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I. fejezet –A szükségletfelmérés módszerei 

 

Keszthely Város Önkormányzata megbízásából, a 174/2012. (V.31.) sz. képviselő-

testületi határozat alapján megkötött megbízási szerződés szerint 2012. június 6.-án 

álltunk neki a projekt előkészítését megalapozó tanulmány készítésének. 

 

A szükségletfelmérés készítéséhez kapcsolódó kutatás során a helyi lakosság körében 

kérdőíveket töltöttünk ki a városban működő, elsősorban kisgyermekes szülőkkel 

kapcsolatot tartó intézmények (bölcsőde, óvodák, védőnői szolgálat, Alapellátási Intézet, 

Művelődési Központ, Nagycsaládosok Egyesülete, Kistérségi Társulás, helyi egyesületek) 

segítségével. A felmérés során összesen 88 db kérdőív érkezett vissza értékelhető módon 

kitöltve. Ezek elemzését követően vontuk le a következtetéseket a kisgyermekes szülők 

igényeit, szükségleteit illetően, illetve fogalmaztunk meg javaslatokat Keszthely Város 

Önkormányzata számára. 

 

Ezen kívül a fenti intézmények vezetőivel személyes interjút folytattunk le, hogy 

véleményüket a projekttel kapcsolatban megismerjük, és a javasolt fejlesztési területeket 

behatároljuk. Bekértük továbbá a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, 

intézmények szakmai programját, hogy megvizsgáljuk az ahhoz való illeszkedés 

lehetőségeit. 

 

Kérésünkre a tervezett pályázati program egyeztetésére a Civil Egyeztető Fórum 

segítségével és szervezésében került sor a keszthelyi Polgármesteri Hivatal Dísztermében 

2012. június 29.-én, 14.00 órakor megrendezett civil kerekasztal ülésének keretében. Itt 

ismertetésre került a pályázat tervezett szakmai programja, melyhez a civil szervezetek 

meghívott képviselői hozzászólhattak, valamint kifejezhették támogatásukat. 

 

A kérdőíveket, interjúkat, illetve egyéb mellékleteket (CEF ülés meghívója, jelenléti íve, 

támogató nyilatkozatok) a szükségletfelméréshez csatoljuk. 
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II. fejezet – Helyzetelemzés a célcsoportokról 

 

A célcsoportok jellemzőinek, igényeiknek, szükségleteiknek bemutatása  

 

A projekt elsődleges célcsoportját a Keszthelyen és a kistérségben élő, egy vagy több 

gyermeket nevelő/tervező szülők alkotják. Ennek megfelelően a kérdőívek is ebben a 

körben kerültek kitöltésre. 

A kérdőívet kitöltők 21,6%-a férfi, 78,4%-a nő volt, és mindösszesen 5 fő, azaz 5,68%-

uk volt várandós.  

A gyerekek szám a családban 0 és 5 fő között változott, átlagosan 1,83 fő volt. A 

gyerekek közül a legkisebb féléves, míg a legnagyobb 22 éves. Ebből is látható, hogy 

széles skálán mozgott a megszólított családok összetétele, szerkezete. 

A megkérdezettek szinte 50-50%ában tartoztak a 18-35, illetve 36-45 éves korosztályba, 

mindössze 1 fő megkérdezett volt 46 évnél idősebb. 

A megkérdezettek foglalkozás szerinti megoszlását az alábbi, 1. sz. grafikon mutatja be. 

Látható, hogy a megkérdezettek közel fele a közszférában, közel 30%-a a 

magánszférában dolgozik. A nem aktív keresők közül a felmérés szerint 15 fő, azaz 

17,05% van gyeden, gyesen gyermekével.  

A megkérdezettek közül mindösszesen 3,4% volt vezető beosztású (a közszférában és a 

magánszférában dolgozók közül összesen). Ez véleményünk szerint azzal magyarázható, 

hogy a kérdőívet kitöltők túlnyomó többsége több gyermeket is nevelő nő. 

 

1. sz. grafikon  

 

 

Első kérdésünk arra irányult, hogy a megkérdezett értékelje a Keszthelyen és térségében 

elérhető szolgáltatások elérhetőségét - nem a minőségét, hanem azt, hogy az adott 
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szolgáltatás a számára hozzáférhető-e. A válaszokat átlagoltuk, és a kapott 

eredményeket sorrendbe állítottuk, így kimutatható, hogy a megkérdezettek szerint mely 

szolgáltatások elérhetősége a legjobb, és melyeké a legrosszabb. Az eredményeket a 2. 

sz. grafikon mutatja be. 

 

Kérjük jelölje 0-tól 10-ig terjedő skálán, hogy Ön szerint mennyiben vannak 

jelen (mennyire elérhetőek) az alábbi szolgáltatások Keszthelyen és környékén! 

Ne a szolgáltatások minőségét, csak a meglétét értékelje! (0=egyáltalán nincs, 

10=teljes mértékben elérhető) 

 

2. sz. grafikon 
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gyermekmegőrzés intézményeknél

gyermekfelügyelet hétvégén és szabadnapokon

délutáni és koraesti gyermekfelügyelet

családi napközi (magán)

kulturált játszóterek

játszóház, képesség és készségfejlesztő programok

nyári gyermekelhelyezés lehetősége, táborok

családbarát kulturális és szabadidős programok

bölcsödei ellátás (állami)

Mennyire elérhetőek a szolgáltatások Keszthelyen és 
környékén?

 

 

A válaszokból kiderül, hogy a megkérdezettek szerint a városban legjobb a bölcsődei 

ellátás elérhetősége, és átlag (5,5 pont) feletti a családbarát kulturális és szabadidős 

programok, valamint a nyári táborok, gyermekelhelyezés lehetősége. 

Leginkább hiányos az ellátás a válaszadók szerint: 

 a gyermekfelügyelet, gyermekmegőrzés terén (legfőképpen az 

intézményeknél, de nem sokkal kevésbé a hétvégi és szabadnapokat, illetve a 

délutáni és koraesti órákat tekintve) 

 illetve hiányzik a megkérdezettek szerint a családi napközi szolgáltatás is (4,48 

pont) 

 emellett a válaszadók kis mértékben átlag alattinak értékelték a játszóházak és 

játszóterek elérhetőségét is 
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A drasztikus különbség (a 10-ből több, mint 5 pont) a bölcsődei ellátás elérhetősége és a 

gyermekfelügyelet egyéb formáinak elérhetősége között rádöbbenti a felmérést készítőt 

arra, hogy mely területeken szükséges a szolgáltatások bővítése, milyen irányba 

fejlesztendő az ellátási kör. Véleményünk szerint elengedhetetlen a bölcsödén és az 

egyéb kötelező alapellátási formákon (óvoda, iskola) kívüli gyermekfelügyeleti 

lehetőségek támogatása, azok intézményesített keretek között történő 

megszervezése. 

 

A válaszadók a fenti kérdéshez kapcsolódóan szövegesen is indokolhatták, hogy 

véleményük szerint a felsoroltak közül (illetve azokon kívül is) mely területeken 

tapasztalnak nagyobb hiányosságokat az ellátás elérhetőségét tekintve. A válaszok 

értékelését a 3. sz. grafikon mutatja be. 

 

3. sz. grafikon 

 

 

A válaszok érdekes módon látszólag ellentmondanak az első kérdésben 

megfogalmazottakkal, hiszen a válaszadók leginkább a kulturált játszótereket hiányolják. 

Véleményünk szerint ez azzal magyarázható, hogy városrészek tekintetében rendkívül 

vegyes képet mutat a játszóterek megléte, állapota (ahogy ezt többen a szöveges 

indoklásban is írják, egyes városrészekben egyáltalán nincs, vagy nagyon régi és rossz 

állapotú a játszótér).  
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A válaszadók tehát megosztottak abban a tekintetben, hogy a játszóterek 

elérhetősége, állapota megfelelő-e mindenhol a városban. Mivel a közelmúltban 

több nagyobb játszótér telepítési program zajlott a városban (Fő tér, Balaton-part, 

strandok), ezek környékén élő családok elégedettsége vélhetően magasabb, míg a város 

másik részein élők hiányolják, hogy ott nincsenek hasonlóan magas színvonalú 

játszóterek (számukra a különbségek még nyilvánvalóbbak, mint a fejlesztések előtt). 

A fentiekből is látszik, hogy a játszótér megléte és állapota egy központi kérdés a 

gyermeket nevelő szülők esetében.  

 

Emellett a válaszadók egynegyede hiányolja a már említett gyermekfelügyeleti 

szolgáltatásokat (azok közül is leginkább, 28,40%-ban a hétvégi és szabadnapokon 

biztosított gyermekfelügyeletet és 25,93%-ban az intézményeknél biztosított 

gyermekfelügyeletet), illetve a 24,69%-ban a játszóházat és képesség- és 

készségfejlesztő programokat. A válaszadók közül csak páran említik, hogy hiányzik a 

családi napközi és a bölcsődei ellátás (mindössze a megkérdezettek 6,17%-a jelezte ezt 

hiányként), így összességében elmondható, hogy a a kisgyermekek napközbeni 

ellátása a városban megoldottnak mondható. 

 

Arra a kérdésünkre, hogy a fenti ellátási formák közül mivel elégedett leginkább a szülő, 

nem meglepő módon legtöbben a bölcsődei ellátást írták (4. sz. grafikon). Az, hogy a 

válaszadók 20 %-a az értékelés mellett a szöveges leírásban is külön kiemelte, hogy 

elégedett a Keszthelyi bölcsődei ellátással, rendkívül jó eredménynek mondható. 

 

4. sz. grafikon 
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Keszthely városa számára további pozitívum, hogy a válaszadók 16-16%-a kiemelten 

elégedett a játszóterek és a családbarát kulturális és szabadidős programok 

kínálatával. Ez az arány jónak mondható, amellett, hogy a játszóterek esetében ennél 

nagyobb arányban jelezték az előző kérdésben ugyanezen szolgáltatások hiányát más 

válaszadók. 

 

A következő kérdéscsoporttal arra szerettünk volna rávilágítani, hogy melyek azok az 

általános, a gyermeknevelés és a család és munkahely összehangolását segítő 

intézkedések, melyeknek a leginkább foglalkoztatják a szülőket. Az eredményeket az 5. 

sz. grafikon mutatja be. 

 

Összességében elmondható, hogy a kérdésfeltevés módszere alapján az átlag körüli (5,5 

pont) érték lett volna az elvárt, ezzel szemben szinte minden kérdésre jóval átlag alatti 

értékelés érkezett. ez egyfajta negatív hozzáállás mellett azt is feltételezi, hogy a 

válaszadók átlagosnál jóval elégedetlenebbek abban a kérdésben, hogy számukra 

mennyiben sikeres, problémamentes a munka és magánélet összehangolása. 

 

5. sz. grafikon 
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6. Általában elérhető babakocsi tároló, pelenkázó, baba-mama 
szoba az intézményekben, vagy közelükben.

7. A városi közlekedés igazodik a kisgyermekes szülők igényeihez 
(pl. babakocsival történő fel- leszállás, rugalmas menetrend, jó …

2. Várakozási idő esetén a hivatalokban, intézményekben 
figyelembe veszik, hogy kisgyermekkel érkeztünk

10. Családbarát szolgáltatások megfelelő mértékben és színvonalon 
érhetőek el a városban (alkalmi gyermekfelügyelet, rugalmas …

5. A városban teljes mértékben biztosított a babakocsis 
közlekedés lehetősége (általában az intézmények, üzletek stb. jól …

4. A munkáltatóink általában figyelembe veszik, hogy 
kisgyermeket nevelünk (pl. többlet szabadság, munkaidő …

3. A gyed/gyes lejárta után könnyű volt a munkahelyemre 
visszatérni, támogatták a visszatérést.

1. A nyitvatartási idők, hivatali ügyintézési idők illeszkednek a 
kisgyermekes szülők munkaidejéhez

8. Általában a városban a gyalogátkelőhelyeken kisgyermekkel, 
babakocsival is könnyen és biztonságosan át tudunk kelni.

9. A gyerekeket könnyen lehet az iskolába, óvodába, bölcsödébe 
eljuttatni, jó a közlekedés, parkolás.

Mennyiben ért egyet az alábbi állításokkal?

 

 

A felsorolt problémék közül legszembetűnőbbek (3 alatti) a következők: 

 nem érhető el babocsi tároló, pelenkázó, baba-mama szoba a városi 

intézményekben 
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 a városi közlekedés nem igazodik a kisgyermekes szülők igényeihez (pl. 

babakocsival történő fel- leszállás, rugalmas menetrend, jó csatlakozások, 

megállók akadálymentesítése) 

 a hivatalokban, intézményekben nincs mód annak figyelembe vételére, hogy az 

ügyfél kisgyermekkel érkezik, várakozási idő nem csökken 

 

4-es érték alatti (közepes) a következő kérdések megítélése: 

 A városban teljes mértékben biztosított a babakocsis közlekedés lehetősége 

(általában az intézmények, üzletek stb. jól megközelíthetőek, a járdák állapota jó) 

 Családbarát szolgáltatások megfelelő mértékben és színvonalon érhetőek el a 

városban (alkalmi gyermekfelügyelet, rugalmas nyitva tartás, házhozszállítás, 

előzetes bejelentkezés lehetősége, stb.) 

 

A fenti, a válaszadók által legnegatívabban értékelt öt területre vonatkozóan javasoljuk 

cselekvési program kidolgozását a projekt keretében: 

1. babocsi tároló, pelenkázó, baba-mama szoba kialakítása intézményekben 

2. városi tömegközlekedés, helyközi közlekedés családbaráttá tétele 

3. hivatalok, intézmények esetében családbarát intézkedések kidolgozása, 

bevezetése 

4. a babakocsis közlekedés lehetőségének felülvizsgálata városi szinten (járdák, 

gyalogátkelők, akadálymentesített csomópontok) 

5. családbarát szolgáltatások rendszerének kidolgozása kistérésgi szinten (kiemelten 

a gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra) 

 

Legpozitívabb a városon belüli közlekedés lehetőségének, a parkolás, és az intézmények 

megközelíthetőségének megítélése (ez kisebb mértékben átlag alatti). 
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Legutolsó kérdésünkben a szolgáltatások minőségét kértük értékelni. Ennek eredményét 

a 6. sz. garfikon mutatja be. 

 

6. sz. grafikon 
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Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, családok ellátása

Fogyatékkal élők ellátása

Polgármesteri Hivatal és intézményei általános szolgáltatási …

Szociális ellátás (családvédelem, gyermekvédelem, házi …

Szakorvosi ellátás a szülészeten, gyermekosztályon

Iskolaorvosi ellátás

Általános iskolák oktatáson kívüli szolgáltatásai (szakkörök, …

Művelődési Ház, Színház kínálata (Kulturális, szabadidős …

Háziorvosi (felnőtt) ellátás

Bölcsődei ellátás

Védőnői szolgálat

Házi gyermekorvosi ellátás

Óvodai ellátás

Magánrendelők szolgáltatásai

Mennyire elégedett az ellátás minőségével, a szolgáltatás 
színvonalával?

 

 

A válaszok kiértékelésének eredménye szerint a szülők többsége elégedett a felsorolt 

szolgáltatások minőségével, hiszen a válaszok átlagát tekintve mindössze két területen 

mutatkozott kis mértékben átlag alatti értékelés. 

 

Nem meglepő módon a megkérdezettek leginkább a magánrendelők szolgáltatási 

színvonalával elégedettek, majd ezt követi az óvodai, házi gyermekorvosi, védőnői 

ellátás színvonala. Rendkívül jónak (7 feletti) értékelték továbbá a bölcsődei és a 

háziorvosi ellátás színvonalát a megkérdezettek. 

 

Teendők leginkább azon a három, 6 pont alatt értékelt területen mutatkoznak, melyekre 

jelen projekt is kiemelten fókuszál: 

 szükséges a fogyatékkal élők ellátási rendszerének javítása, 

 a szociálisan hátrányos helyzetűek ellátásának átgondolása, 

 illetve a Polgármesteri Hivatal és intézményei átlagos szolgáltatási színvonalának 

emelését célzó projektek kidolgozása. 
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III. fejezet - A projekt megvalósulásának külső és belső környezete  

 

A projekt megvalósulás helyszínének (Keszthelyi kistérség, Keszthely város) 

bemutatása  

 

A helyzetelemzés kiegészítéseként Keszthely Város Önkormányzata megbízásából a 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás (mint konzorciumi partner) 

irányításával a Keszthelyi kistérségre külön előtanulmány készült, melyet szintén a 

projekt előkészítésének tekintünk. Az előtanulmány célja egy olyan átfogó 

helyzetértékelés, amely egyrészt bemutatja a Keszthelyi Kistérség egészét és 

településeinek helyzetét, másrészt vitaanyagként hozzájárul a felmerült problémák 

megoldását kínáló stratégia elkészítésnek széleskörű megalapozásához. A helyzetelemző 

résztanulmányban reálisan és részletesen bemutatják a kistérségi jelenlegi állapotát, így 

jelen szükségletfelmérésben eltekintünk ennek a fejezetnek a részletes kifejtésétől. 

 

Kiegészítésképpen csak néhány friss statisztikai adatot mutatunk be a kisgyermekes 

családok helyzetére vonatkozóan. 

 

A TEIR adatbázisa szerint a 0-2 évesek becsült száma Keszthelyen 2010-ben 473 fő, a 3 

éveseké 173 fő, összesen tehát a 0-3 évesek száma 646 fő. A születési számok 

stagnálása (a korábbi évtizedben 160-170 gyermek született átlagosan évente 

Keszthelyen) miatt a jövőben is hasonló méretű célcsoporttal számolunk. 

 

A KÖZTÁR 2010-es adatbázisa alapján a térségben összesen közel 2400 fő 0-5 éves 

korú gyermek él. Csak Keszthelyen ebből közel 1000 fő. Sajnos a 0-3 évesekre 

vonatkozó statisztika külön nem érhető el.  

 

Az alábbi 1. sz. táblázat a két szomszédos, szinte egymásba olvadó kistérség (keszthelyi 

és hévízi) településein élő kisgyermekek számát mutatja be. 

 

1. sz. táblázat 

Település 

Állandó 

népesség 

száma 

(fő) 

A 0-2 

évesek 

száma 

A 3-5 

évesek 

száma 

Összesen 

0-5 

évesek 

                    Alsópáhok település 1399 23 37 60 

                    Cserszegtomaj település 2857 90 95 185 

                    Felsőpáhok település 650 19 18 37 
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                    Hévíz település 4975 109 88 197 

                    Nemesbük település 715 16 18 34 

                    Rezi település 1247 34 30 64 

                    Sármellék település 1843 43 44 87 

                    Zalaköveskút település 28 0 0 0 

                Hévízi kistérség összesen 13714 333 331 664 

                    Balatongyörök település 1191 30 22 52 

                    Bókaháza település 316 5 7 12 

                    Esztergályhorváti település 476 11 11 22 

                    Gétye település 125 2 5 7 

                    Gyenesdiás település 3852 114 120 234 

                    Karmacs település 778 24 19 43 

                    Keszthely település 20374 473 515 988 

                    Szentgyörgyvár település 331 6 6 12 

                    Vállus település 144 3 4 7 

                    Várvölgy település 1068 25 29 54 

                    Vindornyafok település 141 3 2 5 

                    Vindornyalak település 102 4 2 6 

                    Vonyarcvashegy település 2362 52 61 113 

                    Zalaapáti település 1713 40 48 88 

                    Zalaszántó település 998 20 28 48 

                    Zalavár település 989 25 19 44 

                Keszthelyi kistérség összesen 34960 836 898 1734 

 

A fenti táblázat alapján a két térség lakosainak száma összesen 48.647 fő (a célcsoport 

nagysága tehát tágabb értelemben kb. 50 ezer fő), míg a közvetlen célcsoportot 

alkotó családok számára a 0-5 éves korú kisgyermeke száma enged következtetni, mely 

közel 2400 fő (átlagosan a felmérés szerinti 1,83 gyerekszámmal osztva az érintett 

családok száma kb. 1300 db). 

 

A nők foglalkoztatottsági rátája 2001. évben Keszthelyen az országos átlagot meghaladó 

mértékű volt, az 54,74%-os országos átlaghoz képest a városban a női foglalkoztatottak 

18-59 éves állandó női népességre jutó aránya 62,3%. Ez azt is jelenti, hogy az országos 

átlaghoz képest jóval több nő megy vissza a gyermeke 3 éves kora előtt dolgozni, tehát 

igény jelentkezik a gyermekek elhelyezésére. 

 

A város és a térség lakossága többnyire a turizmus, vendéglátás ágazatban, vagy az 

ahhoz szorosan kapcsolódó kereskedelmi üzletekben dolgozik, ahol jellemző az éven 
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belüli szezonalitás, és a napi munkaidő nyári szezonhoz igazodó jellege (koraesti nyitva 

tartás, hétvégi nyitva tartás). Nyáron jellemző a délutáni, koraesti munkavégzés, sok 

esetben nyáron akár éjszakába is nyúlhat a munkaidő (pl. vendéglátó egységekben). Ha 

a család mindkét kereső tagja a turizmus ágazatban dolgozik, a délutáni-koraesti, illetve 

a nyári gyermekelhelyezés problémája fokozottan jelentkezik a családban, főleg, ha a 

nagyszülők, rokonok sem tudnak ebben a család segítségére lenni. 

 

A jövedelemviszonyok a térségben az országos átlagnál jobbak, így a nem állami jellegű, 

fizetős szolgáltatásokra (pl. időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, szabadidős 

programok) piaci kereslet mellett fizetőképesség is mutatkozik. 

 

A 100 családra jutó gyermekek száma településenként a két kistérségben: 

 

 

A megvalósulás helyszínének a projekt szempontjából releváns környezete  

 

Intézményi ellátottság Keszthelyen, szolgáltatások helyzete, ellátások, 

támogatások 

 

A Keszthelyi Önkormányzat személyes gondoskodás keretében látja el, illetve feladat-

ellátási szerződéssel biztosítja az alapellátási formákat, valamint gondoskodik az 

alapellátás keretében nem gondozható rászorultak szakosított ellátáshoz való 

hozzájutásáról. 

 

Az alapellátási formák: 
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a.) étkeztetés, 

b.) házi segítségnyújtás,  

c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d.) közösségi ellátások, 

e.) családsegítés, 

f.) támogató szolgáltatás, 

g.) nappali ellátás 

 

Az Önkormányzat által biztosított szakosított ellátási formák  

a.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona (Keszthely, Csók I. u. 1/A.) 

b.) nappali ellátást nyújtó intézmények: idősek klubja, szenvedélybetegek és 

pszichiátriai betegek nappali intézménye (Keszthely, Georgikon u. 3.), fogyatékosok 

nappali intézmények (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondoskodás Háza 

Fogyatékosok Nappali Otthona Keszthely, Eötvös u. 2.) 

c.) nappali melegedő (Szent Erzsébet Alapítvány Keszthely, Bakacs u. 10.)  

d.) idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: idősek gondozóháza (Keszthely, 

Georgikon u. 3.) 

 

Keszthely Város Önkormányzata működteti a helyi szociális kerekasztalt, különösen a 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának figyelemmel kísérésére. A szociális kerekasztal évente legalább egy 

alkalommal ülést tart, tagjai az önkormányzat működési területén szociális 

intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá az alábbi helyi civil szervezetek 

képviselői: 

- Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete, 

- Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány, 

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Csoportja, 

- KESOTE Mozgáskorlátozottak Szakosztálya, 

- Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete 

Keszthelyi Csoportja, 

- „Nők a XXI. Századért” Egyesület, 

- Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 14. sz. Keszthelyi Szervezete, 

- Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete, 

- Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 

- Concordia Gyermekrehabilitációért Alapítvány 

- Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 

- Gyermek- és Ifjúsági Diabétesz Klub 

- Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány 
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- Keszthelyi Autistákért Alapítvány 

- Keszthelyi Szív Alapítvány 

- Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete 

- „Marci” Cukorbeteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

- Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Keszthelyi Csoportja 

- „Összetartozunk” Klub 

- Pre Medicina Alapítvány 

- Reuma Klub Egyesület 

- „Teréz - Egy Nap a Holnapért” Alapítvány 

- Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub 

- Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálata – Keszthely  

- Filemon  Támogató Szolgálat 

 

A projekt megvalósításába bevont partnerek 

 

Megvalósításba bevont szervezetek: 

- részt vevő 4 konzorciumi tag (ebből 2 civil szervezet) - konzorciumi megállapodás 

csatolva 

- tényleges megvalósításba bevont 4 helyi önkormányzati intézmény 

(szándéknyilatkozatok csatolva) 

- Civil Egyeztető Fórum, és a támogató nyilatkozatot adó 9 helyi és térségi civil szervezet 

(támogató nyilatkozatok csatolva) 

 

Külső szállítók bevonása: 

 Valcum Kft. 2 db tanulmány, gyakorlati együttműködések szervezése szolgáltatás. 

 Cél-csoport Kft ajánlata alapján kistérségi blog készítése, feltöltése 14 hónapig. 

 Lakossági előadássorozat szervezése a Goldmark Károly Művelődési központban 5 

alkalommal. 

 Nagycsaládosok Egyesületet által elvégzett szakértői tevékenység 

(gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra vonatkozó térségi ajánlás kidolgozása)  

 Alapellátási Intézet tevékenységei között szerepel 24 klubfoglalkozás. 

 

IV. fejezet - Általános és konkrét célok bemutatása 

 

Keszthely város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célja Keszthely 

elöregedésének megállítása, a demográfiai válság megakadályozása, egyedülálló 

történelmi, táji, építészeti örökség, „dunántúli kisváros” megőrzése, fenntartható 

hasznosítása, a középvárosi funkciók megőrző átalakításával (kórház, egyetem, 
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középiskolai hálózat fejlesztése), illetve „Keszthely a család és a kultúra magyar városa” 

cím megőrzése. A projekt érdemben járul hozzá a város stratégiai céljainak 

megvalósításához. 

 

A projekt általános célja 

 innovatív módszertanon alapuló, helyi igényekre épülő szolgáltatások és 

együttműködések kidolgozása 

 olyan új szolgáltatások bevezetése, melyek a munkahelyi és a magánéletbeli 

kötelezettségek összeegyeztetésének megkönnyítéséhez, valamint a 

munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének növeléséhez 

járulnak hozzá 

 a szükségletfelmérésben jelzett területeken új megoldások kidolgozása és azok 

kísérleti bevezetése 

 az intézmények együttműködésének javítása, működésük racionalizálása és a 

helyi igényeknek való jobb megfeleltetése 

 

A projekt konkrét célja 

 Új, rugalmas ellátási formák és szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet) kialakítása 

a munka és a magánélet eredményesebb összehangolása érdekében. 

 Az igényeknek jobban megfelelő hivatali és intézményi működés, 

közlekedésszervezés kialakítása a munka és a magánélet eredményesebb 

összehangolása érdekében. 

 A keszthelyi kistérségben élő lakosság és az ott működő meghatározó 

intézmények közötti párbeszéd elősegítése a munka és a magánélet 

összehangolását segítő kérdésekben. 

 

A várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredmények 

 

Cselekvési program kidolgozása a projekt keretében a szükségletfelmérésben feltárt főbb 

beavatkozási területeken: 

1. babocsi tároló, pelenkázó, baba-mama szoba kialakítása intézményekben 

2. városi tömegközlekedés, helyközi közlekedés családbaráttá tétele 

3. hivatalok, intézmények esetében családbarát intézkedések kidolgozása, 

bevezetése 

4. a babakocsis közlekedés lehetőségének felülvizsgálata városi szinten (járdák, 

gyalogátkelők, akadálymentesített csomópontok) 

5. családbarát szolgáltatások rendszerének kidolgozása kistérésgi szinten (kiemelten 

a gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra) 
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6. új gyakorlati együttműködések generálása, megvalósítása  

7. szívességszolgálat kistérségi kiterjesztése 

8. új intézményesített együttműködések kialakítása a kistérésg 16 tagtelepülésén 

 

V. fejezet - A projekt szakmai tartalma  

 

A projekt fő tevékenységei: 

 

1. Részletes és tényleges helyi igényeket felmérő szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 

elkészítése:  

Megvalósítók: Keszthely Város Önkormányzata (külső szállítóként a Cél-csoport 

Térségfejlesztő Kft. bevonásával), Kistérségi Társulás (saját munkatársakkal) 

Eredmények: Jelenlegi helyzetkép összeállítása, célcsoport igényeinek felmérése, a 

szolgáltatási potenciál felmérése, tanulmányok (városi kérdőív és interjúelemzés, 

kistérségi helyzetelemzés) összeállítása. A döntések előkészítésekbe a célcsoport, 

illetve azok képviselői bevonásra kerültek. 

 

2. Helyi szövetségek kialakítása: intézményesített párbeszéd kialakítása és 

facilitálása a munka és a magánélet összehangolásában érdekelt szervezetek és 

személyek között 

Megvalósítók: Kistérségi Társulás (saját munkatársakkal), Nemzeti Kör Közhasznú 

Egyesület (önkéntesek bevonásával) 

Eredmények: Kistérségi Kerekasztal létrehozása, működtetése, együttműködések 

kialakítása, Szívességszolgálat kiterjesztése kistérségi szinten. 

 

3. A helyi szociális infrastruktúra működésének összehangolása és az intézmények 

közötti együttműködés megerősítése helyi szinten 

Megvalósítók: ESZI (saját munkatársakkal, külső előadók bevonásával), Alapellátási 

Intézet (saját munkatársakkal) 

Eredmények: Szociális Kerekasztal „újjáélesztése”, kistérségi Szociális térkép 

megalkotása, vezetői tréning szervezése a szociális szervezetek vezetőinek, laikus 

segítők képzése. Babaváró klub és baba-mama klub térségi szintű megvalósítása a 

védőnők bevonásával. 

 

4. Helyi együttműködések kialakítása és megerősítése gyermekek és gondozásra 

szorulók munkaidő alatti ellátásával és felügyeletével, az együttműködések új 

formáinak kialakításával 
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Megvalósítók: Goldmark Károly Művelődési Központ, Nagycsaládosok Egyesülete, 

Szemfüles Egyesület 

Eredmények: nyári gyermekelhelyezés biztosítása, délutáni és koraesti 

gyermekfelügyelet megszervezésével kapcsolatos ajánlások, programok kidolgozása 

 

5. Nyitvatartási- és ügyintézési idők racionalizálása, várakozási idők csökkentése - a 

munkavállalók igényeit figyelembe vevő intézményi nyitva tartás (polgármesteri 

hivatal, óvoda, iskola, egészségügy, közösségi ház) 

Megvalósítók: Kistérségi Társulás (saját munkatársakkal) 

Eredmények: kistérségi szintű együttműködés kialakítása az intézmények között, 

kistérségi javaslat az intézményi működést, hivatali ellátási területeket és 

hatásköröket, valamint az ügyfélfogadást érintő kérdésekben 

 

6. Felhasználóbarát szolgáltatásnyújtás kialakítása, szolgáltatások igénybevételének 

racionalizálása – a családosok, munkavállalók igényeit figyelembe vevő 

szolgáltatásfejlesztés 

Megvalósítók: Goldmark Károly Művelődési Központ, Szemfüles Egyesület 

Eredmények: rendezvények idején gyermekfelügyelet biztosítása („Babás színházi 

bérlet”), játszóházak biztosítása 

 

7. A munka és a magánélet összehangolását segítő lakossági általános informálás 

Megvalósítók: Goldmark Károly Művelődési Központ 

Eredmények: Előadássorozat a munka és magánélet összehangolását segítő 

témakörökben. 

 

8. Család-, felhasználóbarát hivatalok/intézmények kialakítása: pelenkázó, 

„gyerekváró”, babakocsi-parkoló/tároló, kulturált váró kialakítása 

Megvalósítók: Keszthely Város Önkormányzata 

Eredmények: Családi szobák kialakítása az óvodákban, pelenkázók és baba-mama 

szoba kialakítása a Polgármesteri Hivatal épületében. 

 

9. Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése 

Megvalósítók: Keszthely Város Önkormányzata 

Eredmények: Életfa óvoda két bejáratának akadálymentesítése. A városban a 

babakocsis közlekedési lehetőségeket, forgalomirányítási és parkolási lehetőségeket 

feltáró tanulmány és javaslat kidolgozása. 
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10. Közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva 

tartásával: alternatív közlekedési lehetőségek feltárása/bevonása 

Megvalósítók: Keszthely Város Önkormányzata, Kistérségi Társulás 

Eredmények: Menetrendi egyeztetések szervezése, alternatív közlekedési lehetőségek 

kidolgozása a kistérségben. Iskolabusz program bevezetése. 

 

11. Kommunikációs tevékenység 

 

12. Projektmenedzsment 

 

13. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 
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VI. fejezet – A menedzsment és a szakmai megvalósítók 

 

 

Konzorciumvezető Keszthely Város 
Önkormányzata 

- projektmenedzser 
- pénzügyi vezető 
- szakmai vezető 

Partner 1 

Keszthely és 

Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás 

Partner 2 

Keszthelyi Nemzeti 

Kör Közhasznú 

Egyesület 

Partner 3 

Szemfüles Egyesület 

Polgármesteri Hivatal 

Önkormányzati 

Intézmények 

Kistérség 

tagtelepülésein 

működő intézmények 

civil szervezetek 

bevonása 

(Civil Egyeztető 

Fórum) 

Egyesített 

Szociális 

Intézmény 

Alapellátási 

Intézet 
Goldmark Károly 

Művelődési 

Központ 

Életfa 

Székhelyóvoda 

(6 feladatellátási 

hely) 
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VII. fejezet - A projekt megvalósítása során bevont szervezetek bemutatása 

 

Konzorciumvezető és intézményei feladatai 

 

Keszthely Város Önkormányzata által elvégzendő feladatok 

 

Keszthely Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető az alábbi feladatok ellátását 

vállalja a Polgármesteri Hivatal munkatársaival: 

 közreműködés a projekt előkészítésében 

 projektmenedzsment biztosítása (1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projektmenedzser, 1 

fő szakmai vezető) 

 nyilvánosság biztosítása 

 beruházások lebonyolítása az önkormányzat intézményeiben 

 projektben részt vevő önkormányzati intézmények feladatellátásának 

összehangolása, kapcsolattartás a konzorcium tagjaival 

 

Egyesített Szociális Intézmény feladatai a projektben 

 

A pályázati programban a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz 

tartozó16 településen (Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, 

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

Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár) működő szociális szolgáltatásokat 

nyújtó intézmények  szervezetek, - önkormányzati, egyházi, alapítványi,magán 

fenntartású – Szociálpolitikai Kerekasztalának létrehozása és működtetése. A 

Szociálpolitikai Kerekasztal célja párbeszédet kezdeményezni, közösen gondolkodni, 

stratégiát kidolgozni, és ajánlani a politika szereplőinek, a különböző szervezetek között, 

annak érdekében, hogy a kistérségben élők szociális szükségleteire a legjobb, 

leghasználhatóbb, elfogadhatóbb szolgáltatások, programok jöjjenek létre és 

működjenek.  

A Szociálpolitikai Kerekasztalnak egyenrangú tagjai, a családsegítéssel, gyermekjóléttel 

foglalkozó szolgálatok, a falugondnokok, az idősek, fogyatékkal élők ellátását végzők, a 

pszichiátriai és szenvedélybetegekkel, hajlék nélküliekkel törődők.  

A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai közé tartozik a kistérség Szociális térképének 

létrehozása  

A Szociális térkép célja, hogy a helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval 

mélyebb, relevánsabb képet nyújtson. Megmutatja a társadalom rétegződését, térbeli 

elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok rendszerét. Képet ad a település 

gazdasági-társadalmi fejlődésében döntő szerepet játszó humánerőforrás erősségeiről és 
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gyengeségeiről. Így nem csak a deprivált rétegekről nyújt mélyebb ismereteket, hanem a 

helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól is. 

A szociális térkép fontos funkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák és a helyi 

szociális ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze, és ennek ismeretében 

megítélje a segítői rendszer hatékonyságát, hatásosságát. Fontos feladat, hogy az így 

kialakított adatbázis jövőbeni folyamatos karbantartását is megoldott legyen. 

A Szociális térkép:  

 hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú távú 

stratégia kidolgozásához  

 megkönnyíti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását. 

 elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését. 

 a lakosság és a közszereplők figyelmét a szociális problémák felé irányítja, 

növelheti a szociális érzékenységet. 

 aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési 

készségét. 

 

A Szociális térkép elkészítéséhez a települések háztartásainak legalább 5- 10 %-át kell, 

kérdőíves kikérdezés módszerével megkérdezni. A mintában minden háztartás 

reprezentálja magát, így az eredmények az összlakosság helyzetét, véleményét tükrözik. 

A Szociális térkép készítésének feladatai: 

 a készítésért felelős munkacsoport megalakítása 

 a kérdőívek összeállítása 

 a háztartások kiválasztása  

 kérdezőbiztosok felkészítése 

 a kérdőívek felvétele 

 a kérdőívek feldolgozása 

 tanulmány elkészítése (helyzetelemzés, ajánlások, stratégiák) 

A tanulmány alapját képezheti a települések, és a kistérség szociálpolitikai 

koncepciójának kidolgozásához és megvalósításához. 

 

A Szociálpolitikai kerekasztal egyéb feladatai közé tartozik a szociálisan rászorulók 

érdekében az együttműködés kialakítása, helyi jó gyakorlatok megismerése és 

adaptálása, a helyi szociális szabályozásokhoz ajánlások megfogalmazása, szociális 

programok kezdeményezése, pályázatok elkészítése, továbbképzések kezdeményezése, 

lebonyolítása a szociális munkatársak részére. 

 

Vezetői tréning szervezése a szociális szervezetek vezető munkatársai számára.  
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A szociális szervezetek hatékony működésének fontos feltétele a vezetői munka 

eredményessége. Ennek egyik kulcsa, hogy a vezetők kellő ismeretekkel rendelkezzenek 

a vezetés elméleteiről, gyakorlati alkalmazásáról. A maximum 10 fős csoportos vezetői 

tréning alkalmas arra, hogy a szituációs gyakorlatokon keresztül, a vezetők megismerjék 

saját vezetői stílusuk, gyakorlatuk jellemzőit, hatékonyságát, a szükséges változtatás 

irányát, módját. 

Tréning szervezése, két, egyenként 10 fős csoport részére havonta két alkalommal, 4 

órában.  

A csoportok részére 10-10 alkalom, összesen 80 óra időtartamban. 

 

Laikus segítők képzése 

A kistérség lakossága elöregedő. Egyre több család szembesül, azzal, hogy 

hozzátartozója kora, vagy egy váratlan betegség miatt ápolásra gondozásra szorul. Olyan 

feladatokat kell elvégeznie amelyről sem elméleti, sem gyakorlati ismeretei nincsenek. A 

házi gondozó szolgálatok csak hétköznap és munkaidőben tudnak segítséget nyújtani, 

minden más időben a családtagoknak kell helyt állniuk. A praktikus egészségügyi, 

ápolási, gondozási ismeretek mellet, fontos hogy megismerjék a hazai szociálpolitikai 

rendszereket, ellátásokat, az időskor pszichológiáját. 

Képzési modulok: 

 Az emberi test működése, időskori betegségek, gyógyszer ismeretek 

 Ápolástan, gondozástan 

 Az időskor pszichológiája 

 Magyarország szociálpolitikája és szociális ellátó rendszere 

 Gyakorlati ismeretek 

Oktatók: orvos, diplomás ápoló, gyógyszerész, pszichológus, szociális munkás 

Képzés helye: Egyesített Szociális Intézmény (Keszthely Csók I. u. 1/A)  

Résztvevők száma: 20 fő 

A képzés időtartama: modulonként 20 óra x 5 modul = 100 óra ( 14 hónap)  

 

Alapellátási Intézet feladatai a projektben 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Program különös jelentőséget tulajdonít az egészséges 

életkezdetnek. Az egészséges életre való felkészítés beruházás a jövőbe, és hosszú távon 

egy a mainál sokkal egészségesebb Magyarország ígérete.  

Továbbá a daganatos megbetegedések emelkedő tendenciája indokolttá teszi, hogy a 

szülést megelőzően, és azt követően is rutinszerűvé váljon egy nő életében az emlő 

önvizsgálata, amit saját maga is elvégezhet otthonában. 
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A program indokoltságát alátámasztja GYES neurózis állapotába való eljutás, és annak 

negatív következményei. 

Továbbá hasonló programok szervezésére már volt példa, amelyek olyan nagy sikerűek 

voltak, hogy szakmai továbbfejlesztésüket ez alátámasztja, és indokolja a jövőben is. 

Felkészülés a gyermek fogadására. Családi életre való felkészülés.  

Felvilágosító előadások tartása  különböző témákban (egészséges táplálkozás, baleset 

megelőzés, egészséges életmód, emlő önvizsgálat, babamasszázs). 

Közösségi élet kialakítása, információ közlés. 

A szülés utáni neurotikus állapot elkerülése, családok kimozdítása, közösségi élet 

kialakítása klub foglalkozás kertében. Várandósságot tervezők, várandósok és párjuk, 

kisgyermekes családok részére Babaváró Klub, és Baba-Mama Klub biztosítása  

 

A Babaváró Klub (szülésre, gyermekfogadásra felkészítő program) havonta egy 

alkalommal az alábbi 4 témakör háromszor ismétlődve 12 hónap alatt 12 klub foglalkozás 

(minimális szinten 10 résztvevővel tervezve), és egy Világnapi Ünnepség a 3. 

témakörhöz szorosan kapcsolódva.  

1. A várandósság 9 hónapja (élettani változások, javasolt szakvizsgálatok),  

2. Az újszülött fogadása, ellátása ( kelengye, fürdetés módja, a csecsemő fogása, 

tartása, lázcsillapítás)  

3. Az anyatejes táplálás- miért jó szoptatni (előnyök, nehézségek, az elválasztás 

kezdete, módja). Anyatejes Világnap megszervezése, melyen valamennyi 6 hónapig 

kizárólag anyatejes táplálást folytató édesanya köszöntésére, jutalmazására sor kerül 

külön ünnepi rendezvény keretében. 

4. Szülőszoba látogatás ( a szülés élettani folyamat, apa szerepe a szülés alatt, helyi 

sajátosságok) 

 

Baba-mama Klub  

Havonta egy alkalommal előadások különböző témákban (egészséges táplálkozás, 

balesetek megelőzése-csecsemő újraélesztés, bőrápolás, napozás veszélyei, 

beszédfejlesztés, beszédhibák, dohányzás káros hatásai, emlő-önvizsgálat, 

babamasszázs, aktualitások) legalább 10 érintett bevonásával.  

Előadásokkal párhuzamosan, folyamatos játszóház fenntartása a gyermekek részére. 

 

A keszthelyi óvodákban megvalósított fejlesztések 

 

A székhely óvodában szeretnénk kialakítani egy „családi szobát”, mely helyileg már 

adott, belső berendezés volna szükséges ahhoz, hogy rendeltetés szerűen lássa el 

funkcióját. 
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A család szó elégedett, harmonikus módon együtt élő felnőttek és gyermekek képét idézi 

fel. Azonban egyre gyakrabban fordul elő, hogy már az óvodai beíratás alkalmával 

kiderül, sok esetben az édesanya egyedül neveli gyermekét, vagy folyamatban van a 

válás, vagy egyszerűen a gyermek nem házassági kötelékből született. A válások utáni 

gyermek elhelyezési határozatokat ismerve, komoly odafigyelést igényelnek ezek a 

helyzetek. 

 

Sokszor előfordul, hogy a város egy pontját jelölik meg a gyermekek láttatásra történő 

átadására, ami elég bizarr. Gyakran válik szükségessé a fogadóórák kihasználása, ez 

kellemes, barátságos, családias szobában sokkal mélyebb, és őszintébb érzelmeket 

hozhatna felszínre.  

 

Az így kialakult, csökkent pénzügyi és érzelmi források kedvezőtlen hatással vannak az 

egyszülős családok egészségére is. 

 

Amiben segíteni tudnánk az a következő:  

 társadalmi egészség  

 mentális egészség 

 érzelmi egészség területén segítő beszélgetések alkalmazása (szükség esetén 

megfelelő szakember bevonásával: orvos, gyógypedagógus, természetgyógyász) 

 óvodai rendezvények, ünnepek, szülőkkel együtt szervezett programok ideje alatt 

biztonságérzetet nyújthatna a szoba megléte, hiszen kulturált, barátságos helyen 

lehetne etetni, szoptatni, - csendes helyen- altatni egy kisbabát, így nyugodtan 

együtt tölthetné a család az időt óvodáskorú gyermekével 

 a helyiség hasonló nevelési problémákkal küzdő családok szakmai találkozó 

helyeként funkcionálna: segítők: óvodapedagógusok) 

 óvodánként más –más civil szervezetek is segítenék munkánkat (pl. KIS 

KESZTHELYÉRT Egyesület, Keszthely Kertvárosért Egyesület, Fehér Holló 

Természetvédelmi Egyesület,) 

 

Óvodánk két főbejáratát szeretnénk akadály mentesíteni. Alapító okiratunkban szerepel 

az SNI-s gyermekek nevelése, előfordul, hogy a gyermek mozgássérült. Kerekes széket, 

babakocsit könnyebb irányítani a kialakítani kívánt rámpa segítségével. 
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A Goldmark Károly Művelődési Központ feladatai 

 

Problémamegoldás és konfliktuskezelés, visszatérés a munkahelyre c. akkreditált 

képzés lebonyolítása, 120 órában, 2*20 főnek. 

A képzés célja: A munka világából kiszakadt emberek visszasegítése a munkaerő-

piacra. A képzés során alkalmazott eljárások hatására fejlődik a résztvevők 

problémamegoldási és konfliktuskezelési képessége. 

 

A képzés moduljainak rövid jellemzése: 

1. Önismeret, énkép modul (30 óra) 

A résztvevőkben reális önismeret alakul ki (saját élményen keresztüli tanulás, saját 

élmény visszatükrözése, saját érzések verbalizálása, módszertani kérdések, reflexiók 

megfogalmazása), képesek lesznek reális karriercélokat kijelölni, és segítséget kapnak az 

ehhez való út megtalálásában.  

2. A kommunikáció hatékonyságának fejlesztése (30 óra) 

A résztvevők a kommunikációs csatornák, modellek megismerése, megértő és meggyőző 

kommunikációs technikák elsajátítása, az aktív hallgatás és mások megértésének, az 

asszertív kommunikáció alkalmazásának megtanulása segítségével képesek lesznek a 

konfliktushelyzetek erőszakmentes feloldására, a hatékony kommunikációra. 

A résztvevő képes lesz magas szinten kommunikálni, megérteni és megismerni az 

önismeret kommunikációbefolyásoló szerepét, hatását. 

3. Tárgyalási technikák fejlesztése (30 óra) 

A résztvevő képes lesz eredményesebben tárgyalni, képes lesz megtervezni és 

lebonyolítani azt, saját céljainak megfogalmazásával, mások céljainak 

figyelembevételével, hosszú távú együttműködésen alapuló kapcsolatot tud kialakítani, 

és hatékonyan tud kommunikálni. 

4. Álláskeresés, munkahelyi beilleszkedés (30 óra) 

A résztvevők olyan elméleti, gyakorlati információkat, tanácsokat szereznek, amelyek 

révén hatékonyak és sikeresek lehetnek az álláskeresési folyamat egyes szintjein, 

könnyen beilleszkedhetnek a munkahelyre. 

 

Előadássorozat szülőknek (5 alkalom) a munka és a magánélet összehangolását segítő 

témakörökben. 
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A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás (partner1) feladatai a 

projektben 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás vállalta, hogy a keszthelyi 

kistérség vonatkozásában helyzetfelmérést végez. Egy előtanulmányban mutatja be a 

kistérség 16 településének helyzetét. A társulás kialakulásától, a statisztikai adatok 

elemzésén át ( Társulás kialakulásának története, működése, feladatellátása, a kistérség 

helyzetértékelése, természeti, gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási, oktatási, építészeti, 

közlekedési szempontból, valamint a települések bemutatása lakosságszám, 

munkahelyek, intézmények, civil szervezetek szempontjából) rávilágít arra, milyen 

helyzet van ma, mi várható a 2013. január 1-vel kialakuló járások, és a polgármesteri 

hivatalok átszerveződésével. Megmutatja, hogy az adott térségben, milyen elérhető 

szolgáltatások vannak.  

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás nagy tapasztalattal rendelkezik az 

együttműködések kialakításában. 3 éven keresztül működtetett a térségben KÖZKINCS 

Közművelődési Kerek-asztalt, és Civil Kerek-asztalt, nagy sikerrel. Az itt megszerzett 

tapasztalatait, ismeretségeit szeretné kamatoztatni  a projektben. Közvetlen kapcsolatai 

vannak a térség vezetőivel, intézményeivel, civilekkel.  

 

A Társulás önkéntes-foglalkoztató regisztrációt tervez a minisztériumnál. A leendő 

járás településein személyes lekérdezéssel megbízási díjas segítők közreműködésével 

kérdőíves módszerrel kéri ki  a célcsoport véleményét az adott témákról. A segítők  

lakosságszám arányosan töltenek ki adatlapokat a településeken. Az ő útiköltségük, 

megbízásuk a projekt költségvetésének része. A kérdőívek kiértékelése után 

meghirdeti a társulás a fórumokat a   leendő járás ( kb. 30 település) nagyobb 

településein, ahol a pályázat kistérséget érintő témáiban irányított beszélgetésekkel 

vonja le azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elkészítendő tanulmányokba be tud 

építeni. A térségi ismeretségeket, az intézmények, a civilek  együttműködését 

kezdeményezi a projekt ideje alatt a 20 fórum létrehozásával. A Fórumok tervezett 

helyszínei, melyek a járások végleges kialakulásával változhatnak:  Zalaapáti, 

Vonyarcvashegy, Gyenesdiás, Hévíz kétszer, Sármellék, Alsópáhok, Dióskál, 

Zalacsány, Karmacs, Keszthely háromszor, Zalaszántó, Zalavár, Várvölgy, valamint 4 

fórum szervezése a partnerek között.  A helyszíneken terembérleti költségeket 

terveztünk.  A fórumok moderátora a pedagógus végzettséggel rendelkező 

közművelődési referens, aki az előzőekben említett Kerek-asztalokat is szervezte. A 

fórumok meghívóinak költsége a társulás költségvetését terheli. A fórumok témái a 

kérdőívek alapján a következők: közlekedés, intézményi, hivatali és kereskedelmi 
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nyitva tartások, együttműködések új formái – önkéntesség, szívességadás, 

gyermekfelügyelet, idősek gondozása. A fórumokon együttműködésben más 

konzorciumi partnerrel, megjelenik a Keszthelyi Nemzeti Kör tagja is, aki 

tájékoztatást ad az általuk szervezett és kibővítendő  szívességszolgálatról.  

 

A fórumokat széleskörű egyeztetés követi, ha szükséges, több alkalommal is, ahol a 

felmerülő problémákat igyekeznek orvosolni az érintettek. A leendő járás területén 

kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű települések lakosainak meghallgatására, 

mint például: Bókaháza, Esztergályhorváti, Vindornyalak, és Gétye. 

A települési vezetők, oktatási, kulturális, szociális intézmények és civileken kívül a 

tervezett meghívottak: Zala Volán, MÁV, rendőrség, kereskedelmi vállalkozások, COOP 

képviselői, NAV, járási hivatal vezetői, Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara, 

Ipartestület, képző intézmény  

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás vállalja a pályázat keretein belül, 

hogy az adatgyűjtésben és a fórumokon elhangzottak alapján adatbázist és tanulmányt 

készít a leendő járás településein kialakult helyzetről –összehasonlítva az előkészítő 

tanulmány helyzetfelmérésével- a polgármesteri hivatalok és intézmények 

elérhetőségeit, nyitva tartását és javaslatokat tesz a lakosság igényeinek jobb 

kiszolgálására. A 30 település adatait megjelenteti egy KISOKOS-ban, ahol a 

későbbiekben elérhetővé válik a célcsoport számára. Az összegző tanulmányt és a 

KISOKOS-t elérhetővé teszi honlapján, hogy minél nagyobb nyilvánosságot kapjon és 

egyre több ember számára elérhetővé váljon. A/5 méretben 1000 példányban fekete-

fehér színes borítóval 60 oldal terjedelemben. 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás vállalja a pályázat keretein belül, 

hogy az adatgyűjtésben és a fórumokon elhangzottak alapján adatbázist és tanulmányt 

készít a leendő járás településein kialakult helyzetről –összehasonlítva az előkészítő 

tanulmány helyzetfelmérésével- a közlekedés szervezőivel. ( Önkormányzat, Volán, MÁV, 

stb.) A Társulás szoros kapcsolatot ápol a közlekedési vállalatokkal, hiszen rendszeresen 

sor kerül menetrendi egyeztetésekre. A felvetődő problémákat a polgármesterek 

közvetítik, de jelen projektben lehetőség van arra, hogy a lakosok által érzékelt 

felvetések is meghallgatásra kerüljenek. Ezzel a demokrácia kiteljesül. 

A tanulmány tervezett tartalma: 

 Bevezetés 

 Előkészítő tanulmány megállapításai 

 Adatgyűjtés módja, értékelése 

 Fórumok tapasztalatai 
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 Adatbázis 

 Kérések megfogalmazása 

 A felvetések kezelésének módja –egyeztetések, konszenzusos javaslatok, 

ígéretek. 

 A probléma kezelése, megoldások 

 Összegzés, tapasztalatok bemutatása, további javaslatok 

 

Időterv: 

2013. január önkéntesek keresése, alkalmazása, adatlapok, kérdőívek összeállítása 

2013. február – április kérdőívek kitöltetése, és folyamatos értékelése 

2013. január - június, szeptember- október fórumok szervezése 

2013. november- 2014. január tanulmányok elkészítése 

2014. február KISOKOS elkészítése, terjesztése 

 

A Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület (partner2) feladatai 

 

A Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület  a térség meghatározó civil szervezete. 10 

éves múltjában számos sikeres projektet tudhat maga mögött. Határon átnyúló 

kapcsolatok, karitatív megmozdulások, ismeretterjesztő előadások kezdeményezése 

szerepel tevékenységei között. A Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület 2002. 

június 06-án alakult. Szervezetünket a Zala Megyei Bíróság 2002. október 3-án, 

1731/2002. számon vette nyilvántartásba. Az egyesület törvényességi felügyeletét a Zala 

Megyei Főügyészség látja el (P.20.797/2002.). Egyesületünk célja a családi és közösségi 

értékek és érdekek erősítése és védelme, „a korszerű és legszélesebb értelemben vett 

nemzeti, polgári, keresztény értékrend, világnézet és politikai gyakorlat bemutatása és 

tárgyalása” (részlet az Alapszabályból), a helyi önszerveződések és az önkormányzati 

munka támogatása. Ennek érdekében szervezetünk szellemi műhelyként működik: 

ismeretterjesztő és kulturális tevékenységet végzünk, előadásokat, képzéseket, valamint 

vitafórumokat és konferenciákat szervezünk. Tevékenységünket elsősorban Keszthely 

városában és vonzáskörzetében, a környező településeken és a nyugat-balatoni régióban 

folytatjuk. Számos keszthelyi és térségi civil szervezettel (Nagycsaládosok Keszthelyi 

Egyesülete, a Rákóczi Szövetség és a KÉSZ helyi szervezetei, stb.) szoros kapcsolatban 

állunk, közös rendezvényeket, programokat szervezünk. Alapító tagja vagyunk a 

Keszthely-Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Fórumának. Egyesületünk pártoktól független, 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Szervezetünket 5 tagú (+2 póttag) 

Választmány irányítja.  
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Előkészítő tevékenység: A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás mellett 

működik a Keszthely- Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Fórum, amely tagjain keresztül 

közvetlen kapcsolatban áll a térség lakosságával. Munkájában az adott társulási 

témákban kikéri a tagok véleményét, és azt közvetíti a társulási tagok felé. 

Munkacsoportjai lefedik az élet minden területét. (Környezetvédelmi 

Munkacsoport Foglalkoztatási, Oktatási, Képzési, Ismeretterjesztő Munkacsoport Sport- 

és Ifjúsági Munkacsoport Egészségügyi, Szociális, Esélyegyenlőségi, Idősügyi 

Munkacsoport Gazdaságfejlesztési, Turizmus, Marketing Munkacsoport Kulturális, 

Művészeti, Hagyományőrző Munkacsoport)  Tapasztalataik, tenni akarásuk nagy 

mértékben segíti a projekt sikerét. Megalapozó tevékenységként összehívja tagjait, és 

kikéri véleményüket a pályázat sikeres megvalósítása érdekében. 

 

A rendezvényen megjelentek támogatásukról biztosították a projekt szervezőit, és 

javaslataikkal járultak hozzá annak sikeréhez. ( távmunka lehetősége, gyermekes 

családok szünidei gondjai, ifjúság és drog, elsősegély ismeretek hiánya, önkéntes 

dekoráció) A találkozó hatására került beépítésre a képzés, melynek gyakorlati 

megvalósításához szeretnének hozzájárulni. 

 

A Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület  kezdeményezi az állampolgárok közötti 

hatékonyabb együttműködés elősegítése jegyében a Szívességszolgálat nevű 

projektelemet, melyet a leendő Járás területén kíván megvalósítani. 2012 januárjában 

forrásokat nyert el a Nemzeti- Család és Szociálpolitikai Intézettől céljai 

megvalósításához. A 2012. áprilisig megvalósított projekt ideje alatt a Láthatatlan Munka 

Napja kapcsán szívességszolgálatot indítottak, melyhez bárki csatlakozhatott, aki 

szívesen és önként segít embertársainak. A felajánlásokat a legtöbb embert vonzó 

keszthelyi közösségi tereken: a helyi templomokban és a Városi Könyvtárban elhelyezett 

gyűjtőládákba lehetett elhelyezni, de e-mail-ben és telefonon is fogadtuk minden 

érdeklődő jelentkezését. A szervezők a felhívást közzé tették minden helyi média-

hírforrásban (nyomtatott és elektronikus sajtó, Városi Televízió), plakátokat helyeztek el 

a város forgalmas pontjain. A beérkezett közel félszáz ajánlat többségében az idősekkel 

való törődést, beszélgetést vállalták a jelentkezők. Ezen kívül sokféle területen 

segítenének az önkéntesek: zongorahangolást, fordítást, korrepetálást, közösségi 

programok szervezését, nyelvtanítást ajánlottak fel. Az ajánlatok kezelését az egyesület 

egyik tagja végzi, aki telefonon és e-mail-en kapcsolja össze a jelentkezőket (az Ő 

számára díjazást állítottunk be a programba, a feladat idő- és munkaigényére való 

tekintettel). A program kezelésére e-mail postafiókot hoztunk létre. 

szivessegszolgalat@gmail.com címen. A felajánlók személyes adatait nem tettük közzé, 

azokat megfelelő biztonsággal, az adatkezelés szabályai szerint kezeljük. Az így 

mailto:szivessegszolgalat@gmail.com
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összegyűjtött ajánlatokkal   szeretnénk önkéntes segítségre buzdítani a lakosokat, hiszen 

nem minden a pénzen múlik, számos megoldandó feladat, probléma jó szervezéssel, 

embertársi segítséggel  és közösségi összefogással megoldható. A projektben való 

együttműködés során az Egyesület delegáltja ellátogat a fórumok helyszínére, hogy ott 

személyesen ismertesse meg a résztvevőket a szívességszolgálattal (felhívás 

mellékelve). 

 

A Szemfüles Egyesület (partner3) által vállalt tevékenység 

 

A keszthelyi önkormányzat által szervezett rendezvények idejére Képességfejlesztő (ép 

és sérült gyermekek együtt) Játszóház és gyermekfelügyelet biztosítása.  

A Szemfüles Képességfejlesztő Játszóház célja: 

- A rendezvények idejére a gyermekek számára tartalmas, fejlesztő tevékenységek, 

programok biztosítása 14 éves korig. 

- A fogyatékkal élő, sérült gyermekek számára az esélyegyenlőség biztosítása 

azáltal, hogy a játszóházban számukra is alkalmas játékokat, tevékenységeket 

szervezünk, illetve a játszóházat döntően gyógypedagógiai tanárok vezetik. 

- Társadalmi érzékenyítés a másság, a fogyatékosság elfogadására, hiszen a 

társadalmi befogadás eléréséhez már korai életkortól kezdve szükséges 

szembesülni a fogyatékossággal élő emberek természetes társadalmi jelenlétével. 

- Célunk továbbá önkéntes munkaerő foglalkoztatása a játszóházi tevékenységek 

során (középiskolások, főiskolások), ezáltal az önkéntesség népszerűsítése, a 

társadalmi érzékenyítés, minél szélesebb rétegek bevonása az önkéntes 

tevékenységbe. A fiatalok számára az önkéntes tevékenységek sokoldalú tanulási 

tapasztalatot nyújtanak, lehetővé teszik a szociális készségek és kompetenciák 

fejlesztését, valamint hozzájárulnak a szolidaritás igényének kialakulásához. 

 

A Szemfüles Képességfejlesztő Inkluzív Játszóház tevékenységei: 

 „Babamóka”: 1-3 éves korosztály részére  

- képességfejlesztő játékok: formaegyeztetők, kirakók, bébi-játékok, hangszerek, 

stb. 

- kreatív kézműves tevékenységek: színezés zsírkrétával, vastag színes ceruzával, 

ujjfestés, festés, gyurmázás („ehető” gyurmákkal) 

- mozgásos játékok: horgászat, forgójátékok, ugráló kisállatok, egyensúlyozó 

játékok stb.  

„Mazsolacsapat”: 4-7 éves korosztály részére 
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- kézműves foglalkozások: háromdimenziós gipszfigurák festése, habszivacs 

dekorformák díszítése, gyurmázás, festés, hajtogatás-origami, gyöngyfűzés és 

szövés, bábkészítés, színezés 

- képességfejlesztő – logikai – ügyességi játékok: pl. kirakók, formafelismerők stb. 

- mozgásos játékok: horgászás, célba dobás, egyensúlyozó játékok, ügyességi 

játékok 

„Kölyökklub”: 8-14 éves korosztály részére 

- képességfejlesztő – logikai – ügyességi játékok 

- kézműves foglalkozások: háromdimenziós gipszfigurák festése, habszivacs 

dekorformák díszítése, gyurmázás, festés, hajtogatás-origami, gyöngyfűzés és 

szövés, bábkészítés, fonal-ékszerek készítése,   

- mozgásos játékok: célba dobás, horgászat, ügyességi játékok, egyensúlyozó 

játékok stb. 

 

VIII. fejezet – Költséghatékonyság 

 

A projekt keretében tervezett fejlesztés költséghatékony, és a helyi piaci áraknak 

megfelel, minden költségtétel árajánlattal, vagy internetes árlista szerint kerül 

alátámasztásra (csatolt külön melléklet a költségvetés alátámasztására). 

 

A költségvetés a vállalt szakmai feladatokkal összhangban van, nincs olyan költségtétel, 

amely nem tartozik vállalt/megvalósítandó feladathoz. 

 

A projekt keretében létrehozott munkakörök, szolgáltatások, infrastrukturális fejlesztések 

költségigényét a melléklet költségvetési összefoglaló táblázat tartalmazza.  

 

A fenntartási időszakra vonatkozó költségeket Keszthely Város Önkormányzata vállalja. 

 

IX. fejezet – Szinergia 

 

A projektben létre hozott szolgáltatások illeszkednek a helyi és kistérségi fejlesztési 

elképzelésekhez. Mind az Integrált Városfejlesztési Stratégia, mind a Kistérésg Fejlesztési 

Koncepciója tartalmaz olyan célokat, melyek elérésében segít a jelen projekt 

megvalósítása, többek között a családbarát településsé és kistérséggé válás 

folyamatában 
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X. fejezet – Fenntartás 

 

A projektben létre hozott szolgáltatások fenntartását és fejlesztését Keszthely Város 

Önkormányzata vállalja. A fenntartáshoz szükséges személyi állomány rendelkezésre áll. 

A civil szféra bevonásával és az önkéntesség térségi szintű kiterjesztésével a program 

folytatásához is rendelkezésre fog állni olyan tevékeny, felelősséggel és szakmai tudással 

dolgozó munkacsoport, mely képes a fenntartási időszakban a folyamatos munka 

biztosítására.  

Az intézményi együttműködések erősítése segíti a párhuzamosságok kiszűrését, 

egymásra épülő tevékenységek megvalósítását, valamint alkalmas multiplikátor hatás 

kifejtésére. 
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Tisztelt Olvasó! 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás konzorciumi partnerként pályázik 

Keszthely Város Önkormányzatával „Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a 

Keszthelyi Kistérségben” című projektjével a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében kiírt, TÁMOP- 2.4.5-12/3 pályázatra.  

 

A helyzetfelmérés módszerei 

 

A felmérést a Keszthelyi Kistérségben levő településeken végeztük el 2012. április és július 

között. A helyzetelemzési tanulmány elkészítéséhez saját szervezetünk által összegyűjtött 

adatokat, és a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisát használtuk fel, valamint a Keszthely- 

Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Civil Fórum szervezésében 2012. június 29-én megtartásra 

került a „Helyi innovatív kezdeményezések” című civil találkozót, melyen a résztvevők 

elmondhatták a témával kapcsolatos észrevételeiket.  

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

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére, 

„munkahelyről való elkéredzkedésre” sor kerülne. A hivatali nyitvatartásiidők, a bankok 

nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők rendelési 

ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek 

munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz terhet, hanem a munkáltató 

számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-csökkenéssel járhat. 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. 

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

Keszthelyi Kistérség egészét és településeinek helyzetét, másrészt vitaanyagként hozzájárul a 

felmerült problémák megoldását kínáló stratégia elkészítésnek széleskörű megalapozásához.      

A helyzetelemző résztanulmányban reálisan és részletesen bemutatjuk a kistérségi jelenlegi 

állapotát. 

 
Kiss László Tibor 

Keszthely Kistérségi Társulási Iroda 
Munkaszervezet vezető 
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1. Kistérségek - történelmi áttekintés 

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, a megye), valamint más kistérség határaihoz, többé-kevésbé megegyeznek a régebbi 

járások határaival, habár több kistérség van, mint amennyi járás volt.  

  

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. 
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1.1. A Keszthelyi Kistérségi Társulás kialakulásának története 

 
A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 16 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 területen1: 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.  

 

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 Tanulmánya2 

 

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.  

                                                
1 PYLON Kft.: Keszthely - Hévíz Kistérségi Többcélú Fejlesztési Társulása Közös Térségfejlesztési Koncepciója 
– Stratégiai Programja a 2005–2015 időszakban, Bp. 2005. 5.p. 
2 Natúr-, Kultúr Park Projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya, BFH Európa Kft. 2005. 
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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 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, 

zalaszentgrói, keszthely-hévízi, nagykanizsai, lenti, letenyei) kistérségből három új (hévízi, 

pacsai, zalakarosi)3 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.  

A Keszthelyi Kistérség települései 

Keszthely és Környéke 
Kistérségi  Többcélú 

Társulás 
Keszthely 
Bókaháza 

Gyenesdiás 
Vonyarcvashegy 
Balatongyörök 

Gétye 
Vállus 

Karmacs 
Várvölgy 
Zalavár 

Szentgyörgyvár 
Zalaapáti 

Esztergályhorváti 
Zalaszántó 

Vindornyafok 
Vindornyalak 

                                                
3 KSH Statisztikai Tükör, 2008/81 sz.: A kistérségi szerkezet változása Zala megyében 
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A régi és az új kistérségi szerkezet összehasonlítása (Forrás: KSH Statisztikai Tükör) 

 

1.2. A kistérségi Társulás működése, feladatellátása5 
 

A Társulás működtetésének alapvető szerve a Tanács, amelyet a tagtelepülések 

polgármesterei alkotnak. A Társulás létrehozásának fő célja6 a tagtelepülésekre vonatkozó 

fejlesztési tervek, programok készítésének, megvalósításának, a településfejlesztés 

összehangolásának biztosítása a kistérség területén, továbbá, hogy a Keszthely és Környéke 

Kistérség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével erősítse és kiaknázza az európai 

integrációból származó előnyöket, az egész kistérség idegenforgalmi és gazdasági fejlesztésére 

vonatkozóan. A települési önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretein belül 

törekszenek a társulás intézményesítésére, a kistérség összehangolt fejlesztésének 

előmozdítására, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelésére, az 

egyes térségi feladatok hatékony ellátására. A Társulás gondoskodik a társulási 

megállapodásban meghatározott térségi együttműködést igénylő a közszolgáltatások 

biztosításához kapcsolódó feladat- és hatáskörök ellátásáról.  

A Társulás munkaszervezete végzi az előkészítő, adminisztrációs, koordináló 

tevékenységet. A munkaszervezet átlagosan 7-8 fővel működik, jelenleg egy irodavezetővel, 

egy jogi, egy pénzügyi, egy területfejlesztési, egy közművelődési, egy ügyviteli referenssel, 

egy belső ellenőrrel, valamint egy GYES -en lévő vidékfejlesztési menedzserrel.  

A Társulás költségvetésének bevételei, amiből a munkaszervezet működtetése is 

megvalósul, a feladatellátáshoz kapcsolódó normatíva rendszer alapján igényelt 

                                                
5 Pintér Márta: A keszthelyi kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása, szakdolgozat 2009. 
6 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása (hatályos 2007. november 21.) 
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támogatásokból, a Társulás tagtelepüléseinek tagdíjaiból, valamint a különböző célokra nyert 

pályázati forrásokból történik. A Társulás az utóbbi 2 évben 210 és 260 millió Ft közötti 

költségvetéssel működött.  

 

 

1.3. A Társulás feladatai 
 

1.3.1. Közoktatási feladatok 

A 2005. július 1. óta szervezett közoktatási feladatok során a Társulás gondoskodik 

közös közoktatási fejlesztési terv elkészítéséről, a Társulási Tanács dönthet közös 

intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről. Jelenleg az óvodai nevelés és az általános 

iskolai oktatás a társulás működési területén önállóan, közszolgáltatási szerződés útján és 

mikro-társulások által fenntartott intézményekben történik. Azonban a közös kistérségi oktatási 

intézmény felállításának terve napirenden van.  

 

1.3.2. Szociális feladatok  

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 2005. 

július 1. óta. A szociális alapszolgáltatási feladatok közül feladat ellátási szerződés keretében a 

2006. év negyedik negyedévétől a Társulás ellátja a támogató szolgáltatást, 2006. november 1-

jétől pedig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amit 2007. június 29-től saját fenntartású, 

részben önálló intézménye, a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 

jogutódjaként működő Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 

Szolgáltató Központja útján biztosítja. Ugyancsak a 2006-ban létrejött és 2008. január 1-jétől 

jelentős személyi állománnyal bővült Szociális Szolgáltató Központ látja el a házi 

segítségnyújtás feladatát a kistérség területén. A Keszthelyi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat Társulása 2006. január 1. óta szervezi a kistérség működési területére kiterjedően a 

gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői hálózatot. Az utóbbi feladatok 

ellátására a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatok külön megállapodást kötnek. A 

Társulás 2008. január 1-je óta biztosítja működési területén a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálattal kötött szerződés útján a fogyatékosok nappali ellátása szociális 

alapszolgáltatást.  
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1.3.3. Egészségügyi feladatok 

A Társulás működési területén – Keszthely kivételével – az egészségügyi 

alapellátásokhoz kapcsolódó hétközi és hétvégi központi vidéki ügyelet működik a Keszthelyi 

Városi Kórházban, amely feladatellátás 2005. július 1-jétől indult. A sürgősségi orvosi ellátás 

fenntartásáról Keszthely Város Önkormányzata önállóan gondoskodik.  

 

1.3.4. Területfejlesztési feladatok 

A Társulás egyik legfontosabb feladata a területfejlesztés, ami az egyesülés, vagyis 

2004 júliusa óta ellátásra került. Ez magában foglalja a kistérség területfejlesztési céljainak 

feltárását, programjainak kidolgozását, a finanszírozási lehetőségek felkutatását, különös 

tekintettel a megyei és regionális területfejlesztési és állami központi költségvetési forrásokra, 

valamint az EU –s pénzalapokra és pályázati lehetőségre. A Társulás összefogja a térség épített 

és természeti környezet védelmével kapcsolatos infrastrukturális, környezetvédelmi, gazdaság- 

és vállalkozásélénkítő programjait, egyezteti a tagtelepülési önkormányzatok szükségleteit, 

pénzügyi és egyéb lehetőségeit, s ezek ismeretében meghatározza a fejlesztési célokat. Feladata 

továbbá, hogy kiemelje a kistérség idegenforgalmi értékeit, koordinálja a térség munkaerő-

piaci és foglalkoztatási kezdeményezéseit, és önálló foglalkoztatási programokat indítson. 

Foglalkoztatási paktumot működtet. A társulás a céljainak megvalósítása érdekében kapcsolatot 

tart fenn az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, a Nyugat-dunántúli Regionális 

Területfejlesztési Tanáccsal, a Regionális ügynökséggel, a Balaton Fejlesztési Tanáccsal (mivel 

a Kistérség települései a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet részei), a Balaton Integrációs 

Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársával, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, a 

Kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, a kistérségi és Leader koordinátorokkal, 

valamint a területfejlesztésben közreműködő – országos és helyi társadalmi szervekkel. Fontos 

koordináló szerepet játszik a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködésében. A 

Társulás megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal területfejlesztési programok 

finanszírozására és megvalósítására.  

 

1.3.5. Környezet és természetvédelmi feladatok 
A Társulás összefogja a térség épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos 

programjait, meghatározza a fejlesztési célok prioritásait, támogatja a térségben a megújuló 

energiaforrások hasznosításának lehetőségeit. A közös feladatellátás kezdete 2005. július 1. 
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1.3.6. Közbiztonsági feladatok 

A Társulás együttműködik a térségben a bűnüldözésben és a bűnmegelőzésben érdekelt 

hatóságokkal, továbbá koncepciót készít a kistérség közbiztonságának javítása érdekében. 

 

1.3.7. Kistérségi ügyintézés korszerűsítése 

A kistérségi munkaszervezet biztosítja a tagtelepülésekkel való közvetlen 

kapcsolattartást informatikai fejlesztések megvalósítása révén. 

  

1.3.8. Mozgókönyvtári feladatok 

A Társulás 2006 novemberétől biztosítja a mozgókönyvtári feladatok ellátását és a 

megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges feltételek biztosítását. A Társulás elősegíti a 

nyilvános könyvtár (Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely) és a könyvtári szolgáltató hely 

közötti információcserét, a megrendelések lebonyolítását. Az igényelt normatíva felét a Fejér 

György Könyvtár részére kerül működési célú támogatásként átadásra, másik feléből az érintett 

települések könyvtárhelyiségeinek fejlesztése kerül finanszírozásra. A mozgókönyvtári 

együttműködésben részt vevő településeink: Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Karmacs, 

Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak és Zalavár.  

 

1.3.9. Sport és ifjúságvédelmi feladatok  

A Társulás támogatja a sport és ifjúságvédelmi feladatokat, összehangolja a hatáskörébe 

tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak 

biztosítását, a közös sportrendezvényekben való együttműködést. Segíti a kistérségi települések 

sporthagyományainak megismertetését, pályázatfigyeléssel és közös pályázatokkal segíti a 

sportolás feltételeinek és színvonalának javítását. Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben 

működő sportszervezetek érdekérvényesítésére, az egymás közötti kapcsolatok segítésére. A 

feladatellátást a Társulás 2008. január 1. óta valósítja meg.  

 

1.3.10. Belső ellenőrzési feladatok 

A belső ellenőr elvégzi a települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, 

körjegyzőségeinek, intézményeinek és Társulás munkaszervezetének belső ellenőrzését, 

valamint az intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

ellenőrzését. A Társulás a működési területén a belső ellenőrzési feladatokat jelenleg a 

munkaszervezetének keretein belül látja el. 
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2. A kistérség helyzetértékelése8 
 

 
2. ábra: a jelenlegi Keszthelyi kistérség térképe (Forrás: VÁTI Kht.) 

 

 

2.1. Kiterjedés, természeti, környezeti adottságok9 

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 

                                                
8 Pintér Márta: A keszthelyi kistérség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása, szakdolgozat 2009. 
9 PYLON Kft.: Keszthely - Hévíz Kistérségi Többcélú Fejlesztési Társulása Közös Térségfejlesztési Koncepciója 
– Stratégiai Programja a 2005–2015 időszakban, Bp. 2005. 
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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, 

uralkodó szélirány az északi, az éves napfénytartalom 2000 óra körüli, ennek megfelelően a 

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

 

 

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 
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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.  

 

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/km2, 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 
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jelentős a várost és a térséget elhagyó, felsőfokú végzettségűek aránya. Egészségügyi szolgálat 

terén a térséget ellátja a Keszthelyen működő Városi 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 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 természetes szaporodásra a régióban, akárcsak országos viszonylatban, a fogyás jellemző.  

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 
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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. 

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 
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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. 

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, 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. 

 

 

 

 
 

A Keszthelyi kistérség községeinek lakosságszáma (adatok: KSH, 2011. 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. 

 

2012 első hónapjaiban 17.354 főt regisztráltak a munkaügyi kirendeltségeken, 2 százalékkal 

kevesebbet, mint januárban és 11 százalékkal kevesebbet, mint az elmúlt év azonos 

időszakában. Januárhoz képest Zalaegerszeg és Nagykanizsa térségében ugyan nőtt a 

munkanélküliek száma, de Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót és Letenye körzetében kevesebb 

álláskeresőt regisztráltak. 

 

 A kedvező munkaerő-piaci folyamatok alakulásában a gazdálkodó szervezetek élénkülő 

munkaerő keresletének és a beindult közfoglalkoztatásnak van nagy szerepe. Januárban a 

munkáltatók 800 új munkahelyet jelentettek be, februárban viszont közel háromszor annyi, 

mintegy 2,3 ezer fő számára tudtak állást ajánlani, ebből több mint másfél ezret a 

közfoglalkoztatás területén. Az előző hónapról áthúzódóakkal együtt februárban 3,2 ezer 

betöltetlen álláshely volt a megyében, a hónap végén ebből 1,1 ezer volt még érvényes.  

A támogatás nélküli, mintegy 700 fős munkaerőigény közel felét 50 fő alatti, 28 százalékát 50-

500 fő közötti, 23 százalékát pedig az ezer fő feletti létszámot foglalkoztató cégek jelentették 

be. A munkáltatók közel 300 szakmunkás, közel 200 érettségizett és közel 200 általános iskolát 
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végzett munkavállalót kerestek. Mintegy félszáz, többnyire műszaki végzettségű diplomásnak 

ajánlottak még állást.  

 

 A februárban regisztrált 2.362 álláskereső egynegyede feldolgozóipari cégnél dolgozott 

korábban, de a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és az építőiparban foglalkoztatottak közül 

is sokan vesztették el állásukat.  

Az év második hónapjában több mint 2.700 álláskereső került ki a nyilvántartásból, 1.700 fővel 

több, egy hónappal korábban. A kilépők közül mintegy 1.600-an a közfoglalkoztatás keretében 

tudtak elhelyezkedni.  

 

Februárban a gazdaságilag aktív népesség mintegy 13,3 százaléka volt munkanélküli Zala 

megyében, míg a tavalyi év azonos időszakában 14,6 százalék volt a munkanélküli ráta. Idén az 

év második hónapjában a legmagasabb - közel 19 százalékos - Letenye térségében volt a 

munkanélküliség, míg a legalacsonyabb, (9,4 százalék) Lenti térségében. Nagykanizsa és 

Zalaszentgrót körzetében 15 százalék, a megyeszékhelyen közel 11 százalék volt a mutató, 

Keszthely vonzáskörzetében pedig a megyei átlag körüli volt az álláskeresők aránya. 

A kistérség falvaira jellemző probléma a lakosság alacsony jövedelemszintje, illetve ehhez 

kapcsolódóan kialakuló alacsony életszínvonala. Az alacsony jövedelemszint társadalmi 

leszakadási folyamatot generál.  

 
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 

legnagyobb hányada az ezer főnél népesebb községekben lakott, Vasban a 200–499 közötti 

lélekszámúakban, Zalában pedig az 500–999 fős falvakban. 
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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 

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 
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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) 

 
 
 

2.5. Az oktatás helyzete a Kistérségben 

Bőlcsődék 

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy-Zalavár Közös Fenntartású Intézmény Térségi 
Bölcsőde Gyenesdiás és Szivárvány Bölcsőde Keszthely 
 

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.  

 

Általános iskolai oktatás 

Általános Iskolai oktatás jelenleg a kistérségben 5 településen, 6 iskolában, 7 helyszínen folyik 

önkormányzati fenntartású intézményben (Keszthely [3], Zalaapáti, Zalaszántó, Gyenesdiás, 

Vonyarcvashegy) és 4 helyen egyéb fenntartású intézményben.  

 

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 

 Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola 
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Keszthelyi kistérség településein lévő általános 
iskolák létszámai 

(2011/2012) 

  
 

évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 összesen 
Gyenesdiás  fő 33 30 46 42 42 41 41 52 327 
  osztály 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Várvölgy 
tagiskola fő 6 9 15 7         37 
  osztály 1 1         2 
Vonyarcvashegy fő 20 24 25 23 17 27 25 19 180 
  osztály 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Zalaapáti fő 20 23 16 13 16 21 21 17 147 
  osztály 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Zalaszántó fő 10 14 19 18 17 18 13 19 128 
  osztály 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Zalavár fő 9 10 17 8 12 7 15 10 88 
alapítványi osztály                 0 
Keszthely Egry fő 25 25 20 31 41 46 60 64 312 
  osztály 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
Keszthely Csány-
Szendrey  fő 74 56 46 40 48 44 40 58 406 
  osztály 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
Keszthely 
Ranolder fő                   
egyházi osztály                   

  
önkormámyzati fenntartású   
iskola  fő 1537 

osztály 73 
 

 

Középfokú oktatás 

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

14-18 év közötti fiataljainak nyújt továbbtanulási lehetőséget.  

Vajda János Gimnázium, Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi 

Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Közgazdasági Szakközépiskola, Asbóth Sándor Térségi 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és 

Kollégium - Nagyváthy János Tagintézmény, Farkas Edit Szakiskola és Kollégium. 

 

Felsőoktatás 

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

keretében hallgatói létszám folyamatosan emelkedik és jelentősen sikerült bővíteni képzési 

kínálatot az elmúlt években. Jelenleg 9 BSc. 10 MSc. és 10 FSZ szak közül választhatnak a 

hallgatók Keszthelyen.  
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2.6. Lakáshelyzet, lakásellátottság, építészeti struktúra jellemzői 

Keszthely kistérségben 2011. évben 15.962 db lakás volt található.  

Az aprófalvakban történő elhalálozások után a régi lakások nagy része gyakran külföldi 

tulajdonosokhoz kerül, akik általában felújítják az ingatlanokat és lakóházként vagy 

nyaralóként hasznosítják az ingatlanukat. A lakóingatlanok infrastrukturális felszereltsége az 

átlagnál jobbnak mondható. A lakások életkora változatos képet mutat. A téglaépületek 

többsége az 1945-1970 közötti időszakban épült. Az 1960-as években jelentek meg ún. közép- 

vagy nagyblokkos ill. alacsonyabb (max. 4 emeletes) beton lakóházak, melyeket az 1970-es 

évektől a tízemeletes panelépületek virágkora követett. A ’80-as, de különösen a ’90-es évektől 

megszaporodott a kertes családi házas építkezések száma. Ma már a lakásállományba kerülő 

lakások nagyobbik hányada nagy alapterületű, négy vagy többszobás lakás ill. ház, szemben az 

országos értékekkel, amely szerint átlagosan ennél lényegesen kisebb részt képviselnek a 

nagyobb alapterületű, újonnan épített lakások. 
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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 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.  
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Közúti járművek száma a Kistérségben 
év db 

2008 16.233 
2009 16.349 
2010 15.882 

 

Közúti autóbuszok száma a Kistérségben 
év db 

2008 22 
2009 31 
2010 30 

(Saját feldolgozás) 

 

Szállítási-, közlekedési adatok a Kistérségben 
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3. A kistérség jövője: a járás? 
 
 

A magyar Országgyűlés 2011. évi CXCVIII. számú törvénnyel módosított a 

területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő törvényeket. E jogszabály-módosítás 

2012. január 1-től megszüntette a 2004. szeptember 1-től létrejött kistérségi területfejlesztési 

tanácsokat. Így január 1 óta a területfejlesztési feladatok már nem tartozhatnának a kistérségek 

kötelezően ellátandó feladatai közé. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 2013. január 1-től hatályon kívül helyezi a többcélú kistérségi társulások 

jelenlegi jogi hátterét adó, többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvényt, 

valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

törvényt. E két jogszabály normaszövegét az új önkormányzati törvény IV. fejezete veszi át 

(87.§-96.§). 

 A magyar kormány 2011. szeptember 1-jei 1299/2011. számú kormányhatározata a 

járások kialakításáról szól. Ebben a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú 

területi közigazgatás érdekében kialakítandó járás, mint ”az állam szervezetének 

legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége” létrehozásának időpontja 2013. január 1. 

(korm.hat. 1. és 2. pont) A kormány célja a járások kialakításával olyan területi léptékű 

alsószintű államigazgatási egységek létrehozása a település és a megye szintje között, ahol a 

telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség. (2.pont b. alpont)  

2004-ben hasonló gondolatokkal alkották meg a kistérségi társulásokat is. 

A kormányhatározat a járások kialakításával kapcsolatban több elvet is meghatároz, 

többek között, hogy a „járási hivatalok és a kerületi hivatalok (a továbbiakban együtt: járási 

hivatalok) kialakítása az államigazgatási feladatokat ellátó szervek - a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kirendeltségei és a polgármesteri hivatalok - bázisán, a működési feltételek 

és szervezeti kapacitás feladatokat követő átcsoportosításával történjen;” vagy hogy a 

„jelenleg önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése esetén az ellátásukhoz, 

az intézmények fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat, szervezeti kapacitásokat és 

elhelyezési feltételeket az államigazgatás keretében kell biztosítani és rendelkezni kell a 

feladatátadással összefüggő vagyon tulajdonjogi rendezéséről is.”(kormányhatározat 2. pont l) 

és n) alpontok)  

A kormányhatározat 2011. szeptember 15-ig adott időt a közigazgatási és igazságügyi 

miniszternek a járások kialakításáról szóló koncepció elkészítésére, 2012. június 30-ig az ezzel 

kapcsolatos törvényjavaslat és azt érintő jogszabály módosítások elkészítésére illetve kormány 

elé terjesztésére. 
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A járások határait tartalmazó térkép megrajzolásánál a minisztérium munkatársai 

tekintettel voltak az előzetesen végzett felmérésekre, a történelmi hagyományokra, figyelembe 

veszik a beérkező véleményeket, törekednek arra, hogy a járások már eleve meglévő 

közösséget integráljanak, senkinek se kelljen 30 kilométernél többet utaznia a járások 

központjába. A megyeváltás azonban politikailag nem támogatott. A járási hivatalok 

elhelyezését is már meglévő ingatlanok hasznosításával szeretnék megvalósítani, ha lehet. Az 

államigazgatási területi egységként funkcionáló járási hivatalokban várhatóan a törzshivatali 

gárda és a szakigazgatás tisztviselői fognak dolgozni. 

 A minisztérium tervezete 2011. január elején került fel az erre a célra létrehozott 

honlapra (jarasok.com). Az egyeztetések folyamatosan zajlanak. Országos szinten 168 járás 7 

budapesti körzet és mellettük közel 300 kormányablak jön létre 2013. január 1-től. A majdani 

járások nem érhetnek majd túl a megyehatárokon, és az egy járáshoz tartozó legtávolabbi 

települések a járási székhelytől legfeljebb 30 kilométer távolságban lehetnek. Zalában 6 járás 

kerül kialakításra, amely nem teljesen, de nagyjából felöleli a 2004-ben létrejött kistérségi 

felosztást. A keszthelyi járáshoz a tervezet szerint 33 település tartozna.  

 A tervezethez 775 kezdeményezés érkezett országos szinten, ebből 400-ban más 

járáshoz való tartozást kérelmeztek. Keszthelyi járást érintően többek között Pacsa és 

Zalaigrice szeretne Zalaegerszeghez kerülni közlekedési és ügyintézési okokra hivatkozva, 

Ligetfalva pedig a keszthelyihez tekintve, hogy Zalacsánnyal tart fenn közös körjegyzőséget. 

Zalaszabar a keszthelyi helyett a kanizsai járáshoz szeretne tartozni. Sajátos helyzet alakult ki 

Szentpéterúr esetében, mert a képviselő-testület januárban levélben kezdeményezte, hogy a 

keszthelyi járás helyett a zalaegerszegihez csatlakozhasson. A meglévő térségi kapcsolatok és a 

kisebb távolság miatt a kormányhivatal támogatta ezt az elképzelést, a múlt héten azonban 

Szentpéterúr alpolgármestere egyeztetést kezdeményezett, mert a tervezett közös hivatalok 

kialakítása miatt mégis Keszthelyhez tartoznának. 

 A kormányzati portál (jarasok.com) hírei szerint a járások végzik majd a mai jegyzői 

hatáskörbe tartozó állami ügyeket. A ma hatályos törvények szerint például építési, illetve 

működési engedélyek ügyében vagy gyámhatósági ügyekben a jegyző mondja ki a végső szót, 

e hatáskörök azonban várhatóan mind a járási hivatalokhoz kerülnek. 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által 2011. február 29-én Vépen szervezett 

önkormányzati fórumon a helyettes államtitkár szólt arról, egyelőre még nem dőlt még el, 

milyen államigazgatási hatáskörök maradhatnak a jegyzőknél, de azokban az ügyekben, ahol 

nagy helyismeretre van szükség - ilyenek például egyes birtokviták - célszerűbb, ha továbbra is 

a jegyzők dönthetnek.  



 29 

„A járások az államigazgatás legkisebb területi egységeiként jönnek létre. Fontos tehát 

egyértelművé tenni, hogy ez nem egy önkormányzati szint, a járásoknak nincs köze az 

önkormányzati társulásokhoz sem. Azzal, hogy a jegyző jogköreit a járások veszik át, az állam 

a saját szervezeti rendszerén belül – a járási hivatalban – végzi el saját feladatait. A 

polgármesteri hivatalok a helyi ügyintézésért, és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációért 

lesznek felelősek. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatokat 

szétválasztása.” Azt nem lehet tudni, hogy pontosan milyen feladatkörök kerülnek majd még az 

újonnan létrejövő intézményekhez, a Közigazgatási Minisztérium ugyanis bár február elejére 

ígérte (az eredeti határidő február 10. volt), egyeztetések miatt még mindig nem nyújtotta be az 

erről szóló törvényjavaslatot. Szabó Erika, a KIM területi közigazgatásért felelős államtitkára 

korábbi nyilatkozatai alapján az anyakönyvi, a gyám- illetve hagyatéki ügyek mellett a 

személyi okmányok cseréjét is a járási hivatalokban bonyolítanák, és ide kerülhetnek a 

másodfokú építési hatósági feladatok is. Az első fok várhatóan marad majd az 

önkormányzatoknál, a leosztás azonban nem végleges. 

Az új önkormányzati törvény értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei 

megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a 

polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb 

ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. (87.§)  

Sőt a társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet 

és egyéb szervezetet alapíthat. (90.§ 1. bek.)  

A társulás működési költségeihez - a társulási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a 

társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

 

       
kép: Keszthelyi Kistérség területe (2012)  kép: TERVEZETT járás területe 
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4. A Kistérség településeinek bemutatása 

BALATONGYÖRÖK 
 
 
Jogállás:   Község 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 
Település weblapja:  www.balatongyorok.hu 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták:   46.76150, 17.35700 
Népsűrűség:   28,86 fő/km2 
Terület:    37,59 km2 
 
Megközelíthetőség: 
- Autóút: 71-es főút 
- Vasút 
- Hajó 
 
Távolságok: 
Balatongyörök - Keszthely: ~ 9 km 
Balatongyörök – Zalaegerszeg: ~ 53 km 
Balatongyörök – Győr: ~ 123 km 
Balatongyörök – Budapest: ~ 200 km 
Balatongyörök - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 21 km 
Balatongyörök – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 23 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 05. 01.   1085 457 3759 
2009. 01. 01. 999 448 3759 
2008. 01. 01. 1012 431 3759 
2007. 01.01. 973 415 3759 
2001. 01. 01.  831 369 3759 
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A településen található fontos helyek, intézmények: 

 

 

 

 Posta 

 Polgármesteri Hivatal 

 Alapfokú egészségügyi ellátás 

 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 

 Balatongyöröki Rendőrörs- Körzeti megbízotti iroda 

 

 

A településről 

Balatongyörök a Keszthelyi- és a Szigligeti-öböl által határolt földnyúlványon helyezkedik el. 

A terület az őskor óta lakott volt. Balatongyörök a Keszthelyi- és a Szigligeti-öböl által határolt 

földnyúlványon helyezkedik el. A terület az őskor óta lakott volt.. A kőkorszakból kőbalta, a 

Kr.e. III. századból rézfejsze került elő. A Kr.u. III. századból származó római telep és fürdő 

maradványait tárták fel a Balatonparttól pár száz méterre a Szépkilátó tövében. A középkori 

falu a római településre épült. Nevét 1121-ben említik először az Almádi (ma Monostorapáti) 

Apátság alapítólevelében. Nevét valószínűleg Szigliget urának, II. Atyusz bánnak Gyürk nevű 

fiáról kapta. A török időket viszonylagos épségben vészelte át. 1696-ban Meszes Györök néven 

említik, mert az itt élők a halászat mellett elsősorban a mészégetéssel foglalkoztak. 1734-tól a 

falu Festetics Kristóf tulajdonába került. A falu életében gyökeres változást a 20. század eleje 

hozott. Megjelentek az első fürdővendégek, megépült a falut átszelő vasút (1902), strandfürdőt 

építettek. Meszes Györök nevét Balatongyörökre változtatták. A strandhoz szükséges területet 

Festetics (II.) Tasziló gróf adta át a györökieknek tulajdonjoga megtartása mellett. Az 1910-es 

években parkosították a strand területét. Az akkor ültetett platánsor ma is dísze a strandnak. A 

fürdőtelepet 1920-ban üdülőhellyé nyilvánították, 1932-ben elkészült a strand melletti móló. A 

hajdan egy Balaton-parti utcából álló településen a fürdőélet megindulása miatt megkezdődtek 

az építkezések, kialakult a villasor, új utcák születtek. 1990-ben a község elnyerte az Európa 

legszebb falvainak járó Európafalu (Prix d'Honneur) címet. 
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Balatongyörökön működő civil szervezetek: 

 Balatongyöröki Turisztikai Egyesület 

 Györöki Hamutiprók Hagyományörző Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Honismereti Kör Egyesület 

 Balatongyöröki Horgász Egyesület 

 Balatongyörök Szépkilátó Bérkilövő Vadász Társaság 

 Balatongyöröki Polgárőr Egyesület 
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BÓKAHÁZA 
 

 
Jogállás:   Község 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: Zalaapáti, Szent István tér 9. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8741 Bókaháza, Kossuth u. 6. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták:   46.76351, 17.24042 
Népsűrűség:   46,71 fő/km² 
Terület:   6,70 km² 
Település weblapja:  www.bokahaza.hu 
 
Megközelíthetőség: 
- Autóút: 75-ös és a 76-os főúton keresztült 
 
Távolságok: 
Bókaháza - Keszthely: ~ 18 km 
Bókaháza – Zalaegerszeg: ~ 30 km 
Bókaháza – Győr: ~ 128 km 
Bókaháza – Budapest: ~ 200 km 
Bókaháza - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 25 km 
Bókaháza – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 13 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 05. 01.  314 147 670 
2009. 01. 01. 313 147 670 
2008. 01. 01. 313 145 670 
2007. 01.01. 314 145 670 
2001. 01. 01.  358 140 670 
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A településen található intézmények: 

 
 

 
 Polgármesteri Hivatal 
 Községháza 

 
 

A településről 

Bókaháza a Zala völgyében a Zalai-dombság keleti felén fekszik. A Galambok–Zalaszentgrót 

mellékút észak-déli irányban keresztezi a települést. Ebbe fut be egy kisforgalmú út Gétye 

irányából. Rendszeres autóbusz-összeköttetésben áll Keszthellyel, illetve a környező 

településekkel. Bókaháza első említése 1479-ből való. Birtokosa a Boka család volt. A család 

valószínűleg elszegényedett, mert később csak mint jobbágy vagy zsellér tűnt fel a Boka név. A 

települést a 17. században nem említik források. Így feltételezhető, hogy a környéken szokásos 

török pusztítások elérték a falut, és teljesen elnéptelenedett. A 18. században lassan  települt be.  

Lakosai a rossz terméshozamok miatt munkát vállaltak távolabbi allódiumokon, elsősorban 

Somogy és Fejér megyében. A korszakban legnagyobb birtokosa a Botka család volt, akik a 

település nagy részét magukénak tudhatták. 1895-ben épült meg a Bókaházát is érintő 

Zalaszentgrót–Balatonszentgyörgy-vasútvonal, amelyen 1974-ben megszűnt a forgalom. Az 

1950-es évektől nagy mértékű elvándorlás sújtotta, egészen az 1990-es évekig. Ekkor gyors 

ütemben történt az infrastruktúra kiépítése, amely mára teljessé vált. Egyéni vállalkozók és 

kisebb társaságok is megjelentek a településen. A mai értelemben vett Bókaháza, a történelem 
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során három falu Mindszent, Bókaháza, Újfalu, összefonódásából jött létre. Mindszent, a 

feltételezések szerint Árpád-kori falu volt, amely már Szent István korában létezhetett, igaz 

erről írásos dokumentum nincs, csak a földben található falmaradványok támasztják alá ezt a 

feltételezést. Az első írásos okirat 1200-as évekből származik.    Mindszent századokon át a 

Zala völgye egyik legvirágzóbb faluja. Zala völgyét először is meghatározta maga a Zala folyó 

nyújtotta halászás, állattenyészés szempontjából a part közelében lévő rétek, a 

gabonatermelésre a lankás domboldalak szántóföldjei nyújtottak lehetőséget, végül pedig a 

domboldalakon szőlőkultúra virágzott. Újfalu az 1300-as évektől ölt falu jelleget, mindkét falu 

a Zala folyó árterületén helyezkedik el. Az 1400 évek végén a Balaton vízszintje 

megemelkedett, ezért mindkét falunak feljebb, a domboldalakra kellett telepednie, egy nagy 

árok választotta el egymástól őket. de sorsuk a történelem során összefonódott.  Bókaháza neve 

először az 1400-as években jelenik meg az oklevelekben, elnevezése a Bóka nemesi családra 

vezethető vissza, eddig, mint önálló falu nem létezik, hanem Mindszent részközsége. Első 

templom 1253 körül épült a mai temetődombon, 1200-as évektől keresztes lovagok, 1300-tól 

1474-ig a zalavári bencés szerzetesek, majd 1474-től a pálos szerzetesek lelkipásztorkodása 

folyik.  Mindkét falu az un. „királyi útvonal” mentén helyezkedett el, ezért a középkor 

vészterhes időszakaiban kemény próbának voltak kitéve. 1526-tól kezdődően a török 

portyázások, nehezítették őseink életét, majd a török seregek átvonulása okozta pusztítások a 

faluk elnéptelenedéséhez vezettek, előbb Mindszent, majd Újfalu, végül Bókaháza is 

elnéptelenedik az 1650-es éves végére. Amíg Mindszent és Újfalu teljesen puszta maradt, addig 

a Bóka család nem hagyta a török időkben sem elpusztulni birtokait, hanem árendába, illetve 

zálogba adta zalaapáti gazdának. A török seregek kivonulása után 1715 táján a Bóka család 

volt az első, amely megkezdte a falu újjáépítését, több más nemesi családdal együtt. Bókaházi 

nemesek nagyrészt írástudó emberek voltak, s módot kerestek az iskolázásra, a vármegye 

életében is szerepet játszottak. Őseink nehéz, küzdelmes életet éltek, harcolva a természettel, az 

elemekkel és nem utolsósorban egymással, erről tanúskodik a levéltárban fellelhető számos 

peranyag. A falu az 1800-as évektől fejlődésnek indult, néhány adat a népesedés 

növekedéséről: 1785-ben – 287 fő, 1880-ban – 510 fő, 1885-ös kolerajárvány megtizedelte a 

falu lakosságát 396 fő, majd 1949-ben – 665 fő.  Bókaháza hívei 1757-ben újjáépítik a 

templomot, immár szilárd anyagból, de 1810-ben villámcsapás éri, misézésre alkalmatlanná 

vált, és megközelítése is nehézkes volt, ezért önerőből egy új templomot építenek a falu 

közepén. amely 1857-ben felújításra szorult, majd 1945-ben kibővítésre került. Újabb felújítása 

a 60-as években, és 2000-ben történt. A falu északi végében található kastély a Botka család ősi 

birtokán, a 18. század végén épült, az államosítás után iskolaként működött, majd szociális 

otthonnak adott helyet, jelenleg a Csillaghy és Fürstenberg család tulajdona. Mint már 
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említettem Bókaháza lakosai tevékenyen részt vettek a történelem sorsfordító eseményeiben: 

1848-as szabadságharc      11 honvéd harcolt, I.           Világháborúnak – 20 hősi halottja, II.    

Világháborúnak – 16 hősi halottja volt. Emléküket mai is őrzik, a temetőben felállított 

emléktáblákkal. Ami az oktatást illeti 1874-ig felekezeti, majd önálló községi iskola működött 

a faluban, az 1960-as évek végétől először Zalacsányhoz, majd Zalaapátihoz körzetesítették. A 

közigazgatás tekintetében településünkön önálló Községi Tanács székelt, Nagy Gyula 

elnöksége idején, majd az iskolához, hasonlóan Zalaapátihoz kapcsolták. 1959-ben megalakult 

a Tsz, 1974-ig önállóan működött majd a Zalaapáti Tsz-el egyesítették. A termelőszövetkezet 

megszűnésével a helybeli munkalehetőségek beszűkültek, egyre többen a közeli, vagy távoli 

városokba költöztek, a jobb megélhetés és biztos munkalehetőség reményében. A 

rendszerváltozás nagy fejlődésnek lendítette a falut, de sajnos a népesség csökkenése 

megállíthatatlan, - épp úgy, mint országosan – jelenleg 314 lakosa van falunknak. 

 

 

Bókaházán működő civil szervezetek: 

 Bókaháza Községért Közalapítvány 

 Németnyelvű Evangélikus Alapítvány  

 Természet- és Vagyonvédelmi Egyesület 
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ESZTERGÁLYHORVÁTI 
 
 
 

Jogállás:   Község 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: Zalaapáti, Szent István tér 9. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   46.70233, 17.11067 
Település weblapja :   
Terület :   16,70 km² 
Népsűrűség:   27 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 
- Autóút: 75-ös főúton keresztül 
 
Távolságok: 
Esztergályhorváti  - Keszthely: ~ 17 km 
Esztergályhorváti – Zalaegerszeg: ~ 38 km 
Esztergályhorváti – Győr: ~ 135 km 
Esztergályhorváti – Budapest: ~ 197 km 
Esztergályhorváti - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 22 km 
Esztergályhorváti – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 10 km 

 
 

Időpont 
A Község 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 05. 01. 437 202 1670 
2009. 01. 01. 472 201 1670 
2008. 01. 01. 451 201 1670 
2007. 01.01. 462 200 1670 
2001. 01. 01.  467 198 1670 
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A településen található intézmények: 

 
 

 
 Polgármesteri Hivatal 
 Rendőrség – Körzeti megbízotti iroda 

 
 

 

A településről 
 
 

Esztergályhorváti a Zalai-dombság délkeleti részén, a Zala folyótól nyugatra, a Kis-Balaton 

északi szájánál található. A települést a Galambok–Zalaszentgrót fontosabb mellékút 

keresztezi, amelyre külterületén az egeraracsa–dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni 

bekötőút kapcsolódik. A település Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa ás Zalakaros irányából 

autóbuszon rendszeresen elérhető, de Zalaegerszegre is járnak járatok innen. 

A település területe a 9. században a Zalavár környékén kialakult szláv fejedelemség része volt, 

így itt is kialakultak ebben az időben kisebb telepek. A mai település Esztergályhorváti 

Nagyhorváti és Esztergály 1966-os egyesítéséből jött létre. 

Esztergály első említése egy 1019-es szent istváni oklevélen történik, Vzturgar néven. Horváti 

említése is a 13. századból származik. A törökök 1531-től pusztítottak a területen. 1568-ban 

Esztergály teljesen elpusztult, de Nagyhorváti mindvégig lakott maradt. 

1750-ben Mária Terézia németekkel telepítette újra Esztergályt, a zalavári apátság birtokát. 

Horváti birtokosa a Rajky család volt, földjei mocsarasok voltak. 

A két település komolyabb fejlődése csak az 1900-as években indulhatott meg, amikor 

megindult a Kis-Balaton lecsapolása, és így értékes mezőgazdasági területekhez juthattak a 

faluk, új megélhetési formát biztosítva a korábbi halászatból élő családoknak. 

Az 1945-ös földreform során szinte alig osztottak szét földet, azt is igazságtalanul, így sokan 

elköltöztek a falvakból, és az elvándorlás továbbra is jelentős maradt. Az 1990-es években 

nagy ütemben épült ki az infrastruktúra, és a falu egy üdülőövezet kialakításában látja a 

fejlődés lehetőségét. 
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Esztergályhorvátiban működő civil szervezetek: 

 Esztergályhorváti Futball Club 

 Esztergályhorváti Ifjúságáért Egyesület 

 Esztergályhorváti Polgárőr Egyesület 

 Zalai Romák Közösségfejlesztő Egyesülete 

 Polgármesteri Közjó Alapítvány 
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GÉTYE 
 

 
 

Jogállás:   Község 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: Zalaapáti, Szent István tér 9. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8762 Gétye, Kossuth u. 4. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   46.76283, 17.07050 
Település weblapja :  www.getye.hu 
Terület :   6,66 km² 
Népsűrűség:   17,87 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 
- Autóút:  
 
Távolságok: 
Gétye - Keszthely: ~ 21 km 
Gétye – Zalaegerszeg: ~ 36 km 
Gétye – Győr: ~ 139 km 
Gétye – Budapest: ~ 200 km 
Gétye - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 26 km 
Gétye – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 15 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01. 119 93 666 
2009. 01. 01. 117 94 666 
2008. 01. 01. 123 94 666 
2007. 01.01. 115 94 666 
2001. 01. 01.  129 94 666 
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A településen található intézmények: 

 Könyvtár 
 eMagyarországPont 

Gétyén működő civil szervezet: 

 Gétyei Baráti Kör Egyesület 

 

A településről 
 

Gétye a Zalai-dombság legkeletibb vonulatán fekszik. A Zala folyótól Bókaháza zárja el. A 

településre Zalacsány és a 75-ös főút közötti bekötőúton lehet eljutni. A településre pár 

Zalaapáti és Pacsa között közlekedő autóbusz-járat tér be. Gétye első említése igen korai, 1024-

ből való mint a zalavári apátság adófizetője, ez azonban valószínűleg hamis dokumentum. Az 

első hiteles forrás 1275-ben szól róla. Birtokosa a 13. században a Gétyei család volt. Később 

mellettük a Mindszenti és a Bánffy család is megjelentek. A törökök 1568-ban foglalták el a 

települést, és 1597-re teljesen el is pusztították azt. Az 1690-es években kezdett újratelepülni. 

Temploma 1700 körül épült. A település azonban elzártsága miatt komolyabban nem fejlődött 

az elkövetkező időkben. Az 1945-ös földosztás során is csak apró földterületek jutottak az 

igénylőknek, így a II. világháborút követően komolyan sújtotta az elvándorlás, amely folyamat 

mára se csillapodott. Iskola a településen kívül található és önkormányzata se helyben 

működik. 
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GYENESDIÁS 
 
 

Jogállás:   Község 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 97. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.77073° k. h. 17.29302°  
Település weblapja :   
Terület :   18,50 km² 
Népsűrűség:   198,97 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút:  
- Vasút:  

 
Távolságok: 
Gyenesdiás - Keszthely: ~ 3 km 
Gyenesdiás – Zalaegerszeg: ~ 45 km 
Gyenesdiás – Győr: ~ 124 km 
Gyenesdiás – Budapest: ~ 25 km 
Gyenesdiás - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 26 km 
Gyenesdiás – Sármellék nemzetközi repülőtér : ~ 18 km 

 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 06. 01.  3681 1373 1850 
2009. 01. 01. 3478 1362 1850 
2008. 01. 01. 3426 1353 1850 
2007. 01.01. 3384 1350 1850 
2001. 01. 01.  2740 1275 1850 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

 Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású 
Nevelési-Oktatási Intézmény 

 
 

 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény 
 Posta 
 Gyógyszertár 
 Polgármesteri Hivatal 
 Takarékszövetkezet 
 Alapfokú egészségügyi ellátás 
 Házi gyermekorvos 
 Fogszakorvos 
 Védőnői szolgálat 
 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 
 Rendőrség – Körzeti megbízotti iroda 

 

Gyenesdiáson bejegyzett és működő aktív civil szervezetek 

 - Agronómia Alapítvány 
 - Alapítvány Gyenesdiás Község Egészségügyi ellátásáért 
 - Az Informált Társadalomért Közhasznú Alapítvány 
 - Darnay Dornyai Béla Honismereti Alapítvány 
 - Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
 - Gödörházy Antal Alapítvány 
 - Gyenesdiás Operaszikláért Alapítvány 
 - Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület 
 - Gyenesdiási Fürdőegyesület 
 - Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület 
 - Gyenesdiási Kinizsi Sportegyesület 
 - Gyenesdiási Közkultúra Alapítvány 
 - Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület - Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért 
    Alapítvány 
 - Gyenesdiási Szobakiadók Egyesülete 
 - Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 
 - Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek Kongregációja 
 - Keszthely Térségi Polgári Ifjúsági Klub Egyesület 
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 - Lucia Nyílt Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért 
 - Magyarországi Evangélikus Egyház Szeretet Intézménye Kapernaum 
 - Római Katolikus Egyházközség 
 - Sport az Egészségért Alapítvány 
 - Szebb Gyenesdiásért Alapítvány 
 - Yacht Egylet Gyenesdiás 

 

A településről 

Gyenesdiás területén a legkorábbi leletek az újkőkorból valók. Az 1. századtól fontos római 

szálláshellyé vált, majd avarok költöztek ide. Az itt megtalált középavar sír volt az első ilyen 

régészeti lelet az egész Kárpát-medencében. A középkorban az első, a mai Gyenesdiás 

területén létrejött település Falud volt, amely valószínűleg már a 11. században is állt a mai 

Gyenesdiás északnyugati határában. Első temploma 1333-ból való, amely egyben az első írásos 

említését is jelentette a falunak. 1408-tól a Rezi vár tulajdonát képezte, majd 1427-ben a Pethő 

családhoz került, amely egyben a település Keszthelyhez való erős kötődését is maga után 

vonta. 1548-ban a török felégette a települést, majd 1564-től folyamatosan adóztatta, így a 

lakosság száma megcsappant, 1686-ra teljesen elnéptelenedett. 1696-ban Falud szőlőhegyén 

egy új település tűnt fel: Gyenes. A 18. század során Falud és Gyenes a Festetics család 

birtokába került. A század végére Gyenes már jelentős községgé alakult, majd az 1820-as 

években már működő hegyközség volt, amely a ma is megfigyelhető Alsó- és Felsőgyenesre 

oszlott. 1826-ban épült a településen a volt faludi templom köveiből a ma műemlék Szent Ilona 

kápolna. Gyenesdiás keleti részén a középkorban Diás falu feküdt, amely első említése 1341-

ből való. A település az 1530-as évekre már csak nemesi telkekből áll, területének nagy része 

szőlős. A 17. században már hegyközség, elsősorban keszthelyi gazdák művelték itt a 

szőlőt.Gyenes és Diás 1840-ben egyesült, így létrejött az önálló önkormányzattal bíró 

Gyenesdiás, amely 1871-ben kapott önálló iskolát. A település lakossága még a 20. század 

elején is szinte kizárólag mezőgazdaságból élt. A község modernizációja 1945 után zajlott le, 

melynek egyik legfontosabb lépése 1954-ben a Strandfürdő megépítése volt. Azóta az 

idegenforgalom vált a település fő jövedelemforrásává. A település két vasúti megállóval 

(Gyenesdiás és Alsógyenes) kapcsolódik a Balatonszentgyörgy–Keszthely–Tapolca 

vasútvonalhoz. A Tapolca és Keszthely között közlekedő személyvonatokon kívül több 

távolsági járat is megáll a két megállóhelyen, így összeköttetésben áll Celldömölkkel, 

Nagyatáddal, Szombathellyel, Kaposvárral és Péccsel is. A települést kelet-nyugati irányban a 

Balaton északi partján végigfutó 71-es másodrendű főút szeli át. Autóbuszközlekedése sűrű, 

mivel több Keszthely felől induló elővárosi, helyközi és távolsági járat érinti a települést, de 

emellett a keszthelyi 1-es jelzésű helyi járat is kitér a község felé. 
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KARMACS 
 
 
 
Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.83667° k. h. 17.17348°  
Település weblapja :  www.karmacs.hu 
Terület :   14,22 km² 
Népsűrűség:   54,08 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút:  
 
Távolságok: 
Karmacs - Keszthely: ~ 11 km 
Karmacs – Zalaegerszeg: ~ 41 km 
Karmacs – Győr: ~ 120 km 
Karmacs – Budapest: ~ 198 km 
Karmacs - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 28 km 
Karmacs – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 21 km 

 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 01. 01. 769 358 1422 
2008. 01. 01. 781 357 1422 
2007. 01.01. 813 356 1422 
2001. 01. 01.  845 352 1422 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

 Karmacsi Napközi Otthonos Óvoda  
 Orvosi rendelő  
 Rendőrség - Körzeti Megbízotti Iroda     
 Művelődési Ház 
 Polgármesteri Hivatal 
 Posta 
 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 

 

 

 
Karmacson működő civil szervezetek: 

 "Gyermekvilág 94" Alapítvány 
 Karmacs-Vindornyafok Polgárőr Egyesület 
 Karmacsi Önkéntes Tűzoltó egyesület 
 Karmacsi Sportegyesület 

 

A településről 

Zala megye keleti részén, a Keszthelyi-hegység lábánál helyezkedik el a település. A település 

határában fut a Keszthely–Zalaszántó–Sümeg fontosabb mellékút. A községen áthalad az ebből 

leágazó Szalapa–Jánosháza felé vezető út. Karmacs autóbusszal leginkább Keszthely felől 

érhető el, de Zalaszentgrót, Sümeg és Szombathely felől is több járat közlekedik ide. Karmacs 

a 13. században létrejött település, amely ekkor két jól elkülöníthető részből, a nemesi 

Kiskarmacsból és a várnépek (később jobbágyok) által lakott, később Nagykarmacsnak 

nevezett településrészből állt. A település első említése 1340-ből való. 1505-ben épült 
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Kiskarmacs temploma, ám a század végére a többi településrészekkel együtt hosszabb időre 

elnéptelenedett a török pusztításai miatt. A 17 – 18. század során a törökök pusztításai, majd 

járványok tizedelték a falu lakosságát. 

A település nagyobb ívű fejlődése a 18. század végén indult meg, egyre több iparos jelent meg 

a településen. Mindazonáltal a mezőgazdaság még a 20. században is túlsúlyban volt a 

községben. 1945 után a falu képe nagyban megváltozott, új utca is épült. 1973-ban a környék 

termelő szövetkezeteinek központjává vált, majd 1976-tól a körjegyzőség székhelye is. A 

termelő szövetkezetek felszámolását követően a falu gazdasága nagyban visszaesett, megnőtt 

az elvándorlás mértéke. Manapság az idegenforgalomban próbál új utat keresni a település, 

amelynek hajtóereje a környék csendessége lehet. 
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KESZTHELY 
 
 
 

Jogállás:   Város 
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8360, Keszthely Fő tér 1.  
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.76965° k. h. 17.24813° 
Település weblapja :  www.keszthely.hu 
Terület :   75,98 km² 
Népsűrűség:   277,01 fő/km² 
 
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): ~ 20 km 
Keszthely – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 14 km 
 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01. 21047 10041 7598 
2009. 01. 01. 21100 9903 7598 
2008. 01. 01. 21201 9758 7598 
2001. 01.01. 22377 9694 7598 
2000. 01. 01.  20540 9128 7598 
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Keszthely fontos intézményei  

 Óvodák 

 Bölcsőde 

 Általános Iskolák 

 Szakközépiskolák 

 Gimnázium 

 Egyetem 

 Alapellátási Intézet   

 Városi Kórház Keszthely 

 Okmányiroda 

 Gyámhivatal 

 Munkaügyi Központ 

 Földhivatal 

 Bíróság 

 Rendőrkapitányság 

 Adóhivatal 

 ÁNTSZ 

 Tűzoltóság 

 Posták, bankok, bitosítók 

 Központi vasúti pályaudvar és autóbusz állomás 
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 Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ  

 Goldmark Károly Művelődési Központ  

 Balaton Színház   

 Fejér György Városi Könyvtár 

 Múzeumok  

 

 

 

 

A városról 

A Balaton nyugati végén, a Keszthelyi-öböl partján, a Zala folyó torkolatától északra fekszik, 

délen sík, északra kissé dombos területen. A környéken található Zalai-dombság és Keszthelyi-

hegység dombjai, hegyei ölelik körbe a várost. Éghajlata az Adriai-tenger és a Balaton 

közelsége miatt kiegyensúlyozottabb, a nyár kevésbé forró, a tél kevésbé fagyos. 

Vasúton, közvetlen járatokkal elérhető Budapest, Miskolc, Nyíregyháza és több dunántúli 

nagyváros (így Kaposvár, Pécs, Siófok, Székesfehérvár, Szombathely) felől. A nyári növekvő 

turistaforgalom miatt ilyenkor a Keszthelyre közlekedő járatok száma megnő, az ország több 

pontjáról, illetve Bécsből indul ide közvetlen járat. Elővárosi vonatok közlekednek a város 

érintésével Tapolcára, illetve Marcalin át Somogyszobra. A nem megfelelően szervezett Zala 

megyei vasúthálózatban Keszthely és más megyei települések összeköttetése nem megoldott, 

így három szomszédos községen kívül más nem érhető el közvetlen vonattal. 

Keszthely közlekedésének az ütőerét a jó vasúti összeköttetések ellenére nem a vasúti, hanem a 

közúti közlekedés adja. A város autóval a 71-es számú főúton a Balaton északi partján vagy 

Balatonszentgyörgyön át a déli partja felől is megközelíthető. A város határában ér véget a 

Rédics–Lenti felől érkező 75-ös számú, illetve a Körmend–Zalaegerszegről jövő 76-os számú 

főút. A várost a 71-es út körgyűrűje veszi körül. A belvárosban történő parkolás díjköteles. 

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

Továbbá Hévízre mintegy negyedóránként indul járat Keszthelyről. Nyáron hajójáratok kötik 

össze több balatoni településsel, köztük Badacsonnyal és Balatonlellével is. A várostól nem 

messze, Sármelléken működik nemzetközi repülőtér, amely elsősorban német gépeket fogad. 

A város Zala-megye keleti részének komoly gazdasági központja. Bevételeinek nagy részét a 

szolgáltatási szektorból szerzi, ezen belül is kiemelkedően fontos az idegenforgalom szerepe, 

amelyet történelmi látnivalóinak, de leginkább a Balaton közelségének köszönhet. 

A város a környék kulturális központja. A Helikon könyvtár mellett önkormányzati könyvtár is 

működik a városban. A Helikon könyvtár gyűjteményét a Festetics család hozta létre. A 

könyvek között több régi enciklopédia és régi nyomat található. A városban működik a Pannon 

Egyetem Georgikon Kara. A város minden évben több kulturális eseménynek ad helyet, 

amelyek egy részét a Festetics-kastély dísztermében szervezik. Önálló kongresszusi központtal 

és színházzal rendelkezik. 

 

Keszthelyen több, mint 200 civil szervezet működik.  
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SZENTGYÖRGYVÁR 
 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8393 Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták:   é. sz. 46.7581° k. h. 17.1299°  
Település weblapja:  www.szentgyorgyvar.hu 
Terület:   11,66 km² 
Népsűrűség:   26,87 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút:  
 
Távolságok: 
Szentgyörgyvár - Keszthely: ~ 13 km 
Szentgyörgyvár – Zalaegerszeg: ~ 33 km 
Szentgyörgyvár – Győr: ~ 173 km 
Szentgyörgyvár – Budapest: ~ 190 km 
Szentgyörgyvár - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 22 km 
Szentgyörgyvár – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 8 km 

 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 06. 01. 313 160 1166 
2009. 01. 01. 324 161 1166 
2008. 01. 01. 328 161 1166 
2007. 01.01. 338 160 1165 
2001. 01. 01.  334 149 1165 
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A településen található fontos helyek, intézmények 
   Orvosi rendelő  

 Rendőrség - Körzeti Megbízotti Iroda     
 Művelődési Ház 
 Polgármesteri Hivatal 
 Posta 

 

A településről 

Szentgyörgyvár a 76-os másodrendű út mellett fekszik, nem messze, délre halad el a 75-ös 

másodrendű főút is. A községből Alsópáhokba mellékút indul. A településre Keszthelyről és 

Hévízről sűrűn érkeznek autóbuszok. Körjegyzőségi központ Sármelléken van. 

Szentgyörgyvár első említése meglehetősen kései, 1461-ből való. A Zala folyó partján állt 

ekkor maga a vár, alatta azonos nevű falu feküdt. A várat 1479-ben I. Mátyás király a 

Báthoryaknak adományozta. A vár védelmi szerepe a 16. században, a törökök portyázásaival 

növekedett meg. 1548-ban sokan menekülnek ide a török elől elsősorban Somogyból. Egy 

1558-as leírás alapján egy palánkkal megerősített vár, a Felsővár és környékén gyümölcsösök 

és szántóföldek voltak. Itt székelt a vár kapitánya (Sulyok Balázs) és az őrség. Lejjebb a falu 

volt található, amelyet egy külső palánk védett, és a korábban itt lakó, valamint a menekült 

jobbágyoknak biztosított szállást. Állandó hajdúkból, szegénylegényekből és királyi 

zsoldosokból álló őrség csak a 16. század végén került a várhoz. A vár soha nem került török 

kézre, bár 1573-ban nagy számú török indult ostromlására. 1620-ban a törökök lemészárolták 

az alsó falut, de a várban is pusztított a pestis és a döghalál. 1627-ben nevezték elsőként a 
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korábbi falut mezővárosnak. Nagyjából ebben az időszakban alakult ki a település egy 

majorság, amely 1676-tól a Széchenyi család tulajdonában állt. A 18. században a vár már 

nagyon romossá vált, a század végére már a romjai is eltűntek. A település folyamatosan 

vesztette el mezővárosi kiváltságait, a város lakói a század végére már semmiben sem 

különböztek az örökös jobbágyoktól. Mindazonáltal, elsősorban a jó termőfeltételeknek 

köszönhetően, a 19. században nagymértékben nőtt Szentgyörgyvár lakossága, amelyet a 

települést érintő Balatonszentgyörgy–Zalaszentgrót vasútvonal 1895-ös megnyitása tovább 

fokozott. 1945 után a település lakossága nagyban fogyni kezdett, amely elsősorban a környék 

három idegenforgalmi központjának (Keszthely, Hévíz, Zalakaros) erős vonzásával 

magyarázható. 

 

Szentgyörgyvár civil szervezetek 

 Szentgyörgyvárért Egyesület 

 Szentgyörgyvári Polgárőr Egyesület 
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VÁLLUS 
 

 
Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: Balatongyörök, Kossuth u. 29. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8316 Vállus, Rákóczi u. 57. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.84517° k. h. 17.30190°  
Település weblapja :  www.vallus.hu 
Terület :   21,80 km² 
Népsűrűség:   5,96 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóúton 
 
Távolságok: 
Vállus - Keszthely: ~ 16 km 
Vállus – Zalaegerszeg: ~ 57 km 
Vállus – Győr: ~ 116 km 
Vállus – Budapest: ~ 175 km 
Vállus - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 29 km 
Vállus – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 29 km 
 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 06. 01. 130 61 2180 
2008. 01. 01. 129 60 2180 
2007. 01.01. 134 60 2180 
2001. 01. 01.  148 60 2180 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

   Művelődési Ház 

 Polgármesteri Hivatal 

 Mobil Posta 

 

A településről 

Vállus a Keszthelyi-hegység délkeleti részén, egy hegyoldalon fekszik. A község 

szomszédságában fut a Keszthely–Várvölgy–Lesencetomaj–Tapolca mellékút. Erre egy 

Balatongyörökig futó bekötőúton kapcsolódik a falu. A településre Keszthely és Tapolca felől 

érkeznek autóbuszok.  

Vállus első említése 1121-ből való, amikor a almádi monostor kapta meg a királytól kegyes 

ajándékként. 1359-ben Ujlaki Miklós herceghez került a település, majd 1525-től a Sárkány 

család lett az új birtokos. A 15. században a község felett pálos monostor állt. A falut már 

korán elérik a török hadak. 1540-ben a lakosság két török katonát fogságba ejtett, és értük 

jelentős váltságdíjat kapott. 1546-tól azonban folyamatosan a törököknek adózott, és 

fokozatosan elnéptelenedett 1626-ra. 1738-ban Festetics Kristóf vásárolta meg a települést, és 

hozzácsatolta a keszthelyi Festetics birtokhoz. Ő indította meg a Vállus újratelepítését német 

ajkú lakosokkal. A 18. és 19. században a lakosság zömét a zsellérek és apróföldes jobbágyok 

tették ki. A lakosság elsősorban kukorica- és rozstermelésből élt, illetve az uraság számára 
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disznót tartottak. A megművelt földek nagy része is a Festetics-majorság részét képezte. A 19. 

században a község környékén növekedett a szőlők aránya, így a település extrajövedelemre 

tehetett szert a bor Keszthely és Tapolca piacán való értékesítéséből. 

A lakosok helyzete az 1920-as földosztás után nagyban javult, amikor is 158 kataszteri hold 

földet osztottak szét a nagybirtokból. 1945-ben pedig újabb 138 kataszteri holdat osztottak ki 

az apró településen. Az 1950-es évektől sok helyi lakos helyezkedett el tapolcai, keszthelyi 

munkahelyeken, vagy az uzsai bányában. Azonban a helyi infrastruktúra is nagyban javult, 

1957-től menetrend szerinti autóbuszjárat, 1963-ban ivóvíz szolgáltatás indult meg a 

településen. 

1966-ban azonban a település Várvölgy község irányítása alá került, így fejlődése megtorpant. 

1990-ben vált ismét önállóvá, és immár a turizmus igényeinek megfelelően kezdett fejlődni. 

 

Vállus civil szervezetek 

 

 Keszthelyi-Hegység Alapítvány 

 Millenium Intézet Alapítvány 

 Vállus és Vidéke Fejlődéséért és Turizmusáért Egyesület 

 Várvölgyi "TÁTIKA" Bérkilövő Vadásztársaság 
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VÁRVÖLGY 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8316 Várvölgy, Kossuth u. 67. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.86497° k. h. 17.29731°  
Település weblapja :  www.varvolgy.hu 
Terület :   25,04 km² 
Népsűrűség:   42,33 fő/km²  
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút:  
 
Távolságok: 
Várvölgy - Keszthely: ~ 14 km 
Várvölgy – Zalaegerszeg: ~ 55 km 
Várvölgy – Győr: ~ 116 km 
Várvölgy – Budapest: ~ 198 km 
Várvölgy - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 30 km 
Várvölgy – Sármellék nemzetközi repülőtér : ~ 26 km 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 06. 01. 1060 465 2504 
2009. 01. 01. 1083 463 2504 
2008. 01. 01. 1095 462 2504 
2007. 01.01. 1110 459 2504 
2001. 01. 01.  1114 449 2504 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

 Orvosi rendelő  
 Védőnői Szolgálat  
 Gyógyszertár 
 Családsegítő 
 Rendőrség - Körzeti Megbízotti Iroda     
 Művelődési Ház 
 Polgármesteri Hivatal 
 Posta 
 Óvoda 
 Általános iskola alsó tagozat 
 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 

 

 
 
A településről 

A mai Várvölgy helyén fekvő Zsid' települést először említő okirat az almádi monostor 

alapítólevele — a szó állítólag szláv eredetű. 1256-ban Civies de Syd, 1280 körül és 1358–

1372 között ugyancsak Syd néven írták. 1358–1372-ben a Rezi vár tartozékai közé tartozott. 

1444-ben itt adták ki oklevelüket a megye szolgabírái. A 15. században a mai település helyén 

két falu: Alsózsid és Felsőzsid állt a gersei Pethők tulajdonában. A törökök komolyabb 

pusztítást nem végeztek a két településen, de a lakosok száma csökkent, a templom állapota 

romlott. A 18. században a Festeticsek a birtokukhoz csatolták a területet. A népesebb 

Felsőzsidről 1940 óta vezetett kövezett út Tapolca felé. A mai település 1942-ben keletkezett 
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Alsózsid és Felsőzsid egyesítéséből. A község ideiglenes neve ekkor Bakonyzsid volt. 1948 óta 

közlekedik a településre autóbusz. Termelőszövetkezete 1959-ben alakult, ám a mezőgazdaság 

egyre inkább háttérbe szorult a település életében. Az 1960-as években a falu lakossága 

nagyban csökkent, és az ott maradók is máshol kerestek munkát. 1966-tól közös tanácsú 

község székhelye volt (Vállust innen igazgatták), majd 1990-től újból önálló település. Azóta a 

községben komoly falusi turizmus épült ki. 

 

 

Várvölgy civil szervezetek 

 

 Községi Sportegyesület Várvölgy 

 Várvölgyért Egyesület 

 Várvölgyi Oktatási és Művelődési Közalapítvány 

 Várvölgyi Vállalkozók Ipartestülete 
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VINDORNYAFOK 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.     
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8354 Vindornyafok, Kossuth u. 50. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.85660° k. h. 17.17691°  
Település weblapja :  - 
Terület :   3,50 km² 
Népsűrűség:   38,29 fő/km² 
 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóúton 
 
Távolságok: 
Vindornyafok - Keszthely: 14 km 
Vindornyafok – Zalaegerszeg: 40 km 
Vindornyafok – Győr: 113 km 
Vindornyafok – Budapest: 197  km 
Vindornyafok - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): 27 km 
Vindornyalak – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 22 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01.  129 71 350 
2009. 01. 01. 127 71 350 
2008. 01. 01. 135 71 350 
2007. 01.01. 143 71 350 
2001. 01. 01.  128 71 350 
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Településen található fontos helyek, intézmények 
 

 Polgármesteri Hivatal 
 Mobil Posta 
 Rendőrség – Körzeti megbízott 

A településről 

Vindornyafok a Keszthelyi-hegység nyugati végében a Zalai-dombságtól keletre, a Vindornya 

és a Gyöngyös-patak összefolyásánál található. A Keszthely–Karmacs–Kisgörbő–Jánosháza 

fontosabb mellékút a települést nyugatról érinti, erre kapcsolódik a település egy bekötőúttal. A 

leginkább Keszthely, kisebb számban Hévíz és Zalaszentgrót felől érkező buszok nagy része a 

falu határában áll meg, kisebb részben mennek csak be a településre. A település első említése 

1358-ból való, mint nemesi falu. 1508-ban a nagybirtokos Sárkány család is részt szerzett a 

faluból, azonban a jobbágyi rész tulajdonosa nagyrészt a Derecskei család volt. A 16. század 

elején a törpefalu gazdag mezőgazdasági területekkel és szőlőheggyel bírt. Azonban 1548-tól 

folyamatos török támadásoknak volt kitéve, így 1615-re teljesen elnéptelenedett. 1757-ben 

válik ismét lakottá a község, azonban a telepesekről kevés adat maradt fel. Egy 1773-as 

felmérés német nemzetiségűnek mondja lakosságát. A falu szerkezete nagyban hasonlított a 

korábbiéhoz, mivel a jobbágyok mellett kuriális nemesek lakták. Lakosai napszámosként a 

környező falvak szőlőseiben dolgoztak. A község a 20. századig semmilyen komolyabb 

változást nem mutatott, bár a 19. századtól nagyrészt a Festeticsek szerezték meg a nemesek 

földjeit. A település csak nagyon későn, 1953-ban, kapcsolódott az úthálózatba Karmacs 

községen keresztül. Ezt követően az addig is kis lakosságszámú település népessége tovább 

csökkent. Az 1990-es években azonban a térség gazdasági fellendülése a községre is kihatott, 

beindultak az infrastrukturális beruházások. A település azonban továbbra is eléggé 

elszigetelve él a világtól, a falusi turizmus kiépülőben van. 
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VINDORNYALAK 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőség székhelye: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8353 Vindornyalak, Rákóczi u. 21. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.88757° k. h. 17.19253° 
Település weblapja :  www.vindornyalak.hu 
Terület :   4,49 km² 
Népsűrűség:   19,15  fő/km² 
 

 
Megközelíthetőség: 

- Autóúton 
 
Távolságok: 
Vindornyafok - Keszthely: ~ 20 km 
Vindornyafok – Zalaegerszeg: ~ 45 km 
Vindornyafok – Győr: ~ 145 km 
Vindornyafok – Budapest: ~ 207 km 
Vindornyafok - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 30 km 
Vindornyafok – Sármellék nemzetközi repülőtér (FlyBalaton): ~ 30 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01. 86 55 449 
2009. 01. 01. 83 50 449 
2008. 01. 01. 83 50 449 
2007. 01.01. 89 50 449 
2001. 01. 01.  91 50 449 
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Településen található fontos helyek, intézmények 
 Polgármesteri Hivatal 
 Rendőrség – Körzeti megbízott 

 
 

A településről 
 

Vindornyalak a Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a 

Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton félúton. (Zsákfalu.) A településre nem túl 

sűrűn járnak a Hévíz és Zalaszántó között járó autóbuszok. Pár járat köti össze Keszthellyel és 

Sümeggel. A település minden várostól messze esik, a legközelebbi, Hévíz közúton mintegy 12 

kilométerre található. 

A település első említése 1358-ból való. A 15. századtól a Hertelendy család birtoka, bár a 16. 

században kisebb nemesi famíliák is megjelentek földesúrként. 1543-ban és 1555-ben a 

törökök teljesen elpusztították a falut. A következő időszakokban Vindornyalak többször 

elpusztult, s a 17. század végére végleg elnéptelenedett. A 18. században ismét benépesült, 

nemesi – főleg a Hertelédy család birtokában álló – földjeit zsellérek művelték. A század végén 

az új nagybirtokosok a Festeticsek lettek, akik folytatták a települést fejlesztését. Vindornyalak 

gazdag szőlő- és gyümölcsterméssel bírt, amelyet Keszthely piacán értékesíthetett, azonban 

más nem nagyon termett meg földjén. Az elzárt települést a 20. században nagyban sújtotta az 

elvándorlás, lakossága az 1857-es csúcshoz (486 fő) képest mára mintegy az ötödére csökkent. 

Mindazonáltal a Balaton közelsége lehetőséget biztosított a falusi turizmus meghonosodására, 

ám a település nehéz elérhetősége továbbra is nagy akadály Vindornyalak fejlődésében. 

Civil szervezet a településen: 

 VindornyalakArt értékőrző, művészeti és természetvédelmi egyesület 
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VONYARCVASHEGY 
 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8314 Vonyarcvashegy Kossuth Lajos u. 42. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.76195° k. h. 17.31621° 
Település weblapja :  http://vonyarcvashegy.hu 
Terület :   14,28 km² 
Népsűrűség:   157,14 fő/km² 
 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút: 71. sz autóút 
 
Távolságok: 
Vonyarcvashegy - Keszthely: ~ 7 km 
Vonyarcvashegy – Zalaegerszeg: ~ 50 km 
Vonyarcvashegy – Győr: ~ 161 km 
Vonyarcvashegy – Budapest: ~ 200 km 
Vonyarcvashegy - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 27 km 
Vonyarcvashegy – Sármellék nemzetközi repülőtér: ~ 21 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01. 2244 914 1428 
2008. 01. 01. 2139 875 1428 
2007. 01.01. 2088 860 1428 
2001. 01. 01.  1911 725 1428 
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A településről 

Vonyarcvashegy a Keszthelyi-öböl partján, a Keszthelyi-hegység déli lankáin, Zala megye 

keleti részén fekszik. Délről a Balaton, északról a hegyek zárják el a települést, így csak kelet-

nyugat irányba nyitott. Így fut a Balatonszentgyörgy–Keszthely–Tapolca-vasútvonal is 

keresztül a településen, amelyen a település egy vasútállomása elővárosi szerelvényeket és 

Pécsről, valamint Szombathelyről gyorsvonatokat fogad.  A község főútja a 71-es másodrendű 

főút, amely a Balaton északi parti településeivel és Keszthellyel köti össze. Vonyarcvashegy 

Keszthely felől kiválóan megközelíthető autóbusszal, de Tapolcáról sűrűn járnak járatok. 

A Balatonhoz közelebb eső Vonyarc településrész történetileg jóval megelőzi Vashegyet. Első 

említése 1335-ből való már mint anyaszentegyház. Ekkori birtokosai a Karmacsi család. 1573-

ban a török megrohanta a települést, és felgyújtotta. Az 1580-as évektől évszázadokig 

lakatlanná vált a falu. A 17. században a környék, mint szőlőhegy éled újjá. A vonyarci 

hegyközségben a birtokosok elsősorban keszthelyi gazdák voltak, azonban az 1690-től kezdve 

pár helyi lakosról is lehet beszélni. A mai település másik része, Vashegy, is ebben az 

időszakban jelent meg. Első említése 1689-ből való, mint Balatongyörök szőlőhegye. A 18. 

században két apró falu volt a mai nagyközség helyén. Lakosai zsellérek voltak, és főként a 

szőlőföldeken végzett bérmunkákból éltek. A terület birtokosa 1741-től a Festetics család 

mellett a horvát bán, aki végül 1779-ben lemondott tulajdonáról, így teljes mértékben a 

Festeticsek birtokába került. Vonyarc és Vashegy 1850-ben egyesült, és kisebb fejlődésbe 

kezdett. Iskolája 1870-ben nyílt meg. A település a 20. század elején tovább nőtt, azonban 
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kiemelkedő fejlődése csak az 1950-es évektől figyelhető meg, amikor a község bekapcsolódott 

a balatoni turizmusba, jó minőségű strandot hoztak itt létre. 1952-ben új iskolája létesült, 1957-

ben pedig egy kemping jött létre. 1960-ban Vonyarcvashegy nagyközséggé alakult, ahol a 

turizmus meghatározó jelleggel bír. 

 

Településen található fontos helyek, intézmények 

 Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

 Orvosi rendelő Vonyarcvashegy 

 Polgármesteri Hivatal 

 Posta 

 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 

 Gyógyszertár 

 Védőnői szolgálat 

 Rendőrség – körzeti megbízott 

Vonyarcvashegy civil szervezetek 

 A "Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért" Közalapítvány 

 BALATON Art Alkotóközösség 

 Balatoni Népi Kismesterségekért Egyesület 

 Hátrányos Helyzetű Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány 

 Polgárőr Egyesület Vonyarcvashegy 

 Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület 

 Vonyarcvashegy Sportegyesület 

 Vonyarcvashegyi "Arany Híd" Horgászegyesület 

 Vonyarcvashegyi és Gyenesdiási Vállalkozók Ipartestülete 

 Vonyarcvashegyi Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány 

 Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület 

 Zalai Balatonpart Zenekaráért Közalapítvány 
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ZALAAPÁTI 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Körjegyzőségi kód:  6 
Körjegyzőség székhelye: - 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.72629° k. h. 17.10657° 
Település weblapja :  www.zalaapati.hu 
Terület :   23,42 km² 
Népsűrűség:   71,31 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóút: 75. sz. főúton 
 
Távolságok: 
Zalaapáti - Keszthely: ~ 14 km 
Zalaapáti – Zalaegerszeg: ~ 37 km 
Zalaapáti – Győr: ~ 165 km 
Zalaapáti – Budapest: ~ 195 km 
Zalaapáti - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 23 km 
Zalaapáti – Sármellék nemzetközi repülőtér: 10 km 

 
 

Időpont 
A település 

lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 
száma 

2012. 06. 01.  1670 607 2342 
2009. 01. 01. 1653 605 2342 
2008. 01. 01. 1635 604 2342 
2007. 01.01. 1631 601 2342 
2001. 01. 01.  1716 579 2342 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

 Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda 

 Orvosi rendelő 

 Polgármesteri Hivatal 

 Művelődési Ház 

 Községi Könyvtár 

 Posta 

 Hévíz És Vidéke Takarékszövetkezet 

 Gyógyszertár 

 Rendőrség – Körzeti megbízottak 

 Védőnői Szolgálat 

 

 

Zalaapáti civil szervezetek 

 Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti 

 Zala Sporthorgász Egyesület 

 Zalaapáti Községért Közalapítvány 

 Zalaapáti Polgári Egyesület 

 Zalaapáti Polgárőr Egyesület 

 Zalaapáti Polgárőr Egyesület 

 Zalaapáti Sportegyesület 
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A településről 

Zalaapáti, a Zala völgyében lévő 1670 lelket számláló település a Zala folyó jobb partján 

fekszik, melynek "kapujaként" működik az 1959-ben átadott Zala híd. 

 

 

Kezdetektől az 1019-ben alapított Zalavári Bencés Apátság tulajdona volt, neve is azt tükrözi, 

hogy az "apáté" (ez a falu). Legkorábbi említéséről 1273-ban kelt oklevélben. 

1715-ben az apátság a göttweigi bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették meg apátsági 

székhellyé. Templomot építettek 1777 és 1781 között a mai egytornyos, egy hajós, 

hegedűablakos apátsági templomot, melyet Szent Adorján tiszteletére szenteltek.  

Szentélyének freskóit Joseph Mölck, négy oltárképét Johann Martin Smidt festette. A templom 

orgonáját 1782-ben Jetter János Jakab kőszegi mester készítette.  

A templommal egybeépült a Bencés Rendház, az épületben ma Pszichiátriai Betegek Otthona 

működik.  

Több más faluhoz hasonlóan itt is megtalálhatók a kőkeresztek (1769-ből, 1916-ból, és 1944-

ből), egy Szentháromság-szobor, egy fakereszt, egy korpusz és egy Nepomuki Szent János 

szobor. A Jókai utcában található a régi kisnemesi kastély, melyet a Szentkirályi-család épített 

1796-ban késő barokk stílusban. Az egyemeletes kastély öthektáros parkja természetvédelmi 

terület. Az államosítás után Magyarország egyetlen méhészeti szakiskolája működött benne 

1990-ig. 1995-ben egy saarbrückeni illetőségű úr vette meg, és kialakította benne 

Magyarország egyik jelentős antik cserépkályha-gyűjteményét. 

 

Zalaapáti kedvező fekvésénél és történelmi szerepénél fogva jelentős helyet foglal el megyénk 

falvai között. Kedvező fekvését nemcsak a találkozó utak jelzik, hanem Hévíz, Keszthely és 

Kehidakustány közelsége. A közeljövőben megépülő kerékpárút lehetőséget kínál a biciklis 

turisták számára. A fürdőhelyek közelsége miatt dinamikusan fejlődött a község 

vendéglátóipara is. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

ZALASZÁNTÓ 
 
 

 
Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták :   é. sz. 46.88323° k. h. 17.22718° 
Település weblapja :  www.zalaszanto.hu 
Terület :   37,73 km² 
Népsűrűség:   26,58 fő/km² 
 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóúton 
 
 
Távolságok: 
Szentgyörgyvár - Keszthely: ~ 16 km 
Szentgyörgyvár – Zalaegerszeg: ~ 44 km 
Szentgyörgyvár – Győr: ~ 123 km 
Szentgyörgyvár – Budapest: ~ 205 km 
Szentgyörgyvár - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 33 km 
Balatongyörök – Sármellék nemzetközi repülőtér: 26 km 

 
 
 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012 06. 01. 1003 546 3773 
2009. 01. 01. 972 545 3773 
2008. 01. 01. 976 544 3773 
2007. 01.01. 1007 542 3773 
2001. 01. 01.  1047 524 3773 
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A településen található fontos helyek, intézmények 

 
 Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Óvoda 

 Gersei Pethő Általános Művelődési Központ, Általános Iskola 

 Orvosi rendelő, Általános járóbeteg-ellátás 

 Takarékszövetkezet 

 Posta 
 Polgármesteri Hivatal 

 Gyógyszertár 

 Rendőrség – Körzeti megbízott 
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A településről 

Zalaszántó a Keszthelyi-hegység közepén, a Keszthely–Sümeg út mellett fekszik. A 

településről további utak futnak Rezi, Várvölgy és Vindornyalakon át Vindornyaszőlős felé. A 

község Keszthelyről és Sümegről kiválóan megközelíthető autóbusszal, de Sopronnal, Győrrel, 

Kaposvárral és Péccsel is közvetlen összeköttetésben áll. 

Zalaszántó Árpád-kori település. Nevét 1236-ban már említették az oklevelek, mint a 

veszprémi püspök birtokát, ahol különböző szolganépek laktak, és ugyanekkor már említve 

volt temploma is. A település folyamatosan növelte jelentőségét, 1378-ra már vásáros helyként 

említették. 1437-ben Zsigmond király a gersei Pethő családnak adományozta a teljes települést, 

miután minden mezővárosi jogot biztosított számára. A város tartozékai voltak: Rezi, Zsid, 

Kovácsi és Hidegkút (a mai Tátika környékén). A törökök először 1555-ben támadták meg a 

települést. 1564-től pedig már a töröknek adózott, és több támadásnak esett áldozatul. Így a 

fejlődése hosszú időre megtorpant. Az 1720-as években kezdett újabb lendületet venni 

Zalaszántó népesedése. Azonban mezővárosi jogait többet nem tudta érvényesíteni. Lakosai 

ugyanúgy adóztak, és robotot végeztek, mint a környező falvak lakói. Az 1740-es években 

Festetics Kristóf a keszthelyi Festetics birtokhoz csatolta a települést. A 18. század végén a 

lakosság nagy része a mezőgazdaságból élt. Mindössze pár céhbe tömörült takács élt a 

településen, mint iparos, ám az ő feladatukat is nagyban megnehezítette a keszthelyi 

konkurencia. A 20. század elején Zala vármegye Keszthelyi járásához tartozott. 1910-ben 2370 

lakosából 2266 magyar volt. Ebből 2326 római katolikus, 41 izraelita volt. Zalaszántót 1942-től 

rendszeres autóbusz járatok kötik össze Keszthellyel. A villanyt 1950-ben vezették be a 

településre. A korai infrastrukturális fejlesztések ellenére a II. világháború után a községet 

nagyban sújtotta az elvándorlás, amely a rosszul szervezett termelő szövetkezetének is 

köszönhető. 

Az 1990-es években a település korábbi tisztán agrár profiljával szakítva a turizmusban talált 

fejlődési lehetőséget, és vetett véget a negatív népesedési változásoknak. 
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Zalaszántó civil szervezetek 

 Autórodeó Club 

 Betlehemi Nővérek Alapítvány 

 Buddhista Béke-Szentély Alapítvány  

 Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület Zalaszántó 

 Gersei Pethő Művelődési Alapítvány" 

 Három Hegy Egyesület 

 Magyarbarátok és Ingatlantulajdonosok Egyesülete 

 Magyarországi Drikung Kagyu Budhista Egyház 

 Turul Orvosklub Egyesület 

 Zalaszántóért Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

 Zalaszántói Népművészeti Alkotótelep Alapítvány 

 Zalaszántói Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 Zalaszántói Petőfi Sportkör 
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ZALAVÁR 
 
 

Jogállás:   Község  
Régió:    Nyugat-Dunántúl 
Megye:   Zala 
Kistérség neve, kódja: Keszthelyi Kistérség, 5001 
Kistérség székhelye:  Keszthely 
Távhívó körzetszám: 83 
Polgármesteri hivatal: 8392 Zalavár, Dózsa György utca 1 
Illetékes Földhivatal:  Keszthelyi Földhivatal (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) 
GPS koordináták:   é. sz. 46.66996° k. h. 17.15683° 
Település weblapja   www.zalavar.com 
Terület:   31,07 km² 
Népsűrűség:   30,13 fő/km² 
 
Megközelíthetőség: 

- Autóúton  
 
Távolságok: 
Szentgyörgyvár - Keszthely: ~ 18 km 
Szentgyörgyvár – Zalaegerszeg: ~ 46 km 
Szentgyörgyvár – Győr: ~ 174 km 
Szentgyörgyvár – Budapest: ~ 194 km 
Szentgyörgyvár - M7 autópálya (Balatonszentgyörgy): ~ 22 km 
Balatongyörök – Sármellék nemzetközi repülőtér : 6 km 

 
 

 
Időpont 

A település 
lakónépességnek lakásainak Területnagyság (ha) 

száma 
2012. 06. 01.  936 412 3107 
2009. 01. 01. 923 414 3107 
2008. 01. 01. 917 414 3107 
2007. 01.01. 916 415 3107 
2001. 01. 01.  956 411 3107 

 

 



 76 

 

 

 

 

A településen található fontos helyek, intézmények 

  
 Cirill-Metód Általános Iskola 

 Óvoda  

 Felnőtt háziorvosi rendelés 
 

 Polgármesteri hivatal 

 Posta 

 Gyógyszertár  

 Rendőrség – Körzeti megbízott 

 Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 

 

 

A településről 

Zalavár a Kis-Balaton két tározója közötti északi földnyelven helyezkedik el. A község 

területének nagy része víz alatt fekszik vagy mocsaras, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

része. Keletről a Kis-Balaton 2-es tározója, nyugatról az 1-es tározó és a Zala folyó határolja. A 

település a Sármellék–Zalakomár mellékútról rövid kitérővel elérhető egy, a Zalakomár–

Zalacsány–Zalaszentgrót útra vezető úton. Autóbusszal Keszthely felől jól megközelíthető. 
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Zalakaros felől is rendszeresen közlekednek buszok a faluba, amit pár járat Zalakomárral és 

Nagykanizsával is összeköt. 

Zalavár külterületi lakott helye a két tározó közötti földnyelv csúcsán elhelyezkedő 

Balatonhídvég, mindössze hat lakossal. 1987-ben a régészek Balatonhídvég határában a késő 

bronzkori halomsíros kultúra egy telepét tárták fel. Az előkerült cserépmaradványok alapján a 

telepet i.e. 1200 körül lakhatták. A 4. században Valcum erőd kiépítése után Keszthely 

környéke sűrűn lakott hellyé vált. Valószínűleg ekkor épült Zalavár területén egy cölöpökre 

vert, mocsárral körbe zárt castrum. A népvándorlás idején több nép is elfoglalta, állt a keleti 

gótok, longobárdok, hunok, frankok birtokában is. 

Mosaburg  

A 840-es években az elűzött Pribina (Privina) nyitrai szláv fejedelem kapta hűbérbe, majd 

később örökbe a Zala folyó és a Balaton találkozásánál lévő mocsaras vidéket. A keleti-frank 

források szerint a korábbi castrum helyén várat építtetett, amelynek a Mosaburg nevet adta 

(ószláv nyelven Blatengrad, szlovák nyelven Blatnohrad, jelentésük: "Mocsárvár"). A szláv 

fejedelem Mosaburgot országának központjává tette. A történészek szerint Pribina vára nem 

azonos a karintiai Moosburggal, hanem a mai Zalavár területén állhatott. (A legendás erődöt 

Fekete István Tüskevár című műve is megemlíti, a pontos helye ma sem ismert.) Mosaburg első 

temploma 850-ben Mária tiszteletére épült, és Liutprand salzburgi érsek szentelte fel. A 

későbbiekben további templomok is épültek Pribina, illetve utódja, Kocel uralkodása idején. 

Az utóbbi fejedelem fogadta Cirill és Metód szerzeteseket udvarában. Kocel 876-os halála után 

Mosaburg ismét a frankok kezére jutott. Egy 885-ös összeírás szerint a salzburgi érsek 

tulajdonában állt a palánkvár, azonban továbbra is a szlávok egyik kulturális központja maradt. 

Zalavár 

Végül, a magyarok 900 körül elfoglalták a várost, és a Zalavár nevet adták neki, és egyik 

fontos központjukká alakították. Az őslakosság a környéken keresett megélhetést, így a 10. 

században a magyar és szláv lakosság keveredéséből egy önálló kultúra jött létre ezen a 

területen. Szent István király vármegyerendszerében a Zalavár közelében fekvő Kolonvár lett 

Kolon vármegye központja. Zalavár ekkoriban királyi udvarház lehetett. Amikor az ispán 

Kolonvárból Zalavárba költözött, akkor Zalavár az új nevén Zala vármegye központja lett. 

1019-ben új bazilika és bencés kolostor épült, amely alapításától fogva a település birtokosa 

volt. Zalavár ispánsági székhely rangjáról az első forrás 1137-ben szól. A vár első említése 
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1164-ből való, majd 1222-ben esik szó még mint királyi birtokról. Az 1420-ban megerősített 

vár a 15. század közepére a Rozgonyiak tulajdonába került. Közben a település folyamatosan 

növelte jelentőségét, 1424-ben országos, 1474-ben hetivásár jogot kapott a királytól, és így a 

jelentősebb helyek közé tartozott.  A török 1532-es első támadása után azonban a lakosságszám 

drasztikusan fogyott, a város korábbi jelentőségét elvesztette. 1565-től a vár mint királyi végvár 

működött, Nagykanizsa 1600-as eleste után jelentősége nagyban fokozódott, közben azonban a 

település és a kolostor többször teljesen lakatlanná vált. A török katonai központhoz, 

Kanizsához legközelebb eső várban nehéz volt a szolgálat. Súlyos károkat szenvedett 1644-ben 

és 1650-ben, illetve 1682-ben, de egyébként is sok támadást vert vissza. 1690-ben, Kanizsa 

visszafoglalása után Zalavár védelmi funkciói megszűntek, 1702-ben a várat lebontották.  A 

18. század elején a település korábbi mezővárosi jogaival újraéledt, azonban a kolostor és így a 

település birtokosa, a götweigi monostor, egyre nagyobb befolyást gyakorolt itt. Így a század 

végére már csak mint falu szerepel a felmérésekben. Mindazonáltal elmondható, hogy Zalavár 

lakosai jó anyagi helyzetben éltek, mivel a Zala menti lápos földek gazdag terméshozamot 

biztosítottak. Így a település lakosságszáma nagy ütemben nőtt. Ennek következtében a 19. 

századra a lakosság nagy része már zsellér, akik közül többen a Keszthely környéki uradalmon 

találtak idénymunkát.  1860-as években az apátság több vállalkozásba is kezdett. Először egy 

széntelep kiaknázásába kezdett, ám ezzel a tervvel felhagyott. Majd 1865-re a Zala folyó 

szabályozását hajtották végre, így korábban mocsaras földeket vonhattak művelés alá. Még a 

20. században is a mezőgazdaság biztos megélhetést nyújtott a település lakóinak. A 

megművelhető földek nagyságát nagyban növelték a Kis-Balaton rovására. Azonban az 1990-

es években a Kis-Balaton újraélesztésével a település termőterületeinek egy jelentős hányadát 

elvesztette, így kierőszakolva a már szükséges gazdasági változásokat. Azóta Zalaváron 

nagyban nőtt a szolgáltatások aránya, és a turizmus is megjelent a településen. 

Zalavár civil szervezetek 

 Cirill-Metód Iskolasegítő Alapítvány, Zalavár 

 Kis-Balaton Horgász Egyesület 

 Zala Megyei Cigány Érdekvédelmi Egyesület 

 Zalavárért Közalapítvány 

 Zalavári Ifjúsági Egyesület 

 Zalavári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

 Zalavári Sport Klub 
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5. Problémafelvetés 

 
 

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

oldható meg nehézségek nélkül, illetve anélkül, hogy ügyintézési célra szabadság kivételére, 

„munkahelyről való elkéredzkedésre” sor kerülne. A hivatali nyitvatartásiidők, a bankok 

nyitvatartási ideje, a bölcsődék, óvodák, napközik nyitva tartása, az orvosi rendelők rendelési 

ideje sajnos a legtöbb esetben nem alkalmazkodik a szolgáltatásokat igénybe vevő emberek 

munkarendjéhez. Ez nemcsak a munkavállalók számára jelent plusz terhet, hanem a munkáltató 

számára is káros termelés-kieséssel, ezáltal pedig bevétel-csökkenéssel járhat. 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. 

 

5.1. Munka 

A munka-család konfliktusok egyik legjelentősebb forrása az időtényező. Elsősorban a 

gyermekes családoknál gyakori probléma a munka és a családi élet időbeli 

összeegyeztethetetlensége. Különösen fennáll ez a probléma a délután, este, éjszaka vagy 

váltott műszakban dolgozókra. Ez utóbbi az egész család időbeosztását meghatározza, és 

időnként megakadályozza, hogy a dolgozó családbeli szerepét betöltse, ez pedig nemegyszer 

vezet a házasság tönkremenéséhez, a család felbomlásához. Erre a meghatározó problémára 

megoldást jelenthet a rugalmas munkaidő alkalmazása, amely bizonyos szabadságot adna a 

munkavállalónak ideje ésszerűbb beosztásához, és így hozzásegítné a családi szerepek 

„betöltéséhez”.  

A munkaidő rugalmas kezelése kifejezetten előnyös a családi vagy egyéb kötelezettségeik 

miatt kötött munkaidőt nem vállalható munkavállalók számára. A távmunkások rugalmasabb 

beosztással, de többet dolgoznak irodai társaiknál. Az önállóság, a rugalmas idő- és 

feladatbeosztás, a kreativitás fokozott igénye általában ösztönzőleg hat a távmunkásokra. 

Ugyanezek a tényezők viszont nyomasztóak lehetnek azokra, akik nem képesek a 

megnövekedett önállóságot és felelősséget vállalni. A fokozott stressz általában akkor okoz 

gondot, ha a munkaadó minden probléma megoldását (pl. a munkafeltételek biztosítását) a 

munkavállalóra hárítja át. A munkaidőből kivett távollétek száma jelentősen csökkenthető a 

távmunka-foglakoztatással. A távmunka, illetve a munkavégzés nem helyben történő végzése 



 80 

vonatkozásában, az általánosan ismert kockázati tényezők mellett meg kell említeni annak az 

eshetőségét, hogy a munka és magánélet határai elmosódhatnak. Sokan nem gondolják, hogy a 

távmunka egyik legvonzóbb tulajdonsága a rugalmas munkaidő komoly veszélyeket rejt 

magában. A távmunkásnak magának kell beosztania a feladatait és az elvégzésükhöz szükséges 

időt. Ha nem találja meg az önmaga és családja, környezete számára megfelelő kereteket, 

munkavégzése és a magánélete összemosódik, ez pedig konfliktusok hosszú sorának 

kialakulását eredményezi.  

 

 

5.2. Gyermekfelügyelet 
 

A magyar 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. 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 
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dolgozó szülők munkaidő beosztásához. Problémát jelent a napi szinten és a tanítási 

szünetekben megoldandó gyermekfelügyelet megoldása a dolgozó szülő számára. 

 
 

5.3. Hivatali ügyintézés munkaidőben. Családbarát munkahely és 
hivatal 

 
 

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 leendő 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-
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magánélet egyensúlyba hozásáról, ott a dolgozók elkötelezettebben és motiváltabban 

végezhetik a munkájukat, javulhat a teljesítmény – így sikeresebbé válhat a vállalat is. Fontos, 

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 leendő 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. 

 

5.4.  Közlekedés 
 

 

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, 
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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.  

 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.  
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