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Ipari fejlesztések Keszthely térségében – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

Vezetői összefoglaló 

Jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott projekt általános célja a 
térség, a régió versenyképességének javítása, egyrészt kiemelten a keszthelyi ipari potenciál 
erősítésével, másrészt a Hévíz-Balaton Airport célirányos fejlesztésével, vezető regionális 
reptérré fejlesztésével. E cél elérése érdekében egyrészt a Keszthely-Sármellék térsége ipari 
infrastruktúrájának fejlesztéséhez szükséges elsődleges lépéseket mutatjuk be, másrészt a 
Hévíz-Balaton Airport fellendítésének lehetséges eszközeit és a megfelelő üzemeltetéshez 
szükséges legfontosabb infrastrukturális fejlesztéseket. 

A projekt legfontosabb elemei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• Keszthelyi Ipari Park fejlesztése vonatkozásában: megfelelő szakértelemmel és 
kapacitással rendelkező menedzsmentszervezet kialakítása; az ipari park területére 
koncentráló befektetési kézikönyv, többnyelvű honlap elkésztése, valamint komplex 
marketing- és PR-terv elkészítése; a menedzsment intenzív beruházást, innovációt 
ösztönző tevékenysége, valódi, innovációt segítő együttműködések kialakítása. A 
projekt megvalósítási költsége az előzetes becslések alapján 37 millió Ft, a 
menedzsment-szervezet tevékenysége kb. 3 éves időtávban képes komolyabb 
eredmények elérésére, ami éves szinten további kb. 24 millió Ft-os működési 
költséget jelent. Az ipari park menedzsmentszervezetére tett javaslatunk – addig, 
amíg a felfejlődött Ipari Park működtetése nem igényli önálló szervezet létrehozatalát 
– a VÜZ Kft. kereteiben vagy az annak bázisán kiépítendő városfejlesztő társaságban 
kerüljön kialakításra. A projekt tervezett időtávja 3 év, ez az időtartam alkalmas arra, 
hogy érdemi eredmények jelentkezzenek és megállapíthatók legyenek a jövőben 
érvényesítendő további fejlesztési irányok is.  

• Hévíz-Balaton Airport vonatkozásában: a repülőtér tényleges állapotának felmérése; 
jelenlegi infrastruktúrával való működéséhez is szükséges felújítások, beruházások 
(forgalmi előtér felújítása, kifutópálya állagmegóvása, utasterminál felújítása, 
látástávolság-mérő, felhőalapmérő és küszöbszélmérő műszerek beszerzése; 
nemzetközi piacon történő megjelenést is szolágáló befektetési csomag és lobbiterv 
elkészítése; közösségi közlekedés fejlesztése; utasforgalom növelése érdekében tett 
lépések, térségi finanszírozási együttműködés kialakítása; teherszállítás-fejlesztést 
megalapozó felmérések készítése; fejlesztés- és bővülésorientált repülőtéri 
menedzsment megteremtése. 

A projekt teljes becsült költségvetése, az infrastruktúra-fejlesztési beavatkozások 
vonatkozásában 1 142 millió Ft, a kihasználtságot és fenntarthatóságot segítő 
tevékenységek körére 78 millió Ft, a javasolt projektgazda a 100% önkormányzati 
tulajdonban lévő Hévíz-Balaton Airport Kft., a repülőtér jelenlegi üzemeltetője, 
együttműködve a repülőtér területének tulajdonosaival, Sármellék és Zalavár 
községek önkormányzatával. 

A műszaki-infrastruktúrális háttér fejlesztése kb. 2 év alatt valósítható meg. A 
befektetési csomag eredményeinek jelentkezéséhez itt is kb. 3 éves időtávval 
számolhatunk. Az utasforgalom fellendítéséhez (a repülőtér felvétele fapados 
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légitársaságok desztinációi közé) a finanszírozási háttér megteremtése szükséges, 
amely becsléseink szerint legalább 1 év előkészítést igényel. 

• (Fly Balaton) Sármellék-Zalavár Ipari Park1 vonatkozásában: befektetési csomag 
elkészítése a repülőtérrel összehangoltan, többnyelvű honlap készítése, repülőtéri 
menedzsmenthez kapcsolódó menedzsment kialakítása. A projekt tervezett 
költségvetése 25 millió Ft. Tekintettel arra, hogy a repülőtér és az ipari park sorsa 
elválaszthatatlan egymástól, a kezdeti menedzsmentfeladatok Hévíz-Balaton Airport 
Kft. általi ellátása lenne indokolt, mivel az ott tervezett gazdaságösztönző 
tevékenységet folytató, proaktív hozzáállású menedzsment mindkét terület közös 
érdekeit tudja érvényesíteni. A szervezet működése éves szinten további kb. 15 millió 
Ft-os működési költséget jelent, amely megosztható a reptéri 
menedzsmentszervezettel. A projekt tervezett időtávja – a keszthelyi 
gazdaságösztönző mechanizmushoz hasonlóan - 3 év, mivel ez esetben is ez az 
időtartam alkalmas arra, hogy érdemi eredmények jelentkezzenek és 
megállapíthatók legyenek a jövőben érvényesítendő további fejlesztési irányok is. 

A fenti pontokhoz kiegészítő fejlesztésként irányoztuk elő Keszthely déli részén egy 
színvonalas lakó- és szolgáltató övezet kialakítását. A hazánkban letelepedni tervező 
vállalatok esetében a helyszín választás vonatkozásában nagy jelentőséggel bírnak a 
menedzsment számára biztosítható lakás-és munkakörülmények, valamint a tágabb térség 
nyújtotta lehetőségek, szolgáltatások. A befektetés-ösztönzési folyamatokban e 
szempontokat is hangsúlyozni érdemes, mivel Keszthely és térsége e vonatkozásban komoly 
lehetőségekkel rendelkezik. 

Mind a repülőtér, mind az ipari parkok befektetés-ösztönző programjának sikere 
szempontjából elsődleges jelentőséggel bír az erre kiválasztott szakértői csapat, amelynek 
képesnek kell lennie egyrészt a folyamatok megfelelő szakmai megalapozására, másrészt 
pedig azok megvalósítására. A repülőtér fellendülése vonatkozásában egyértelműen a 
megfelelő finanszírozási modell kialakítása a legfontosabb és ebben rejlik a legnagyobb 
kockázat is. A térségi alapú finanszírozás bevezetéséhez a repülőtér turisztikai 
vonzáskörzetébe tartozó települések olyan, pénzügyi lemondásokkal járó összefogására 
van szükség, amelyre még nem volt példa a régióban. Sajátos helyzetet teremt a Hévíz-
Balaton Airport vonatkozásában a tulajdonviszonyok és egyéb jogviszonyok összetettsége, 
továbbá a reptéri infrastruktúra egy része tulajdonosának viszonylagos passzivitása, mely 
tényezőket az előkészítési szakaszban, a hosszú távú szempontok mentén kezelni kell. 

 

 
1 A továbbiakban Sármellék-Zalavár Ipari Park 
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A projekt rövid összefoglalása, helyzetelemzés, a meglévő állapot 
felmérése, követelményrendszer elemzése 

A térség iparának rövid bemutatása 

Keszthely és térsége a nagy agglomerációk ipari körzeteitől viszonylag távol, de közlekedési 
infrastruktúra tekintetében elégségesen közel fekszik ahhoz, hogy a gyógyításra, pihenésre, üdülésre, 
wellness- és hagyományos kulturális szolgáltatásokra alkalmas természeti-társadalmi adottságaira 
alapozott gazdasági modellt alakítson ki2.  

Keszthely városának ágazati szerkezetében az ipari szektor részaránya3 2011-ben a regisztrált társas 
vállalkozások megoszlása alapján 16,7%-ra tehető, mely csak kismértékben tér el negatívan az 
országos átlagtól és a megyeszékhely értékétől. Ha azonban a város tágabb (vonzás)körzetét 
együttesen vizsgáljuk, és a járások értékeit hasonlítjuk össze, jobban kidomborodnak a különbségek. 
A keszthelyi járás az ipar arányait tekintve 2-3 százalékponttal az országos, a regionális és a megyei 
átlag alatt van, elmarad a megyeszékhely köré szerveződő zalaegerszegi járás értékétől is. A 
keszthelyi járás Zala megye legkevésbé iparosodott járásának tekinthető, mely 16%-os értékével az 
utolsó a megyei rangsorban4. Keszthelyen és tágabb környezetében kevésbé domináns az ipar, illetve 
a mezőgazdaság részaránya, inkább a szolgáltatások5 dominálnak. Ebben a tekintetben a város és 
térsége megelőzi a megyeszékhelyet és a köré szervezett járást, a szolgáltatási szektor részaránya 
megyei és régiós tekintetben is kiemelkedő. A szolgáltatásokon belül leginkább azok a 
nemzetgazdasági ágak dominálnak, melyek szorosabban vagy közvetve az idegenforgalomhoz 
köthetők. Az ipari tevékenységek közül a bányászat és az építőipar tölt be fontos – az országos 
átlagot meghaladó – szerepet, ám míg az első esetben a vállalatok arányait tekintve akár megyei 
jelentőségről is beszélhetünk, addig az utóbbi inkább helyi jelentőséggel bír. Az ipart kiszolgáló 
logisztikai és műszaki tevékenységek alulreprezentáltak, minden esetben alulmaradnak a 
megyeszékhelyhez, a zalaegerszegi járáshoz, illetve a megyei értékekhez viszonyítva6. 

A sármelléki nemzetközi repülőtér (Hévíz-Balaton Airport) helyzetének rövid bemutatása 

A repülőtér már az 1950-es évektől katonai célú reptérként működött, 1991-től kezdve üzemel 
polgári repülőtérként. Története röviden a következő főbb pontok mentén vázolható fel: 

• Az orosz kivonulás után a Mikromatika Holding vette bérbe a repülőteret és elkezdte a 
polgári hasznosíthatóság érdekében szükséges átalakításokat; 

• 1995 tavaszán az üzemeltetést átvette a Sármellék-Zalavár Airport Kft.; 

• 2004-ben a regionális reptérfejlesztési alapból és a Balatoni Fejlesztési Ügynökség részéről a 
repülőtér 300 + 65 millió Ft-os támogatásban részesült, amelyből megvalósulhatott a 24 órás 
működéshez szükséges fejlesztések egy része; 

• Az ír-magyar érdekeltségű Cape Clear Aviation Kft. megvásárolta az üzemeltetési jogot és 
mintegy 3 milliárd Ft-nyi további beruházást hajtott végre (utasterminál, cargoterminál 
építése); 

• 2009-ben a repülőtér üzemeltetője és az beruházások tulajdonosa, a Cape Clear Avitation Kft. 
ellen felszámolási eljárás indult. Az érintett tulajdonjog a felszámoló, a Vectigalis Zrt-re szállt 
át; 

• 2010-2011 során a FB Airport Kft. (SCD Group) üzemeltette a repülőteret; 

 
2 Forrás: Keszthelyi Ipari Park megvalósíthatósági tanulmánya, üzleti terve. 
3 Az ipar alatt a továbbiakban a bányászat és kőfejtés (B), a feldolgozóipar (C), a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (D), a 
vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, a hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (E), valamint az építőipar (F) TEÁOR ’08 
nemzetgazdasági ágakat értjük. 
4 A legiparosodottabb zalai járás a választott mutató alapján a letenyei, 27%-os értékkel. 
5 A szolgáltatási szektort a G-től U-ig terjedő nemzetgazdasági ágak jelentik. 
6 Keszthely és térségének összehasonlító jellegű részletesebb elemzése jelen tanulmány 2. számú mellékletében olvasható. 
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• 2012 márciusától a Hévíz város önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Hévíz-Balaton 
Airport Kft. üzemelteti és bérli az ehhez szükséges területet és ingatlanokat az érintett 
önkormányzatoktól (Zalavár és Sármellék) továbbá a Vectigalis Zrt.-től. 
 

A hazai regionális repülőterek döntő része esetében elmondható, hogy fejlesztési programjaikat 
általában meglévő, nagyrészt rendszeres forgalomból kivont, zömében szovjet katonai repterek 
bázisaira építik. Ezek legfontosabb, a Hévíz-Balaton Airport esetében is jelenlévő közös sajátosságai: 
 

• települések közelében, a közösség elől rejtett helyen helyezkednek el, általában kisebb 
forgalomra alkalmas földi közlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek (egysávos bekötő utak, 
iparvágány stb.), 

• működésük időszakában rendelkeztek a kornak megfelelő, sokszor rendkívül egyszerű 
minőségű infrastruktúrával (lakótelep, üzemépületek), 

• a meglévő infrastruktúra ma már döntő részben használhatatlan vagy leromlott állapotú, 
bontásra érett épületek, részben járhatatlan utak jellemzik stb., 

• a katonai gépek tárolására és álcázására kialakított hangárok nagy része beomlott, 
használhatatlan állapotban van. 

 
A fenti körülmények rendkívül körültekintő fejlesztési programalkotást és jelentős anyagi 
ráfordítást követelnek meg, amelyet állami forrásokból, önkormányzati büdzséből, EU-s pályázatok 
benyújtásával igyekeznek fedezni a tulajdonosok, illetve a vagyonkezelők. A befektetői piac 
érdeklődése a regionális repterek fejlesztése irányába mérsékelt. Privatizáció esetén elsősorban 
szakmai befektetők vehetők számításba, pénzügyi befektetők számára ez a terület érdektelen. 

A legtöbb, korábban katonai reptérként üzemelő regionális reptér esetében elmaradt a kármentesítő 
beavatkozások végrehajtása, habár a vonatkozó kármentesítő programok elkészültek. A repterek 
fejlesztéséhez szükséges beruházások esetén e kármentesítési munkálatoknak egyfajta mínusz 1. 
lépést kell képezniük, sármelléki repülőtér esetében azonban a terület kármentesítési munkái 
folyamatban vannak. A KEOP-2.4.0 pályázat keretében elvégzett aktualizáló tényfeltárás 
eredményeképpen kiderült, hogy a repülőtér 380 hektáros területéből 46,3 hektár szennyezett 
szénhidrogén származékokkal, 18 hektár pedig szervezetlen szennyezőkkel van tele. A szennyezett 
talajvíz mennyisége kb.: 138 800 m3. A szennyeződések felszámolását és az eredeti állapot 
visszaállítását célzó KEOP keretében finanszírozott projekt megvalósítása jelenleg zajlik, várható 
befejezése 2015. június 307. 

A reptér legfontosabb jellemzői 

• A reptér területe: 206 ha üzemeltetési terület, 200 ha szabadon használható, tengerszint 
feletti magassága: 124 m; 

• Utasforgalom alakulása: a Hévíz-Balaton repülőtéren a 2012. évben 14 957 kereskedelmi utas 
fordult meg, amely kiegészül a sport- és üzleti célú repüléseket végrehajtó személyzetek 
számával, akikkel együtt 2012-ben összesen 18 831 fő fordult meg a repülőtéren. Ebből 
összesen 126 járaton 13 713 fő az utazási irodák által üzemeltetett charter járatokon 
utazott8; 

• Teherforgalom: 2011. szeptemberi adat szerint 317 t; 

• Gépi mozgás: kb. 400 repülőgép/év (max. 2006-ban); 

• Futópálya: 2500 m*60 m (RWY 16 l – 34R); 

• A reptér rendelkezik fényvezetéssel, ILS (Instrument Landing System) műszeres megközelítést 
segítő berendezéssel (NVFR, IFR), így lehetőség van rossz látási viszonyok közötti használatra; 

 
7 http://www.sarmellek-zalavar-projekt.com/ 
8 http://www.turizmusonline.hu/aktualis/cikk/kozel_20_ezer_utast_szolgalt_ki_2012_ben_a_heviz_balaton_airport 
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• Jelenlegi járatok fogadó- és küldőállomásai: Berlin, Drezda, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, 
Hamburg, Lipcse, Moszkva, Riga; 

• A terminálon elérhető szolgáltatások: repülőjegy-vásárlás, duty free shop, kávézó, utazási 
irodák, járműbérlés, ingyenes parkolás, taxi, szálláshely keresése. 

 
A repülőtér üzemeltetése jelenleg veszteséges. A katasztrófavédelem, őrzés-védés, utasbiztonság, 
légiforgalmi szolgáltatások jelenleg üzleti alapon, különböző szolgáltatók által kerülnek ellátásra, 
amely jelentősen drágítja az üzemeltetést, ez folyamatosan kb. 150 millió Ft / év veszteséget termel a 
repülőtér. A megoldást e szolgáltatások központi ellátásának lehetővé tétele jelentené. A 
fennmaradást az teszi lehetővé, hogy Hévíz Város Önkormányzata évente kb. 50 millió Ft-tal, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig – az üzemeltető kérésére – a szükség szerinti évi 100-150 
millió Ft-tal pótolja ki a költségvetést. Folyamatban vannak azok a tárgyalások, melyek szerint a 
lehetőség szerint központilag biztosítandó szolgáltatások közvetlen állami finanszírozása történne 
meg, nem téve így kérdésessé a reptér fenntarthatóságát minden évben. Természetesen a hosszú 
távú cél a repülőtér gazdálkodási önfenntartásának biztosítása, amíg azonban ezt a szintet elérni nem 
tudja, ez jelentheti a megoldást. A reptérnek jelenleg 14 fő alkalmazottja van, néhány feladatot (így 
pl. őrző-védő feladatokat) alvállalkozók látnak el. A repülőtér bevételei, a díjak csak 
forgalomnöveléssel és minőségi fejlesztés végrehajtásával növelhetők. Fejlesztésre a repülőtér saját 
forrásból 2-3 évig fedezetet nem tud kitermelni. Az ingatlan eladása a bontási törmelékek 
eltakarítása és a kármentesítés után lehetséges. A jelenlegi helyzetben a befektetői piacon is 
nehezen található érdeklődő, bár ez csak a marketingtevékenység fokozása után jelenthető ki 
nagyobb biztonsággal.  

A Hévíz-Balaton repülőtér fejlesztésének dilemmájával kapcsolatban az egyik sarkalatos pont a 
repülőtér kihasználtságának jelenlegi alacsony szintje. Ahhoz, hogy a repülőtér rentábilisan tudjon 
működni, elengedhetetlen a kihasználtság javítása, a személyi utasforgalom és az áruszállítás 
növelése. Ez indokolja a repülőtér vonzáskörzete társadalmi, gazdasági potenciáljának és – kiemelten 
– turizmusának elemzését, egyrészt a kereslet szempontjából, másrészt a kereslet kiszolgálásának 
feltételei oldaláról. 

 

A regionális reptérfejlesztésnél megvizsgálandó tényezők 

 

• A regionális repülőtér-fejlesztés motivációi, forgalmi becslések megalapozása 

Európában átlagosan 350-500 ezer lakosra jut egy regionális vagy nemzetközi repülőtér. Az 
európai tapasztalat szerint egy regionális repülőtér utas- és cargoforgalmat feltételezve 
minimálisan napi 6-8 közepes nagyságú gép landolása, teljes kiszolgálása esetén lehet 
nullszaldós, nyomott áron megállapított landolási, parkolási, kiszolgálási díjak esetén. 
Természetesen pl. szerviztevékenység végzése javíthatja a mérleget. A repülőterek 
fenntarthatóságának vizsgálata során vizsgálandó szempontok: társadalmi potenciál; 
gazdasági potenciál; a régió turisztikai vonzereje. 

• Lehetséges versenytársak adottságainak elemzése  

A régióhoz közel eső repülőterek forgalmának, nyújtott szolgáltatásaiknak; a szállítási 
relációknak, konkrét desztinációkra, HUB-okra irányuló forgalomnak és a charter járatok 
szervezésének, a partnerekkel való üzleti feltételek alakulásának, díjszabások vizsgálata.  

• Földrajzi és meteorológiai viszonyok elemzése 

Szeizmológiai kockázatok, az elhelyezkedésből következhetnek környezetvédelmi kockázatok, 
és az ezekre vonatkozó szabályozás, meteorológiai körülmények vizsgálata. 

• A repülőtéri infrastruktúra szükségessége 

Rendelkezésre álló épületek, utak, vonalas infrastruktúra állapota, szabályozási kérdések, 
környezetvédelmi előfeltételek, navigációs infrastruktúra állapota, üzemanyag-ellátó 
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rendszer teljesítménye, tűzoltóvíz- és oltóhab-készletezés lehetősége és a felhasználás 
intenzitása. 

A légi közlekedést érintő néhány trend 
 
A turisztikai iparág fejlődése az elmúlt évtizedekben csaknem töretlen, az ENSZ Turisztikai 
Világszervezete (UNWTO) becslése szerint a jövőben drasztikusan növekszik a turisták száma és így az 
ezzel összefüggésben képződő turisztikai bevételek nagysága is9. Az elöregedő társadalmak 
eredményeképpen a turizmus egyik meghatározó eleme lesz az egészségturizmus, az egészséggel 
összefüggő szolgáltatások várhatóan a legnagyobb iparágnak számítanak majd 2022-re10. Ehhez 
kapcsolódóan növekvő igény mutatkozik a kulturális turizmus iránt, különösen az idősebb 
generációkra szabott programokra11. A kor meghatározó tényező az eléréssel összefüggésben is: az 
idősebb korosztály úti célra vonatkozó döntésében nagy szerepet játszik az egyszerű odajutás12, ami a 
gyors és megbízható személyszállítási módozatok további térnyeréséhez vezet a jövőben, akár azok 
magasabb költsége mellett is. Az ENSZ Turisztikai Világszervezet szerint az utazás módja alapján a légi 
közlekedés képviselte 2012-ben a legnagyobb részarányt, 52 százalékot13. További térhódításának 
kedveznek a légi közlekedés relatíve alacsony költségei mellett a várható turisztikai trendek is. Ezek 
szerint a jövő turistái számára az idő (így a célpontok gyors elérése is) meghatározó érték, továbbá a 
több, rövidebb út trendje is kibontakozni látszik. Magyarország részaránya jelenleg még alacsony az 
európai légi utasforgalomban (8,9 millió utas 2011-ben, ami az európai teljes kereskedelmi légi 
utasforgalom egy százalékát sem éri el). Ebben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
részesedése 99,6 százalék, a debreceni repülőtér utasforgalma 2011-ben mindössze 19,1 ezer, a 
Hévíz-Balaton repülőtéré pedig 18,2 ezer fő volt14. Az utasforgalom erős szezonalitást mutat, a nyári 
hónapok a legforgalmasabbak, az utasforgalom augusztusban tetőzik. A szezonalitáson sokat 
javíthatna az egészség- és gyógyturizmus további fejlesztése és népszerűsítése. 

Az áruszállítási trendeket illetően a hosszú távú nemzetközi kereskedelmi trendek, az ipar 
globalizálódása és a készletek csökkentésére vonatkozó stratégiák elterjedésének hatására, a 
becslések szerint a légi áruszállítás volumene a 2011-es 202,4 milliárd bevétel-tonnakilométerről 
(RTK) 2031-re 558,3 milliárdra fog nőni15, ugyanakkor tényleges alakulása nagyban kitett az 
üzemanyagáraknak, az árfolyamoknak és a többi szállítási módozat költségalakulásának. Jelenleg 
Magyarországon a nemzetközi légi áruszállítás részaránya elenyésző az alternatív megoldások 
mellett, 2011-ben mindössze 24 millió árutonna-kilométer volt a teljesítménye16. 

 

Lehetséges versenytársak a sármelléki repülőtér tágabb környezetében  
 
A légi szállításban lehetséges versenytársakként a következő repülőterek jelölhetők meg: 

• Ljubljana Jože Pučnik Airport 

• Zágrábi Repülőtér (Zagreb Airport) 

• Gráci Repülőtér (Flughafen Graz) 

• Győr-Pér Repülőtér 

 
9 United Nations World Tourism Organisation, 2013. 

10 Yeoman, I. (2008): Tomorrow's Tourist: Scenarios & Trends Future Foundation Elsevier Ltd., Chapter 4: What Will the Tourist Be Doing in 
2030? 
11 ETC (2006): 'Tourism Trends for Europe. European Travel Commission (ETC). 
12 Yeoman, I. (2008): Tomorrow's Tourist: Scenarios & Trends Future Foundation Elsevier Ltd., Chapter 4: What Will the Tourist Be Doing in 
2030?, 38. oldal. 
13 UNWTO (2013): Tourism Highlights 2013 Edition 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf, 5. oldal 
14 KSH (2012a): Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelszall/jelszall11.pdf  
15 Boeing (2012): World Air Cargo Forecast 2012-2013. Boeing World Air Cargo Forecast Team 
http://www.boeing.com/commercial/cargo/wacf.pdf, 3. oldal. 
16 KSH (2012a): Jelentés a szállítási ágazat helyzetéről, 2011. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelszall/jelszall11.pdf  
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Ezen repterek hasonló funkciót töltenek be és konkrét feladatok esetén versenytársakként léphetnek 
fel. A repterek (Győr-Pér kivételével) rendelkeznek közvetlen kapcsolattal konkrét európai városokkal 
(menetrendszerűen), HUB-funkciójú repterekkel (menetrendszerűen), charter járatokkal.17  

Az alábbi térképen bemutatjuk a környező nemzetközi repterek főbb ipari központoktól való 
távolságát, amelyek elsődleges konkurenciát jelenthetnek a nyugat-magyarországi ipari szereplők 
teherszállítási igényei vonatkozásában.  

 

A lehetséges versenytársak tevékenységéből levonható néhány következtetés: 

• A repülőterek üzleti adatai általában nem nyilvánosak, de látható, hogy saját piaci bevételeik 
fedezik a költségeket; 

 
17 A felsorolt repterek legfontosabb paraméterei: 
Ljubljana Jože Pučnik Airport (IATA: LJU, ICAO: LJLJ): nyilvános repülőtér, HUB funkció: Adria Airways, tengerszint feletti magasság: 388 m, 
utasszám: 1 198 911 fő, változás: - 12,5% (2011-2012), áruforgalom: 17 031 tonna, járműmozgás: 35 019, fejlesztés: üzleti központ, 
logisztikai központ, hotel-komplexum, vasúti csatlakozás kiépítése; 
Zagrabi Repülőtér (Zagreb Airport) (IATA: ZAG, ICAO:LDZA): nyilvános repülőtér (nemzetközi), tengerszint feletti magasság: 108 m, 
kifutópálya: 3252 m, utasszám: 2 062 242 fő (2012), teherforgalom: 10 065 tonna (2012), fejlesztés: terminál-bővítés; 
Grazi Repülőtér (Flughafen Graz) (IATA: GRZ, ICAO:COWG): nyilvános repülőtér, üzemeltető: Flughafen Graz Betrieb GmbH, 
tengerszintfeletti magasság: 340 m, kifutópálya: 3000 m/aszfalt, 750 m/fű, 640 m/fű, utasszám: 900 000 fő, teherforgalom: nincs adat, 
fejlesztés: új indulási csarnok, irányító torony; 
Győr-Pér Repülőtér (IATA:QGY, ICAO:LHPR): nyilvános repülőtér, üzemeltető: Győr-Pér Repülőtér Kft., kifutópálya: 2030 m, utasszám: 
30 000 Fő (2012), teherforgalom: 89,5 tonna (max. 2007.), gépmozgás: 6000, fő funkció: Győr-Pér és Ingolstadt – Manching között heti 
harminc járat (üzleti célú utazások az Audi gyárhoz köthetően). Menchingből átszállással érhető el az Audi telephelyek többsége 
(Wolfsburg, Salzgitter, Poznan stb.), személyzet létszáma: 17 fő. 
 



 

 
10 

Ipari fejlesztések Keszthely térségében – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

• A landolási, parkolási, kiszolgálási díjak jelentősen meghaladják a Hévíz-Balaton repülőtéren 
megállapított, jelenlegi díjakat; 

• A reptéri szolgáltatások fejlesztése folyamatos, az utasok kiszolgálása és a reptér közlekedési 
elérhetősége mindenhol prioritást élvező fejlesztés; 

• A navigációs és repülésbiztonsági rendszerek fejlesztése folyamatosan napirenden van (a 
nemzetközi forgalom alapfeltételeit a forgalomtól függetlenül igyekszenek megteremteni, ILS 
stb.); 

• A teherforgalom növelése nem tartozik a kiemelt fejlesztési feladatok közé, ezeket a nagy 
nemzetközi repülőterekre terelik; 

• A gyorspostai és poggyászszállító rendszerek központosítása következtében a kisebb DHL, 
FEDEX központok forgalma fokozatosan csökken vagy megszűnik; 

• A charter turizmus felfuttatása a repülőterek és az utazási irodák kapcsolatának 
intenzitásától függ (pl. mediterrán vagy téli sport-turizmus), ami erős versenyszféra 
kialakulására is utal; 

• A földi közlekedési kapcsolatok (pl. Gyorsvasút, nemzetközi vasútvonalhoz való csatlakozás) 
lehetősége fontos utasdöntést befolyásoló tényező, ami megkérdőjelezi a hazai minibusz 
rendszer fenntarthatóságát is. 

 

Egyéb tervezett térségi fejlesztések 

Hévíz Város Önkormányzat 2013 első félévében projektjavaslatot nyújtott be a KÖZOP kiemelt 
projektcsatornába, Hévíz, Hévíz-Balaton Repülőtér, Kis-Balaton térségi elérhetőségének fejlesztése 
vonatkozásában. A projekt célja Hévíz, a sármelléki repülőtér és a Kis-Balaton közlekedési 
elérhetőségének javításán, fejlesztésén keresztül a térség lakossága elégedettségének, 
életkörülményeinek, munkaerő-piaci versenyképességének javítása. A térség infrastruktúrájának 
fejlesztésén keresztül a befektetők számára vonzóbb körülmények teremtése, mely az ország 
egészére nézve is kedvező hatást gyakorol. 
 
A projektben a sármelléki repteret érintően az alábbi beruházásokat tervezik megvalósítani: 

• menetrendszerinti reptéri transzfer és helyi buszjárat bevezetése, 

• Kötöttpályás közlekedési mód bevezetésének lehetősége Sármellék – Hévíz – Keszthely 
között (személy- és teherszállítás is), 

• a reptérrel összekötő út teherforgalmi terhelésre történő megerősítése, 

• teherforgalomra méretezett közúti elérhetőség biztosítása, gyűjtő utak rekonstrukciója. 
 

Nem KÖZOP-ból támogatott kapcsolódó beruházás: 

• új utasforgalmi terminál építése, 

• meglévő cargoterminál bővítése, 

• kifutó bővítése 500 m hosszban, 

• vezérlőfények áttelepítése, bevezető fénysor áttelepítése, 

• a jelenlegi egy irányt kiszolgáló ILS bővítése a délkeleti irányba is, 

• guruló pályák felújítása (kb. 10 000 m2), 

• kisgépekhez, JET-ekhez megfelelő hangárok kiépítése (5 db), 

• vasúti kapcsolat helyreállítása (személy- és teherszállítás telekhatáron belül), 

• parkolók létesítése, parkolóház: 8 000 m2 alapterülettel (Sármelléken), 

• EU-s normáknak megfelelő munka- és pihenési körülmények kialakítása. 
 
A projektben előirányzott fejlesztések teljes költségvetése (a fentiekben felsoroltakat még további, 
elsősorban Hévízen megvalósuló közlekedési fejlesztések egészítik ki) 14,5 milliárd Ft, a várható 
befejezés 2015. A projekt előkészítéséhez szükséges elsődleges felmérések jelen tanulmány 
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készítésének idején már elindultak. Jelen fázisban a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítéséig 
terjedő szakaszra vonatkozóan 2015 márciusa a határidő, és ez összesen mintegy 1,5 milliárd 
előkészítési költséget jelent. 
 

A térségben található ipari parkok helyzete 

A Keszthelyi Ipari Park területe Rezi u. – Csapás u. – Külső-Zsidi u. – és a frissen megépült elkerülő út 
által határolt területre lett megállapítva, mely összesen mintegy 40 hektárt foglal magába. A 
csatlakozási szándéknyilatkozatok alapján ezen a területen belül került kialakításra a tényleges, ipari 
parki törzs- és fejlesztési terület. A terület már az ipari park cím elnyerése előtt is számos működő 
vállalkozásnak adott helyet, iparterületként funkcionált, teljesen kiépített közmű-infrastruktúrával 
rendelkezik, mind a 71. számú főútról, mind az új elkerülő útról könnyen megközelíthető, amely a 
magától értetődő gazdasági szempontokon túl munkahelyként is kedvező pozícióhoz juttatja a 
területet (tömegközlekedéssel és gépkocsival is könnyen megközelíthető).  

A Hévíz-Balaton repülőtérhez kapcsolódó terület vonatkozásában 2007-ben sikerült az ipari park cím 
elnyerése. A terület bármilyen célú hasznosításának elsődleges előfeltétele a talajszennyezések 
felszámolása, amely egy KEOP-finanszírozású projekt keretében jelenleg folyamatban van (ld. 
korábbiakban bemutatottak). Ezt követően kerülhet sor a belső infrastruktúra kiépítésére. A 
fentiekben is bemutatott közlekedésfejlesztési kiemelt projekt megvalósítása esetén a külső 
kapcsolódási pontok rendelkezésre állhatnak. Mindazonáltal az ipari park fejlesztése nem csupán 
infrastruktúra-fejlesztést jelent, az idetelepülő vállalkozások számára szükséges, megfelelő 
képesítésekkel rendelkező humánerőforrást is biztosítani kell, amely a Hévíz-Keszthely-Sármellék 
térségben, valószínűleg éppen az okból kifolyólag, hogy az ipari tevékenység más területekhez 
viszonyítva mindig is kisebb jelentőséggel bírt, korlátozott mértékben áll rendelkezésre. Az ipari park 
jelenleg üresen áll, teljes értékű hasznosítására a kármentesítési projekt befejezését követően 
kerülhet sor. 

Mindkét ipari park esetében elmondható, hogy nem rendelkezik az ipari parkként való tényleges 
működtetést megvalósító menedzsmentszervezettel, amely azonban a mindenkori sikeres 
működés előfeltétele.  

A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében Vállalkozói Inkubátorház létrehozása zajlik a 
Keszthelyi Ipari Parkban. A projekt megvalósítása során együttműködik a pályázó Innovációs 
Inkubátorház Kft., a telek tulajdonosa, a Keszthelyi Városüzemeltető Kft., illetve az Ipari Park cím 
tulajdonosa Keszthely Város Önkormányzata. Az inkubátorház az ipari park déli részén, a 71. sz. főút 
mentén épül, a tervek szerint egy irodákat, konferenciatermet, kiszolgálóhelyiségeket magában 
foglaló kétszintes épületből, valamint egy több mint 155 m2-es, dolgozói szociális blokkokat is 
tartalmazó gyártócsarnokból áll. Az inkubátorház majd 8-15 vállalkozás számára nyújthat a piaci 
viszonyoknál kedvezőbb környezetet. A projekt tervezése során a térség mezőgazdasági potenciálja, 
valamint a Pannon Egyetem Georgikon Karával kötött együttműködési megállapodás alapján 
elsősorban (de nem kizárólag) agárinnovációs, bioinnovációs technológiákat alkalmazó vállalkozások 
betelepülésére számítanak. Az eredeti ütemezés szerint a megvalósítás 2013 őszére befejeződött 
volna, ez azonban várhatóan csúszni fog. 
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A projektötlet megvalósítási alternatíváinak bemutatása, az elérhető 
legjobb módszer megvalósíthatóságának vizsgálata, szükségességének 
bemutatása  

A jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott projekt általános célja a térség, a 
régió versenyképességének javítása, egyrészt kiemelten a keszthelyi ipari potenciál erősítésével, 
másrészt a Hévíz-Balaton Airport célirányos fejlesztésével, vezető regionális reptérré fejlesztésével. 
Ezen belül a legfontosabb pontok: 

• Üzleti, ezen belül kiemelten az ipari infrastruktúra fejlesztése Keszthely-Sármellék térségben, 

• A Hévíz-Balaton Airport forgalmának fellendítése, ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása, 
felújítása, 

• Hévíz-Balaton Airport megfelelő pozícionálása, versenyképessé tétele a térség más 
reptereivel szemben. 

 
Operatív célok: 

• A keszthelyi ipari park fejlesztésének és egyéb gazdaságösztönző kezdeményezések 
összehangolása, valós keszthelyi ipari övezet létrehozása; 

• Vonzó térségi ipari-logisztikai befektetési környezet megteremtése, amely innovációt és 
magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek letelepedését ösztönzi; 

• A Hévíz-Balaton Airport infrastrukturális fejlesztése, lehetőség szerint befektetők 
bevonásával kiegészítve; 

• Forgalomgenerálás a Hévíz-Balaton Airport vonatkozásában (alapvetően a turisztikai jelleg 
erősítésével); 

• Térségi együttműködés kialakítása a Hévíz-Balaton Airport hosszú távú fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében. 

 
A projekt megvalósítandó tevékenységei eredményeit mérni képes – az Európai Unió előzetes 
hivatalos elvárásainak megfelelő – közös (common) outputindikátor18: 

ALAP SORSZÁM NÉV DEFINÍCIÓ / MEGJEGYZÉSEK 

ERFA, ETE 1 Támogatott vállalkozások száma Azon vállalkozások száma, amelyek bármilyen formában 
támogatásban részesülnek a Strukturális Alapokból.   
Vállalkozás: olyan szervezet, amely a profitszerzés érdekében 
termékeket vagy szolgáltatásokat állít elő a piaci keresletet 
kielégítendő. A vállalkozás jogi formája változó lehet 
(önfoglalkoztató személyek, partnerségek stb.). 

 
Megoldási alternatívák vizsgálata 

Ipari park-fejlesztéssel kapcsolatos javaslatok 
 

• a Keszthelyi Ipari Park és a Hévíz-Balaton repülőtér ipari parki kapacitásainak fejlesztése 
esetében érvényes, hogy egy hatékony, valódi szolgáltatásokat nyújtó 
menedzsmentszervezet működtetése szükséges.  
A Keszthelyi Ipari Park területe a cím elnyerésekor is már számos vállalkozásnak adott 
otthont, így a cél az ipari parki konstrukció felhasználásával a további vállalkozások 
betelepítésén túl a meglévők működésének támogatása, együttműködésük, forrásokhoz 

 
18 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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jutásuk segítése, innovációs potenciáljuk növelése. A területen jelenleg kialakítás alatt van 
egy 8-15 induló vagy új fejlődési szakaszba lépő (főként innovációs) vállalkozásnak helyet adó 
inkubátorház. Már magában az inkubátorház pályázatában bemutatottak szerint is az 
inkubátorház és az ipari parki menedzsment tevékenysége a jövőben összekapcsolódik, ami a 
nyújtott szolgáltatások jellege, a terület azonossága miatt is indokolt. Az ipari park jelenleg 
nem rendelkezi ténylegesen működőképes menedzsmentszervezettel, így állapota stagnál, a 
betelepülések inkább ad hoc jelleggel történnek, mintsem egy hosszabb távú stratégia 
mentén. A menedzsmentszervezetnek működése során egyrészt új vállalkozások 
betelepülését kell szorgalmazni, vonzóvá kell tenni a területet a számukra, másrészt a már 
jelenlévő vállalkozások igényeire tekintettel kell kiegészítő szolgáltatásokat nyújtania.  
 
Szükséges lépések: 

• Menedzsmentszervezet kialakítása. A szervezet élére olyan személy megválasztása 
szükséges, aki rendelkezik a megfelelő gazdaságfejlesztési tapasztalattal, helyi-országos-
nemzetközi kapcsolatokkal és korábbi tevékenységei alapján alkalmas arra, hogy tényleges 
fejlesztést-bővülést indíthasson el az ipari parkban. Szükség van tehát valakire, aki egyfajta 
elsődleges kapcsolatot testesít meg az ipari park, a város és a gazdasági szereplők között.  

• A menedzsmentszervezet összetételét elsősorban a betelepült, illetve az azt tervező 
vállalkozások igényei határozzák meg. Korábban az ipari parkok széleskörű adminisztratív 
szolgáltatásokat nyújtottak (egyablakos ügyintézés, könyvvitel, vámügyintézés, 
bankkirendeltség, ügyvitel, üzemeltetés, cégek jogi képviselete, innovációs szolgáltatások, 
pénzügyi, jogi, egészségügyi, munkabiztonsági tanácsadási szolgáltatások, pályázatfigyelés). 
Az elmúlt években azonban jellemző tendencia, hogy az ipari park csak néhány alapvető 
szolgáltatást biztosít, mivel számos ipari parkba betelepült multinacionális vállalat a 
szolgáltatásokat sok esetben saját szervezésben oldja meg, a kis- és középvállalkozások 
igénye pedig többnyire nem éri el azt a volument, amely mellett az ipari park számára 
kifizetődő lenne a szolgáltatás biztosítása. 
 
A Keszthelyi Ipari Parkban jelenleg jellemzően KKV-k működnek, és a térség iparszerkezetét 
figyelembe véve a jövőben is e szereplők jelenléte jelezhető előre döntő mértékben. A valós 
igényeket kiszolgáló és ezáltal vonzó letelepedési helyszínt biztosító ipari park megteremtése 
érdekében indokoltnak tartjuk felmérés készítését mind a már jelenlévő, mind a potenciális 
betelepülőként számon tartott vállalkozások között. E felmérés eredményeinek 
figyelembevételével állítható össze a park szolgáltatási portfoliója, a menedzsment 
szervezete. Érdemes külön választani azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a menedzsment 
saját szervezetén belül, saját kapacitásaival lát majd el (pl. pályázatíró szakember, 
projektmenedzser, befektetési tanácsadó) és amelyek esetében inkább csak egyfajta 
közvetítő szerepet tölt be a vállalkozások és a tényleges szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
között. A szolgáltatások ilyen jellegű szétválasztása nagyban hozzájárulhat a menedzsment 
gazdasági fenntarthatóságához, egyben biztosítja az érintettek számára megfelelő minőségű 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést azáltal, hogy az ipari park és a külső szolgáltatók által 
kötött keretszerződések vagy a hosszabb időre visszanyúló együttműködések egyfajta 
garanciát nyújtanak mindegyik fél számára. Lehetséges szolgáltatási körök: üzleti tanácsadás, 
jogi tanácsadás és képviselet, pályázatírás- és kezelés, iparjogvédelmi tanácsadás, marketing-
tanácsadás, innovációs tanácsadás, partnerkeresés, minőség-, környezet- és más irányítási 
rendszerek bevezetésében, szabványok bevezetésében történő segítségnyújtás, benchmark 
szolgáltatások, honlapkészítés és -karbantartás, grafikai szolgáltatások, arculatterv készítés, 
számviteli, auditálási szolgáltatások, könyvelés, adótanácsadás, piac-és közvélemény-kutatás, 
oktatás-képzés-szervezés, általános üzleti tanácsadás. 
 

• Befektetési kézikönyv elkészítése célzottan az ipari parki területre. Jelenleg csak egy 
általános, az egyes lehetséges keszthelyi területeket röviden bemutató befektetési kézikönyv 
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áll rendelkezésre. Az ipari park mint lehetséges letelepedési célterület népszerűsítése 
érdekében olyan magas szakmai színvonalú, több nyelven is rendelkezésre álló dokumentum 
elkészítése szükséges, amely alapján az érdeklődő befektetők tényleges képet kaphatnak a 
terület helyzetéről, állapotáról, a fejlesztési lehetőségekről, a város és a térség gazdasági 
szerkezetéről, a humánerőforrásról, az együttműködésre kész oktatási intézményekről és az 
ebben az együttműködésben rejlő lehetőségekről, innovációs háttérről, a már itt működő 
vállalkozásokról és természetesen az ipari park által nyújtott szolgáltatásokról, valamint azok 
igény szerinti bővítéséi lehetőségeiről. 
A befektetési kézikönyv vonatkozásában fontos szempont, hogy annak naprakészségét 
folyamatosan biztosítani kell. Hasonló dokumentumok vonatkozásában jellemző, hogy 
elkészültük után tartalmukat nem aktualizálják, és különösen egy korai fejlődési szakaszban 
álló terület esetén a benne közölt információk könnyen aktualitásukat veszíthetik. 

• A befektetési kézikönyvhöz hasonló tartalmi elemekkel rendelkező többnyelvű honlap 
elkészítése szükséges. 

• A befektetési kézikönyv kiegészítéseképpen szükség van egy komplex marketing- és PR-terv 
elkészítésére is. A marketingterv tulajdonképpen szervesen kapcsolódik a befektetési 
kézikönyv, illetve a menedzsment mindennapos működéséhez: a kézikönyv szempontjából 
egyfajta gyakorlati dokumentum, amely tartalmazza azokat a lépéseket, feladatokat és 
meghatározza azok felelőseit, amelyek során a kézikönyv alkalmazható, tehát az ipari park 
népszerűsíthető, a menedzsment szempontjából pedig működésének bővülést-fejlődést 
célzó tevékenységei számára ad egyfajta keretet.  
A marketingterv elkészítése és megvalósítása során kiemelt célcsoportként tanácsos kezelni a 
nem konvergenciarégióban működő vállalkozásokat, mivel az ő szempontjukból az 
esetlegesen elnyerni szándékozott uniós támogatások intenzitása igen alacsony, viszont 
székhelyük, telephelyük áttelepítésével sokkal magasabb támogatási arány érhető el.  

• A menedzsment intenzív beruházást, innovációt ösztönző tevékenysége. Szerepeltetni kell a 
Keszthelyi Ipari Parkot a hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. Ez folyamatos 
kapcsolatépítést és azok ápolását jelenti, részvételt különböző hazai és nemzetközi 
kiállításokon, bemutatva ott a befektetési lehetőségeket. Ez elsősorban az ipari park 
menedzsmentjének feladata, azonban nem elhanyagolható az önkormányzat azon 
tevékenysége sem, melynek meglévő kapcsolataiba is becsatornázható lehet e 
marketingtevékenység. Erre vonatkozóan célzott együttműködés szükséges az 
önkormányzatot hazai és nemzetközi színtéren képviselők (elsősorban polgármester és 
alpolgármesterek), valamint a menedzsment között, annak érdekében, hogy ez előbbiek is 
szakmailag színvonalas és naprakész információkkal tudjanak szolgálni. 

• Valódi együttműködések kialakítása. A térségben meghatározó innovációs potenciált 
egyedül a Pannon Egyetem Georgikon Kara jelent jelenleg. Az ipari park és a kar között már 
létrejött együttműködési megállapodás, azonban az, hogy e kapcsolat valóban működhessen 
és a jelenlévő, illetve jövőbeli vállalkozások számára is valós lehetőséget jelentsen, a 
megállapodás gyakorlatba való átültetése szükséges. Az ipari park beindulása körüli 
időszakban (befektetési kézikönyv, honlap, marketingterv), elsősorban a valószínűsíthető 
vállalkozói-befektetői igények figyelembevételével, meg kell határozni ezen együttműködés 
kereteit, fel kell mérni a benne rejlő lehetőségeket, definiálni kell azokat a tényezőket, 
amelyek a befektetők számára meghatározóak lehetnek a beruházásra vonatkozó 
döntéshozatalban, és ezeket a vonatkozó dokumentumokba is be kell építeni.  
Ugyanilyen szervezett együttműködés célozható meg a Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház keretében tervezett Balneológiai Kutatóközponttal is, mivel az ott célzott 
kutatás-fejlesztési tevékenység akár olyan termékfejlesztési lehetőségeket is megalapozhat, 
amelyek jelentős vonzerőt jelenthetnek egyes vállalkozások, befektetők számára.  



 

 
15 

Ipari fejlesztések Keszthely térségében – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

További együttműködő partnerek lehetnek: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Zala 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati Ipari Parkok 
Szövetsége. 

 
Hévíz-Balaton Airport fejlesztése 

A Hévíz-Balaton Airport hosszú távú jövője szempontjából több forgatókönyv is lehetséges. Jelen 
fejlettségi szintjét, illetve az országban és a nemzetközi térségi szinten betöltött pozícióját tekintve, 
valamint a korábbi eredményeket is túlszárnyalni képes eredmények érdekében rövid és középtávon 
nagyjából egy fejlesztési irány körvonalazható: a repülőtér turisztikai reptérként történő 
pozícionálása, kiegészítve a teherszállítást lehetővé tevő szolgáltatásokkal és infrastruktúrával, mely 
utóbbiak bővítése elsősorban a keresleti oldal függvényében történhet. Első lépésként tehát olyan 
helyzetbe kell hozni a repülőteret, hogy ténylegesen aktív szereplővé, számításba veendő 
tényezővé váljon az európai légi közlekedés térképén. A légi szállítás fejlesztésének megalapozása 
érdekében a következő lépések javasolhatók: 
 

• A reptér tényleges állapotának felmérése: 
o a kifutópályák és guruló pályák állapotának felmérése, a rekonstrukció végrehajtási 

feladatainak meghatározása, 
o az utasterminál állapotának felmérése, szükséges javítási beavatkozások definiálása, 

esetleges jövőbeni bővítési terveinek elkészítése, 
o a használaton kívüli ingatlanterületek értékesítési lehetőségeinek feltárása (pl. ipari 

park, szórakoztató központ), 
o a reptér és a körülötte fekvő területek bontási törmeléktől történő mentesítése, 

vonzó környezet kialakítása. 
Az előzőekben már bemutatott kiemelt projektjavaslat nagyrészt lefedi a reptér 
vonatkozásában szükséges infrastrukturális beruházásokat, sőt azok már olyan feltételeket 
teremtenek, amelyek egy nagy kapacitáskihasználtsággal működő, mind a személy, mind a 
teherszállítás területén, hosszú távú relációkban is küldő és fogadó, komoly forgalmat 
bonyolító repülőtér működéséhez szükségesek. Ha a kiemelt projekt megvalósítása a reptér 
infrastruktúrájának fejlesztése vonatkozásában az „ideális eset” forgatókönyve, akkor 
elsősorban olyan soft elemekre kell koncentrálni, amelyek a repülőtér gazdasági 
fenntarthatóságát biztosítják (ezeket az alábbiakban be is mutatjuk). 
Mindenképp érdemes azonban azt a lehetőséget is megvizsgálni, hogy a tervezett kiemelt 
projekt megvalósítása elmarad vagy bizonytalan időre kitolódik. A repülőtér jelenlegi 
infrastruktúrával való működéséhez is szükséges néhány komoly költségvonzatú felújítás, 
beruházás megvalósítása, mivel azok elmaradása a szolgáltatásminőség romlásához 
vezethetnek. Ilyen szükséges fejlesztések: 

o forgalmi előtér megújítása, bővítése (kopóréteg pótlása), 
o látástávolság-mérő, felhőalapmérő és küszöbszélmérő, futópálya-hőmérsékletmérő 

műszerek beszerzése és telepítése,  
o a kifutópálya állagmegóvása, amely kb. 50 kilométernyi fuga kitisztítását, a rések 

újravágását és újbóli kiöntését jelenti, 
o az utasterminál épületének légkondicionáló rendszerének felújítása, a változó 

előírásoknak való megfelelőség biztosítása érdekében eszközbeszerzés (pl. új 
röntgenkészülék beszerzése). 

A szükséges fejlesztések költségigénye meghaladja a tulajdonos és az üzemeltető kereteit, így 
azok megvalósításához hazai és/vagy uniós támogatások bevonása szükséges. Mindazonáltal 
a fejlesztési szükséglet adott, és nyilvánvaló, hogy a repülőtér fennmaradásához bizonyos 
alapberuházások végrehajtása szükséges, így érdemes az előkészítő lépések mielőbbi 
megtétele a pályázatokon való részvétellel történő forrásszerzés előkészítése érdekében, 
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melynek eredményeképpen 1,5-2 Mrd Ft összeg is elnyerhető lenne, ami az infrastruktúra 
rekonstrukciójára fordítható. 

• A repülőtéri teherszállítási tevékenység folytatásához további kiegészítő berendezések 
beszerzése szükséges (Dolly kocsi, mobil eszközök, tartályautók, targoncák stb.), amelyek 
további egy gép kiszolgálása esetén is kb. 60-150 M Ft összegben kalkulálhatók. 
 

• A fentiek mellett javasolt olyan befektetői csomag összeállítása, amely professzionális cégek 
közreműködésével elérhetővé teszi a reptér üzemeltetésében, a terület hasznosításában, a 
reptér szolgáltatásinak igénybevételében érdekelt befektetőket. Ez a nemzetközi piacon való 
jelenléttel lehetséges. A csomagnak minimum tartalmaznia kell: 

o a repülőtér építészeti adatait és a területre vonatkozó rendezési (szabályozási) 
terveket, környezetvédelmi és egyéb előírásokat, 

o a fejlesztést megalapozó terveket (látványtervek), 
o a repülőtér jelenlegi infrastruktúráját, felszereltségét, azok bevonhatóságát a 

jövőbeni fejlesztésekbe, 
o a tulajdonos által becsült bevonható finanszírozási forrásokat, 
o a térség általános helyzetelemzését, különös tekintettel a gazdasági háttérre és a 

turisztikai potenciálra, 
o a versenytársként esetlegesen megjelenő más repülőterekkel szembeni előnyöket, 
o alapvető pénzügyi tervezést, 
o az idegenforgalomra hatással lévő utazási irodákkal való konzultáció eredményeit 

(kívánatos a tárgyalások lefolytatása skandináv országokkal és az ázsiai érdeklődő 
szervezettel). 

A befektetői csomag dokumentációja a megfelelő szakmai körökben tulajdonképpen nem 
más, mint a repülőtér reklámeszköze. Készítésébe olyan, a repülőterek fejlesztésében, a légi 
szállításban jártas nemzetközi hírű szakembereket szükséges és érdemes bevonni, akik 
egyben a megfelelő kapcsolati tőkével is rendelkeznek és így akár már az előkészítési fázis 
során is bevonhatók lehetnek potenciális befektetőként. A dokumentum javasolt nyelve az 
angol. 

• A jövőbeni befektetők figyelmének felkeltése érdekében a repülőtér honlapjának vonatkozó 
tartalommal való feltöltése és folyamatos aktualizálása szükséges, legalább angol, német és 
orosz nyelveken. A honlapon rövid helyzetelemzések mellett a repülőtérben és környékében 
rejlő fejlesztési potenciál bemutatása indokolt, olyan formában, amely alkalmas előzetes 
befektetői ismeretszerzésre és lehetséges megkereséseket eredményezhet.  

• A repülőtéri fejlesztések megvalósításhoz szükséges financiális háttér megteremtése 
érdekében előkésztő lépésként lobbiterv készítése célszerű. Ennek készítési lépései: feladat- 
és célmeghatározása, helyzetelemzése, SWOT analízis, stakeholder analízis, stratégia 
felvázolása, kommunikációs terv, költségterv, időterv készítése, távlati elképzelések 
felvázolása. A befektetői csomaghoz hasonlóan a lobbiterv elkészítését is a területen jártas, 
megfelelő kapcsolati hálóval is rendelkező szakértői csapatra kell bízni, mivel annak 
elkészítése és felhasználása nem választható szét egymástól. 
 

• Közösségi közlekedés fejlesztése. Jelenleg a repülőtérre érkező és az onnan induló utasok, 
amennyiben nem saját gépkocsival érkeznek, csak magáncégek részéről biztosított taxikkal, 
minibuszokkal, illetve az utazási irodák által szervezett járművekkel tudják megközelíteni és 
elhagyni a repülőteret. A szervezett utakon részt vevőknél az utazási irodák által feltöltött 
charter gépek esetében ez a reptéri transzfer elegendő lehet, azonban egy menetrendszerinti 
járatokat is fogadó (és reményeink szerint a jövőben e járatok száma megsokszorozódik) 
repülőtér esetében szükséges jól biztosítani az utasok számára az egyéni megközelítés 
lehetőségét is. Különösen fontos ez a fapados járatok esetében, mivel azok utasai különösen 
érzékenyek az ilyen pluszkiadásokra (adott esetben egy reptéri transzfer ára meghaladhatja a 
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repülőjegy árát), így e célcsoport már az úti cél kiválasztásánál mérlegeli azt, hogy landolás 
után milyen eszközzel, milyen gyorsan és milyen áron tud eljutni végső célállomására.  
A tervezett kiemelt projekt egyik központi eleme a kötöttpályás közlekedés helyreállítása, 
illetve megteremtése a repülőtér, Hévíz és Keszthely között. Amennyiben a kiemelt projekt 
megvalósul, a reptéri menetrendhez igazodóan közlekedő járatokkal lehet megoldani a 
legegyszerűbben az utasok szállítását a legközelebbi közlekedési csomópontokhoz. Ez 
esetben Keszthely kiemelt szerepet kap, mint egyfajta elosztó-központ, tekintve, hogy innen 
könnyen megközelíthetők a Balaton északi partjának települései, valamint a térség 
egészségturisztikai célpontjai egyaránt. A Balatonszentgyörggyel történő összeköttetés 
megteremtése (ez esetben a vasúti pálya már rendelkezésre áll) pedig a déli parti 
településekhez vezetheti tovább a vendégeket, továbbá erre indulva haladhatnak tovább a 
leggyorsabban a főváros irányába, Somogy és Baranya megyébe is. A reptér területén 
jelenleg zajló kármentesítési projekt keretében az itt áthaladó iparvágány területének 
mentestése is megtörténik, a projekt részét képezi e vágány visszaépítése, amely a terminál 
közvetlen közelében ér véget. A kármentesítési projekt keretében jelen szakaszban még 
lehetőség van arra, hogy az eredeti nyomvonalhoz képest az iparvágány haladási irányát 
módosítsák, amennyiben így jobban illeszthető a reptér fejlesztési elképzeléseihez. 
A kötöttpályás közlekedés beindításának hiányában szintén a reptéri menetrendhez igazodó 
buszjáratok szervezése szükséges. Egyrészt ebbe bevonhatók a Volán helyközi buszjáratai, 
mivel több helyközi busz is a reptér mentén halad el, a terület bejáratánál van is egy 
buszmegállóhely, azonban az utasterminállal való közvetlen összeköttetés nem biztosított 
(pl. csak Sármellék-Keszthely relációban napi 13, átszállás nélküli buszjárat van, amely elhalad 
a repülőtér mellett, Sármellék-Hévíz viszonylatban ugyanez a szám 7). Amennyiben a Volán 
járatok nem illeszthetők teljes mértékben a menetrendhez, egyes járatokhoz igazítva 
szükséges megoldani az utasok szállítását, továbbá különleges helyzetek esetében (pl. egyes 
járatok jelentős késése miatt az érkezők nem tudják igénybe venni a menetrendszerinti 
járatokat) is szükség van az utasszállítás közösségiközlekedés-rendszerű megoldására. Ehhez 
a repülőtér forgalmával leginkább érintett települések együttműködése szükséges, amelyben 
közösen üzemeltetik a szükséges járatot vagy közösen kötnek szolgáltatási szerződést ilyen 
profilú vállalkozással. Mindazonáltal, pont az előre nem látható helyzetek miatt, mivel a 
repülőtér előreláthatólag középtávon sem fog olyan mértékű utasforgalmat lebonyolítani, 
amely a járatoktól független busz-, illetve vonatközlekedést követelne meg, szükség van 
térségi összefogásban megvalósuló személyszállítást koordináló szervezet kijelölésére, amely 
szükség esetén rövid reakcióidővel tudja megtenni a szükséges lépéseket (ez akár a repülőtér 
üzemeltetőkeretében is megtörténhet, az érintett településekkel kötött külön szerződés 
alapján). 
A menetrendszerinti járatok esetében ugyancsak fontos az egyes nagy, nemzetközi 
érdeklődésre is számot tartó rendezvényekre történő eljutás biztosítása (pl. Balaton Sound 
fesztivál Zamárdiban). 
 

• A repülőtér jövője vonatkozásában az eredményes forgalomgenerálás alapvető jelentőséggel 
bír. Rövid távú cél a 30 000-es utaslétszám újbóli elérése, amivel közel nullszaldós 
üzemeltetés valósítható meg. A forgalom növelése több csatornán keresztül is lehetséges: 
o A forgalom jelentős részét jelenleg is adó charter járatok számának növelése (ezeket 

utazási irodák töltik fel utasokkal, elsősorban egészségturisztikai céllal a térségbe érkező 
vendégekkel). A járatok számának növelése, új kiindulási állomások bevonása érdekében 
a reptérüzemeltetőnek érdemes piacfelmérést készíteni a nyugat-dunántúli és balatoni 
desztinációkra építő utazási irodák körében, és célzott megkeresésekkel, kidolgozott 
ajánlattal megkeresni azokat. 

o Komoly forgalomnövekedés azonban úgy érhető el, hogy a repteret a fapados 
légitársaságok felveszik desztinációik közé. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, térségi 
összefogásra van szükség több szempontból is: 
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� A fapados légitársaságok olyan alacsony kezelési díjakat hajlandók csak fizetni az 
utasaik után, hogy azok messze nem fedezik a repülőtér költségeit. Más európai, 
regionális, elsősorban turisztikai célokat szolgáló repterek esetében térségi 
együttműködésben finanszírozzák a reptér így jelentkező hiányát, figyelembe véve 
azt, hogy a térségbe érkező turisták értelemszerűen nem a reptérnek, hanem a 
térség turisztikai szolgáltatóinak, így közvetve az érintett települések számára 
jelentenek bevételt.  
Tekintettel arra, hogy a Hévíz-Balaton repülőtér jövőképe alapvetően egy turisztikai 
repülőtér képét festi elénk, mindenképp indokolt egy ilyen térségi megállapodás 
létrehozása. A fapados légitársaságokkal való kapcsolatfelvétellel párhuzamosan el 
kell készíteni egy felmérést, amely az egyes lehetséges szcenáriók szerint vizsgálja, 
hogy a reptérre érkezők merre haladnak tovább, hol töltik el idejük nagy részét, 
ezáltal definiálva egyfajta vonzáskörzetet is. Tudatosítani kell az érintett 
önkormányzatoknál, hogy a fapados járatok beindulása számukra is plusz 
vendégforgalmat jelent, amely megszerzéséhez és megtartásához az így keletkező 
bevételek egy részét vissza kell forgatni a repülőtér üzemeltetésébe.  
Az utasforgalom és az érintett települések vendégforgalma közti kapcsolatok 
folyamatos nyomon követhetőségére érdemes a turisztikai nyilvántartásokat e 
szempontok szerint is kiegészíteni, melyek aztán bizonyos mértékben alá tudják 
támasztani az együttműködési megállapodást és annak rendszeres felülvizsgálatát is. 

� A fapados járatok beindítása bizonyos szempontból felteszi a kiszolgált térséget az 
európai turisztikai palettára. Az ilyen légitársaságok egyik jellegzetes vonása, hogy az 
egyértelmű, nagy célpontok (fővárosok, nemzetközi szinten is népszerű városok) 
mellett légi közlekedésbe eddig nem vagy csak minimális mértékben bevont 
területek felé terjeszkednek. Mindazonáltal nem elegendő a légitársaság idecsábítása 
megfelelő szerződési feltételek biztosításával, a térségnek aktív szerepet kell 
játszania annak turisztikai szempontú pozícionálására, összehangolt külső és belső 
marketingtevékenységet kell végeznie, elsősorban a Balaton, valamint a térségi 
egészségturizmus népszerűsítése érdekében.  

� A térségi szinten megvalósuló, összehangolt marketing vonatkozásában a már más 
projekteknél is javasolt egy Festetics-örökséget kezelő klaszter kialakítása lehet 
célszerű, amely intézményesült formában, megfelelő feladat- és hatáskörökkel képes 
lehet egy egységes arculat és az annak megfelelő minőségi turisztikai kínálat 
megteremtésére. Egy ilyen szervezet a térségi gyógyfürdők, Keszthely, a Balaton-part 
turisztikai attrakcióit témakörökhöz rendelten (ökoturizmus, borturizmus, 
egészségturizmus, stb.), de azokat mégis egységben kezelve tudná megteremteni egy 
együttműködésen alapuló fejlődés alapjait. 

 
o A turisztikai hasznosítás mellett kiegészítő jelleggel a légi teherszállítás fejlesztése is 

szükséges. Jelen tanulmány elkészítése során a repülőtér tágabb vonzáskörzetében több 
mint 80 térségi nagyvállalkozást azonosítottunk, akik körében fontos lenne egy kérdőíves 
felmérést elvégezni arról, milyen feltételek alapján tudnák igénybe venni a sármelléki 
repülőtér cargo típusú szolgáltatásait. A cargo üzletág fejlesztésének szűk 
keresztmetszetét egyrészt az adja, hogy annak jelentős része a személyszállításban 
résztvevő gépekkel történik, így egy relatíve alacsony forgalmat bonyolító, nem túl sok 
desztinációval rendelkező repülőtér esetében csökken a szállítási igény és a 
rendelkezésre álló kapacitás egyezésének esélye. Másrészt pedig kevés olyan vállalat van, 
amely önmagában képes egy repülőgép megtöltésére. A felmérés készítése során 
vizsgálni kell az egyes szállítási igények összekapcsolhatóságát.  

o Üzleti repülés, valamint a sportrepülés résztvevői felé való nyitás megvalósítása is 
szükséges, amely elsősorban célcsoportokra fókuszáló marketingtevékenységgel 
valósítható meg. 
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• Fejlesztés- és bővülésorientált repülőtéri menedzsment. A fenntartás-üzemeltetés célú 
menedzsmentműködést ki kell egészíteni erőteljes fejlesztésorientált iránnyal. A repülőtéri 
menedzsmentnek nem csupán a légi forgalom zökkenőmentes bonyolítását kell garantálnia, 
hanem a bővülés-fejlődés vonatkozásában is proaktívan kell fellépnie. Jelenleg a fejlődési 
lehetőség feltérképezésében, a kapcsolatok felvételében elsősorban Hévíz Város 
Önkormányzata működik közre, azonban elmondható, hogy e tevékenység jelenleg leginkább 
csak ezen a csatornán keresztül folyik. Mind a repülőtér, mind a mellette található (jelenleg 
üresen álló) ipari park esetében azonban „gazdát kell adni” e tevékenységnek, aki 
folyamatosan és következetesen a fejlesztési stratégia mentén igyekszik megvalósítani a 
gazdasági célkitűzéseket. Itt tulajdonképpen egy olyan személy vagy szervezet bevonásáról 
beszélünk, aki tapasztalatának, kapcsolatainak köszönhetően ténylegesen alkalmas arra, 
hogy a terület fejlődésének motorjává válhasson.  

 
A Sármellék-Zalavár Ipari Park esetében a helyzet sajátosságát a repülőtér adja, illetve az a tény, 
hogy e területen jelenleg nincsenek jelen vállalkozások. Az ipari park hasznosítása itt a cím 
tulajdonosaival (Sármellék és Zalavár Község Önkormányzataival), valamint a repteret üzemeltető 
Hévíz-Balaton Airport Kft.-vel és annak tulajdonosával, Hévíz Város Önkormányzatával 
együttműködésben történhet. Kezdeti lépésként a repülőtér fejlesztését megalapozó befektetési 
csomaghoz hasonló dokumentum elkészítése szükséges, amely bemutatja a területet, felhívva a 
figyelmet a benne rejlő lehetőségekre. Szükséges továbbá egy, a repülőtér és a települések 
honlapjához is kapcsolódó többnyelvű (angol, német, orosz, esetleg kínai) weboldal elkészítése és 
folyamatos frissítése, amelyen keresztül tájékozódhatnak az érdeklődök. E lépéseket kiegészítve, a 
reptéri menedzsmenthez kapcsolódva szükség van egy ipari parki menedzser pozíció 
megteremtésére, aki alkalmas arra, hogy vállalkozások számára attraktívvá tegye a területet. A 
reptéri adottságok megfelelő kihasználása, az ipari part tágabb értelembe vett területének 
összehangolt fejlesztésének biztosítása érdekében az egyes szereplők együttműködésére egyfajta 
struktúra kialakítása szükséges, amely annak finanszírozási modelljét is meghatározza. Önálló ipari 
parki menedzsment kialakítására akkor lehet szükség, amikor bizonyos számú vagy nagyságú 
vállalkozás betelepülése megtörtént. Jelen projektnek nem képezi részét az ipari park belső 
infrastruktúrájának a fejlesztése. Mind a repülőtér, mind az ipari park fejlődése kezdeti szakaszában 
tart, egyelőre nem jelezhető előre, hogy milyen profilú és milyen infrastruktúra-igénnyel rendelkező 
vállalkozások telepednek meg a területén. A belső infrastruktúra-fejlesztés pontos tartalmát akkor 
lehet meghatározni, ha e szereplők is beazonosíthatók lesznek. Mivel az előreláthatólag idetelepülő 
vállalkozások elsősorban a repülőtér jelentette különleges adottságok végett választják ezt a 
helyszínt, mely adottságokkal az esetek többségében más ipari parkok nem rendelkeznek, így az 
infrastruktúra-fejlesztésnek a betelepülő vállalkozásoktól történő függővé tétele véleményünk szerint 
nem teremt hátrányosabb pozíciót az ipari park számára más, egyéb szempontból versenytársnak 
tekinthető területekhez képest. Mindazonáltal a terület jövőbeni hasznosítása szempontjából további 
lehetőség nyitva tartása is indokolt. A repülőtér forgalmának remélhető fellendülésével egyrészt 
szükség lehet egy tranzitszálloda építésére is, illetve a területen turisztikai attrakció fejlesztése is 
elképzelhető lehet.  
 
Kiegészítő kísérő fejlesztések 

Az elmúlt évek során Magyarországon és a megyében letelepedni tervező vállaltokkal folytatott 
tárgyalások tapasztalatai azt mutatják, hogy az új telephely kiválasztásának döntési 
mechanizmusában a terület erőforrásai (természeti és humán egyaránt), infrastruktúrája mellett 
hangsúlyos döntés jut a térség élhetőségének a menedzsment számára. Nagyobb vállaltok 
jellemzően már meglévő szakembereiket telepítik újonnan létesülő üzemeikbe, így olyan döntést 
hoznak, amely a menedzsment valós igényeinek is képes megfelelni. A térség élhetőségének 
bemutatása tehát szintén helyt kell, hogy kapjon a korábbiakban bemutatott befektetés-ösztönző 
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háttérdokumentumokban. A terület befektetők általi vizsgálata során egyrészt a térség mindennapi 
élet szempontjából nyújtott szolgáltatásai, másrészt pedig a kb. 100 km-es körzetben elérhető 
lehetőségek, attrakciók bírnak jelentőséggel. Néhány példa ezek vonatkozásában: 

 
Mindennapi szolgáltatások: 

• minőségi lakókörnyezet biztosítása 

• városok és munkahely könnyű és gyors elérhetősége 

• iskoláztatási lehetőségek (minőségi általános iskolai és középfokú oktatás – Keszthely) 

• vásárlási lehetőségek, szolgáltatások elérhetősége  

• kikapcsolódási, sportolási lehetőségek (Balaton-part, rekreációs lehetőségek - pl. lovas 
szolgáltatások, gyógyfürdők közelsége). 

 
100-km-es körzeten belüli lehetőségek: 

• autópálya közelsége 

• könnyen elérhető attrakciók, szolgáltatások (Balaton körzete, Balaton-felvidék, Ausztria és 
Szlovénia közelsége és gyors elérhetősége autópályán) 

• főbb gazdasági gócpontok elérhetősége (Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Ajka, 
Győr, stb.) 

• utazási és szállítási lehetőségek (elsősorban repülőtér közelsége, vasúti közlekedés). 
 
A fentiek alapján a Keszthely-Sármellék ipari övezet vonatkozásában elsősorban a Keszthely déli 
Balaton-parti övezetét érdemes megcélozni a menedzsment és az ahhoz kapcsolódó szolgáltató 
övezet kiépítésével. Itt rendelkezésre állnak beépíthető, kiváló adottságokkal rendelkező területek, 
amelyek könnyű megközelíthetősége, jó fekvése a menedzsment bármely szintjének igényeit is képes 
kielégíteni.  Értelemszerűen a terület fejlesztése az ipari övezetek fejlődéséhez kapcsolódik, annak 
velejárójaként jelenik meg. Érdemes azonban e területeket a városfejlesztési tervezés során e célra 
fenntartani és az elkészítendő befektetési kézikönyvben az abban rejlő lehetőségeket bemutatni. 

Az említett terület esetében nem csupán a lakóterületként hasznosítás merül fel, hanem az 
kiegészítendő egyfajta szolgáltatási övezet kialakítása is. A repülőtéri és ipari parki szolgáltatások egy 
része nem helyhez kötött, a kiegészítő szolgáltatási háttér egy része itt is letelepíthető lehet. E 
tevékenységek jellemzően kis helyigényűek (főként irodai munka), magasabb végzettségű humán 
kapacitást, adott esetben reprezentatív körülményeket illetve jobb mobilitási feltételeket követelnek 
meg.  

Keszthely déli részén, az autópálya és a Hévíz-Balaton repülőtér felől bevezető út (Fenéki út) keleti 
oldalán a partig húzódó terület ideális helyszín a fenti övezetek megteremtésére (korábbi fejlesztési 
javaslatokban is felmerült ez az ötlet).  
 

• A színvonalas lakóövezet („menedzserlakások”) kialakításának legmegfelelőbb helyszíne a 
közvetlen parti területek lehetnek. A jelenlegi hatályos szabályozás azonban nem engedi a 
szükséges beépíthetőségi fokozatot, ebből kifolyólag a vízpart-rehabilitációs terveket 
tartalmazó jogszabály ennek megfelelő módosítása szükséges (a módosítás kezdeményezője 
Keszthely Város Önkormányzata lehet a jelenlegi szabályozás értelmében). 
Luxus-színvonalú lakóépületek elhelyezése önállóan illetve tömbökben kiegészítő 
szolgáltatásokkal (uszoda, csónakkikötő, egyéb vízisport-facilitások, parkolók, játszótér, 
portaszolgálat, stb.) 

• A szolgáltató övezet kialakításának lehetséges helyszíne a vasúti pálya és a közút közötti sáv 
lehet, amely adottságai végett kevésbé attraktív lakókörnyezet, viszont megközelíthetősége 
és a szabályozás értelmében magasabb fokú beépíthetősége miatt ideális helyszíne lehet 
irodák és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek elhelyezésére.  
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Irodaépületek kialakítása – egyrészt önálló, egy-egy cég által hasznosított épületekkel 
valamint több vállalkozás használta irodaházakkal, parkolókkal, kapcsolódó szolgáltatásokkal 
(étterem, sportolási lehetőségek, esetleg a közeli luxus-lakóövezetben területtel nem 
rendelkező cégek esetében vízparti terület biztosítása) 

 
A szükséges lépések: 

• szabályozási háttér rendezése – a vízparti területek beépíthetősége aránynak növelése, 
rendeltetésük átsorolása (jelenleg főként zöldterület, védelmi, valamint egészségügyi, 
szociális és turisztikai rendeltetésű erdőterület) 

• komplex stratégia kidolgozása a keszthelyi déli Balaton-part rendezésére (amelynek a fenti 
projekt is részét képezi) 

• konkrét projekt-előkészítés, a terület adottságainak, a benne rejlő lehetőségek illetve már 
megindult kapcsolódó projektek bemutatása a keszthelyi befektetési kézikönyvben. 
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A jogi, tulajdonjogi helyzet feltárása, a területre vonatkozó építésügyi 
és környezetvédelmi szabályozás bemutatása 
Keszthelyi Ipari Park 

A Keszthelyi Ipari Park területén számottevő az önkormányzati tulajdon, azonban inkább vegyes 
képet mutat, mivel számos ingatlan magánszemélyek, illetve az itt tevékenykedő vállalkozások 
tulajdonában van. Jelen tanulmányban bemutatott projekt konkrét infrastrukturális beruházást nem 
tartalmaz, így a tulajdonviszonyok a megvalósíthatóság szempontjából nem relevánsak. Az NYDOP-
projekt keretében megvalósuló inkubátorház önkormányzati tulajdonban lévő területen valósul meg.  

A terület vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján a terület elsősorban ipari 
terület-felhasználási övezetbe telepíthető tevékenységek számára fenntartott. A minimális 
teleknagyság legkevesebb 3500 m2, illetve 5000 m2 és tényleges beépítés 45%-os mértékben 9,5 m-
es, illetve 12,5 m-es építménymagassággal történhet. Széles ipari tevékenységi kör, illetve az azt 
kiszolgáló létesítmények helyezhetők el a fejlesztési területen. Ez alól – tekintettel a Balatonra – csak 
a jelentős környezeti terhelést okozó ipari tevékenységek a kivételek. 

Hévíz-Balaton Airport  

A repülőtér területe Sármellék és Zalavár települések közigazgatási területére esnek, e két 
önkormányzat tulajdonában vannak, ezektől bérli azt az üzemeltető, a Hévíz-Balaton Airport Kft.. A 
terület – amely korábban honvédelmi funkciót látott el – vonatkozásában rendezési terv nem készült, 
annak elkészítése a tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges. A rendezési terv elkészítése 
alapvetően az érintett önkormányzatok feladata. Sem Zalavár, sem Sármellék nem rendelkezik a 
szükséges anyagi forrásokkal ennek elvégzéséhez, illetve közvetlen érdekeltségük hiánya miatt sem 
várható el tőlük ennek biztosítása, így e két önkormányzattal együttműködve egy átfogó fejlesztés 
előkészítési lépései között kell ennek megtörténnie. 

A 2004-et követően megvalósult fejlesztések (utasterminál, biztonsági berendezések, a területet 
körbevevő 12 km hosszú kerítés, ILS, a fénytechnika és egyéb kapcsolódó eszközök) jelenleg a 
felszámoló, a Vectigalis Zrt. tulajdonában vannak, ettől bérli azt az üzemeltető, a Hévíz-Balaton 
Airport Kft.. A fejlesztések egy része e tulajdoni elemeket is érinti (így pl. alapvető fejlesztési 
szükségletként jelenik meg az utasterminál légkondicionálása, mivel annak jelenlegi állapota nem 
kielégítő), azonban az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a tulajdonos meglehetősen 
passzív szerepet tölt be a reptér vonatkozásában, sem kiegészítő, sem pedig állagmegóvó 
beruházásokat nem valósított meg. Ahhoz, hogy az üzemeltető valósíthasson meg hazai és/vagy 
uniós támogatású fejlesztéseket idegen tulajdonon, hosszú távú bérleti szerződés rendelkezésre 
állása szükséges.  

A repülőteret szinte körülöleli a Balaton-felvidéki Nemzeti Park. A legközelebb eső természetvédelmi 
terület a Keszthelyi Kastélypark és a Hévízi-tó, melyek a repülőtértől mintegy 10 km-re-északra 
találhatók. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park határa viszont alig 100 méterre húzódik a repülőtér 
keleti határától. A sármelléki repülőtér környékén számos Natura 2000-es közösségi jelentőségű 
élőhely és különleges madárvédelmi terület is található. A repülőtértől egy kilométerre terül el az 
Alsó-Zala-völgy, a Kis-Balaton viszont a repülőtértől alig 100 méterre kezdődik. Tíz kilométeres 
távolságon belül van a Balaton és a Holládi erdő, 12 kilométerre húzódik a Szévíz Principális-

csatorna19. 

A környező természetvédelmi területek elsődlegesen a jövőbeni bővüléssel kapcsolatos elképzelések 
vonatkozásában fontosak. A légi forgalom okozta környezetszennyezés (elsősorban levegő- és 

 
19 http://www.sarmellek-zalavar-projekt.com/projektrol/a-repuloter-es-kornyezete 
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zajszennyezés, illetve a területek felett esetlegesen kiengedett kerozin okozta környezetterhelés) 
hatásainak részletes előzetes felbecsülésére van szükség az előkészítési szakaszban.  

A Sármellék-Zalavár Ipari Park döntő része Zalavár közigazgatási területén fekszik, a terület és az ipari 
parki cím tulajdonosai a két önkormányzat közösen és ennek megfelelően történik a terület 
használata is (a repülőtér teljes területe vonatkozásában egyenlő arányban osztozik a két 
önkormányzat a bérleti díjak vonatkozásában is). A területre nem készült rendezési terv egyik 
önkormányzat esetében sem, a jövőbeni hasznosítás első lépéseként ennek elkészítése szükséges. 

A projekt által biztosítható szolgáltatások megnevezése, a 
szolgáltatások igénybevételében érdekeltek körének számbavétele 

A fejlesztésben érintett célcsoportok és a fejlesztés eredményeinek kapcsolata a következőkben 
foglalható össze. 
 
Az ipari parkok fejlesztése vonatkozásában 

• Térség, régió lakossága: a gazdaságfejlesztő beruházások, fejlesztések egyik elsődleges célja 
értelemszerűen a munkahelyteremtés. Egy megfelelő infrastruktúrával, aktívan 
tevékenykedő menedzsmenttel és a valós igényekhez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező 
ipari park vonzó az újonnan induló, letelepedési helyet kereső vállalkozások számára, 
amelyek munkahelyek létrejöttét eredményezik. Az ipari park, illetve az inkubátorház által 
nyújtott szolgáltatások pedig hozzájárulhatnak az induló vállalkozások fennmaradásához és a 
már meglévőek bővüléshez is. Továbbá hozzájárulhatnak a területen tevékenykedő cégek 
alkalmazottai számára megfelelő munkakörülmények biztosításához az általuk nyújtott 
kiegészítő szolgáltatásokkal, a bérelt infrastruktúra minőségének folyamatos biztosításával. 
 

• Helyi gazdasági szereplők: az ipari parkokban való letelepedés a vállalkozások számára 
számos előnnyel járhat. Egyrészt olyan területhez juthatnak a piaci viszonyokhoz képest 
kedvező feltételek mellett, amely rendelkezik a szükséges infrastruktúrával, illetve 
amennyiben tevékenysége köre miatt az kiegészítésre szorul, az az ipari parkkal 
együttműködve költséghatékonyabban megoldható lehet. Keszthely térségére a KKV-k teszik 
ki a vállalkozói szektor nagy részét. Ezek az esetek többségükben nem elég nagyok és erősek 
ahhoz, hogy a működésükhöz szükséges minden aspektus szerinti szakembert alkalmazzák, 
ami főként az induló vagy a térségbe újonnan érkezett beruházások esetében jelent gondot. 
Az ipari park által nyújtott szolgáltatások pontosan e rések kitöltésére alkalmasak. 
A térség innovációs potenciálja még az országos viszonylatban is egyébként alacsony nyugat-
dunántúli szintet sem éri el (annak ellenére, hogy rendelkezik egyetemi karral). Az innovációs 
inkubátorház beindításával (várhatóan 2014-től), innovációs tanácsadás biztosításával, az 
ipari park és K+F tevékenységet folytató intézmények szervezett együttműködésével 
reményeink szerint az ipari park képes lesz innovációösztönző tevékenységet is folytatni. 
 

A Hévíz-Balaton Airport fejlesztése vonatkozásában 
 

• Látogatók, turisták: a repülőtér által kiszolgált desztinációk körének bővülésével a térség, a 
Nyugat-Dunántúl régió déli része és a Dél-Dunántúl régió, valamint a Balaton elérhetősége 
javul. Az eddig repülővel érkező vendégek – amennyiben kiindulási helyük nem esett a 
jelenleg is üzemelő menetrendszerinti vagy charter járatok kiindulási állámásának közelébe – 
budapesti vagy bécsi/pozsonyi landolást követően érkeztek a térségbe. Ebben az esetben 
vagy az előre lefoglalt szálláshelyük által szervezett reptéritranszfer-szolgáltatással vagy 
bérelt gépkocsival, esetleg tömegközlekedéssel jutottak el célállomásukra. Mindazonáltal a 
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térség turizmusa szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró egészségturizmus jellemző 
célcsoportjai számára egy ilyen több állomásos, esetleg bizonytalansági tényezőket is jelentő 
(tömegközlekedés) megközelítési útvonal visszatartó erővel hathat. E célcsoportot általában 
magasabb költési hajlandóság jellemzi, a lehető legrövidebb és legkomfortosabb elérési 
útvonalat választja és hajlandó azért többet is fizetni, így a térségi turizmus megfelelő, 
célcsoport-specifikus nemzetközi marketingje mellett előreláthatólag jelentős arányát 
képezik majd az utazóközönségnek. Az egészségturisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő 
érkezők vonatkozásában kiemelendő szempont még, hogy e célcsoport csökkenti a térségi 
turizmus erőteljes szezonalitását (és ezáltal egyfajta kiszámítható alapul is szolgál a repülőtér 
és a légitársaságok számára). 
Az egészségturisztikai célcsoportok mellett a másik legnagyobb célcsoport a Balatonra 
érkezők turisták tömege, akik döntő részben a nyári hónapokban generálnak forgalmat. A 
repteret nem csupán a nyugat-balatoni régió reptereként, hanem az egész Balaton 
repülőtereként érdemes pozícionálni, mivel a megfelelő közösségi közlekedési kapcsolatok 
kiépítésével az egyéni turisták számára is könnyen megközelíthető lehet annak szinte 
mindegyik települése. Jelenleg a balatoni üdülésre a sármelléki repülőtérre érkezők száma 
elhanyagolható, e látogatószám elsősorban a fapados légitársaságok menetrendszerinti 
járatainak beindítása, illetve az utazási irodák kínálatának ilyen irányú bővülése esetén 
várható. A légi úton érkező turisták jellemzően budapesti érkezés és városlátogatás után 
látogatnak a Balatonhoz, majd térnek vissza a fővárosba.  
 

• Térség, régió lakossága: Egy nyugat-dunántúli regionális reptér a vonzáskörzetébe eső 
területen élők utazási szokásai szempontjából is meghatározó lehet. Korábban, amikor 
menetrendszerinti járat közlekedett Nagy-Britanniába, sokan a könnyebb megközelíthetőség, 
az esetleges olcsóbb jegyárak, az ingyenes parkolás miatt az e reptérről való indulást 
választották. Az utazóközönségnek e része elsősorban külföldön tanuló diákok, ott dolgozók 
és az őket látogatók közül került ki, de természetesen turisztikai céllal is történt kiutazás. A 
jelenleg döntő többségben közlekedő charter járatok e célcsoport számára nem 
hozzáférhetők, azokat teljes mértékben a beutazást szerevező utazási irodák töltik fel. Egy 
több európai desztinációval rendelkező, mindenki számára elérhető járatokat üzemeltető 
regionális repülőtér egyrészt lehetővé teszi az amúgy is utazni szándékozók számára a 
gyorsabb elérhetőséget (nem szükséges Budapestre, Bécsbe, Grazba utazniuk), másrészt 
éppen e könnyebb elérhetőség biztosításával olyan új csoportokkal is bővülhet a kiutazók 
köre, akik eddig idegenkedtek a repüléssel járó kellemetlenségektől (pl. utazás a nemzetközi 
reptérhez, idegen környezet, parkolási nehézségek és költségek, idegen nyelv ismeretének 
hiánya, stb.). 
A térség gazdasága, az itt élők és dolgozók megélhetése szempontjából a turizmus kiemelt 
jelentőséggel bír, így az elérhetőség javítása, az ideérkező turisták számának növekedése e 
terület bevételeit is növeli, ami közvetve-közvetetten értelemszerűen az itt élők bevételeiben 
is megjelenik.  
 

• Helyi gazdasági szereplők: a turizmusban mint a térség kiemelt jelentőségű gazdasági 
ágazatában érdekelt gazdasági szereplők vonatkozásában a területre érkező turisták 
számának növekedés forgalomnövekedést, bővülési, fejlődési lehetőséget jelent. 
Mindemellett azonban egyfajta új helyzetet is teremt e szerelők számára: jelenleg, a nyugat-
balatoni térségbe, a Balaton-parti üdülésre érkező külföldi vendégek döntő része 
kisgyermekes család vagy az idősebb generációkhoz tartozik, és az egyes települések 
szolgáltatásainak döntő része is e célcsoportok igényeihez igazodva alakul. A fapados 
légitársaságok beindulásával azonban előreláthatólag némiképp módosul a vendégkör 
összetétele. Annak érdekében, hogy ezen új csoportok is megtalálják az általuk keresett és 
igényelt szolgáltatásokat, a helyi szereplők rugalmassága szükséges, hogy megtalálják és 
betöltsék az esetleges piaci réseket, és tegyék mindezt akképpen, hogy a már régebb óta 
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jelen lévő célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások minősége ne változzon. A repülőtér 
fejlesztésének együtt kell járnia egy térségi-turisztikai marketingstratégia megvalósításával. E 
marketingstratégiába érdemes beépíteni a térségi települések már kialakult arculatát, amely 
alapján az ideérkező látogatók megfelelő információkkal rendelkezhetnek ahhoz, hogy 
kiválaszthassák a számukra ideális üdülési helyszínt. 
Az egészségturizmus a turizmusnak olyan szegmense, amelyre kevésbé jellemző a 
szezonalitás. A gyógyfürdők településein a szolgáltatások döntő része egész évben elérhető, 
mégis még itt is megfigyelhetők bizonyos évközi tendenciák. Az egészségturisztikai célpontok 
légi közlekedéssel való elérhetővé tétele tovább csökkentheti a szezonalitást (tekintve, hogy 
a légi közlekedés igénybevétele során érzékeli az utazó a legkevésbé az időjárási 
körülményeket), több szolgáltató számára válhat opcióvá a téli nyitva tartás, üzemeltetés, 
ami egyben a munkaerő helyben tartásához is hozzájárul (jelenleg a turisztikai szolgálató 
szektorban dolgozók jelentős hányada a téli szezont külföldön tölti). 
 
Jelen tanulmány elkészítése során a repülőtér vonzáskörzetében mintegy 80 nagyvállalatot 
azonosítottunk, amelyek esetében külön vizsgálat (felmérés) tárgyát kell képeznie annak, 
hogy miként kapcsolhatók össze a meglévő és tervezett reptéri szolgáltatások az ő szállítási 
igényeikkel. 

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

A megvalósítás szervezeti kereteinek kialakítsa a fentiekben vázolt projekteknek meghatározó eleme, 
adott esetben célja. Az egyes projektelemek, részprojektek vonatkozásában külön tárgyaljuk a 
szervezeti hátteret és a megvalósítás lépéseit. 

Keszthelyi Ipari Park 

Keszthely gazdaságfejlesztési kapacitásai a tanulmány készítésekor leginkább a VÜZ Kft. 
menedzsmentjében összpontosulnak, és itt fogalmazódtak meg azok a jövőbeni fejlesztési irányok, 
amelyek megvalósítás esetén a térségi ipari övezet kiépítéséhez vezethetnek. Megfontolásra 
javasoljuk, hogy az ipari park menedzsmentszervezete – addig, amíg a felfejlődött ipari park 
működtetése nem igényli önálló szervezet létrehozatalát – a VÜZ Kft. kereteiben vagy az annak 
bázisán kiépítendő Városfejlesztő társaságban kerüljön kialakításra. 

Előkészítés: ütemterv felállítása, felelősök definiálása, menedzsmentszervezet feladat- és 
hatáskörének definiálása, a szereplőkkel való kapcsolatának meghatározása, 
együttműködési tárgyalások folytatása, benchmark készítése, a megállapodás 
döntéshozatali fázisig való elvitele. 

Megvalósítás: menedzsmentszervezet működésének beindítása, szükséges jogalkotási 
feladatok elvégzése, szolgáltatási portfolió összeállítása, szükséges igényfelmérések 
elvégzése, szolgáltatási partnerek feltérképezése, keretmegállapodások kidolgozása, 
befektetési kézikönyv elkészítése, honlap elkészítése, marketing- és PR-terv elkészítése. 

Fenntartás, üzemeltetés: jelen projekt esetében e szakasz voltaképpen az ipari park 
üzemeltetését jelenti, az elkészült stratégiák következetes megvalósítását, érvényre 
juttatását a mindennapi működésben. Menedzsmentszervezet szakmai felkészültségének 
folyamatos biztosítása (képzéseken, konferenciákon való részvétellel). 

Hévíz-Balaton Airport 
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1. forgalomgenerálás, befektetés ösztönzés: a Hévíz-Balaton Airport Kft. mint üzemeltető 
szervezetén belül szükséges e tevékenységi kör kialakítása, így a folyamatok 
beindításához szükséges lépések megtétele e szervezet feladata. 

Előkészítés: ütemterv felállítása, felelősök definiálása, szükséges beszerzések, kiválasztási 
eljárások elindítása, lefolytatása, közösségi közlekedésfejlesztés megalapozásához 
szükséges egyeztetések megindítása, a repülőtér finanszírozásához szükséges térségi 
együttműködési tárgyalások lefolytatása, benchmark készítése, a megállapodás 
döntéshozatali fázisig való elvitele. 

Megvalósítás: befektetői csomag dokumentációja, PR- és marketingterv elkészítése, 
honlap megfelelő tartalommal való megtöltése, lobbitervkészítés, közösségi közlekedési 
megoldások definiálása, megvalósítás előkészítése; a repülőtér finanszírozásához 
szükséges térségi együttműködési megállapodás megkötése, vonatkozó helyi jogalkotási 
feladatok elvégzése, felmérés készítése a repülőtér vonzáskörzetében lévő nagyvállalatok 
között, javaslatok tétele. 

Fenntartás: a fenntartási szakasz tulajdonképpen az előző két pontban bemutatottak 
alapján elkészült dokumentumok gyakorlatban történő alkalmazását, az ehhez szükséges 
humánkapacitás folyamatos rendelkezésre állását jelenti. 

2. infrastrukturális fejlesztések: a helyzetelemzésben bemutatott közlekedésfejlesztési 
kiemelt projekt megvalósulásának elmaradása esetén a repülőtér üzemképességének 
megtartásához szükséges beruházások. 

Előkészítés: terület rendezési tervének elkészítése; a fejlesztéshez szükséges tervek 
elkészítése (alapvetően felújítási-karbantartási beavatkozásokról van szó, így inkább 
állapotfelmérésről és a beavatkozás mértékének meghatározásáról beszélhetünk, 
mintsem tényleges tervekről), pénzügyi, pályázati forrásleltár készítése, lehetőség szerint 
pályázatok készítése, a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, kapcsolódó tárgyalások 
lefolytatása (amennyiben nem esik közbeszerzési kötelezettség alá a beszerzés tárgya). 

Megvalósítás: a szükséges felújítások elvégzése, beszerzések lebonyolítása. 

Fenntartás, üzemeltetés: a tervezett beavatkozások, beszerzések a repülőtér rendes 
működésének infrastrukturális alapját képezik, a jelenleg is megtörténő karbantartási 
tevékenységen túl speciális követelményeket nem támasztanak az üzemeltetővel 
szemben. 

Sármellék-Zalavár Ipari Park 

Az ipari park jövője értelemszerűen szorosan összefügg a repülőtér jövőjével. Az itt letelepülő 
vállalkozások számára a repülőtér, így a légi szállítási lehetőség, valamint az egyéb közlekedési 
kapcsolatok (vasúti összeköttetés, M7 autópálya közelsége) közvetlen rendelkezésre állása jelentheti 
az egyik legnagyobb vonzerőt, a terület alkalmas nagy helyigényű beruházások (pl. logisztikai 
központok) kialakítására is. Mivel a repülőtér és az ipari park sorsa elválaszthatatlan egymástól, 
fejlődésük állandó kölcsönhatásban van egymással, ezt a működtetésükhöz szükséges szervezet 
megválasztásakor, a struktúra kialakításakor is figyelembe kell venni. A repülőtér 
fenntarthatóságának biztosításához már a közeljövőben komoly beruházásösztönző lépések várhatók 
a Hévíz-Balaton Airport Kft. irányításával, így indokoltnak tartjuk az ipari parki 
menedzsmentfeladatok szintén e szervezethez történő hozzárendelését. Ehhez együttműködési 
megállapodás kötése szükséges a két érintett önkormányzat (Zalavár és Sármellék), a Hévíz-Balaton 
Airport Kft. és annak tulajdonosa, Hévíz Város Önkormányzata között. Ha a gazdaságösztönző 
lépéseknek sikerül életre kelteniük és legalább részben vállalkozásokkal megtölteniük az ipari parkot, 
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akkor érdemes önálló menedzsmentstruktúra és szervezet kialakítása, amennyiben erre igény 
mutatkozik.  

Előkészítés: ütemterv felállítása, felelősök definiálása, menedzsmentszervezet feladat- és 
hatáskörének definiálása, együttműködési tárgyalások folytatása, a megállapodás 
döntéshozatali fázisig való elvitele. 

Megvalósítás: menedzsmentszervezet működésének beindítása, szükséges jogalkotási 
feladatok elvégzése, befektetési kézikönyv elkészítése, honlap elkészítése, marketing- és 
PR-terv elkészítése. 

Fenntartás, üzemeltetés: jelen projekt esetében e szakasz az ipari park üzemeltetését 
jelenti, az elkészült stratégiák következetes megvalósítását és érvényre juttatását a 
mindennapi működésben, a menedzsmentszervezet szakmai felkészültségének 
folyamatos biztosítását (képzéseken, konferenciákon való részvétellel). 

Költségbecslés, költség-haszon (pénzügyi) elemzés 

Az előkészítés jelen fázisában az alábbi költségeket azonosítottuk: 
 
Keszthelyi Ipari Park  

Kiinduló költségek 
   Előkészítés  Megvalósítás 

Befektetési kézikönyv készítése 5 500 000   Ft   

Marketing- és PR-terv készítése 1 500 000   Ft   

Felmérés készítése a szolgáltatási portfolió kialakításához 1 250 000   Ft   

Többnyelvű honlap készítése  750 000   Ft    

Menedzsmentszervezet 1 éves működtetése (legalább 3 fő, ebből 1 vezető 
beosztású) 

  14 000 000   Ft 

Összesen 23 000 000   Ft 

Kiegészítő költségek 
 Előkészítés Megvalósítás 

Menedzsmentszervezet iroda kialakítása   4 000 000   Ft 

Menedzsmentszervezet működtetése (éves költség)   3 000 000   Ft 

Menedzsmentszervezet beruházásösztönző tevékenysége (hazai és nemzetközi 
jelenlétének biztosítása) (éves költség), főként az 1-3. évben jelentkezik 

  4 000 000   Ft 

Menedzsmentszervezet szakembereinek folyamatos képzése (éves költség)   2 000 000   Ft 

Szakmai anyagok elkészítése    1 000 000   Ft 

Összesen 14 000 000   Ft 

ÖSSZESEN  37 000 000   Ft                                                                                                   

 
Az ipari parkok fellendítését célzó gazdaságösztönző intézkedések vonatkozásában a következők 
vázolhatók fel. Komoly eredmények eléréséhez legalább 3 éves következetes, proaktív hozzáállású 
működés szükséges. A fejlődés kulcsa a menedzsment, a hazai-nemzetközi megjelenések folyamatos 
biztosítása, olyan szakemberek bevonása, akik tapasztalata és kapcsolati hálója alkalmas a kívánt 
célok eléréséhez. Az első években, amíg különösen az új vállalkozások, beruházók megnyerése és egy 
minőségi szolgáltatáspaletta kialakítása kapja az elsődleges szerepet, éves szinten kb. 24 millió Ft-os 
menedzsmentköltséggel számolhatunk. Ezt követően a működés hangsúlya egyre inkább a magas 
színvonalú üzemeltetés felé tevődik át, amelynek éves költségei a mindenkori szolgáltatások körétől 
függenek, mivel ez határozza meg, melyek azok a szolgáltatások, amelyeket a menedzsment saját 
kapacitásaival vagy saját szolgáltatóival lát el, és melyek azok, amelyek esetében inkább csak 
közvetítőként működik közre. 

Jelen esetben csak a szervezet működésének kiadási oldalát tudjuk megbecsülni. A bevételi oldal 
értelemszerűen a területre vonzott vállalkozások jellegétől, az általuk igényelt szolgáltatásoktól, az 
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általuk foglalkoztatott humán kapacitástól, a tevékenységük eredményezte helyben jelentkező 
adóbevételektől függ. 

A tanulmány készítése során végzett benchmark és hasonló folyamatokat irányító szereplőkkel 
lefolytatott interjúk alapján legalább 3 éves időtávval szükséges számolni a szervezet működtetése 
vonatkozásában, ez az az időtáv, amely során már érdemi eredmények jelentkezhetnek és fel lehet 
mérni, hogy milyen irányba szükséges továbblépni. 

 
Hévíz-Balaton Airport 

Infrastrukturális elemek  

   Előkészítés  Megvalósítás 

Rendezési terv elkészítése 10 000 000   Ft  

Állapotfelmérés, a szükséges beavatkozások meghatározása   2 000 000   Ft   

Forgalmi előtér megújítása, bővítése (kb. 30 ezer m2 fokozott teherbírású 
aszfalttal számolva) 

450 000 000  Ft   

Látástávolság-mérő , felhőalapmérő és küszöbszélmérő műszerek beszerzése 80 000 000  Ft   

Kifutópálya állagmegóvása    400 000 000  Ft   

Utasterminál légkondicionáló rendszerének felújítása 50 000 000  Ft  

Repülőtéri teherszállítási tevékenység folytatásához további kiegészítő 
berendezések 

150 000 000  Ft  

Összesen 1 142 000 000 Ft 

Kihasználtságot, fenntarthatóságot segítő tevékenységek 

 Előkészítés Megvalósítás 
Befektetői csomag kidolgozása   6 000 000    Ft 

Repülőtér honlapjának kibővítése   500 000    Ft 

Lobbiterv készítése   500 000    Ft 

Cselekvési terv elkészítése a térségi finanszírozás megalapozásához  4 000 000   Ft 

Közösségi közlekedés fejlesztése (térségi buszjárat önálló indítása esetén)   50 000 000   Ft 

Igényfelmérés készítése a vonzáskörzetben tevékenykedő vállalatok körében    2 000 000   Ft 

Fejlesztés- és bővülésorientált repülőtéri menedzsment (legalább + 1 vezető 
beosztású szakember alkalmazása), éves költség 

 8 000 000   Ft 

Összesen 71 000 000  Ft                                                                     

Kiegészítő költségek 

 Előkészítés Megvalósítás 
Menedzsmentszervezet működtetése (éves költség), megosztható lehet a 
Sármellék-Zalavár Ipari Parkkal 

  1 000 000   Ft 

Menedzsmentszervezet beruházásösztönző tevékenysége (hazai és nemzetközi 
jelenlétének biztosítása) (éves költség), főként az 1-3. évben jelentkezik, 
megosztható lehet a Sármellék-Zalavár Ipari Parkkal 

  4 000 000   Ft 

Menedzsmentszervezet szakembereinek folyamatos képzése (éves költség), 
megosztható lehet a Sármellék-Zalavár Ipari Parkkal 

  1 500 000   Ft 

Szakmai anyagok elkészítése    1 000 000   Ft 

Összesen                                                                               7 500 000   Ft 

 ÖSSZESEN  1 220 500 000  Ft  

 
Ezen túlmenően – a keszthelyi befektetés-ösztönző projektelemhez hasonlóan – alapvetően csak a 
kiadási oldalt tudjuk felmérni (amit a fenti táblázatokban bemutattunk). A repülőtérfejlesztés esetén 
elkészítendő költség-haszon elemzés készítése során az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 
pénzbeáramlási oldalon a bérleti díjakat, egyéb fizetési formákat, struktúrák, kiegészítő 
szolgáltatások használatáért fizetett díjakat, a pénzügyi költségek oldalán a beruházási, karbantartási, 
személyzeti költségek, szolgáltatások és termékek beszerzési költségeit. A repülőtér üzemeltetését 
fedező költségek jelentős része nem vagy csak minimális mértékben függ a lebonyolított utas- és 
teherforgalomtól, mivel az alapinfrastruktúra, illetve a humánkapacitás biztosítása az induló és 
érkező járatok számától függetlenül szükséges. Így a gazdaságos működéshez elengedhetetlen a 
forgalom vonatkozásában egy bizonyos küszöb elérése. Mivel a forgalom fellendülése szempontjából 
a legnagyobb esélyt az jelenti, ha a fapados légitársaság(ok) újra felveszik a repteret desztinációik 
közé, sajátos finanszírozási struktúra kialakítása szükséges. Mivel az e légitársaságok által fizetni 
hajlandó díjak olyan alacsonyak, hogy nem fedezik a repülőtér működési költségeit, kiegészítő 
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finanszírozás szükséges. A fapados társaságok által generált forgalom a régió számára generál 
bevételeket a vendégforgalom növelésével, nem pedig a repülőtér számára, mivel az csak közvetítő 
pontként működik közre. Éppen ezért, más külföldi, alapvetően turisztikai igényeket kiszolgáló 
repülőterek alkalmazta megoldásokat mintaként felhasználva, a repülőtér vonzáskörzetének 
szereplőit összefogó térségi finanszírozási modell kialakítása szükséges. A projekt előkészítési 
szakaszának egyik döntő eleme e modell kidolgozása és a szükséges szereplők bevonása, és abban az 
esetben, ha a finanszírozási egyezség megszületett, van lehetőség egy részletes költség-haszon 
elemzés elkészítésére. 

A repülőtér vonatkozásában a fapados légitársaságok generálta forgalom és a térségi-központi 
finanszírozás szükségességének alátámasztására elvégeztünk egy egyszerűsített költség-haszon 
elemzést. Ebben kiindulópontként egy fapados légitársaságot vettünk, amely 3 desztinációból 
közlekedtet járatokat a repülőtérre, a nyári szezonban heti 3, a téliben heti 1 járattal 
desztinációnként.  

Repülőtér általános üzemeltetési költségei 
Éves teljes üzemeltetés költsége   460 000 000   Ft 

ebből bérleti díj (Vectigalis Zrt., Sármellék és Zalavár Község Önkormányzatai)   39 000 000   Ft 

ebből az utasforgalomtól függő költség (jelenlegi forgalom szerint)    10 000 000   Ft 

 ÖSSZESEN  460 000 000  Ft  

 Kiadási oldal Bevételi oldal 
Repülőtér által a légitársaságnak fizetendő díj   225 000 000 Ft  

Becsült utasszám (beérkező) – 3 desztinációval, nyári 3, téli 1 járattal, 
járatonként 120 fővel számolva 

12 420 fő 

Repülőtérnél jelentkező tényleges költség az utasok kezelése vonatkozásában  7 000 000 Ft  

Repülőtér vonzáskörzetében generált vendégéjszakák száma  (átlagosan 4 
vendégéjszakával számolva fejenként) 

49 680 éjszaka 

Vendégek költése (átlagosan 110 euro/éjjel számolva = 33 000 Ft/éj)  1 639 440 000 Ft 

ehhez kapcsolódó becsült ÁFA bevétel (27%)  348 542 362 Ft 

ehhez kapcsolódó IFA bevétel (átlag 300 Ft/éjjel számolva)  59 616 000 Ft 

ehhez kapcsolódó IPA bevétel (átlag 2%-kal számolva)  32 788 800 Ft 

közvetlenül  kapcsolódó költségek ÖSSZESEN 232 000 000 Ft  

adóbevételek ÖSSZESEN (csak ÁFA, IPA, IFA-t számolva)  440 947 162 Ft 

szolgáltató szektor bevételei (előző sorban feltüntetett adók nélkül)  1 198 492 837 Ft 

 

A fenti számítások csak egy légitársaságra vonatkoznak. A különböző társaságoknak fizetendő díjak 
nagyjából azonosak, megfelelően megválasztatott desztinációkkal a repülőtér képes akár ennek 
többszörösét is lebonyolítani, a térségi-központi finanszírozási modell kialakításával és következetes 
érvényesítésével a repülőtér (az adóbevételek visszacsatornázásával) önfenntartóvá válhat. 



 

 
30 

Ipari fejlesztések Keszthely térségében – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

Sármellék-Zalavár Ipari Park 

Kiinduló költségek 

   Előkészítés  Megvalósítás 

Befektetési kézikönyv készítése   3 000 000    Ft   

Többnyelvű honlap készítése  500 000    Ft    

Menedzsmentszervezet 1 éves működtetése (1 fő vezető beosztású), éves 
költség, megosztható lehet a Hévíz Airport Kft.-vel 

  14 000 000   Ft 

Összesen 17 500 000   Ft 

Kiegészítő költségek 

 Előkészítés Megvalósítás 
Menedzsmentszervezet működtetése (éves költség), megosztható lehet a Hévíz 
Airport Kft.-vel 

  1 000 000    Ft 

Menedzsmentszervezet beruházásösztönző tevékenysége (hazai és nemzetközi 
jelenlétének biztosítása) (éves költség), főként az 1-3. évben jelentkezik, 
megosztható lehet a Hévíz Airport Kft.-vel 

  4 000 000    Ft 

Menedzsmentszervezet szakembereinek folyamatos képzése (éves költség), 
megosztható lehet a Hévíz Airport Kft.-vel 

  1 500 000    Ft 

Szakmai anyagok elkészítése    1 000 000    Ft 

Összesen 7 500 000    Ft                                                                                   

 ÖSSZESEN  25 000 000   Ft                                                                                                   

 
A Sármellék-Zalavár Ipari Park esetében, mint azt már korábban kifejtettük, a repülőtéri 
menedzsmenttel közös gazdaságfejlesztési beavatkozások szükségesek, amelyek megfelelő 
szakértelmet, folyamatos működést és elérhetőséget követelnek meg. A repülőtér és az ipari park 
esetében elvégzendő feladatok átfedést mutatnak, összekapcsolódnak, így a kezdeti szakaszban 
közös szakértő alkalmazása célszerű, ami így a menedzsment működési költségeit is csökkenti – kb. 
15,5 millió Ft éves költséggel valósítható meg, amely egyedi megállapodás alapján oszlik meg az ipari 
park és a repülőtér között. A Keszthelyi Ipari Parkhoz hasonlóan ez esetben is egy kb. 3 éves induló 
szakasszal kell számolni, amelynek eredményessége esetén az üzemeltetés kerül a középpontba, 
aminek a költségeit a betelepült vállalkozások száma, jellege is igényei határozzák majd meg. 

Jelen esetben csak a szervezet működésének kiadási oldalát tudjuk megbecsülni. A bevételi oldal 
értelemszerűen a területre vonzott vállalkozások jellegétől, az általuk igényelt szolgáltatásoktól, az 
általuk foglalkoztatott humán kapacitástól, a tevékenységük eredményezte helyben jelentkező 
adóbevételektől függ. 

A tanulmány készítése során végzett benchmark és hasonló folyamatokat irányító szereplőkkel 
lefolytatott interjúk alapján legalább 3 éves időtávval szükséges számolni a szervezet működtetése 
vonatkozásában, ez az az időtáv, amely során már érdemi eredmények jelentkezhetnek és fel lehet 
mérni, hogy milyen irányba szükséges továbblépni. 

Kockázatfelmérés, fenntarthatóság 

A Hévíz-Balaton Airport jövőbeni infrastrukturális fejlesztése szempontjából az egyik legjelentősebb 
kockázatot a jelenlegi tulajdonviszonyok képezik. A korábbi tulajdonossal szemben felszámolást 
végző Vectigalis Zrt. tulajdonában van többek között az utasterminál és a cargoterminál épülete is. Az 
utasterminálon a remélt forgalomnövekedéstől függetlenül is karbantartó beruházások megtétele 
szükséges, melyek elvégzése a tulajdonos feladata lenne, és amelyeket ezidáig elmulasztott 
megtenni, s aki általában véve is passzív szerepet tölt be a repülőtér hasznosítása vonatkozásában. 

A repülőtér befektetés-ösztönző programjának sikere szempontjából elsődleges jelentőséggel bír az 
erre kiválasztott szakértői csapat. E program elkészítését nem csupán egy dokumentum 
elkészítéseként kell felfogni, hanem egy folyamat kezdő lépéseként, amely folyamatban az 
elkészítésben részt vevő, repülőtér-fejlesztésben, gazdaságfejlesztésben, logisztikai tudományokban 
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jártas szakértők is részt vesznek, felhasználva korábbi tapasztalataikat, kapcsolati tőkéjüket. Erre 
tekintettel a program sikerességének kulcsa a megfelelő team kiválasztása. 

A repülőtér hosszú távú fenntarthatóságának működése szempontjából talán a legnagyobb 
kockázatot a térségi alapú finanszírozás bevezetése jelenti. Ebben az esetben számos települési 
önkormányzatnak kell együttműködnie és pénzügyi támogatást biztosítania, tehát lemondania a 
reptér által generált turizmus bevételeinek egy részéről. A projekt előkészítő lépései között az e 
tárgyalássorozat megalapozásához szükséges cselekvési terv készítését tervezzük, amely egyrészt 
végigvezet a szükséges lépéseken, érintett szereplőkön, meghatározza az egyeztetések módját, de 
egyben a térségi finanszírozás szükségességét és úgymond jogosságát is megalapozza, amennyiben 
felméri a repülőtér és a turisták mozgása közötti direkt összefüggéseket, előrejelzéseket készít a 
fapados légitársaságok járatainak megjelenésére vonatkozóan. 

Az ipari park eredményes működésének záloga a megfelelő szakértelemmel rendelkező és 
dinamikával működni képes menedzsmentszervezet megléte. Különösen igaz ez az általunk tárgyalt 
két ipari park vonatkozásában, amelyek ugyan rendelkeznek az ipari park címmel, ennek megfelelő 
működésük azonban nem vagy csak részben valósul meg. A Keszthelyi Ipari Park esetében erre 
megoldásként a működés kezdeti éveiben a VÜZ Kft. kapacitásainak menedzsmentszervezetként való 
kihasználását javasoljuk, amely nagyrészt kellő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik, 
másrészt így az ipari park fejlődése összekapcsolható lehet a VÜZ Kft. saját tulajdonában kialakításra 
kerülő, a közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó ipari kapacitásaival, illetve akár a városi vállalkozói 
tulajdon működtetésével is.  

A fenntartási-üzemeltetési költségeket az előző pontban mutattuk be olyan részletességgel, amelyet 
a projekt jelen állása lehetővé tett. 

A projekt megvalósítása esetén környezeti, gazdasági, társadalmi 
hatásainak vizsgálata 

A várható gazdasági hatások közül a következőket emelnénk ki: külföldi vendégforgalom 
növekedése, amely fizetőképes keresletet is jelent a helyi szolgáltatók számára, turizmus 
szezonalitásának csökkenése, vendégéjszakák számának növekedése, új célcsoportok megjelenése és 
rájuk épülő új szolgáltatások kialakítása, új vállalkozások betelepülése, meglévők bővülése, 
munkahelyteremtés, adóbevételek növekedése, térség innovációs potenciáljának növekedése.  

Legfontosabb társadalmi hatás: a repülőtér forgalmának fellendítése, valamint az ipari parkok 
sikeres gazdaságösztönző tevékenysége közvetett hatással van a helyi lakosság életkörülményeire, 
mivel azok munkahelyteremtést, bevételek növekedését, a turisztikai szektorban dolgozók munkája 
iránti igények növelését, a munkaerőigény szezonalitásának csökkentését jelentik.  

A környezeti hatások közül kiemelnénk a repülőtér növekvő forgalma okozta környezetterhelés 
(elsősorban a zaj, levegőszennyezés) növekedését. E terhelés csökkentése nem a repülőtértől függ 
(pl. légi járművek szennyezőanyag-kibocsátása adott, szabályozható viszont a kerozin kiengedési 
területe, a le-és felszállási irányok – mely utóbbi a zajszennyezés szempontjából különösen releváns), 
hatásainak csökkentése megfelelő szabályozással lehetséges, ami, figyelembe véve azt, hogy a 
repülőtér szinte körül van véve természetvédelmi területekkel, adott. A reptérhez kapcsolódó 
mindegyik fejlesztés barnamezős beruházásként valósul meg. 

A vállalkozások ipari parkokba tömörülésének ösztönzése nem csupán a magától értetődő gazdasági 
szempontok miatt előnyös, hanem így lehetővé válik a településeken belül többé-kevésbé tisztán 
ipari-kereskedelmi területek kialakítása. E területeken könnyebben megoldható a vállalkozások 
környezeti infrastruktúraigényének kielégítése (csökkentve ezáltal a szennyezéseket), könnyebben 
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igazíthatók az ipari tevékenység jellegéhez, kevésbé zavaró a zajszennyezés, a vállalkozások 
lakóövezetekből, belvárosi területekről való kiköltözése pedig javítja az épített környezet általános 
állapotát, továbbá a megfelelő közlekedési kapcsolatok meglétével hozzájárul a település 
forgalmának csökkentéséhez, illetve a forgalmasabb területek (pl. belváros) tehermentesítéséhez is. 

A projekt stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedésének 
vizsgálata  

A projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésekor három stratégiai 
dokumentumot vizsgáltunk meg: Zala Megye Közgyűlése által 2013 júniusában tárgyalt Zala Megye 
Területfejlesztési Koncepció Javaslattevő fázis c. dokumentumot20, a 2014–2020 programozási 
időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezetét, valamint 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: 
 

• Megyei Iparfejlesztési Program (Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ) 
Szombathely, Szentgotthárd, Zalaegerszeg és Nagykanizsa zóna hatósugarában Magyarország 
harmadik járműipari - gépipari – mechatronikai központja létrehozásának programja; 

• Befektetés-ösztönzési program a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásainak előmozdítása érdekében. 

 
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 

Illeszkedés a megyei stratégiai 
ágazati célokhoz (2014–2020) 

1.) KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok aktivitásának élénkítése 

Illeszkedés a megyei 
prioritásokhoz (2014–2020) 

I. Innovatív, jövőbeni húzóágazatok fejlődésének és hálózatosodásának 

Kapcsolódó releváns 
program/akció 

Megyei Iparfejlesztési Program (Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ) Szombathely, 
Szentgotthárd, Zalaegerszeg és Nagykanizsa zóna hatósugarában Magyarország harmadik járműipari – 
gépipari – mechatronikai központja létrehozásának programja 

Befektetés ösztönzési program a hazai és nemzetközi nagyvállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásainak előmozdítása érdekében 

Stratégiai illeszkedés a TOP-hoz21 

Illeszkedő fejlesztési 
tématerület 

Megyei kiemelt ipar és gazdaságfejlesztések – megyei gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és 
iparágakhoz kapcsolódó integrált gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex 
beruházások támogatása 

Illeszkedő beavatkozások Megyei gazdasági kitörési pontokhoz, szektorokhoz és iparágakhoz kapcsolódó integrált 
gazdaságfejlesztések, telephelyfejlesztés és kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek 
jelentős foglalkoztatási hatással bírnak 

Kapcsolódó támogatható 
tevékenységek 

Iparterületek fejlesztése, ehhez kapcsolódó területvásárlás, iparterület-feltáró utak kialakítása, 
közművesítés. 
Kiemelt szektorokhoz kapcsolódó célzott telephelyfejlesztés: üzemcsarnokok kialakítása, 
épületgépészeti rendszerek kialakítása, marketingtevékenység. 

Illeszkedés a partnerségi megállapodáshoz (a Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014–2020-as időszakra vonatkozó 

 
20 A továbbiakban ezt jelöljük Területfejlesztési Koncepcióként. 
21 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. 
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partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról c. dokumentum alapján22) 

Illeszkedés EU-tematikus 
célkitűzéshez 

(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javítása 

Illeszkedés az országspecifikus 
kihívásokra felelő beruházási 
prioritáshoz 

A KKV-k nemzetközivé válásának és új üzleti modellek kidolgozásának előmozdítása 

Illeszkedés a konkrét 
célkitűzéshez 

Üzleti tanácsadási szolgáltatások támogatása, különösen az induló üzleti vállalkozások, a 
technológiaátadás, az ökoinnováció és forráshatékonyság, a nemzetközivé válás és az új piacokhoz való 
hozzáférés terén, valamint az e szolgáltatások utalványprogramokon keresztüli használatára vonatkozó 
lehetőség vizsgálata 

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

7.1.1. célterület: Gazdaság diverzifikálása 

• Megjelölt fejlesztési eszköz: „Vállalkozói infrastruktúra-fejlesztés, új vállalkozások vonzása.” 

 
22 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 
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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. A rendelkezésre álló információk alapján a projekt főbb jellemzőit az alábbiak szerint javasoljuk a Sablont feltölteni: 

Megyei gazdaságfejlesztési 
részprogram projektcsomag 
elemeinek megnevezése23 

Fejlesztési 
csomagok 
jelenlegi 

előkészített-
ségi foka 

Kijelölés 
típusa 

Támogatási 
forma 

megnevezése 

Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

Fejlesz-
tési cso-
magok 
időbeli 
üteme-

zése 

Fejlesztési 
csomagok 

költségigénye 
 

Kapcsolódó EU 
tematikus célkitűzés 

meghatározása 

Beruházási 
prioritás 

megnevezése 

Fejlesztési csomagokhoz 
kapcsolódó 

számszerűsíthető 
(indikátor) vállalás(ok) 

megnevezése 

Megyei Iparfejlesztési 
Program (Nyugat Pannon 
Járműipari és 
Mechatronikai Központ) 
Szombathely, 
Szentgotthárd, 
Zalaegerszeg és 
Nagykanizsa zóna 
hatósugarában 
Magyarország harmadik 
járműipari-gépipari-
mechatronikai központja 
létrehozásának programja 

Nem ismert Megyei 
szinten 
kiemelt 
projekt 

Vissza nem 
térítendő 
támogatás  

Keszthely Város 
Önkormányzata, VÜZ 
Kft., Hévíz Város 
Önkormányzata, Hévíz-
Balaton Airport Kft., 
Sármellék és Zalavár 
községek 
önkormányzatai 
 

N.a. 1 268,5 millió 
Ft 

(3) A kis- és 
középvállalkozások, a 
mezőgazdasági, a 
halászati és akvakultúra 
ágazat 
versenyképességének 
javítása. 

A kkv-k 
nemzetközivé 
válásának és új 
üzleti modellek 
kidolgozásának 
előmozdítása 

1.) újonnan kialakított 
térségi finanszírozási 
modellek száma; 
vállalt érték = 1 
 
2.) újonnan kialakított 
térségi befektetés-
ösztönzési 
marketingcsomagok száma; 
vállalt érték = 2 
 
3.) újonnan kialakított, 
magas színvonalú ipari parki 
menedzsmentszervezetek 
száma; 
vállalt érték = 2 

 
23 A Megyei Fejlesztési Koncepció alapján azonosított megyei program/akció(k). 



 

 
35 

Ipari fejlesztések Keszthely térségében – előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

2. sz. melléklet: Keszthely és térségének iparszerkezete 

Adatok és területi beosztás 

A városi és térségi iparszerkezet összehasonlító vizsgálatát a regisztrált társas vállalkozások száma és 
aránya alapján végeztük el. A vállalati megközelítés hátterében az áll, hogy a foglalkoztatottak 
nemzetgazdasági ágankénti bontására megyei szint alatt a 2001-es népszámlálást követően 
nincsenek nyilvános vagy ingyenes adataink. A 2011-es népszámlálás szabadon hozzáférhető 
adatbázisa a foglalkoztatás részletes bontására vonatkozóan nem tartalmaz adatokat megyei szintnél 
alacsonyabb beosztásban. A KSH tájékoztató adatbázisában ugyanakkor 2011-ig többé-kevésbé 
hozzáférhetőek a regisztrált és működő gazdasági szervezetek számára vonatkozó részletes adatok. 
Ezek közül a regisztrált társas vállalkozások száma az, amely az ágazati szerkezet tanulmányozására 
alkalmas, mivel ez a mutató nem tartalmazza sem az egyéni vállalkozásokat, sem pedig azokat a 
mezőgazdasági termelő magánszemélyeket, akiket az áfatörvény 2007-es módosulása és az 
őstermelőket érintő jogszabályi változások következtében újabban szintén vállalkozóként tartanak 
nyilván. A társas vállalkozások vizsgálatával megelőzhető a mezőgazdaság jogszabályváltozásokból 
fakadó túlreprezentáltsága, ugyanakkor nem nyújt lehetőséget a gazdasági tevékenységek 
nemzetgazdasági ágaknál részletesebb bontására. 

Az elemzéshez használt területi beosztás a közigazgatási térfelosztás egyes szintjeit jelenti, a városok 
hipotetikus vonzáskörzetét a járáshatárokkal közelítjük.   

A regisztrált társas vállalkozások megoszlása gazdasági szektoronként 2011-ben (%), (db) 

 Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatások 

Keszthely 1,2 (17) 16,7 (230) 82,1 (1103) 

Zalaegerszeg 1,9 (70) 17,4 (628) 80,6 (2901) 

Keszthelyi járás 2,2 (61) 16,2 (453) 81,6 (2281) 

Zalaegerszegi járás 4,8 (236) 19,2 (947) 76,1 (3758) 

Zala megye 4,8 (566) 19,7 (2321) 75,4 (8866) 

Nyugat-Dunántúl régió 3,9 (1666) 20,7 (8758) 75,3 (31834) 

Ország 2,3 (13705) 18,9 (112571) 78,7 (467821) 

Megjegyzés: Zárójelben a regisztrált társas vállalkozások száma található. Forrás: KSH Tájékoztató Adatbázis 

Az iparszerkezet összehasonlító vizsgálata  

Keszthely városának ágazati szerkezetében az ipari szektor részaránya24 2011-ben a regisztrált társas 
vállalkozások megoszlása alapján 16,7%-ra tehető, mely csak kismértékben tér el negatívan az 
országos átlagtól és a megyeszékhelyértékétől. Ha azonban a város tágabb (vonzás)körzetét 
együttesen vizsgáljuk, és a járások értékeit hasonlítjuk össze, jobban kidomborodnak a különbségek. 
A keszthelyi járás az ipar arányait tekintve 2-3 százalékponttal az országos, a regionális és a megyei 
átlag alatt van, elmarad a megyeszékhely köré szerveződő zalaegerszegi járás értékétől is. A 
keszthelyi járás Zala megye legkevésbé iparosodott járásának tekinthető, mely 16%-os értékével az 
utolsó a megyei rangsorban25.  

Keszthelyen és tágabb környezetében kevésbé domináns az ipar, illetve a mezőgazdaság részaránya, 
inkább a szolgáltatások26 dominálnak. Ebben a tekintetben a város és térsége megelőzi a 
megyeszékhelyet és a köré szervezett járást, a szolgáltatási szektor részaránya megyei és régiós 

 
24 Az ipar alatt a továbbiakban a bányászat és kőfejtés (B), a feldolgozóipar (C), a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (D), a 
vízellátás, szennyvízgyűjtés és -kezelés, a hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés (E), valamint az építőipar (F) TEÁOR ’08 
nemzetgazdasági ágakat értjük. 
25 A legiparosodottabb zalai járás a választott mutató alapján a letenyei, 27%-os értékkel. 
26 A szolgáltatási szektort a G-től U-ig terjedő nemzetgazdasági ágak jelentik. 
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tekintetben is kiemelkedő. A várások és térségeik között azonban nem csupán ebben, hanem az 
iparon belüli megoszlásban is vannak számottevő különbségek. 

A regisztrált társas vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként az iparon belül 2011-ben 
(%), (db) 

 Bányászat, 
kőfejtés (B) 

Feldolgozóipar (C) Villamosenergia-, 
gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás (D) 

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, 

hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés (E) 

Építőipar (F) 

Keszthely 4,8 (11) 40,4 (93) 1,7 (4) 2,6 (6) 50,4 (116) 

Zalaegerszeg 0,6 (4) 52,1 (327) 0,5 (3) 3,2 (20) 43,6 (274) 

Keszthelyi járás 3,8 (17) 39,4 (178) 0,9 (4) 2,0 (9) 54,0 (244) 

Zalaegerszegi járás 1,0 (9) 51,3 (486) 0,8 (8) 2,4 (23) 44,5 (421) 

Zala megye 1,6 (38) 48,5 (1126) 1,1 (26) 2,7 (63) 46,0 (1068) 

Nyugat-Dunántúl régió 1,3 (112) 46,8 (4100) 1,9 (165) 2,4 (207) 47,7 (4174) 

Ország 0,6 (698) 43,0 (48351) 1,10 (1217) 2,1 (2382) 53,2 (59923) 

Megjegyzés: Zárójelben a regisztrált társas vállalkozások száma található. Forrás: KSH Tájékoztató Adatbázis 

Az ipari tevékenységet folytató társas vállalkozások nemzetgazdasági áganként vett megoszlását 
vizsgálva jelentős eltérést a bányászat és kőfejtés (B) tekintetében tapasztalhatunk a vizsgált 
városokban és térségekben (2. táblázat). Keszthely 11 ilyen tevékenységű társas vállalkozást számlál, 
itt található a zalai bányászattal foglalkozó társas vállalkozások harmada. Az arányokat tekintve tehát 
a bányászat és kőfejtés nemzetgazdasági ág Keszthelyen, annak térségében is jelentősnek mondható, 
messze meghaladja a megyei, régiós és országos átlagokat. A feldolgozóipar szerepe azonban minden 
esetben alacsonyabb a referenciaértékeknél, amit azonban kompenzál a bányászati tevékenységhez 
is köthető építőipar kiemelkedő aránya, amely a régiós és megyei átlagoknál 7-8 százalékponttal 
magasabb. A magas arányszámok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy Keszthely és térsége az építőipar 
tekintetében kiemelkedő központnak számítana, hiszen a darabszámokat tekintve a zalai 
megyeszékhelyen, illetve a zalaegerszegi járásban jóval több ilyen társas vállalkozás tevékenykedik, a 
megyei vállalkozások 39%-a folytat gazdasági tevékenységet. A keszthelyi járásban ez az arány 23%. 
Az építőipar itt tehát inkább helyi jelentőséggel bír, nincs megyei vagy annál nagyobb regionális 
jelentősége. 

A közműszolgáltatások és hulladékkezelés (D és E) tekintetében nincsenek számottevő különbségek a 
két zalai város között, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozások arányaiban elenyésző 
különbségek tapasztalhatók, a lakónépességhez viszonyított vállalatszám szintén hasonlóan alakul. 
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A regisztrált társas vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként a szolgáltatásokon belül 2011-ben (%), (db) 
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Keszthely 29,65 
(335) 

2,21 
(25) 

12,92 
(146) 

3,89 
(44) 

2,74 
(31) 

16,64 
(188) 

15,04 
(170) 

5,04 
(57) 

0 
(0) 

1,86 
(21) 

5,13 
(58) 

1,68 
(19) 

3,19 
(36) 

Zalaegerszeg 26,99 
(783) 

4,31 
(125) 

6,83 
(198) 

4,21 
(122) 

3,48 
(101) 

11,07 
(321) 

22,65 
(657) 

5,65 
(164) 

0,07 
(2) 

2,79 
(81) 

6,38 
(185) 

2,31 
(67) 

3,27 
(95) 

Keszthelyi járás 22,86 
(639) 

2,04 
(57) 

13,38 
(374) 

2,79 
(78) 

2,00 
(56) 

12,52 
(350) 

11,23 
(314) 

4,58 
(128) 

0 
(0) 

1,50 
(42) 

4,69 
(131) 

1,75 
(49) 

2,25 
(63) 

Zalaegerszegi járás 20,85 
(1030) 

4,49 
(222) 

5,71 
(282) 

3,1 
(153) 

2,83 
(140) 

7,95 
(393) 

15,97 
(789) 

4,43 
(219) 

0,06 
(3) 

2,00 
(99) 

4,65 
(230) 

1,74 
(86) 

2,27 
(112) 

Zala megye 29,07 
(2577) 

4,90 
(434) 

10,59 
(939) 

3,85 
(341) 

3,28 
(291) 

11,39 
(1010) 

17,97 
(1593) 

5,99 
(531) 

0,06 
(5) 

2,30 
(204) 

5,82 
(516) 

2,09 
(185) 

2,71 
(240) 

Nyugat-Dunántúl régió 30,39 
(9673) 

5,39 
(1715) 

8,95 
(2850) 

4,59 
(1461) 

3,23 
(1029) 

11,13 
(3543) 

18,09 
(5760) 

6,01 
(1913) 

0,05 
(15) 

2,02 
(644) 

5,39 
(1716) 

2,14 
(682) 

2,62 
(833) 

Ország 30,23 
(141430) 

4,28 
(20009) 

6,20 
(28996) 

7,67 
(35863) 

2,98 
(13937) 

9,50 
(44455) 

20,47 
(95747) 

7,25 
(33915) 

0,04 
(168) 

2,35 
(10993) 

4,16 
(19438) 

2,54 
(11887) 

2,35 
(10980) 

Megjegyzés: Zárójelben a regisztrált társas vállalkozások száma található. Forrás: KSH Tájékoztató Adatbázis 
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Az iparszerkezet fontos alkotóelemének tekinthető a műszaki és logisztikai szolgáltatások vizsgálata, 
melyek közvetlenül nem minősülnek ipari tevékenységnek, viszont szoros kapcsolatban álnak vele. A 
szolgáltatási szektorba sorolt nemzetgazdasági ágak közül a szállítás és raktározás (H) köthető a 
legszorosabban az ipari tevékenységhez, mely Keszthelyen és térségében kevésbé reprezentált a 
társas vállalkozások tekintetében. A megyeszékhellyel, illetve a hozzá tartozó járással összehasonlítva 
Keszthelyen és térségében a szállítás és raktározás aránya 2 százalékponttal kevesebb, illetve hasonló 
a különbség a megyei és a régiós átlagokhoz képest is. A szakmai tudományos és műszaki 
tevékenység, amelyben az építészmérnöki és műszaki vizsgálatok mellett a jogi és adószakértői 
tevékenység is megjelenik, szintén alulreprezentált a kérdéses város tágabb térségében, bár a 
különbségek kisebbek. 

A kereskedelem és gépjárműjavítás (G) aránya ugyanakkor magasabb, mint a Zalaegerszegen 
tapasztalható érték, ez az országos és régiós átlagok körül mozog. Ennek a nemzetgazdasági ágnak 
azonban csak egy kis része, a gépjármű és motorkerékpár javítása kapcsolódik szorosabban az ipari 
tevékenységhez. Az ág nagyobb aránya köthető a nagy- és kiskereskedelemhez, ami pedig a 
keszthelyi járás idegenforgalmi jellegét domborítja ki, hasonlóan a szálláshely-szolgáltatáshoz és 
vendéglátáshoz (I), melynek 13%-os keszthelyi értéke Zalaegerszeg és a magasabb térségi 
aggregációs szintek arányszámait messze (6-7 százalékponttal) meghaladja. Hasonló magasabb 
arányszámokkal találkozunk az ingatlanpiaci ügyletek (I) nemzetgazdasági ágára tekintve, itt a 
városok és térségek között 4-5 százalékpontos különbségek adódnak Keszthely javára. Az 
ingatlanpiaci tevékenység markánsabb megjelenése nagyrészt szintén az idegenforgalomhoz köthető.  
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3. sz. melléklet: A Keszthelyi Ipari Park elhelyezkedése27 

 

 

 
27 Kép forrása: Keszthelyi Ipari Park megvalósíthatósági tanulmánya, üzleti terve. 

Ipari Park 
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4. sz. melléklet: A Hévíz-Balaton Airport telepítési rajza 
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5. sz. melléklet: A Balaton-törvény iparfejlesztést érintő 
korlátozásai 

Általános korlátozás 
15. § A kiemelt üdülőkörzetben csak olyan rendeltetés céljára szolgáló építmények 
üzemeltethetők, amelyek 
a) egészségügyi légszennyezettségi határérték-túllépést nem okoznak, továbbá 
b) ökológiai légszennyezettségi határérték-túllépést 
ba) magterületen, 
bb) ökológiai folyosón, 
bc) pufferterületen, 
bd) erdőterületen, 
be) turisztikai fejlesztési területen, 
bf) szőlő termőhelyi kataszteri területen és 
bg) települési területen a településszerkezeti tervben üdülőterület, a különleges települési 
területfelhasználási egységek közül az oktatási központ, egészségügyi terület, nagy 
kiterjedésű sportolási terület, továbbá zöldterület települési területfelhasználási egységbe 
sorolt területeken nem okoznak. 

 
Part menti települések: 

22. § (2) A települések közigazgatási területén új hulladéklerakók és hulladékártalmatlanítók 
nem létesíthetők és a meglévők nem bővíthetők. 

 
Történeti települési terület övezete: 

27§ (2) b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 
kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 
követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; 
c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint 
hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető. 

 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete: 

31 § b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló 
szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 

 
Gazdasági terület övezete: 

38. § A gazdasági terület övezetén (U-2): 
 a) a településszerkezeti tervben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem 
jelölhető ki; 
b) a település központi belterületéhez kapcsolódó gazdasági területen az új kereskedelmi, 
szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os 
beépítettségű lehet, és az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel 
fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva kell kialakítani. 

 


