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Vezetői összefoglaló 
A Nyugat-Balaton térségében két statisztikai kistérség található. A Balaton-parttól a Keszthelyi-
hegység dolomit és bazaltrégióján keresztül a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 
Társulás települései (16) és a szomszédos Hévízi-medence, Zalavári-hát mentén húzódó 
kistelepülések sorát adó Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása területei (8). 

E terület Zala megyében olyan adottságokkal rendelkezik, mint a Balaton mentén kevés térség. A 
Balaton fejlesztése kapcsán sem helyi, sem regionális szinten nem fogalmazódik meg cél anélkül, 
hogy ne emelnék ki, hogy a fenntartható fejlesztés alapfeltétele az annak lehetőséget, teret 
biztosító természeti környezet megóvása, állapotának javítása. 

A Keszhelyi és Hévízi kistérségek legjelentősebb vonzerői is mind többé vagy kevésbé, de a 
természeti környezet adottságaira építenek, annak állapotától alapvetően függnek:  

A Balaton önmagában egyik legfontosabb természeti kincsünk, aminek fontosságát és a térség – 
talán túlzott mértékű – függését állapotától éppen az utóbbi évek alacsony vízállása idején 
érezhettük át teljes egészében. 

A Hévízi-tó és a terület alatt is megtalálható termálvíz kincs ma a Nyugat-Balaton legfőbb 
vonzerejének, az idegenforgalom zászlóshajójának, a wellness-, és gyógyturizmusnak a 
meghatározó környezeti alapfeltétele. Ennek a kincsnek a megőrzése, fenntartható hasznosítása 
olyan evidencia, amit semmilyen szinten sem kell indokolni. 

A Festetics-kastély és a Festeticsek által ránk hagyományozott örökség szintén sok szálon függ a 
természeti környezettől. Az nem lehet véletlen, hogy hazánk első Akadémiája éppen az ő 
irányításuk alatt és ebben a térségben nyitotta meg kapuit. 

A reformkor idején kialakult arculata a tájnak mai napig meghatározó elemeit biztosítja a 
kulturális és természeti örökségeinknek. 

A Nyugat-Balaton természeti értékei, úgymint a Keszthelyi-hegység, a Kis-Balaton, a 
Zalafolyó és völgye, az erdei és forrásai önmagukban is komoly értéket képeznek, nemkülönben 
a megragadó, ugyanakkor változatos táj, a Szépkilátóról a Balaton látképe, vagy a Balaton és a 
Keszthelyi-hegység találkozásának tájképi megjelenése. 

Az idegenforgalom terén egyre inkább felértékelődik az egészséges, ingergazdag környezet 
jelentősége, a természeti, ökoturizmus, a wellness, a gyógyászat. Mint a fentiekből és a jelen 
munkával párhuzamosan elkészített további tanulmányokból, vagy akár a korábbi 
tanulmányokból is látható, a szomszédos kistérségek felismerték a legfőbb idegenforgalmi 
vonzereiket, de azt is, hogy itt élők életminőségét alapvetően meghatározza egy tényező: a 
környezet, a természet állapota, és azokkal való harmonikus együttélés. 

A jelen tanulmány célja, hogy olyan, a természet érétkeit is megőrző, hasznosításukkal pedig 
munka- és megélhetési lehetőséget biztosító megoldások megvalósíthatóságát vizsgálja meg, a 
fenntarthatóság és a bakancsos turisztikai értékleltár és jelölésrendszer összefüggéseiben, melyek a 
hosszú távú turisztikai fejlesztési, valamint szezonhosszabbító lehetőségek irányába mozdítják el 
együttesen e térséget. 
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