 

Rendőrség 
 

1.95 
 

Bölcsőde 
 

1.9 
 

Óvodák 
 

2.1 
 

Okmányiroda  
 

1.95 
 

Földhivatal 
 

1.8 
 

Gyermekvédelem és gyámügy 
 

1.7 
 

NAV (APEH) ügyfélszolgálati iroda 
 

1.7 
 

 

Ön szerint milyen hivatali (okmányiroda/ önkormányzat/ földhivatal/ építésügy/ 

gyámügy/ NAV, stb.) nyitva tartás lenne megfelelő?  

Hétfőtől- Péntekig 8 órától 16 óráig 
 

0% - 

Hétfőtől-Péntekig 8 órától 18 óráig 
 

31% 2 

Hétfő/Szerda/Péntek 8-16 óráig és 

Kedd/Csütörtök 8-19 óráig  
56% 1. 

Hétfőtől-Szombatig 
 

13% 3 

 

Amennyiben Ön keszthelyi, és használja a városon belüli helyijáratokat, kérjük válasszon 

az alábbi lehetőségek közül.  

Igen, használom és elégedett vagyok 
 

8% 3 

Igen, használom, de elégedetlen vagyok  
 

8% 3 

Nem használom, mert előbb ér be / később 

indul stb. mint, ahogy szükségem lenne rá  
45% 1. 

Nem használom, mert elégedetlen vagyok vele 
 

39% 2 
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Van-e orvosi ellátás / orvosi ügyelet az Ön településén?  

Igen, van 
 

94% 1. 

Nincs 
 

6% 2 

Nem tudja 
 

0% - 

 

Megfelelő-e az orvosi ellátás / orvosi ügyelet elérhetősége (rendelési, ügyeleti idő) az Ön 

településén?  

Igen, teljes mértékben 
 

20% 3 

Igen 
 

47% 1. 

Részben 
 

33% 2 

Nem 
 

0% - 

 

Amennyiben nem elérhető orvosi ügyelet / ellátás az Ön településén (ügyeleti, rendelési 

idő, stb.), tud-e más település ellátójához fordulni?  

Igen 
 

52% 1. 

Igen, részben 
 

24% 2 

Nem 
 

24% 2 

Egyáltalán nem 
 

0% - 

 

 


