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Vezetői összefoglaló  

Tanulmányunkban bemutatott projekt célja a Keszthely-Hévíz térség Festetics-örökségére alapozó 
turisztikai attrakciófejlesztés, amelynek középpontjában a Keszthelytől délre található „Valcum”-
Fenékpuszta terület rehabilitációja és későbbi fejlesztéseket is esetlegesen megalapozó fejlesztése 
áll. A késő római kori „Valcum Castrum” erőd területén régészeti parkot tervezünk kialakítani, 
elsősorban a már feltárt és közeljövőben elvégzett ásatások eredményeinek bemutatandó, amelyet 
tájépítészeti elemek megfelelő használatával kívánunk hangsúlyozni (pl. erőd falainak szimbolikus 
„újjáépítése” sövények ültetésével), valamint olyan múzeumi, múzeumpedagógiai eszközök 
alkalmazásával, amelyek használata valóban élménnyé teszik a látogatást. A projekt központi elemét 
a Festetics-majorság főépületének, a kiskastélynak a felújítása képezi, amely ma szégyenfoltként 
uralja a területet, és köszönti az idelátogatókat. A kastélyban látogatóközpont és egy kisebb emeleti 
kiállító terem kialakítását tervezzük, amely nem csak a „Valcum”-Fenékpusztáról adna információkat 
az ide érkezőknek, hanem egyben a Festetics-örökséget őrző és ápoló térség déli fogadókapujaként 
is működhetne, ahol a turisták naprakész információkat kaphatnak a környék turisztikai kínálatáról, 
különös tekintettel az ökoturisztikai attrakciókra és csatlakozhatnak szervezett programokhoz, 
csomagajánlatokhoz is. 

A fejlesztés hangsúlyos eleme kell, hogy legyen „Valcum”-Fenékpuszta és az új látogatóközpont 

pozícionálása a térség turisztikai kínálatán belül. Az élő Festetics-örökség részévé kell tenni a 
területet, a Keszthelyről és Hévízről induló turisztikai szolgáltatásokba kell beépíteni azt. Ez egyrészt a 
Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft., mint potenciális projektgazda közreműködésével történhet 
meg, a keszthelyi kastély egyfajta külső bemutatóterévé téve „Valcum”-Fenékpusztát, egyúttal 
megvalósítva a térbeli összeköttetést (pl. postakocsi-járatok beindítása a Fenyves-allén). Másrészt 
pedig a térség turisztikai szolgáltatóival és egyéb releváns szereplőivel (pl. Nemzeti Park) rendszeres 
együttműködés kiépítése szükséges egy minél komplexebb turisztikai paletta kialakítása érdekében.  

A projekt megvalósításának költségvetése a jelen előkészítettségi fokon rendelkezésre álló adatok 
alapján 300.000.000,- Ft. A projekt hozzávetőlegesen egy naptári év alatt megvalósítható, 
értelemszerűen a bemutatótér fontos elemeit képező zöldfelületek látványelemmé fejlődése több 
időt vesz igénybe.  A műszaki tartalom alapján évi 14 milliós fenntartási költséggel számoltunk, míg a 
bevételi oldalon kb. 11 millió forint szerepel (ez utóbbi azonban nem tartalmazza az esetleges 
kiegészítő, pl. pályázati forrásokat). A projekt legnagyobb kockázatának az tekinthető, hogy nem 
sikerül valóban élményszerű attrakcióvá tenni a területet.  

Középtávon javasoljuk egy Festetics-örökség Kezelő Klaszter kialakítását, amely intézményesült 
formában, megfelelő feladat- és hatáskörökkel képes lehet egységes arculat és az annak megfelelő 
minőségi turisztikai kínálat megteremtésére. Egy ilyen szervezet nem csupán a keszthelyi és a 
fenékpusztai kastély kínálatát kötné össze, hanem Hévíz, Keszthely, a zalai Balaton-part turisztikai 
attrakcióit témakörökhöz rendelten (ökoturizmus, borturizmus, egészségturizmus, stb.), de azokat 
mégis egységben kezelve tudná megteremteni egy együttműködésen alapuló fejlődés alapjait. A 
tervezett fejlesztés és „Valcum”-Fenékpuszta jövőképe szempontjából szükséges lépések: 

- a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft.-vel, mint a terület kezelőjével és potenciális 
projektgazdával történő előkészítő egyeztetés 

- a térségi szereplőkből álló munkacsoport megalakítása, projekt-előkészítő munka beindítása 
- környezetvédelmi és örökségvédelmi hatóságokkal történő előzetes egyeztetések 

lefolytatása, a szükséges eljárások definiálása, feltételrendszer egyeztetése 
- tervezési, engedélyezési eljárások lefolytatása, szükség esetén környezeti hatásvizsgálat 

készítése; részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése részletes költség-haszon 
elemzéssel 

- források definiálása, szükség esetén pályázati előkészítés, lebonyolítás 
- működtetés üzleti tervének elkészítése, térségi turisztikai együttműködés megvalósítása. 
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A  projekt rövid összefoglalása, helyzetelemzés, a meglévő állapot 
felmérése, követelményrendszer elemzése 

A projekt célja a Fenékpuszta területén található „Valcum Castrum”1 késő római kori erőd 
maradványainak, valamint ezek közvetlen szomszédságában álló Festetics majorság 
turisztikai célú fejlesztése. 
 
A projekt háttere, helyzetelemzés 

 

Az őskortól ismert balatoni átkelőhely védelmére létesült a „Valcum” római erőd 
Keszthelyről délre, Fenékpusztán. Az egykoron lakott, kőfalakkal és erődtornyokkal körülvett 
és erősített Castrum területe 400x400 méter (pontosan pontosan 377 m nyugati x 379 m déli x 

388 m keleti x 384 m északi oldalon), melyet K.sz. a4. század középső harmadában építettek. 
„Valcum” kulturális örökségének különlegességét az adja, hogy építését követően az 
erődítmény minden korban lakott volt és különböző korok, különböző helyekről idevándorolt 
népei lakták, javították, építették tovább. Az erőd régészeti feltárása során 27 épület került 
napvilágra, ezek közül a legjelentősebbek a palota, a déli erődkapu, a várfal egy szakasza, a 
magtár és egy ókeresztény bazilika maradványai. A 19. század második felében indult 

régészeti feltárások leleteinek 
döntő része a keszthelyi 
Balatoni Múzeum állandó 
kiállításában szerepel. A erőd 
területének összesen 20-25 %-
ka került feltárásra, a DK-i, ÉNY-
i részek a leginkább kutatottak, 
a DNY-i részen eddig csak 
geofizikai mérések történtek, 
ettől eltekintve e terület 
teljesen kutatatlan, az erőd ÉK-i 
részét pedig a török korban 
elmosta a Balaton. Az erőd 
körül több korszakból származó 
temetők találhatók, a 
legnagyobbak a déli erődfal 
előttiek. Ezekben minimum 
5.000 sír található a Kr. u. 4-től 
a Kr. u. 9. századig, ebből csak 
1.000 van feltárva.  
A melléklet képen jelöltük a 

római erőd területét, és ahogy itt is látszik, annak közvetlen közelében épült meg a 18. 
század második felében a Festetics uradalmi központ (majorság), ahol emellett hajóépítő 
műhely illetve a versenylovairól híres Festetics-ménes is otthon kapott. Jelenlegi formájában 
Fenék-puszta, az itt található késő-római kori erőd maradványai, és a közvetlen szomszéd-

 
1 A fenékpusztai késő római belső erőd eredeti nevét biztosan máig nem tudjuk. Tulajdonképpen bebizonyosodott, hogy a fenékpusztai 
erőd nem lehet azonos Valcum településével, ez utóbbit lényegesen délebbre, valahol Marcali közelében kell keresni. A régészeti 
szakirodalom napjainkban már nem fogadja el Fenékpuszta és Valcum azonosítását. Jelen tanulmányban „Valcum” néven említjük a 
fenékpusztai késő római kori erőd területét, mivel az így épült be a köztudatba, azonban a projekt megvalósítása során egy szakemberekből 
álló grémium összehívása javasolt a valóságnak ténylegesen megfelelő elnevezés megfogalmazására. 

Jelölések: 1) feltárt déli kapu; 2) magtár 
maradványai; 3) ókeresztény bazilika 
maradványai; 4) Festetics-majorság 
A kép forrása: Balatoni Múzeum 
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ságában található Festetics kiskastély (Fenék) épület-együttese sokkal inkább 
szégyenfoltként, mintsem turisztikai attrakcióként tart-hatók számon. A kastély és hozzá 
tartozó épületek erősen lepusztultak, az évtizedeken át tartó nem rendeltetés-szerű 
használat (pl. iskola működtetése, kender- illetve lengyár telepítése), tűzesetek, sorozatos 
lopások és rongálások nyoma mind látható és ez a látvány köszönti a Fenékpusztára 
látogatókat.  
A terület turisztikai infrastruktúrája jelenleg minimálisan kiépített, néhány irányjelző tábla 
kivételével az idelátogatók egyéb tájékoztatást nem találnak, szolgáltatások nincsenek, a 
környék egyetlen, turistákat kiszolgáló helye a régi vámházban működő Berki Betérő 
vendéglátóhely. 
Keszthely Város IVS-e e területet szociális szórványterületként definiálta. Évtizedek óta él itt 
néhány többgyermekes család (összesen kb. 30 fő) alacsony közmű-ellátottságú, kis 
alapterületű, alacsony komfortfokozatú, a kastély melléképületeiben található lakásokban. 
Az itt élők helyzetét nehezíti továbbá, hogy a nehézkes a tömegközlekedés, és az utak 
állapota sem kielégítő. Az itt élő lakosok többnyire nem hátrányos helyzetűek, vagy roma 
származásúak, saját bevallásuk szerint a lakókörnyezetükkel elégedettek, és nem áll 
szándékukban elköltözni.2  
A „Valcum” erőd területe tulajdonképpen a mai napig beépítetlen, így a feltárások 
folytatásának és az eredmények bemutatásának ilyen jellegű akadálya nincsen. Bár a római 
kori maradványok és a Festetics-majorság esetében két teljesen más megközelítésmódot 
igénylő fejlesztési szükségességről van szó, mindenképp együtt kell kezelni az erőd és a 
közvetlen közelében álló épületegyüttes kérdését. Amíg ez utóbbi rendezésére nem kerül 
sor, addig nem lehetséges egy igényes modern régészeti park létrehozása sem, tekintettel 
arra, hogy ezen épületegyüttes uralja a területet, az köszönti a területre érkezőket. Az ideális 
fejlesztési irány tehát a két funkció összekapcsolása, egységben kezelése lehet. 
 
Kapcsolódó korábbi fejlesztések, projektek, kezdeményezések 

 

Régészeti szempontból legfontosabb előrelépések a következők voltak: az erőd három 
jelentős építészeti emlékének, a déli kapu, az ókeresztény bazilika és a magtár 
maradványainak konzerválása és részbeni felfalazása, az északnyugati nagyméretű 
saroktorony alapjainak feltárása. Számos, már feltárt falrészlet kapcsán, azok szerepét 
hangsúlyozandó, több területrendezési/tájrendezési kezdeményezést is megvalósítottak a 
feltárást végző csoportok (pl. növények telepítésével), ezek nyomai ma napig láthatóak, 
funkciójukat viszont nem töltik be, mert rendszeres gondozásuk elmaradt.  
Az 1990-es évektől több, nemzetközi együttműködésre alapozó kezdeményezés is történt a 
fenékpusztai emlékhely felélesztésére, amelyek a természeti, valamint az épített és kulturális 
örökség komplex hasznosítását célozták, ezek azonban megmaradtak a helyzetelemző illetve 
megvalósíthatósági tanulmányok szintjén. A projektötletek a romkert létrehozásán túl a 
Festetics-örökség helyreállítását, az egykori ménesbirtok hagyományait bemutató majorság 
létrehozását is megvalósítani tervezték a Balatoni Múzeum és Helikon Kastélymúzeum 
együttműködésében. 
A különböző szereplők együttműködésén alapuló projektek közül kiemelendő az 1999-ben 
zárult ARMOS örökségvédelmi europrojekt, amely térségfejlesztési program megalapozását 
tűzte ki céljául, felvázolva annak szervezeti, financiális és jogi kereteit, nevesítve a 
legfontosabb projekteket, köztük a Fenékpuszta-„Valcum” régészeti park elképzelést is.  

 
2 Keszthely Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
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További kiemelendő nemzetközi együttműködési projekt indult 2006-ban, amely a Lipcsei 
Egyetem régész-kutatóival együttműködve indította újra a fenékpusztai feltárásokat, 
összegezte a korábbiak eredményeit.  
Az elmúlt évek legátfogóbb fejlesztési terve egy régészeti és hagyományőrző park, a „100 
élmény parkja” elképzelés volt. Ennek keretében a „Valcum” erőd, a Festetics-birtok 
épületegyüttese és környezetük több éven át tartó ütemezett rekonstrukciójának és 
továbbfejlesztésének eredményeként a provinciabeli élet, valamint a felvilágosodás korában 
történtek élő, valóság-és korhű bemutatásával hazai és nemzetközi érdeklődést kiváltó 
régészeti és hagyományőrző történelmi élménypark jönne létre.  
Ennek a tervezett projektnek a legfontosabb elemei a következők voltak:  

• külső infrastruktúra rendezése (71. sz. főút érintett szakaszának felszámolása, 
parkolók fejlesztése, vasútállomás rehabilitációja, kikötőmóló és partvédmű építése, 
kerékpáros megközelíthetőség biztosítása, kerékpárút kiváltása az érintett 
szakaszokon, látogató- és szervízutak kialakítása, közműhálózat kiépítése, 
kapacitásbővítése) 

• római erőd minél teljesebb körű rekonstrukciója (falak és tornyok újjáépítése és 
berendezése), Festetics-majorság rekonstrukciója, Nyugati és Keleti látogatóközpont 
kialakítása, Vámház és hajóépítő műhely rekonstrukciója, csónakkikötő és csónakház 
kiépítése a Hévízi-lefolyón 

• ménesbirtok és lovasközpont újjáélesztése, fedett lovarda, lovaglópálya, tanpálya, 
karámok kialakítása 

• Római Birodalom Provinciái Európai Tudományos és Kulturális Központ kialakítása 

• 18. századi postakocsi és római kori utazókocsi járatok beindítása a Fenyves allé 
mentén, a Szendreytelep rekonstrukciója (intéző ház és magtár épülete). 

 
A projektötlet 2010-ben került részletesen kidolgozásra, költségvetése körülbelül 15 milliárd 
Ft-ot tenne ki, így az csak jelentős állami szerepvállalással illetve uniós támogatások 
felhasználásával valósítható meg. Jelenleg a projekt sorsa bizonytalan, a hazai fejlesztések 
prioritási listáján valószínűleg hátrébb sorolódott, mindazonáltál a megvalósítást 
szorgalmazó szándék megmaradt. Erre tekintettel jelen projektben javasolt fejlesztéseket 
úgy alakítottuk, hogy azok felhasználhatók lehessenek az élménypark megépítését követően 
is, illeszkedjenek a tervezett infrastrukturális fejlesztésekhez.  

A projektötlet megvalósítási alternatíváinak bemutatása, az elérhető 
legjobb módszer megvalósíthatóságának vizsgálata, szükségességének 
bemutatása 

„Valcum” a Kárpát-medence egyik legnagyobb római kori erődje volt, amely a balatoni 
átkelési pontra települve stratégiai fontosságú szerepet töltött be a Római Birodalomban. A 
terület feltárása már a 19. század közepén megindult, ennek ellenére néhány aktívabb 
időszakot leszámítva a minél teljesebb feltárás és a leletek jelentőségével arányos 
bemutatótér máig nem jött létre. Az erőd szomszédságában álló Festetics-majorságnak és a 
híres ménesnek otthont adó terület, az ún. kiskastély és melléképületei az elmúlt évtizedek 
során folyamatosan lepusztultak. A számos épület jelenleg épp azon a határon van, hogy 
enyészetük még visszafordítható, korhű felújításuk és funkciókkal történő megtöltésük még 
lehetséges, ám ha továbbra sem történik érdemi beavatkozás, már csak elbontásra lesznek 
érdemesek.  
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Célkitűzések 

 
Átfogó cél:  a „Valcum” erőd régészeti lelőhely és a Festetics birtok rekonstrukciója és 

bemutatóterek létrehozása, kapcsolódva a térség ökoturisztikai fejlesztéseihez 
 
A célkitűzés elérése a következő legfontosabb pontok mentén történhet meg: 

• a Keszthely-Hévíz térség (Festetics-örökség) déli kapujának megteremtése 

• Fenékpuszta-„Valcum” beépítése a Keszthely-Hévíz térség turisztikai arculatába 

• Fenékpuszta beépítése a Festetics-örökség fogalomkörébe és a térbeli 
összeköttetés megteremtése, működtetése 

• korszerű múzeumi, múzeumpedagógiai eszközökkel dolgozó bemutatóterek 
létrehozása 

• többpontos elérhetőség biztosítása egyrészt a hagyományos közlekedési módok, 
másrészt az ökoturisztikai fejlesztésekkel megnyíló új folyosók mentén 

 
A projekt eredményeit mérni képes közös (common) eredményindikátor3: 

ALAP SORSZÁM NÉV DEFINÍCIÓ / MEGJEGYZÉSEK 

ERFA, 
ETE 

9 A támogatott kulturális vagy természeti örökség 
részét képező helyszínekre irányuló látogatások 
száma 

Az olyan helyszínekre irányuló látogatások száma, 
amelyeket jelentősnek tartanak a kultúra és a 
természet megőrzése szempontjából, és amelyek a 
Strukturális Alapokból támogatásban részesültek a 
látogatók fogadása céljából a fenntartható turizmus 
jegyében. A korábban turisztikai tevékenységgel nem 
foglalkozó, illetve a korábban is turisztikai 
tevékenységre koncentráló helyszíneket egyaránt 
tartalmazza (pl. múzeummá alakított természeti parkok 
és épületek). Egy látogató több látogatást is tehet; a 
látogatók csoportjai esetén pedig a csoporttagok 
számával kell szorozni. A látogatások a projekt 
befejezését követő naptári évtől számolandók. 

 

Megoldási alternatívák vizsgálata 

 

Az elmúlt évtizedek során mind az erőd területének, mint az egykori majorság épületeinek 
többféle, több fokozatot képviselő hasznosítási lehetősége merült fel. Az ezekre vonatkozó 
terveket jelen projekt előkészítése során megvizsgáltuk, egyes részeiket a 2013 nyarán 
ismert lehetőségek és igények figyelembevételével beépítettük koncepciónkba.  
Bármilyen, a római erőd illetve a kiskastély vonatkozásában tervezett fejlesztés egymással 
szorosan összefügg, azok egymástól független megvalósítása, illetve az egyik elmaradása 
erősen gyengíti az egyes projektelemek várható hatását. Például egy, a „Valcum” erőd 
romjaira épülő igényes bemutatótér nehezen képzelhető el a kiskastély lepusztult 
épületegyüttesével, illetve annak melléképületeiben lakó családokkal szegényes 
életkörülményei meghatározta környezettel a háttérben. Ugyancsak szükség van a „Valcum”-
fenékpusztai látványosságok együttes pozícionálására is a térségi turizmusmarketing 
vonatkozásában és a már meglévő turisztikai szereplőivel együttműködve megalapozni 
ismertségét, ennek hiányában a bármilyen turisztikai attrakciófejlesztés fenntarthatósága 
megkérdőjelezhető.  

 
3 A következő dokumentum által kidolgozott nomenklatúra szerint: European Commission DG Regional Policy (2011): The Programming 
Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional Development Fund and Cohesion Fund. 
Concepts and Recommendations. Guidance Document. November 
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A projekt előkészítse során a következő megoldási alternatívákat vettük számba (ezek nem 
feltétlenül vagylagosan lehetnek megvalósíthatók, hanem adott esetben egymást 
kiegészítve) 

1. a római erőd minél teljesebb körű feltárása, szimbolikus újjáépítése (egyes épületek, 
épületrészek felfalazása, esetleg részleges újjáépítése) 

2. a Festetics-majorság épületegyüttesének teljes körű felújítása és Festetics-ménes 
hagyományait továbbvivő lovascentrum kialakítása 

3. komplex élménypark fejlesztés (római kori hagyományokat bemutató interaktív 
élménypark létrehozása)  

4. minőségi turisztikai attrakciót megalapozó alacsony költségvetésű bemutatópark és 
fogadóközpont létrehozása turisztikai termékfejlesztéssel egybekötve 

Tekintettel a következő uniós finanszírozási periódusra vonatkozó tervezési dokumentumok 
jelenleg ismert tartalmára, reális azzal számolnunk, hogy turisztikai attrakciófejlesztésre, 
kulturális örökségvédelmi beruházásokra a jövőben csak korlátozott mértékben áll forrás a 
rendelkezésre. Ezért jelen projekt tartalmát úgy alakítottuk, hogy azzal a lehető legkisebb 
költségvetés mellett látogatóbarát és egyedi turisztikai attrakciót alapozzunk meg. 
A római kori erőd régészeti feltárása minden fejlesztési alternatíva alapja kell, hogy legyen. A 
pályázati támogatások rendelkezésre állásától, illetve az esetlegesen jelentkező beruházási 
szándék megjelenésétől függően lehet számolni a feltárás megvalósulásával. Bármilyen 
fejlesztés esetén azt úgy kell megtervezni, hogy ne akadályozhassa az esetlegesen még meg 
nem valósult feltárás lehetőségét.  
Jelen projekt előkészítésével párhuzamosan történik a Szendreytelepen kialakítandó 
lovascentrum projekt előkészítése is. Több fejlesztési javasat kapcsán felmerült a térségi 
lovascentrum fenékpusztai elhelyezése is, tekintettel a Festetics-ménes hagyományainak 
folytatására. Mivel a Szendrey-telepen jelenleg is működik egy kisebb lovasközpont, valamint 
a Pannon Egyetem Georgikon Kar lovasbázisa is itt található, valamint mivel az Egyetem 
részéről ez elmúlt évek során több kezdeményezés indult a lovascentrum kiépítésére, itt 
indokolt az első lépések megtétele. Mindazonáltal a földrajzi közelség illetve a történelmi 
vonatkozás miatt középtávon mindenképp számolhatunk azzal, hogy a Szendreytelephez 
kapcsolódva valamilyen releváns funkciót kap a majorság illetve annak egy része. Erre az 
egyik lehetőség, a lótenyésztés hagyományainak újjáélesztése lehet, ennek megvalósításra 
azonban magánberuházó bevonása szükséges (az Egyetem középtávú terveiben nem 
szerepel a lótenyésztés beindítása). 
A „Kapcsolódó korábbi fejlesztések, kezdeményezések” pont alatt már részletesen 
bemutattuk a „Valcum”-fenékpusztai élménypark elképzelést, amely hosszútávon egy 
működőképes és fenntartható alternatíva lehet a terület hasznosítása számára. Tekintettel 
azonban arra, hogy egy ilyen komplex beruházás megvalósítása az előzetes számítások 
alapján kb. 15 milliárd Ft-ot tenne ki, még annak részleges megvalósítása is kétséges 
központi állami akarat és finanszírozás és/vagy magánberuházó bevonása nélkül.  
Ennek fényében jelen projekt tartalmi elemeit úgy állítottuk össze, hogy azok belátható időn 
belül is megvalósíthatók lehessenek, és ne igényeljenek olyan feltétlenül központi állami 
illetve magánberuházói jelenlétet. A projekt így egyrészt egy későbbi átfogó fejlesztés 
lehetőségére, illetve a térségben tervezett egyéb fejlesztésekkel összhangban került 
kidolgozásra.  
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A projekt tervezett elemei 

 

I. „Valcum” – régészeti feltárás munkálatainak folytatása, a feltárt területek megnyitása 
a turisták számára 

a. látogatóútvonalak kialakítása elsősorban tájrendezési illetve kertészeti elemek 
alkalmazásával (a későbbi esetleges feltárási területek megőrzése érdekében) 

b. többnyelvű információs táblák kihelyezése az útvonalak mentén 
c. „Valcum” fénykorát és azt követő változásokat bemutató alkalmazások 

(számítógépes animációk, rajzok, metszetek, 2-és 3D-s elemek kombinálása)  
készítése – azok letölthető formátumának értékesítése (okostelefon illetve 
táblagép alkalmazásként), szükséges eszközök (táblagép) beszerzése (a 
látogatóknak történő bérbeadás céljából)  

 
II. Festetics majorság – részleges rekonstrukció, tájrendezés, szociális rehabilitációs 

a. látogatóútvonalak kialakítása elsősorban tájrendezési illetve kertészeti elemek 
alkalmazásával 

b. többnyelvű információs táblák kihelyezése az útvonalak mentén 
c. kiskastély rekonstrukciója. A rekonstrukció mértéke a rendelkezésre álló 

források függvénye. „Valcum”-Fenékpuszta jelenleg nem rendelkezik 
semmilyen fogadóépülettel, és mivel a fenékpusztai kiskastély, mint az 
épületegyüttes emblematikus eleme köszönti a keleti oldalról érkező 
látogatókat, valamint Keszthely irányából érkező Fenyves allé is ide torkollik, a 
helyszín egyértelműen adja magát. A kastély felújítása több részletben is 
megtörténhet, első lépésben a központi bejárati elemet és az első emeleten 
lévő helyiséget javasolt felújítani, míg az oldalszárnyak külső homlokzati 
felújítása történhet meg. A felújított helyiségben kaphat helyt a terület 
fogadóközpontja, ahol az ideérkezők megszerezhetik a szükséges 
információkat, tájékozódhatnak az igénybe vehető szolgáltatásokról és hely 
kaphat egy büfé valamint mellékhelyiség is. 

d. Az emeleti helyiség alkalmas egy kisebb bemutatótér kialakítására, ahol a birtok 
múltját bemutató tárlat kerülhet elhelyezésre. 

e. Az elmúlt évtizedek során számos terv született az épületegyüttes 
rekonstruálására. A művészettörténeti szakvélemények egybehangzóan 
nyilatkoztak arról, egy esetleges felújítás során az eredeti homlokzati 
architektúra visszaállítása, valamint az épületekhez toldott ipari célokat szolgáló 
helyiségek, épületrészek lebontása lenne indokolt. Szükség van továbbá az 
eredeti udvari homlokzat helyreállítására is.4 A kiskastély felújítása a 
következőket jelenti: tervezett funkciók alaprajzi kialakítása, statikai 
megerősítés, födém és fedélszerkezetek javítása, héjazatcsere, „füstös konyha” 
falkutatása és rekonstrukciója, új padozatok cseréje, nyílászárók cseréje, külső-
belső felületképzések felújítása, épület körüli szivárgórendszer kiépítése, az 
épület közvetlen környezetésnek rendezése, kertépítészeti beavatkozások. 

f. „Valcumhoz” hasonlóan a birtok vonatkozásában is érdemes mobiltelefon 
illetve táblagép-alkalmazások készítése. Az elkészült bemutatófilmeket 
látogatóközpont emeleti szintjén rendszeres vagy igény szerinti vetítések során 
is be lehet mutatni.  

 
4 Dr. Bozóki Lajos: Fenékpuszta, Festetics-majorság, istállóépület és kocsiszín, Művészettörténeti szakvélemény, 2005. március 
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g. a kastély környéki épületek lakóinak szociális rehabilitációja 
 

Mind a majorság, mind a római erőd bemutatótereinek és a kapcsolódó 
programkínálat kialakítása során a modern múzeumi kultúraközvetítés ún. 
„edutainment” (education + entertainment = oktatás + szórakoztatás) irányzatát 
érdemes hangsúlyozni. Ez egyrészt modern múzeumpedagógiai eszközök 
felhasználást jelenti, amely a látogatók interaktív részvételére alapoz (a különböző 
látogatói célcsoportok szerint differenciálva – egyéni látogatók, családok, csoportok, 
ifjúsági csoportok, stb.), másrészt lényegi eleme a múzeumon kívüli oktatás, amely 
elsősorban a alap-és középfokú oktatásban résztvevő pedagógusokat célozza, 
oktatási segédanyagok közzétételével, megalapozva egyúttal egy esetleges későbbi 
helyszíni látogatást is. 

 
III. Külső infrastruktúra fejlesztése – megközelíthetőség javítása 

a. „Valcum” területét jelenleg keresztülszelő 71. sz. út érintett szakaszának 
felszámolása és elbontása. A tervek szerint egy átfogó térségi 
infrastruktúrafejlesztési projekt5 keretében a 71. sz. út érintett szakaszát 
áthelyezik a területtől nyugatra a Hévízi kifolyó keleti oldalára, így az átmenő 
forgalom megszűnik. Az egységes bemutatótér kialakítása érdekében az úttest 
elbontása mindenképp szükséges az érintett kb. 600 méteres szakaszon. 
Amennyiben e kiemelt projekt nem valósul meg (vagy csak késedelmesen 
valósul meg), forgalomlassító intézkedések megtétele szükséges 
(sebességkorlátozás, fekvőrendőr elhelyezése, átkelőhely kialakítása). 
Amennyiben a tervezett infrastruktúrafejlesztési projekt megvalósulása 
elmarad és középtávon nincs esély annak akár csak részleges megvalósítására, 
át kell gondolni egy gyalogos felüljáró kialakítását is, amelyet egyben a 
bemutatótér részévé is lehet tenni). 

b. A 71. sz. út újonnan kialakított szakaszáról a forgalom bevezetése, parkolók 
kialakításával. Amennyiben nem kerül áthelyezésre a főút érintett része, 
biztonságos le- és felhajtási lehetőség kiépítése szükséges. 

c. A Balatoni kerékpárkörútról történő egyértelmű megközelíthetőség 
megteremtése, tájékoztató táblák kihelyezésével és biztonságos elágazás 
megteremtésével  

d. A Hévízi-lefolyó mentén (nyugati töltés) kijelölt (jövőbeli) kerékpár illetve nordic 
walking útvonallal történő összeköttetés megteremtése, ehhez gyaloghíd 
építése a csatorna felett, ideális esetben azon a ponton, ahol azt útvonal 
becsatlakozhat a Fenyves alléba, így az ebből az irányból érkezők is a kiskastély 
előtti fogadóterületre érkeznek 

e. kerékpárparkoló és kerékpáros pihenőhely létrehozása (ivóvízvételi lehetőség, 
padok, alapszintű szervízelési lehetőség megteremtése, kerékpáros 
információk, térképek kihelyezése) 

f. vízi útvonalakkal történő összeköttetés megteremtése. A Hévízi-lefolyón 
csónakkal/kajakkal/kenuval érkezők számára fogadópont (kikötő és a járművek 
elhelyezésére alkalmas terület) kiépítése, lehetőség szerint az előző pontban 
említett gyalogoshíd helyszínén, innen kb. 6-700 méteres sétával érhető el a 
fogadóépület 

 
5 Ezt tervbe veszi a 2013 májusában Hévíz város önkormányzata által benyújtott KÖZOP kiemelt projekt pályázat 
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g. Balaton felőli megközelíthetőség kiépítése. Csónakkikötő létrehozása a Balaton-
parton, vízijárművek elhelyezésére alkalmas terület kialakítása, eszközök 
beszerzése, információs táblák kihelyezése 

h. Fenékpusztai vasútállomás épületének rekonstrukciója, látogatói információk 
elhelyezésére alkalmas felületek kialakítása.  

i. Keszthely-Balatonszentgyörgy vasútvonal mintegy 500 méteres szakasza az 
egykori erőd területén halad át. Mivel terveink szerint a terület látogatottsága a 
projekt megvalósítását követően ugrásszerűen emelkedni fog, a vasútvonal 
takarását és műszaki védelmét mindenképp meg kell oldani (elsősorban a 
balesetveszély csökkentése végett). 

 
IV. Ökoturisztikai kínálathoz történő kapcsolódás  

a. a Hévízi-lefolyó mentén tervezett láprehabilitáció és kapcsolódó ökoturisztikai 
fejlesztésekkel történő összekapcsolás. Az előző pontban bemutatott 
infrastrukturális elemeken (csónakkikötő és gyalogoshíd) túlmenően szükség 
van ökoturisztikai programcsomagok kialakítására, amely több szereplő 
együttműködését követeli meg (a területen érintett két múzeum 
szakembereinek, a túrákat szervező szolgáltatóknak valamint adott esetben a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakembereinek együttesen kell kialakítani a 
térségbe látogatók számára ajánlható programlehetőségeket) 

b. összeköttetés megteremtése a Kis-Balatonnal. A fenékpusztai terület délnyugati 
részéhez közel található a Kis-Balaton Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 
tartozó területének egyik bejáratának számító Vönöczky Schenk Jakab 
Kutatóház. A kutatóház kulcsszerepet játszik a Nemzeti Park egyik legismertebb 
területének feltárásában, bemutatásában valamint az élőhely megőrzésében. 
Kis-Balaton területe csak külön belépési engedéllyel és szakvezetővel 
látogatható. Belépési engedély és szakvezetés a kutatóháznál igényelhető. A 
láprehabilitáció és a kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztések megnyitják a 
természetközeli turizmus hívei előtt a Hévízi-lefolyót és környezetét, amely 
elhalad a fenékpusztai projektterület mellett tovább a Kis-Balaton irányába 
közvetlenül a kutatóház szomszédságában.  

c. Olyan turisztikai programcsomag kialakítása lenne az ideális a térség számára, 
amely több belépési ponttal rendelkezik, amelyek mindegyikén a terület egésze 
vonatkozásában megfelelő tájékoztatást kaphatnak a látogatók. A  Nemzeti 
Parkkal együttműködve a Hévíz felől érkező egyéni vagy szervezett túrák 
kombinálhatók lennének a Nemzeti Park által szervezett vezetésekkel, 
megnyitva ezáltal a Kis-Balaton látogatható területeit is szélesebb közönség 
előtt, mindeközben pedig a Nemzeti Park által szervezett vezetések 
gondoskodnak arról, hogy az érintett vizes élőhelyek szükségtelen zavarása ne 
történjen meg. Egy ilyen konstrukció kialakítása továbbá bevételhez juttatná a 
Nemzeti Parkot is. 

d. A térség föld-és vízrajza lehetővé tenné akár több napos vízitúrák megtételét is. 
A Hévízi-lefolyó mentén a Kis-Balatonon át, a Zala torkolatán a Balatonba érve 
Fenékpuszta érintésével fel lehet evezni egészen Keszthelyig, megismerve 
ezalatt számos különböző vizes élőhelyet. Mivel a víziút egy része Nemzeti Park 
területén halad át, egy ilyen túraútvonal kialakítása is csak a Nemzeti Park 
közreműködésével jöhetne létre. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Park belépési 
engedélyhez köti az egyes területeken való áthaladást, érdemes lehet egyfajta 
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kvótarendszer kidolgozását megfontolni. Ez egyrészt garantálja a Nemzeti Park 
számára, hogy ellenőrzése alatt tarthatja a látogatók számát, másrészt a 
turisztikai szolgáltatók (programszervezők) számára is egyfajta 
kiszámíthatóságot biztosít. Egy online kvóta-igénylési felület létrehozásával 
pedig megvalósítható lenne az ökoturisztikai útvonalhálózatba való többpontos 
belépés is (pl. a Fenékpusztáról induló látogatók már a fenékpusztai 
látogatóközpontban tájékozódhatnának arról, hogy meddig tudnak 
továbbhaladni a Kis-Balaton irányába. 

e. A térség lovasturizmus-hálózatához illetve a Újmajorba tervezett 
lovascentrumhoz kapcsolódás kiépítése. Ennek eszközei: tárlat kialakítása a 
kiskastélyban megnyíló látogatóközpontban; közös programcsomagok 
kialakítása (a lovascentrumnak előreláthatólag nyitott, látogatható része is lesz, 
ahol az érdeklődők belekóstolhatnak a lovaglás élményébe, így egy 
fenékpusztai és egy Újmajorbeli látogatás könnyen összekapcsolható egy teljes 
napos programmá, kihasználva pl. a tervezett postakocsijáratot vagy a Fenyves 
allén tehető kellemes sétautat. 

 
Egy komplex fejlesztés (pl. korábban bemutatott élménypark) megvalósításának 
előfeltételei: 

a. A Fenékpusztától a keszthelyi szennyvíztisztító telepig kiépítendő kb. 3 km 
hosszú szennyvízvezeték, park belső vízvezeték hálózata, csapadékvíz-elvezető 
és gyűjtő rendszer, öntözőrendszer, elektromos energiaellátó erősáramú és 
telekommunikációs gyengeáramú hálózat, riasztó hálózatok, a használati 
melegvízhez és a létesítmények fűtéséhez szükséges hőenergia előállító és 
ellátó rendszer, tér-és díszvilágítási hálózat kialakítása. Tekintettel a terület 
elhelyezkedésére (szennyvíztisztító teleptől 3 km-es távolság illetve 
szennyvíztisztítóhoz képest alacsonyabb fekvés) érdemes megvizsgálni egyéb 
szennyvízelhelyezési- és kezelési módokat is, amelyek esetleg 
költséghatékonyabb megoldást jelenthetnek. 

b. Az energia valamint használati melegvízellátás vonatkozásában, tekintettel az 
ellátandó terület nagyságára és sajátos igényeire, mindenképp érdemes 
számításba venni az alternatív energiaellátás lehetséges módjait, különös 
tekintettel a megújuló energiaforrások integrálására a rendszerbe. 

c. Régészeti feltárás minél teljesebb körű befejezése. Mielőtt a területet újra 
beépítenék, illetve ráépítenének a már feltárt romokra, mindenképp szükség 
van a régészeti feltárás befejezésére, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a 
terveket úgy kell alakítani, hogy a feltárásra váró területek beépítése ne 
történjen meg, illetve a feltárás az élménypark rendes működése mellett is 
folytatódhasson. A régészeti feltárás alatt elsősorban azon területek feltárást 
értjük, ahol beépítés, ráépítés szükséges. Az élménypark koncepció 
kidolgozásakor a régészeti feltárások volumenét 540-600 millió Ft-ban 
határozták meg. Egy ilyen komplex beruházás megvalósítása vonatkozásában 
komoly bizonytalansági tényezőt jelent, hogy csak a feltárás során derül ki, hány 
új épület kerül még elő, azok milyen állapotban vannak, hogyan illeszhetők be a 
bemutatótérbe, stb. 

d. Együttműködési mechanizmusok kialakítása a térség többi térségi turisztikai 
szereplővel a kínálat összehangolása érdekében  
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A célzott fejlesztés részprojektre bontása lehetőségének vizsgálata 

 

A fenti I-IV. pontokban bemutatott fejlesztési elképzelések egymással szorosan 
összefüggenek, azok részekre bontása erősen gyengítik az egyes projektelemek várható 
hatását. Például egy, a „Valcum” erőd romjaira épülő igényes bemutatótér nehezen 
képzelhető el a kiskastély lepusztult épületegyüttesével, illetve az egyes épületekbe 
beköltözött családokkal a háttérben. Ugyancsak szükség van a „Valcum”-fenékpusztai 
látványosságok pozícionálására is a térségi turizmusmarketing vonatkozásában és a térség 
már meglévő turisztikai szereplőivel együttműködve megalapozni ismertségét, ennek 
hiányában a bármilyen turisztikai attrakciófejlesztés fenntarthatósága megkérdőjelezhető.  
 
Az előkészítési illetve a megvalósítási szakaszba bevonható partnerek bemutatása 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park: A fenékpusztai Balaton-part szakasza a kis-balatoni 
tájegység része, és ahogy azt 
a lenti térképrészlet is 
mutatja, az érintett fejlesztési 
terület egy része (a vasúti 
töltéstől nyugatra eső része) a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park része. Mindemellett a 
terület, mint különös 
értékekkel bíró vizes élőhely 
része az ún. Ramsari 
Egyezménynek (Egyezmény a 
nemzetközi jelentőségű vizes 
területekről, különösen, mint 
a vízimadarak tartózkodási 
helyéről). A Ramsari 
Egyezmény értelmében az 
egyezmény hatálya alá 
tartozó vizes élőhelyek 
védelmének mind a 
földhasználati, mind a 
regionális tervezési 
folyamatokban érvényesíteni 

kell. A terület továbbá IBA területnek is minősül (Important Bird Areas – Fontos 
Madárélőhelyek). A Nemzeti Parkkal, a jelen projektben megvalósuló fejlesztéseken túl 
egyfajta integrált térségi ökoturisztikai programcsomag kialakításáról is egyeztetni szükséges 
(hogyan kapcsolható össze a Kis-Balaton területe a Hévíz-Keszthely-Fenékpuszta tengellyel, 
milyen lehetőségek vannak a közös ajánlatok kidolgozására). A turisztikai kínálat 
fejlesztéséhez kapcsolódó egyeztetések egyúttal arra is szolgálhatnak, hogy egyfajta 
minőségbiztosítási rendszert dolgozzanak ki az érintett szereplők a térség ökoturisztikai 
programjai számára. Ez utóbbi azért is fontos, mivel az ökoturizmust gyakran hívják 
segítségül a turisztikai szolgáltatók egyfajta reklámszlogenként és olyan szolgáltatásokat is 
jelölnek vele, amelyek ugyan a szabadban történnek, környezeti hatásuk azonban káros és 
olykor a legelemibb környezetvédelmi szempontokat is figyelmen kívül hagyják. 

A kép forrása: Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
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A hosszútávú fejlesztések megalapozására ugyancsak érdemes a fenékpusztai terület 
kezelőjének egyeztetéseket kezdeményeznie arra vonatkozóan, hogy milyen korlátozásokat 
jelent a terület egy részének védett volta egy jövőbeni élménypark (vagy más hasonló 
komplex beruházás) megvalósítása szempontjából. E helyzet tisztázása mindenképp 
szükséges bármilyen előkészítési tevékenység megkezdése előtt (mind központi állami, mind 
magántőkés megvalósíts esetében).  
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Helyi Csoportja: Az Egyesület a 
fenékpusztai fejlesztéssel érintett terület Balaton felé eső keleti részén működteti a 
Fenékpusztai Madárgyűrűző és Repatriáló Állomást. Az Állomás komoly hagyományokkal 
rendelkezik és közel 5000 látogatót vonz évente. Jelen tanulmányban tárgyalt fejlesztési 
elképzelés előreláthatólag nem lesz negatív hatással az Állomás működtetésére (nem 
számolunk olyan jelentős átalakításokkal az erőd területén, illetve olyan komoly 
forgalomnövekedéssel, amely negatívan hatást jelentene). A területen áthaladó vasútvonal a 
jövőben is egyfajta védettséget jelent az Állomás működése számára. Amennyiben azonban 
sor kerül egy csónakkikötő kialakítására is, megnövekszik a területen átmenő forgalom is, 
ami ezzel egyidőben új lehetőségeket is teremt (pl. az Állomás programjainak beépítése 
Fenékpuszta turisztikai kínálatába). A csónakkikötő és a belépési útvonal kialakítását az 
Egyesület munkatársaival szoros együttműködésben kell megtervezni. Amennyiben a terület 
hasznosításának hosszútávú megoldása a tervezett élménypark lesz, az jelentős 
átalakításokat, megsokszorozódó látogatóforgalmat jelent, így még az előkészítési fázisban 
át kell gondolni az Állomás sorsát és megfelelő megoldást kell találni annak további 
működtetésére (adott esetben új helyszínen), illetve meg kell vizsgálni azt az alternatívát is, 
miszerint az élménypark keleti határa a mai vasútvonal lenne (az attól keletebbre eső terület 
védettségéből kifolyólag hasznosíthatósága mindenképp jelentős korlátozásokba ütközik), és 
az élménypark koncepciója szerint tervezett hajókikötőt a védett terület határán kívül 
(Északra) helyeznék el és onnan a felszámolt főút korábbi nyomvonalán, az élménypark 
tematikájához illeszkedő egyéb közlekedési módokkal szállítanák/vezetnék a látogatókat a 
park bejáratához. 
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság: a NYUDUVIZIG a Kis-Balaton és általában véve a 
Nyugat-Balaton térségének vonatkozásában számos, a fenékpusztai bemutatóhelyhez 
kapcsolható tevékenységet is kifejt. A projekt előkészítési szakaszában érdemes 
munkatársaikat bevonni annak feltérképezésére, hogy illeszthetők össze az Igazgatóság 
bemutatóprogramjai a fenékpusztai látogatóközpont jövőbeni programjaival, 
bemutatóterének tartalmával.  
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: 
Fenékpuszta a Nyugat-dunántúli Zöldhatóság illetékességi területére esik, így a tervezett 
fejlesztések engedélyezése során szakhatóságként jár el. A projekt előkészítési szakaszában 
mindenképp érdemes egyeztetés lefolytatása, pl. a Balaton partján és a Hévízi-lefolyón 
csónakkikötők, valamint az utóbbira tervezett kerékpáros illetve gyalogoshíd 
vonatkozásában. A hosszútávú fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának feltételei 
tisztázása vonatkozásában a Nemzeti Parkhoz hasonlóan a Felügyelőséggel is érdemes a 
távlati elképzelések tisztázása.  
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ: A terület védettsége 
(műemléki, régészeti lelőhely) miatt érvényesülő különleges előírások, feltételek tisztázása 
már az előkészítési fázisban szükséges. A korábbi pontokban kifejtettekhez hasonlóan nem 
csak jelen projekt vonatkozásában szükséges az előzetes egyeztetések lefolytatása, hanem a 
hosszútávi fejlesztési koncepció vonatkozásában is, mivel a Központ állásfoglalása döntő 
jelentőséggel bír e szempontból.  
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Göcseji Múzeum: a Múzeum, mint a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának jogutódja a 
Zala megyében zajló régészeti feltárások jogosultja, így a projekt előkészítésébe és 
megvalósításába történő bevonásuk értelemszerűen szükséges. A Göcseji Múzeum irányítása 
alatt működik a Balatoni Múzeum, bevonása azonban nem a szervezetrendszerben elfoglalt 
helye miatt indokolt, hanem sok évtizedes tapasztalata miatt is a fenékpusztai régészeti 
munkákban és az azokról szóló publikációk elkészítésében is. 
Balatoni Múzeum: A Keszthely Város fenntartásában működő Balatoni Múzeum a 
fenékpusztai leletanyag elsődleges kezelője, valamint a területen folyó feltárások központi 
szereplője, több kapcsolódó nemzetközi projekt partnere. A Múzeum szakembereinek 
közreműködése szükséges a projekt szakmai tartalmának kialakítása során, mivel ők azok, 
akik a legjobban ismerik régészeti szempontból a területet. Erre egyrészt a fejlesztés 
részleteinek kidolgozása kapcsán van szükség, másrészt a feltárási területek és a rövid-
közép- és hosszútávú fejlesztési koncepciók kapcsolatának tisztázása szempontjából. 
Ugyancsak szükség van a konkrét attrakciófejlesztés során a Múzeum szakembereinek a 
bevonására (pl. bemutatófilmek, alkalmazások készítése során; információs táblák 
tartalmának meghatározása, azok elhelyezése kapcsán), valamint esetleg megállapodás 
születhet arra vonatkozóan is, hogy egyes leleteket (vagy azok másolatát) a felújított 
kiskastély kiállítótermében helyezzék el. 

A jogi, tulajdonjogi helyzet feltárása, a területre vonatkozó építésügyi 
és környezetvédelmi szabályozás bemutatása 

Fenékpuszta területe a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2005. 
(XI.23.) sz. rendeletével a „Keszthely külterületek és a város egyes beépített területei” 
helyi építési szabályzata alapján Tb jellel ellátott – távlati belterületek övezeti besorolásban 
található. Olyan külterület tehát, amely a mindenkori szerkezeti tervben meghatározott 
terület-felhasználás megvalósítsa érdekében belterületbe vonható. A fentiekben a 
bevonandó szervezetek felsorolásánál bemutattuk a terület védettségi helyzetét. 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében a Szabadidő eltöltésére szolgáló 
állandó szabadtéri létesítmények létrehozása környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 
tevékenység lehet, amennyiben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség azt előzetes eljárásában szükségesnek ítéli meg. Abban az esetben kell 
ezen előzetes eljárást kezdeményezni, ha a szabadtéri létesítmény a) 5000 fő egyidejű 
befogadóképességgel vagy 3 ha területfoglalással vagy 300 db parkolóhellyel bír; b) védett 
természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha-tól valósul meg. 
Jelen tanulmányban bemutatott fejlesztés az a) pontot nem meríti ki, viszont a b) pont 
releváns lehet, mivel a fejlesztés védett természeti területet érinthet. Mint azt már a 
korábbiakban is bemutattuk, a vasúti töltés és a Balaton partja közti sáv nemzeti parki 
védettség alá tartozik. Ugyan a régi római erődnek csak egy része nyúlik át erre a területre és 
a régészeti park bemutatótere előreláthatólag nem terjed ki erre a részre, mégis a 
környezetvédelmi hatóságokkal történő előzetes egyeztetések esetében meg kell vizsgálni, 
hogy az e területre eső fejlesztések (csónakkikötő, látogatóútvonal, stb.) nem alapozzák-e 
meg az eljárás indításának kötelezettségét. A hosszútávú hasznosítási tervek vonatkozásában 
(élménypark), akár az a) kategória is érvényesülhet, azonban itt is előzetesen körül kell járni, 
hogy valójában mennyiben érinti a beruházás a védett területet és ez milyen eljárás 
lefolytatását követeli meg.  
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A terület tulajdonjogi helyzete vegyes képet mutat. Döntő része, a Magyar Állam 
tulajdonában van. A „Valcum Castrum” területét átszelő 71. sz. főúttól Nyugatra eső 
ingatlanok mind állami tulajdonok, az erőd területének e része (454 és 456 hrsz.) a Helikon 
Kastélymúzeum Nonprofit Kft. kezelésében vannak. A főúttól Keletre, a Balaton-part felé 
eső, még az erdő részét képező területek a Zalavár MGTSZ tulajdonában vannak, kivéve 
vasútállomás területét (468/1 hrsz.), amely állami tulajdon a MÁV Zrt. kezelésébe, illetve az 
ezzel határos kis területet (468/2 hrsz.), amely szintén állami tulajdon, a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság kezelésében. 
A Festetics-majorság épületegyüttese több helyrajzi számon fekszik (421/1, 421/2, 418/1, 
418/2, 421/3, 421/4, 415 hrsz.), amelyek mindegyike állami tulajdon. A földhivatali 
nyilvántartás nem egyezik azzal a ténnyel, hogy a majorság a Helikon Nonprofit Kft. 
kezelésében van, mivel a kezelő szervezet bejegyzése az előbb felsorolt ingatlanok közül csak 
kettő tulajdoni lapján van feltüntetve. A helyzet tisztázása érdekében a szükséges lépések 
megtétele indokolt a projekt előkészítése során. 

A projekt által biztosítható szolgáltatások megnevezése, a 
szolgáltatások igénybe vételében érdekeltek körének számbavétele 

A megyei szintű tervezés jelenlegi szakaszában a Keszthely és Hévíz térségének 
vonatkozásában számos olyan fejlesztési terv fogalmazódott meg, amelyek egymással 
összekapcsolhatók és összekapcsolandók, és amelyek ezáltal olyan egységes turisztikai 
kínálatot teremtenek meg, amely egyben meghatározza a térség arculatát is.   
Ha csak Zala megyéhez tartozó közeli, turisták által kedvelt települések látogatottsági adatait 
nézzük, több mint 300.000 vendég érkezik Fenékpuszta közvetlen környékre évente, amely 
kiegészül még a déli part közeli településekről (Balatonszentgyörgy, Balatonfenyves, 
Balatonmáriafürdő, Fonyód) amelyek a lenti statisztikában tükröződő kereskedelmi 
szálláshelyeken túl kifejezetten kedvelt célpontok gyermek-valamint ifjúsági táborok 
számára. 
 

Északi 
partszakasz 

Keszthely Hévíz Gyenesdiás Vonyarvashegy Balatongyörök Összesen 

2011 50.214 207.000 20.039 8.834 16.644 302.731 

Déli partszakasz Balatonfenyves Balatonmáriafürdő Balatonkeresztúr Fonyód Összesen 

2011 5.599 6.750 4.540 28.409 45.298 

Forrás: TEIR, 2011 

 
A keszthelyi Festetics kastély évente körülbelül 180.000 látogatót fogad (2012-es adat 
alapján). A Festetics örökség bemutatási helyszíneinek bővítése és az azokat összekapcsoló 
infrastruktúra megteremtése esetén (pl. postakocsijáratok Keszthely-Fenékpuszta között) 
tehát méltán tarthat számot széleskörű érdeklődésre. A fenékpusztai bemutatótér beépítése 
a Kastélymúzeum valamint a Balatoni Múzeum portfóliójába egyfajta külső bemutatótérként 
(ez utóbbi múzeum évente kb. 25.000 látogatót fogad) biztos látogatói bázist alapozhat meg 
az új fejlesztés számára, biztosítva ezzel annak fenntarthatóságát. 
Balatoni kerékpárkörúton évente több mint 100.000-en kirándulnak kerékpárral (pontos 
statisztikák nem állnak rendelkezésre, a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet becslése), 
ebből több ezren (akár több tízezren) haladnak el a Fenékpusztát érintó szakaszon. 
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Közvetlen célcsoportok 
 
Idelátogató turisták (célzottan „Valcum”/Festetics-majorság látogatása céljából érkeznek) 

• közlekedési infrastruktúra fejlesztése szükséges a könnyű megközelíthetőség 
érdekében, parkolóhelyek kialakítása 

• korszerű bemutatóterek, látogatóútvonalak kiépítése 

• többnyelvű idegenvezetés felkínálása (elsősorban múzeumokban is használt 
fülhallgatós rendszerrel, kölcsönözhető táblagépek segítéségével) 

• kiszolgáló infrastruktúra kiépítése (mellékhelyiségek, büfé, ajándékbolt) 
 

környékre érkező turisták  

• „Valcum”-Fenékpuszta, mint turisztikai attrakció népszerűsítése szükséges 

• „Valcum”-Fenékpuszta beemelése a Keszthely-Hévíz térség arculatába 

• térségbeli településeken „Valcum”-Fenékpuszta programok értékesítése, szervezett 
kirándulások indítása 

• élő kapcsolat létrehozása a keszthelyi Festetics kastély – Szendreytelep – „Valcum”-
Fenékpuszta (Fenyves allé) tengelyen, olyan struktúrák kialakítása szükséges, amelyek 
a keszthelyi kastélyba érkező látogatókat egyértelműen továbbviszik déli irányba 
(postakocsi járat, kerékpáros nyomvonalak, gyalogos útvonalak, tömegközlekedéssel 
kapcsolatos egyértelmű és naprakész tájékoztatás az érintett helyszíneken, 
gépjárművel történő megközelítés esetén információs táblák elhelyezése) 

• ökoturisztikai fejlesztésekkel történő élő kapcsolat kialakítása 
 

helyben érintett gazdasági szereplők 

• az erőd és a kastély közvetlen környezetében jelenleg egy vendéglátóhely működik, 
az ún. Berki Betérő. A régi vámház épületében működő étterem több száz éves 
múltra tekint vissza, megőrzése mindenképp indokolt, elhelyezkedése ideális a 
Balaton körüli kerékpárúton illetve a vízi úton érkező vendégek kiszolgálására. Az 
üzemeltetőkkel együttműködve érdemes az épület múltjához kapcsolódó tematika 
hangsúlyozása. Megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása esetén érdemes a már 
működő étteremre alapozni az ideérkezők kiszolgálása vonatkozásában.  

 

helyi lakosok 

• jelenleg több család is él a kiskastély épületegyüttesének viszonylag épen maradt, 
jobb állapotban lévő szárnyaiban, egy részük lakásfoglalóként telepedett meg itt, 
illetve jóhiszeműen vették birtokba az egykori cselédlakásokat. Egy átfogó 
rekonstrukcióhoz elengedhetetlen e lakosok helyzetének rendezése, akik életvitelük 
és lakókörülményeik végett nem illeszkednek egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
turisztikai attrakció képéhez. Az itt lakók helyzetének rendezése már évek óta 
napirenden van, a Helikon Kastélymúzeum, amely az épületegyüttes kezelője, eddig 
tehetetlennek bizonyult. A megoldást lehetőség szerint Keszthely Város 
Önkormányzatával közösen kell kidolgozni, mivel e lakóépülete lakóépületek 
felszámolása esetén a lakók elhelyezésének gondja feltételezhetően a városra hárul 
majd. 

• Érdemes megvizsgálni, hogy az érintett lakosok közül van-e olyan, aki bevonható 
lehet a rekonstrukciót követően a terület fenntartásába. 
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turisztikai szolgáltatók 

• a Balatonra illetve a Keszthely-Hévízi térség egyéb attrakcióira építő turisztikai 
szolgáltatók vonatkozásában ki kell dolgozni egy figyelemfelkeltő programot és az 
ahhoz szükséges információs anyagokat, annak érdekében, hogy kínálatukban 
értékesíteni tudják „Valcum”-Fenékpuszta turisztikai szolgáltatásait. 

A projekt megvalósításának szervezeti keretei, megvalósításának 
elemei, szakaszai, menete, a projektgazda bemutatása 

Az érintett terület döntő részének kezelője a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft., ami  így 
a fejlesztés előkészítése, megvalósítása és fenntartása vonatkozásában projektgazda 
szerepet tölt be. A Kastélymúzeum számos projekt lebonyolításában szerzett már 
tapasztalatot. A Nonprofit Kft. a Magyar Állam egyszemélyi tulajdonában áll, a tulajdonosi 
jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelői Zrt.  
A tervezett fejlesztés szakaszai és kapcsolódó szervezeti struktúra: 

1. Előkészítés: a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. vezetésével a többi érintett 
szereplő bevonásával előkészítő munkacsoport létrehozása javasolt (résztvevők: 
Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Balatoni Múzeum, 
Nyugat-balatoni Térségmarketing Nonprofit Kft., Keszthelyi Turisztikai Egyesület, 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, NYUDUVIZIG, Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület), amely nem csak a fejlesztés beruházás jellegű tartalmi elmeit dolgozná ki, 
hanem kapcsolódó soft elemeket (összehangolt turisztikai ajánlatok kialakítása, 
arculatfejlesztés, stb.). A tartalmi elemek meghatározását követően a kapcsolódó 
tervezési munkákra kerül sor. 

2. Megvalósítás: a fejlesztés jellege és mérete miatt annak megvalósításához vagy 
állami és/vagy uniós támogatás szükséges. A projekt akár több részletben is 
megvalósulhat, különböző pályázati konstrukciókon belül (kulturális örökségvédelem, 
turisztikai attrakciófejlesztés, ökoturisztikai fejlesztések), mindazonáltal tekintettel 
kell lenni arra, hogy az egyes elemek önálló megvalósítása egymagában nem képes az 
elvárt hatások, eredmények elérésére. A megvalósítás során a projektgazda a Helikon 
Kastélymúzeum Nonprofit Kft. lehet, amely a releváns pályázati konstrukciók 
megkövetelte menedzsment-struktúrában hajtja végre a fejlesztést. 

3. Fenntartás: a fejlesztés megvalósítását követő fenntartás és üzemeltetés szintén a 
Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik, amely az ehhez 
szükséges szakértelemmel és gyakorlattal, jelenlegi tevékenységből kifolyólag, 
rendelkezik. A szűkebb értelemben vett üzemeltetés speciális szervezeti struktúrát 
nem igényel, indokoltnak tartjuk azonban az első, előkészítési fázisban létrehozott 
munkacsoport hosszútávú működtetését és rendszeres (félévenkénti – szezonnyitó és 
szezonzáró) összehívását. 

 
Középtávon megvalósítandó javaslatként felvetjük a „Festetics-örökség Kezelő Klaszter” 
létrehozását, amely képes lenne a Keszthely-Hévíz-Balaton-part térségének összehangolt 
fejlesztési koncepciójának megvalósítására, a Festetics-örökség rehabilitációjának és 
üzemeltetésének integrálására. Az eddig pontszerűen megvalósuló, egymással csak 
eshetőleges kapcsolatban álló fejlesztések és attrakciók egységbe fonása komoly előrelépést 
jelentene a térség arculata vonatkozásában és az idegenforgalmi vonzerő növekedését 
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vonná maga után. A már megvalósult és tervezett fejlesztések térbeli és tematikus 
összekapcsolása olyan egységes arculatot hozhat létre, amely országos szinten is egyedi, és 
egy klaszter-rendszerű háttérrel sikerülhet végre egy, az egészség-és fürdőturizmuson 
túlmutató térségi marketingstratégia tényleges megvalósítása, amely a hazai és nemzetközi 
közönség elérésére is képes. 
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A keszthelyi Festetics-uradalom térképe 1878-ból 
A kép forrása: Helikon Kastélymúzeum 
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Költségbecslés, költség-haszon (pénzügyi) elemzés 

Jelen tanulmány keretein kívül esik a konkrét engedélyeztetési és kiviteli tervek elkészítése, 
így a fejlesztés tervezett költségei is csak becsléssel mérhetők fel. A projekt 
összköltségvetése hozzávetőlegesen 300.000.000,-Ft. Ennek döntő részét a kiskastély 
felújítása és fogadóközpont kialakítása, a területrendezési és tájrendezési munkálatok, a 
régészeti feltárások teszik ki. A szabadtéri múzeum „tartalmának” (bemutatófilmek, 
alkalmazások, látogatói információk) valamint az ahhoz szükséges eszközök (táblagépek, 
projektor) az előbbi költségek csak hányadát teszik ki, viszont nélkülük nem lehet élettel 
megtölteni a bemutatóteret, tehát szervesen kapcsolódnak az infrastrukturális elemekhez. A 
turisztikai kínálat fejlesztése, a termékek összekapcsolása alapvetően az érintett szereplők 
együttműködése révén történik, akik saját piaci érdekeik is megkövetelik munkájuk 
összehangolását. 

  
 Előkészítés  

(HUF) 
Megvalósítás 

(HUF) 

Részletes Megvalósíthatósági tanulmány 
és költség-haszon elemzés 

               2 500 000    
  

Üzleti terv                 1 000 000      

Turisztikai koncepció                    600 000      

Tervezés, engedélyezés                7 700 000      

Környezeti hatásvizsgálat szolgáltatási díj                   750 000      

„Valcum” látogatótér kialakítása                     5 000 000    

Alkalmazások fejlesztése                     4 000 000    

Eszközbeszerzés                     2 000 000    

Régészeti feltárás                171 450 000    

Festetics látogatótér kialakítása                     5 000 000    

Kastély részleges rekonstrukciója                   65 000 000    

Területrendezés, közlekedési 
infrastruktúra   

                30 000 000    

Vízi útvonalakkal történő összeköttetés 
megteremtése   

                  5 000 000    

ÖSSZESEN             12 550 000                 287 450 000    

MINDÖSSZESEN 300 000 000 

 
A legszerényebb becslések szerint is legalább 10.000 látogatóval számolhatunk, ami a 
legalacsonyabb 500,- Ft –os) belépői díj mellett 5.000.000,-Ft bevételt jelent. A kiegészítő 
eszközök felhasználásért külön díjat kellene fizetni, amelyet azok amortizációjára vissza lehet 
forgatni. Az évi 10.000 látogatószám azért tekinthető szerény becslésnek, mivel ha a 
„Valcum”-Fenékpuszta bemutatótér látogatását komplex turisztikai ajánlatok részévé sikerül 
tenni, az ideérkezők száma ugrásszerűen emelkedhet, különös tekintettel a korábbi 
fejezetben már bemutatott térségi látogatószámra illetve a keszthelyi kastélyt megtekinteni 
érkezők számára. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az üzemeltetés során milyen kiadásokkal 
illetve bevételekkel számolhatunk. Természetesen a feltüntetett számok becslések, a 
tényleges költségek az adott műszaki, kiviteli megoldások függvénye, amelyek jelen 
előkészítettségi szakaszban értelemszerűen nem ismertek. A bevételek becslésénél csak a 
minennapos üzemeltetés során várható bevételeket tüntettük fel, ezeket azonban nagy 
eséllyel kiegészthetik különböző eseti pályázati források (pl. rendezvények szervezése, 
szakami programok szervezése, eseti kiállítások, stb.), amelyek nagysága jelenleg nem 
becsülhető. 
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Fenntartás (HUF) 
  Költségek / év Bevételek / év  

Zöldfelületek karbantartása                7 000 000      

Látogatóközpont üzemeltetése                1 000 000      

1 fő foglalkoztatása                 3 000 000      

Szezonális foglalkoztatás (diákmunkások)                   864 000      

Állagmegóvás                1 500 000      

Eszközök amortizációja                1 000 000      

Belépődíjak (kedvezményes)                     3 500 000    

Belépődíjak (teljes ár)                     3 000 000    

Eszközbérlés                     2 500 000    

Eseti rendezvényszervezésből származó 
bevételek   

                  1 000 000    

Turisztikai termékek értékesítéséből 
származó jutalék   

                  1 000 000    

ÖSSZESEN 14 364 000 11 000 000 

 

Kockázatfelmérés, fenntarthatóság 

A projekt előkészítése során számos kockázati tényező merült fel, ezek közül az 
általánosokon (forráshiány, menedzsmentképességek hiánya, stb.) túlmutató terület-
specifikusakat mutatjuk be. Komoly kockázatként vesszük figyelembe a projekt részleges 

megvalósulásának lehetőségét. Mint ahogy azt már korábban kifejtettük, jelen fejlesztés 
egyfajta „minimál-verzió”, amelynek minden eleme egymással összefügg. Hiába kerülne sor a 
régészeti lelőhely feltárására és bemutatására, ha közben a majorság épületei legalább 
részben nem újulnak meg és nem sikerül egyfajta fogadóbázist kialakítani azokban, és 
ugyanez fordítva is elmondható: hiába történik meg a kiskastély felújítása, ha nem sikerül 
tartalommal megtölteni a régészeti bemutatóteret. Ugyancsak komoly kockázatot jelent a 
fejlesztés fenntarthatósága szempontjából az, ha nem történik meg a „Valcum”-Fenékpuszta 

bemutatóhely beépítése a térség turisztikai kínálatába, mivel az önmagában a legtöbb 
turistának nem feltétlenül jelent elegendő vonzerőt, illetve nem is szerves része a Keszthely 
és környékéről alkotott képnek. Ezen túlmenően fontos olyan tartalom kialakítása, amely 
megfelel a mai látogatók elvárásainak, amelyek alkalmasak a korabeli élet életszerű és 
interaktív bemutatására. A fejlesztés közeljövőben történő megvalósíthatósága 
szempontjából kockázatként emelnénk ki a régészeti feltárás nem vagy nem megfelelő 

ütemben történő elvégzését. Ez elsősorban pénzügyi források rendelkezésre állásától függ és 
meghatározó lehet a projekt tartalmának alakulása vonatkozásában. A régészeti feltárás nem 
csak a római erőd területén releváns, hanem a kiskastély vonatkozásában is, ahol emellett 
még művészettörténeti falkutatás elvégzése is szükséges, mindez, megfelelő finanszírozás 
hiányban túlságosan elhúzódhat, illetve akár teljesen gátat vethet a fejlesztési elképzelésnek. 
A kiskastély melléképületeiben élő családok elhelyezése döntő jelentőséggel bír. Ugyan e 
családok állami tulajdonban és a Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. kezelésében lévő 
ingatlanokban élnek, elhelyezésük megoldásába be kell vonni Keszthely Város 
Önkormányzatát is.  
A projekt fenntarthatóságának biztosítása szempontjából a következőket emelnénk ki: 
„Valcum”-Fenékpuszta pozícionálása a térség turisztikai kínálatában; a terület közvetlen 
közelében található egyéb, már meglévő vagy jövőbeli fejlesztésekhez történ kapcsolódás 
megteremtése (Kis-Balaton, madárgyűrűző állomás, Hévízi-lefolyó ökoturisztikai 
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lehetőségei); a Festetics-örökséget kezelő klaszter-jellegű szervezet létrehozása és megfelelő 
hatáskörrel való felruházása nagyban segítheti az előző pontok megvalósítását. 

A projekt megvalósítása esetén környezeti, gazdasági, társadalmi 
hatásainak vizsgálata 

Jelen projekt keretében történő fejlesztés alapvetően közcélú, az épített örökségünk méltó 
bemutatását célozza, nem pedig közvetlen pénzben kifejezhető hasznot üzemeltetője 
számára. Gazdasági jelentősége abban rejlik, hogy „Valcum”-Fenékpuszta rehabilitációjának 
ezen első lépésével bővül a Keszthely-Hévíz térség Festetics-örökség vonatkozású turisztikai 
kínálata, formálva ezzel annak arculatát, teljesebb kikapcsolódást nyújtva az idelátogatnak. A 
Festetics-örökség egy újabb elemmel kiegészülve meghatározó a térség lakosai számára is, 
hogyan vélekednek szűkebb hazájukról, melyek azok a szimbólumok, amelyek azt képviselik 
számukra. A fejlesztés részét kell, hogy képezze a területen élő családok megfelelő 
elhelyezése, amire előreláthatólag Keszthelyen kerül sor. A lakók így jobb minőségű 
lakókörnyezetbe kerülhetek, könnyebben igénybe vehetik a városi környezet nyújtotta 
szolgáltatásokat, lehetőségeket. 
A projekt eredményeképpen nem számolunk a közúti forgalom jelentős növekedésével, a 71. 
sz. főút jelenleg is komoly forgalmat bonyolít. Környezeti szempontból releváns hatások a 
következőkben foglalhatók össze: a terület zöldfelületeinek rendezése, esetleges tájidegen 
fajok helyett őshonosok betelepítése, beépítése a bemutatótérbe; tájalkotó jelleggel bíró 
fasorok (Fenyves-allé, kiskastélyhoz bevezető vadgesztenye-fasor) pótlása; épített 
örökségünk védelme – a kiskastély korhű és örökségvédelmi előírásoknak megfelelő 
renoválásával, a „Valcum” régészeti lelőhely feltárásával; az érintett természetvédelmi 
területek vonatkozásában az azokra vonatkozó speciális feltételek figyelembevétele 
szükséges oly módon, hogy azokat ténylegesen integráljuk a projektbe, ehhez szakmai 
egyeztetések lefolytatása az érintett szervezetekkel, intézményekkel már az előkészítési 
fázisban; a fejlesztés előreláthatólag komolyabb környezeti infrastruktúra kiépítését nem 
igényli, az ilyen jellegű igények (pl. szennyvíz) a jelenlegi infrastruktúrával és annak 
felújításával kielégíthetők. 

A projekt stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedésének 
vizsgálata  

A jelen projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésekor három stratégiai 
dokumentumot vizsgáltunk meg a projekt illeszkedése szempontjából: Zala Megye 
Közgyűlése által 2013 júniusában tárgyalt Zala Megye Területfejlesztési Koncepció 
Javaslattevő fázis c. dokumentumot6, a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezetét, ill. a Bizottság 2012 őszén 
kiadott, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó országspecifikus álláspontját (partnerségi 
megállapodás kialakításához készített előzetes dokumentum).  
A projekt kidolgozására a 2014-2020-as programozási időszakban várhatóan rendelkezésre 
álló fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével került sor, a projekt elemei illeszkednek a 
releváns tervdokumentumokban foglalt célokhoz és tervbe vett intézkedésekhez. A projekt 
kiemelten illeszkedik a megyei fejlesztési koncepció következő két programjához/akciójához: 

 
6 A továbbiakban ezt jelöljük Területfejlesztési Koncepcióként. 
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• A megye integrált területfejlesztési stratégiájában és programjában meghatározott 
műemlékek fenntartható hasznosításának elősegítése az építészeti örökség integrált 
védelme révén  

• Turisztikai attrakciók környezetének vonzóvá tétele. 
 
Ugyanakkor jelezni szükséges, hogy a programozás jelenlegi szakaszában nem tudható 
pontosan, hogy a kulturális örökségre alapuló fejlesztések a megyei fejlesztéseknek keretet 
adó TOP-ból vagy más OP-kből kerülnek-e majd finanszírozásra. 
 
Stratégiai illeszkedés Zala megye területfejlesztési koncepciójához 

Jövőkép 2030-ra Gazdag és harmonikusan fejlődő Zala 

Illeszkedés a 2014-2020-ra 
megfogalmazott stratégiai 
területi célokhoz 

Zala balatoni térsége (Keszthely és Hévíz térsége) kreatív tudásra és természeti értékekre 
épülő fejlesztése 

Illeszkedés az átfogó 
megyei célokhoz 

1. Jól működő fejlett gazdaság 

3. Élhető Zala megye 

Illeszkedés a megyei 
stratégiai ágazati célokhoz 
(2014-2020) 

3.) Hagyományokon alapuló gazdasági ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése 

6.) Egészséges, vonzó, emberközpontú épített- és természeti környezet 

Illeszkedő a megyei 
prioritásokhoz (2014-
2020) 

II. Helyi értékekre épülő versenyképes gazdaság megteremtése 

VI. A városi szövet és a települési épített környezet fenntartható fejlesztése 

Kapcsolódó releváns 
program/akció 

Megyei Ökoturizmus Program megvalósítása a munkahelyteremtést szolgáló öko- és falusi 
turizmus fejlesztésével (horgászat, kerékpározás, természetjárás, helyi termékpiac) 

Megyei Egészségturisztikai és Rekreációs Program megvalósítása Lenti, Keszthely, Hévíz 
valamint Nagykanizsa és Zalakaros térségében a gyógyturizmus, egészségturizmus, sport és 
rekreációs szolgáltatások fejlesztését célzó integrált területi program 

A megye integrált területfejlesztési stratégiájában és programjában meghatározott 
műemlékek fenntartható hasznosításának elősegítése az építészeti örökség integrált védelme 
révén (kiemelt kapcsolódás) 

Turisztikai attrakciók környezetének vonzóvá tétele (kiemelt kapcsolódás) 

Stratégiai illeszkedés a TOP-hoz
7
 

Illeszkedő fejlesztési 
tématerület 

2. Megyei turizmushoz, alkonygazdasághoz, egyéb kiemelt szolgáltatási szektorokhoz 
kapcsolódó gazdaságfejlesztések 

Illeszkedő beavatkozások Integrált megyei szintű komplex turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai 
fejlesztések (beleértve a kapcsolódó, önkormányzati és civil szféra célcsoport-orientált 
szálláshelyfejlesztéseit) 

Kapcsolódó támogatható 
tevékenységek 

Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, egy 
adott településen vagy több, egységes fogadóterületet alkotó, településen megvalósuló, 
összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása 

Tematikus utak kialakításának támogatása: egy-egy konkrét, turisztikai-piaci szempontból 
értelmezhető, az egyes projektekben definiált téma vagy turisztikai termék turisztikai 
fogadóterületeken átnyúló fejlesztésének támogatása (pl. a tematikus út vonzerőinek 
felújítása, élményelemekkel történőek fejlesztése; egyéb kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztések; piacra vitelt elősegítő marketingtevékenység) 

A térségi szintű, összehangolt marketing és márkaépítési akciók, illetve a közös (térségi szintű) 
értékesítési tevékenységet célzó kezdeményezések támogatása 

Tartózkodási időt növelő, a turizmus térbeli és időbeli koncentrációját csökkentő turisztikai 
szolgáltatások kialakításának, fejlesztésének támogatása (pl. kerékpáros szolgáltatások, 
gyermekbarát szolgáltatások, innovatív, újszerű technológiákat alkalmazó szolgáltatások 
fejlesztése) 

Illeszkedés a partnerségi megállapodáshoz (a Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014–2020-as 
időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról c. dokumentum alapján

8
) 

 
7 ÚTMUTATÓ a Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó megyei gazdaságfejlesztési részprogramok (uniós 
részdokumentumok) elkészítéséhez (I. fázis) c. dokumentum 15. oldalán közölt 3. számú táblázat alapján 
8 Forrás: A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014–2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és 
programjai előrehaladásáról. http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/hu_position_paper_hu.pdf 



 

 

Fenékpuszta rehabilitáció – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

25 

Illeszkedés EU-tematikus 
célkitűzéshez 

(6) a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság előmozdítása 

Illeszkedés az 
országspecifikus 
kihívásokra felelő 
beruházási prioritáshoz 

A biodiverzitás és az ökoszisztémák megőrzéséhez szükséges beruházási igények kezelése, az 
ökoinnováció és kulturális örökség, a fenntartható tájvédelem és városfejlesztés 
finanszírozása 

Illeszkedés a konkrét 
célkitűzéshez 

Integrált területi (városi és vidéki) beruházások előtérbe helyezése a barnamezős területek 
rehabilitációjához és a kulturális örökség előmozdításához kapcsolódó intézkedések esetében; 
olyan intézkedések fontolóra vétele, ahol a kultúra a helyi és regionális fejlesztés, a 
városrehabilitáció, vidékfejlesztés és foglalkoztathatóság eszközeként szolgál 

 

A projektcsomag megvalósítása hozzájárul továbbá a Balatoni Fejlesztési Tanács által 2008-ban 
elfogadott „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig” c. 
programdokumentumban foglalt következő célok teljesüléséhez, ill. eszközeiben a 
programdokumentumban javasoltaknak felel meg: 

7.1.2. célterület: A turizmus megújítása – vonzerőfejlesztés 

• megjelölt fejlesztési eszköz: „Meglévő és új turisztikai vonzerők minőségi fejlesztése – 
Kulturális turizmus” 

• megjelölt fejlesztési eszköz: „Meglévő és új turisztikai vonzerők minőségi fejlesztése – 
Turisztikai együttműködések, klaszterek.” 
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1. sz. melléklet: A projekt illeszkedése Zala megye releváns TOP projektcsomagjához 

A projekt EMT-jének kidolgozásakor még nem állt rendelkezésre az NTH által kidolgozott „Sablon a megyei önkormányzatok számára a 2014-
2020-as időszaki TOP-hoz kapcsolódó megyei gazdaságfejlesztési részprogram (uniós részdokumentum) és annak projektcsomagjai 
kialakításához” c. dokumentum feltöltéséhez szükséges információ. Ugyanakkor megbízó külön kérésként fogalmazta meg igényét a Sablon 
feltöltéséhez nyújtandó közreműködésre vonatkozóan. Megjegyezzük, hogy a projekt elsősorban a 6. számú EU tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódik (környezetvédelem), ami az új értelmezés szerint magában foglalja a kulturális örökség fejlesztéseinek finanszírozását (ERFA 
beruházási prioritásként). Ez a tematikus célkitűzés ugyanakkor nem jelenik meg a TOP-ban jelenleg tervezett fejlesztési tématerületek és a 
hozzájuk kapcsolódó beavatkozások és lehetséges támogatható tevékenységek listáján. A rendelkezésre álló információk alapján a projekt főbb 
jellemzőit az alábbiak szerint javasoljuk a Sablon feltölteni. 
 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram projektcsomag 

elemeinek megnevezése9 

Fejlesztési 
csomagok 
jelenlegi 

előkészített-
ségi foka 

Kijelölés 
típusa 

Támogatási 
forma 

megnevezése 

Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

Fejlesz-
tési cso-
magok 
időbeli 
üteme-

zése 

Fejleszté-si 
csoma-gok 

költség-
igénye 

 

Kapcsolódó EU 
tematikus 
célkitűzés 

meghatáro-zása 

Beruházási prioritás 
megnevezése 

Fejlesztési 
csomagokhoz 
kapcsolódó 

számszerűsít-hető 
(indikátor) 
vállalás(ok) 

megnevezése 

I. A megye integrált 
területfejlesztési 
stratégiájában és 
programjában 
meghatározott műemlékek 
fenntartható 
hasznosításának elősegítése 
az építészeti örökség 
integrált védelme révén  
II. Turisztikai attrakciók 
környezetének vonzóvá 
tétele  

nem ismert megyei 
szinten 
kiemelt 
projekt 

vissza nem 
térítendő 
támogatás 

Helikon Kastélymúzeum 
Nonprofit Kft. 
(főkedvezményezett) és 
partnerei (Balatoni Múzeum, 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park, Keszthely Város 
Önkormányzata, Magyar 
Államvasutak Zrt.) 

n.a. 300 millió 
HUF 

(6) a környezet-
védelem és az 
erőforrás-
hatékonyság 
előmozdítása 

A biodiverzitás és az 
ökoszisztémák 
megőrzéséhez szükséges 
beruházási igények 
kezelése, az 
ökoinnováció és 
kulturális örökség, a 
fenntartható tájvédelem 
és városfejlesztés 
finanszírozása 

9. számú ERFA 
indikátor „A 
támogatott 
kulturális vagy 
természeti örökség 
részét képező 
helyszínekre 
irányuló látogatások 
száma” 
Vállalás: 10000 
látogató 

 
 

 
9 A Megyei Fejlesztési Koncepció alapján azonosított megyei program/akció(k). 
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2. sz. melléklet: Keszthely egyes tervezett fejlesztéseinek térképes 
ábrázolása 

 


