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BEVEZETÉS 

A Nyugat-Dunántúli Régió (kiemelten Zala megye) turizmusában egyre hangsúlyosabban jelenik meg 

Kehidakustány. A Zala-völgyében, központi szerepet tölt be földrajzi elhelyezkedése okán. A térség 

tradicionálisan gazdag és változatos turisztikai vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkezik. A turisztikai 

termékek alapját képező vonzerők tekintetében, a régióban és a térségben is a legfontosabbak a gyógy- 

és termálfürdők, emellett a kulturális örökség és kapcsolódó rendezvények, és az aktív szabadidő eltöltés 

lehetőségei. A turisztika és kapcsolódó attrakciók minden szinten kiemelkedő élményszerzési és 

rekreációs lehetőségeket nyújtanak. 

A térség főbb turisztikai jellemzői a természeti adottságok alapján: 

1. Vízparti és dombvidéki üdülésekhez alkalmas területek: Keszthely, a Tapolcai-medence és a 

Balaton. 

2. Gyógy- és termálfürdők, Hévíz és Zalakaros. 

Jelentősnek számít a kulturális- és örökségturizmus, Keszthely, Zalaegerszeg közelsége. Természetesen 

az aktív turizmus (kerékpárturizmus, vízi sportok, horgászat, vadászat, túrázás, lovaglás) iránt érdeklődők 

számára, valamint a bor- és gasztronómia - zalai borvidék- területén is erősnek tekinthetjük a kínálatot. A 

településre meghatározó vendégforgalom – annak ellenére, hogy a fő attrakció a gyógyfürdő – erősen 

szezonális. Tekintettel arra, hogy a forgalom jelentősebb része a belföldi vendégkörre terjed ki, az erre a 

szegmensre jellemző szezonalitás a teljes forgalmon is jól látható. A külföldi vendégek számában 

kevésbé jelentkeznek a szezonális eltérések, illetve nem csak a nyári hónapokban, hanem tavasszal és 

ősszel is megjelennek. A település vendégeinek száma és összetettsége alapozza meg a fejlesztések 

iránti igényt. Kehidakustány a hazai egészségturizmus egyik feltörekvő települése, ahol a látogatók 

csoportjai és azok igényei és költési hajlandóságai között markáns különbségek jelennek meg, mindezt 

figyelembe kell venni a tervezett attrakcióknál. Magas színvonalú, de mégis a közforgalom számára 

nyitott, az egészségturisták rekreációs és szolgáltatási igényeit kielégítő gyógyhelyi attrakciókat kell a 

településnek támogatnia és/vagy létrehoznia ahhoz, hogy a turizmus területén megőrizze és erősítse 

előkelő pozícióját. Kehidakustány a gyógyfürdő feljődésének és népszerűségének köszönheti fejlődését. 

A település a gyógyfürdő mellett egyedi kiegészítő turisztikai vonzerőkkel rendelkezik. Ezek a vonzerők 

ugyanakkor nem minden esetben váltak turisztikai termékké, jelenleg csak adottság szintjén léteznek. A 

gyógyhely minősítés egyik legfőbb célja volt, hogy Kehidakustány a turisztikailag kiemelt települések közé 

kerülhessen, illetve a település fejlesztéshez további külső forrásokhoz jusson, legyen az befektetői vagy 

pályázati. A település számára a gyógyhellyé minősítés olyan rangot jelent, amit marketing tevékenysége 

során felhasználhat. További előnyt jelent az is, hogy egyes nyugat-európai országok egészségbiztosítói 

is előnyben részesítik a gyógyhelyi minősítéssel rendelkező helyeket. A gyógyhelyfejlesztési koncepció 

összefoglaló dokumentum fő célja, Kehidakustány további fejlődését elővetítő gyógyhelyi jövőkép (2025-
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ig), valamint a folyamatban levő tervezési időszakra szóló specifikus fejlődési irányok és célkitűzések 

kijelölése. Ennek ellenére felerősödhet a jelenlegi „egy lábon-állás” kockázata, vagyis annak veszélye, 

hogy jelenleg sok tevékenység (akár közvetetten) a termálvízre épül. A községben, a vállalkozások 

jelentős hányada a turizmusban tevékenykedik. A kockázatot tovább növeli, hogy a szálláshelyek és 

szolgáltatásaik minősége fejlesztésre szorul. A település másik meghatározó gazdasági ágazata az 

agrárium, amely még további fejlesztési lehetőségeket rejt magában. A Kehidakustány név és a Deák 

Ferenc Kúria és Múzeum még mindig nem eléggé ismert országszerte, az érintetlen természeti környezet 

és az élhető kistelepülési létforma mind erőssége lehet a településnek, amelyek vonzóvá teszik. Fontos 

megjegyezni, hogy jelenleg a 80-as évekhez hasonló vagy nagyobb kihívás a fiatalok elvándorlása, 

korosodó lakosság-összetétel, a felbomló közösségek, a passzív civil élet, és az elszigetelődés veszélye. 

Ezeket a gondokat még nehezítik településen belüli ellentétek, a társadalmi összefogás hiánya. 

Kehidakustány mindezzel együtt, országos szintű természeti kincseivel és épített értékeivel, valamint 

eddigi beruházásaival komoly „második” megújulási lehetőség előtt áll, amennyiben képes egy közös, 

elfogadott jövőkép inspirációjára összefogni és új fejlődési hullámot gerjeszteni. 
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I.VIZSGÁLAT 

I/1. Célcsoportok és vendégek áttekintése 

Kehidakustány község célja, a turisztikai szolgáltatások fenntarthatóságának elősegítése, a korszerű, 

innovatív fejlesztések, egyedi szolgáltatás és programkínálat kialakítása, mellyel újabb célcsoportok 

megnyerése, valamint a meglévő vendégkör kiszolgálása érhető el. Megfelelő színvonalú, a közforgalom 

számára nyitott, a fő célcsoportok az aktív egészségturisták és a gyermekkel érkező családosok 

rekreációs és szolgáltatási igényeit kielégítő gyógyhelyi attrakciókat kell a településen létrehoznia ahhoz, 

hogy a turizmus területén erősítse meglevő pozícióját. 

1. Gyermekkel érkező családok: Állandó keresletet támasztanak. Minél több, gyermek- és 

családbarát szolgáltatás kínálata, külön figyelemmel a korcsoportokra. Igény mutatkozik a 

fürdőzést kiegészítő egyéb szolgáltatásokra (játszóház, gyermekprogramok, egyéb szabadidős 

programok). A szülők wellness szolgáltatásokat vesznek igénybe. Megfelelő belföldi fizetőképes 

kereslet. Többgenerációs programajánlatokkal a tartózkodási idő hosszabbítható. A gyógy- és 

wellness turizmus szempontjából egyaránt fontosak. 

2. Gyermektelen fiatalok: Tartalmas pihenési formákat keresik. A wellness turizmus szempontjából 

meghatározóbbak. 

3. Aktív fiatalok: Aktívan, mozgással, sportolással eltöltött szabadság az elsődleges céljuk. Nem 

kötődnek sem a termál-, sem a gyógyvízhez. A több medencével rendelkező létesítményeket 

részesítik előnyben. A wellness turizmus szempontjából fontosak elsősorban. 

4. Szórakozást kereső fiatalok: Nem a víz gyógyászati hatása motiválja őket. Élményfürdő és 

csúszdapark a célterületeik. Elsősorban a nagyobb nyüzsgést biztosító városokat részesítik 

előnyben. 

A wellness turizmus szempontjából meghatározóbb célcsoportok 

1. Egészségmegőrző középkorúak: Általában gyermek nélkül érkeznek, pihenés, regenerálódás 

céljából. A nyugodt, rendezett környezet és a szép táj fontos szempont számukra. A wellness 

turizmus szolgáltatásai meghatározóak, de emellett gyógy-szolgáltatásokat is igénybe vesznek. 

2. Egészségtudatos idősek: Fiatalos, jó egészségi állapotnak örvendő 55 év felettiek. 

Belföldi és külföldi vendégek 

Belföldiek: Jellemzően családos vendégek, melyek a gyermektől a nagyszülőkig bezárólag érkeznek. 

Rövidebb itt tartózkodás a jellemző. Aktívan, mozgással, sportolással eltöltött szabadság az elsődleges 

céljuk. Nem a víz gyógyászati hatása motiválja őket. Ár-érték aránya befolyásolja választásukat. 

Külföldiek: Esetükben jellemző a hosszabb itt tartózkodás. Változatos kulturális és egyéb kikapcsolódási 

programigények. A szépségápolás, a kellemes környezet (sétakörnyezet), a tartalmas pihenés és a 
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színvonalas szolgáltatások iránt érdeklődnek elsősorban. Valamilyen betegségben szenvedők, akik a 

gyógyvíztől vagy más terápiás lehetőségtől várják egészségi állapotuk javulását. A hagyományos 

gyógyturizmus elsődleges célcsoportja. Szervezett, csoportos formában történő utazás. A külföldiek által 

Kehidakustányban eltöltött vendégéjszakák számának már a teljes kihasználtság 34 %-át alkotják. 

Jelentős részük, mintegy 60 % cseh nemzetiségű, viszont visszaesett az osztrák (12 %) és német (7 %) 

turisztikai vendégek száma. 

I/2. Meglévő attrakciók, értékek, potenciális fejlesztési területek 

1.Deák Ferenc Kúria és Múzeum 

A kúria története: A kehidai kúriát Hertelendy Gábor építette az 1740-es években. Hertelendy nem csak 

birtokosa volt a településnek, hanem feltámasztója is, hiszen a török időkben teljesen kihalt Kehidát ő 

építette újjá és népesítette be újra. Az L alaprajzú, földszintes épület helyén feltehetőleg már korábban is 

nemesi udvarház állt, amely szintén a török hódítás idején pusztulhatott el. Az épület közel kétszáz évig 

nagyobb átalakítás nélkül szolgálta urait. A Hertelendy és a Deák családok idejében csak kisebb 

átalakításokra került sor, például az udvari folyosó nyitott tornácát az 1790-es években befalazták és 

ablakokkal látták el, ugyanakkor, amikor a déli szobából nyíló házikápolnát is kialakították. Ma látható, 

végleges formáját az 1920-as években végzett bővítéskor nyerte el a kúria. 

Az épület jelenlegi állapota: Az épület felújítását az 1997-ben életre hívott Deák-kúria közalapítvány 

kezdte el, és Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára - 2003-ra - készültek el a kúria teljes külső és 

belső felújításával. A 2003-ban történt felújítás óta az épület külsőleg és belsőleg is megérett az újabb 

rekonstrukcióra (1-4. kép). Elhanyagolt az épület pincéje (5-6. kép), és az épületet övező kert is. 

 

1. kép: A déli homlokzat 
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2. kép: A keleti homlokzat 

 

 

3. kép: A nyugati pince bejárata 

 

4. kép: A keleti pince bejárata 
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5. kép: Pincebelső I. 

 

6. kép: Pincebelső II. 

2.Árpád-kori templom: 

A templomrom története: A templomrom az egykori Alsókustány, vagy Egyházaskustány település 

temploma volt, amelyet 1256-ban említ először hiteles forrás, építését korábbra teszik. A terület 

búcsújáról már az ezres évek elején is megemlékeznek, talán feltételezhetjük a nagyon korai építést. 

Maga a terület a Koppány nemzetség birtoka volt, Zala és Somogy jelentős részével együtt. Később a 

Kanizsai, Hédervári és a Szentkirályi családok birtoka a terület. A 16. században megerősítették a 

templom környékét, készülvén a török érkezésére, ami 1588-ban be is következett, és ezzel a település 

és a templom pusztulása is. 

A templomrom jelenlegi állapota: A templom korábbi méreteire csak következtetni lehet, 6 méter 

széles, 18 méter hosszú és kb. 7,5 méter magas lehetett. A leírások szerint tagolt volt, ez megerősítheti 

a későbbi korok hozzáépítését, a keletelt tájolás pedig a korai keletkezési időpontot. Ma a nyugati fal, és 

az arról kőkonzolokon induló torony fele látszik, egy 1962-es tavaszi vihar során repedt ketté a magaslat, 

azóta csonkán árválkodik. A déli és az északi falszakasznak csak kevés maradványa látható, az apszis 
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oldala teljesen elpusztult (7-9. kép). Kapuzata nyugatról nyílt. Az épületmaradványok korábbi 

konzerválására nincs adat, illetve helyszíni bizonyíték. A falkoronák pusztulása folyamatos, a torony-

csonkon és a hajó boltozatindításán a leromlás a korábbi fényképeken rögzített állapothoz képest jól 

látható. Beavatkozás nélkül a templomrom elenyészik. 

 

7. kép: Templomrom az erdőben 
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8. kép: Árpád-kori templomrom 

 

9. kép: Árpád-kori templomrom homlokzata 
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3.A kehidakustányi gyógyvíz 

4.Deák-kút (10. kép) 

 

10. kép: Deák-kút (kép forrása: http://visitheviz.hu/latnivalok-a-kornyeken/kehidakustany/) 

5.Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom (11. kép) 

 

11. kép: Gyümölcsoltó Boldogasszony Templom (kép forrása: http://www.kehida.hu/hu/programok.html) 
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6.Göcseji szoknyás harangláb (12. kép) 

 

12. kép: Harangláb 
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7.Tájház és hagyományőrző Mariska-udvar (13-14. kép) 

 

13. kép: Tájház és udvara 
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14. kép: Mariska-udvar 
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II.FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

II/1. A fejlesztés szükségessége 

A 2014-2020 közötti EU-s pénzügyi tervezési időszakban benyújtandó fejlesztési pályázatok kulcseleme 

a fejlesztési célú projekteket megalapozó integrált településfejlesztési és a gyógyhelyfejlesztési stratégia. 

A településfejlesztési pályázatok és a közcélú turisztikai pályázatok, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretén belül válik elérhetővé. 

A gyógyhelyfejlesztések fontos célja a gyógyhely környezetének fejlesztése, önálló arculatának és 

versenyképes kínálatának megteremtése. A gyógyhelyfejlesztés kiemelt célja a település, mint 

desztináció önálló arculatának versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése.  

Turisztikai attrakcióink részét képezi a gyógyvíz, amelyhez kapcsolódóan a jogszabály alapján minősített 

gyógyhelyek fejlesztésére van lehetőség. A folyamat részét képző Gyógyhelyfejlesztési Stratégiával 

Kehidakustány egy olyan fejlesztési dokumentumhoz jut, amely révén a következő időszakban 

településen belüli fejlesztési elképzelések jobban ütemezhetővé válnak, illetve a közcélú beruházások 

összehangolhatóbbak lesznek. A Gyógyhelyfejlesztési Stratégia a fejlesztések irányvonalait jelöli ki. A 

stratégia alapvető célja, hogy összehangoltan valósuljanak meg a fejlesztések, illetve a megjelenő 

pályázati lehetőségeket Kehidakustány hatékonyan fel tudja használni. Ennek érdekében a 

Gyógyhelyfejlesztési stratégia kapcsolódik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és feltárja a 

településfejlesztés specifikus lehetséges irányait, valamint a kifejezetten gyógyhelyhez kapcsolódó 

projekt lehetőségeket.  

A dokumentumban javaslatokat fogalmazunk meg az összehangolt településfejlesztési irányra is. 

Meglátásunk szerint Kehidakustány kiváló környezeti adottságai révén, valamint a gyógyfürdőnek 

köszönhetően nemzetközi szintű gyógyturisztikai és rekreációs kínálatot alakíthat ki. A meglévő 

infrastrukturális adottságokat alapul véve a településen kialakíthatók a minőségi szálláshelyek, az 

egészséget, aktív sportolási és rekreációs lehetőségekkel támogató szolgáltatások. A tervezett projekt 

megalapozottságát a növekvő vendéglétszám és vendégéjszakaszám, a helyi lakosság és az elmúlt évek 

magánberuházásai (szálláshelyfejlesztések) által a közterületek és közcélú fejlesztése felé mutatkozó 

igények igazolják. 

II.2. Főbb pályázati szempontok 

1. A természetes gyógytényezőre épülő kiegészítő turisztikai termékek (kulturális, aktív, 

ökoturisztikai), infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek fejlesztése. 

2. A turisztikai élmény alapjául szolgáló innovatív attrakciófejlesztés. 

3. A turistafogadás feltételeinek létrehozása (vendégfogadó terek, élményelemek, interaktív 

bemutatási formák). 
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4. Látogatóbarát fejlesztések. 

5. Nemzetközi vonzerővel rendelkező, kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok 

infrastruktúrája. 

6. A célcsoport igényeinek megfelelő aktív kikapcsolódást célzó szolgáltatások. 

7. A meglévő infrastruktúra fejlesztése, a hiányzó/új elemek kialakítása (vonzó városkép kialakítása 

(parkosítás, információs táblák, zenepavilonok, sétautak, ivókutak). 

8. Az attrakció megközelítése, parkolás, közlekedési kapcsolatok. 

II/3. Célállapot 

A gyógyhely a 2020 utáni évtized alatti fejlődésnek köszönhetően a következőkkel lesz jellemezhető: 

1. A gyógyhelyi jellegű, vonzó településkép dominánssá válik a településen, amely tartalmában 

megfelelő mennyiségű és minőségű zöldfelületet, sétányokat, attrakciókat, rendezvényeket jelent 

az üdülőhelyen. 

2. A kehidakustányi gyógyhely megerősíti előkelő pozícióját hazai egészségturizmusban, ezen belül 

fokozza szerepvállalását a gyógyturizmus területén, valamint nemzetközi szinten is 

versenyképes fürdőnek ad otthont. 

3. A gyógyfürdő arculatában a gyógyhelyet kiválóan szimbolizáló komplexum, amely közvetíti a 

gyógyhely legfontosabb értékeit. 

4. Csökkenő szezonalitás keretében a gyógyhelyhez kapcsolódó vendégforgalmi igényeket magas 

színvonalon ki tudja elégíteni. 

II/4. Fő projektelemek 

1. Belterületi utak, járdák: az elavult közterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a 

bejárhatóság biztonságossá tétele, kivilágítás. 

2. Deák Ferenc Kúria és Múzeum: felújítás, funkcionális struktúra kiegészítés, konferencia és 

rendezvény helyszín, pincefejlesztés, fogadóépület fejlesztése, eszközbeszerzés. 

3. Árpád-kori templom rekonstrukció: a település külterületén található, 12. századi, egyedi, téglából 

épült Árpád-kori templom rekonstrukciója. 

4. Gyógyhelyi sétány: a település központját és a legfőbb vonzerőt, a fürdőt összekötő sétány, 

promenádhoz illő burkolattal történő kialakítása és köztéri bútorokkal ellátása. 

5. Multimédiás szökőkút: gyógyhely új látványossága egy hang, fény és vízsugár effektekkel 

rendelkező szökőkút. 

6. Aktív turisztikai útvonalak menti infrastruktúra fejlesztése: a települést övező két szőlőhegy 

vonulat bevonása a turizmusba, aktív turisztikai útvonalak kialakítása, aminek keretében többféle 
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hosszúságú gyalogos, nordic walking és kerékpáros útvonalon járhatják be a turisták ezeket a 

területeket. 

7. Jóléti park: aktív szabadidő és rekreációs lehetőséget biztosító terület. 

8. Aktív közösségi tér: ifjúsági szállás és interaktív ház az új, fiatal célcsoportok megszólítása 

érdekében. 

9. Gyógynövénypark fejlesztés: a közelmúltban nyílt és egyre több látogatót vonzó 

gyógynövénypark bemutatási és termelési célú fejlesztése, bővítése. 

10. Gyógynövény udvar épület fejlesztés: a közelmúltban nyílt, de egyre nagyobb látogatottsággal 

rendelkező gyógynövény udvarban alapvető infrastruktúra fejlesztése, vizesblokk kialakítása, 

csoportok fogadására alkalmas léptékben. 

11. Aktív turisztikai útvonalak felmérése, kijelölése, táblázása. 

12. Mobilitás, elektromos eszközök (pl. kerékpár, e-kisbusz). 

II/5. Fejlesztési javaslatok fejlesztési területenként (projektlista) 

- Szőlőhegy (1. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

Ezen területen specifikusan: 

- Szórt burkolatú kerékpár, túra és nordic walking útvonal fejlesztés 

- Szőlő- és bortúra-útvonal létrehozása 

- Erdei pihenő kialakítása, Deák-kút környezetrendezése 
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-Deák Kúria és Múzeum és környéke (2. ábra) 

KGY3 - Deák Ferenc Kúria és Múzeum fejlesztése 

• Tevékenység: A Deák Ferenc Kúria és Múzeum a település legjelentősebb kulturális öröksége, 

nemzeti emlékhely. A múzeum kiállításai mellett az épületben kihasználatlan a jelentős méretű 

pincerendszer, ahol több helyiségben egy kárpát-medencei borkultúra kiállítás, ezek kóstolási 

lehetősége, illetve kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra. A kúria környezete egyúttal 

kiválóan alkalmas kulturális rendezvények megtartására, így a korábbi sportpálya átalakításával 

egy kulturális rendezvénytér fejlesztésére is sor kerül. A sportpályát északról határoló, déli 

fekvésű rézsűfelület sziklakert helyéül szolgálhat, amely mediterrán évelők bemutatásának adhat 

teret. Keletről, a Dózsa György utca mentén, egy új kapu elhelyezésével szorosabbra fűzhető a 

kúriakert és a városszövet kapcsolata, egyúttal a kúria és kertjének megközelítésére is 

alternatívát nyújthat. A kerti terek kiépítésével a kúria megfelelő, méltó környezetbe illeszthető, 

valamint a kert funkcionális és esztétikai minősége is növelhető. 

• A rekonstrukció lehetőségei: A kúria legszebb tereit betölti a jól megtervezett és változatos, 

értékes kiállítás. A kiállítási funkció változatlan megtartása mellett az épület belső felújítása és 

értékeinek hangsúlyozása a kiállítás élményszerűségét fogja növelni. A kúria különálló, két 

pincéje kimaradt a 2003-as rekonstrukcióból. Ez kihatással van a ház közvetlen környezetére, a 

homlokzati megjelenés egységére, és az épület általános épületszerkezeti állapotára is. Ez 

utóbbin kezdve szükséges a pincék beázásának megszüntetése, a falszigetelések beépítése és 

a terasz-szigetelések megújítása. Az épület közvetlen környezetének kertészeti rendezése 

ezeknek az eddig kihasználatlan pincetereknek a kapcsolatát hivatott megteremteni a kúria 

értékes kertjének egészével. Mindez alkalmassá teszi majd a pincéket új közösségi funkciók, 

például vendéglátás befogadására, gondolva itt a pince bejáratok előtt vendéglátó teraszok 

kialakítására is. Nem feledkezhetünk meg a kúria tágabb környezetének építészeti 

rekonstrukciójáról sem, a kertben álló többi épület megújítása a megfelelő funkció 

megtalálásának a függvénye. 
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15. kép: A KGY3 programpont elemei és a kert úthálózata – Dr. Szikra Éva vázlata alapján 

 

 Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A kúria helyszínén történő fejlesztések a település 

kínálatát több lábra helyezik a kulturális és bor-gasztro turizmus által, ami egyúttal 

termékfejlesztést és a helyszín fenntartható működését is segíti a fejlesztés nyomán keletkező 

többletbevételekből. 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

Ezen területen specifikusan: 

- Deák Ferenc Kúria és Múzeum – virágos fogadó tér, kerti sétány, lugas és rendezvénytér kialakítása 
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- bio-árok, fenntartható vízgazdálkodású park létesítése 

- túraútvonal és szilárd burkolatú kerékpárút a Kúria és Deák Ferenc utca mentén, valamint túraútvonal 

kialakítása a Kehida-patak, Bokros-árok és Zala folyó adta területen
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-Kossuth Lajos utca teljes szakasza (3-4. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

KGY10 - Belterületi közlekedési infrastruktúra minőségi fejlesztése 

• Tevékenység: A belterületi utak vonzerők és szolgáltatások színvonalához való minőségi 

fejlesztése mind a két településrészen, illetve azt összekötendően is. A jelenlegi burkolt és a még 

burkolatlan járdák felújítása korszerű, kiselemes, vízáteresztő térkőburkolat felhasználásával. Az 

egyes községrészek közötti megkülönböztetés céljából, a kehidai, illetve a kustányi községrészen 

lerakott térkövek más-más színűek lennének. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A településen a fenntartható közlekedés előtérbe 

helyezésével erősödik a gyógyhelyi hangulat, illetve a gyógyhelyi környezeti tényezők javulásához 

is hozzájárul a projektelem. 

Ezen területen specifikusan: 

- Kossuth Lajos utca fásítása 

- gyalogos kapcsolat fejlesztése, kerékpár- és sétaút létesítése a Kossuth Lajos utca mentén 

- bio-árok, fenntartható vízgazdálkodású park kialakítása 

- „Virágos Magyarország” mozgalomba való bekapcsolódás 

- információs pont, e-busz, e-bike kölcsönzés a település frekventált, központi területén 
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-Termálfürdő (5. ábra) 

KGY1 - Gyógyhelyi sétány kialakítása 

• Tevékenység: A Dr. Kovács Lajos sétány gyógyhelyi sétánnyá fejlesztése, a település 

méretéhez, jellegéhez illő, illetve azt formáló módon utcabútorok, közterületi installációk 

elhelyezése. A sétány déli végén kialakítandó közparkjellegű zöldfelület, mely szervesen 

kapcsolódik a sétányhoz, illetve a strandfürdő zöldfelületeihez is. Az itt tervezett elemek kneipp 

sétányt, játszókertet, pihenő és meditációs pontokat, mikrodombokat és szivárogtató kőkertet 

foglalnak magukba. A fürdő zöldfelületek menti szakaszán új, határoló kerítés épül. A sétány 

nyugati oldalán, egyoldali fasor létesül. A zöldsávokban vízjelző, gyeppótló növények 

beültetésével, szikkasztó, párologtató kőkertek létesítése javasolt. A meglévő aszfaltburkolat 

megtartása mellett, csak helyenként épül térkőburkolat, a pihenőpontok, a szolgáltató funkciót 

ellátó kioszkoknál. A kioszkok kétoldali működésűek, a fürdő és a sétány irányában is ellátnak 

kereskedelmi és szolgáltató funkciókat. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A gyógyhelyi sétány a fő települési vonzerő fürdő, illetve 

a helyi szálláskapacitások mintegy 70 %-át adó szálláshelyek közvetlen környezetében, azokat 

összekötve jön létre. A fejlesztésnek köszönhetően a sétány mentén további szálláshelyek és 

vendéglátóhelyek, egyéb szolgáltatások megjelenése várható, így ösztönözve a KKV szektor 

helyi fejlesztéseit. A sétányhoz csatlakozik a település egyik további új attrakcióeleme, a 

multimédiás szökőkút. 

KGY2 - Multimédiás szökőkút létrehozása 

• Tevékenység: A gyógyhelyi sétányhoz csatlakozva új attrakcióként egy multimédiás szökőkút 

kialakítása, ahol vízsugár, hang és fényeffektet kerülnek alkalmazásra. A szökőkút az 

időszakokhoz kötött, programozott ’műsorával’ garantált programként is megjelenik a gyógyhely 

kínálatában. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Kehidakustány számos magyarországi gyógyhelyhez 

viszonyítva viszonylag új településképpel és szolgáltatásokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi új, 

arculatformáló vonzerők kiépítését. 

Ezen területen specifikusan: 

- gyógyhelyi sétány kialakítása 

- multimédiás szökőkút létrehozása 

- települési közpark kialakítása 

- tervezett kerékpár- és sétaút kialakítása a Kossuth utca mentén, tervezett szilárd burkolatú kerékpárút 

a malom utca mentén, túraútvonalak létesítése az árterületen 
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-Jóléti park (6. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

KGY8 - Jóléti park kialakítása 

• Tevékenység: A település legnagyobb vonzerejét jelentő fürdő és a szomszédos golfpálya 

közvetlen környezetében multifunkcionális park kialakítása. A sétány déli részéhez nagyméretű 

zöldfelület kapcsolódik, mely áradások idején vízjárta. A park kiválóan alkalmas úgynevezett 

vízparti barangolások céljából kialakított, speciális sétautak elhelyezésére. Egyes pontokon a 

vízparti növényzet, állatvilág bemutatására is sor kerülhet. Az útvonalak minden esetben a 

talajsíktól elemelt, úgynevezett lebegő sétányok lennének, faburkolattal ellátva. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Fejlődik a gyógyhelyi környezethez illeszkedő 

településkép. A szabadon látogatható terület és szolgáltatásai a településre érkező 

célcsoportokat egyaránt kiszolgálják, mind a nagyobb hotelek, mind a házon belüli 

szolgáltatásokkal kevésbé rendelkező kisebb szálláshelye vendégeit, továbbá a napi látogatókat. 

Ezen területen specifikusan: 

- jóléti park, sétány, pihenő park kialakítása 

- túraútvonal kialakítása a Zala és a Bokros-árok környezetében, időszakos gázló, átkelési lehetőség 

kialakítása 
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-Holt-Zala és környéke és a romtemplom (7. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

KGY7 - Árpád-kori templom rekonstrukció 

• Tevékenység: A település legkorábbi emléke a valószínűleg 1200-as évekből származó 

templomrom, ami korábban jelentős búcsújáróhely is volt. A település külterületén található 

templom természetközeli környezetben kerül fejlesztésre és a településhez kijelölt, gyalogos–

kerékpáros útvonallal csatlakozik. A zarándokturizmus potenciális helyszíne, illetve a környezet 

további, lelki egészségmegőrzést szolgáló programoknak is helyet fog adni. 

• A rekonstrukció lehetőségei: A megújítás lehetőségei és feltételei között elsőként a rom 

környezetének rendezését kell említeni. Közösségi alkalmak helyszínéül a hely csak átfogó 

környezetrendezéssel tehető. A romépület megóvásának alapmegoldása a romkonzerválás. Ez 

a szabadon álló falak körüli vízelvezetés, drén-hálózat kiépítésével kezdődik, a falak 

kiszárításával és esetleg utólagos szigetelésével folytatódik, majd a falkoronák védelmével 

fejeződik be. A romkonzerválás önmagában nem elegendő, a szabadon álló falak évenkénti 

karbantartása is szükséges a tartós eredményhez. A templomrom elképzelt, új közösségi, 

szakrális funkciójához alkalmasabbnak tartanánk védőépület létesítését. A védőépület építése 

egyben a templomrom tömegrekonstrukcióját is jelentené. A kortárs építészet eszközeivel, 

megkülönböztető anyaghasználattal történő kiépítés megvédené a befoglalt maradványokat. A 

létrejövő szakrális tér a közösség emlékezetét és jelenkori igényeit egyszerre tudná szolgálni. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A település turisztikai kínálatát a kulturális, vallási 

turizmus irányába bővíti, illetve új helyszínként elősegíti a desztináció egyenletesebb turisztikai 

terhelését. A település egyik legjelentősebb kulturális örökségének fennmaradása hosszabb 

távon biztosított lesz. 
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Ezen területen specifikusan: 

- túraútvonal, faburkolatú feltáró sétány kialakítása a Holt-Zala és a Zala környezetében 

- vízimadarak megfigyelésére szolgáló madárles kialakítása a területen 

- romtemplom bemutatása, gótikus templomkertet idéző kert kialakítása 
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-Sportpálya és közpark (8. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

Ezen területen specifikusan: 

- túraútvonal és szilárd burkolatú kerékpárút kialakítása a településszövetet áthálózva, kapcsolatot 

teremtve több funkcionális egység, terület között 

- erdei sétaút létrehozása, bekapcsolása a túraútvonalak rendszerébe 

- sportpálya, játszótér, pihenő park, virágos mező kialakítása 
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-Ifjúsági közösségi tér, tájház és Mariska-udvar (9. ábra) 

KGY4 - Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése 

• Tevékenység: A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

felméréstől az információs táblázáson át a terepi infrastruktúra (pihenők, kisebb vonzerők) 

kialakításáig. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében 

található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, 

kerékpár), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni. A 

gyalogútvonal direkt kijelölésére házfalakon, járdák mentén képzőművészeti alkotások 

helyezhetők el. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: Az egészségturizmushoz kapcsolódóan az aktív 

kikapcsolódás feltételeinek javításával bővül a település turisztikai kínálata, illetve vállalkozók 

bevonására is van mód a termékfejlesztésben, a szolgáltatások nyújtásában. 

KGY5 - Gyógynövény udvar fejlesztése 

• Tevékenység: A településen az elmúlt években önerőből kezdett kialakulni egy kisebb léptékű 

új vonzerő, a gyógynövény udvar, ami önkormányzati területen, a szintén látogatott tájházzal 

szomszédságban helyezkedik el. A fejlesztés keretében a helyszínen a fő kínálat, a 

gyógynövénykert kerül fejlesztésre, egy kisebb, falusias hangulatú rendezvénytér, illetve a 

látogatók kiszolgálására helyi termék bemutatóhely és vizesblokk. A gyógynövénykert bővítésére 

a telek hátsó részén kerülhet sor. Ehhez kapcsolódóan szükséges a termesztendő, a céloknak 

megfelelő gyógynövényfajok kiválasztása. A gyógynövénykert, tankertekkel történő bővítésével, 

oktatási funkciót is elláthat, megismertetve a látogatókkal a gyógynövényfajokat, amelyekből a 

korábban említett helyi termékek is készülnek. A „Tündérkert”, mint kezdeményezés folytatása 

javasolt. Célja, az újszülöttek számára, névre szólóan ültetett fákkal kialakított kert létrehozása, 

a gyógynövénykert szomszédságában. A mezőgazdaságban régen használt eszközök 

bemutatása, használata és annak tovább gondolása továbbra is szükséges, megtartandó 

programelem. 

• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A fejlesztés elősegíti a turisztikai kínálat 

egészségturizmusra épülő, de a gyógyvíztől eltérő kínálati elem bevezetését. 

KGY9 - Aktív ifjúsági közösségi tér fejlesztése 

• Tevékenység: A kustányi településrész középpontjában lévő önkormányzati ingatlan 

fejlesztésével ifjúsági központ létrehozása. Sportolásra alkalmas, sporteszközök elhelyezésével, 

egy szabadtéri találkozási központ létrehozása, a község lakosainak és az üdülő turisták 

számára. 
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• Kapcsolódás a célállapot eléréséhez: A projektelem eredményeként kedvezőbb településkép 

alakul ki. A fejlesztendő szolgáltatások elsősorban az ifjúsági korosztályt célozzák, ami új 

célcsoportot jelent a desztináció esetében. 

Ezen területen specifikusan: 

- ifjúsági központ, ifjúsági közösségi tér létrehozása 

- hagyományőrző udvar, előkert és paraszti kert kialakítása, fejlesztése a tájháznál 

- gyógynövény udvar és gyógynövénykert fejlesztése a Mariska-udvarnál 

- túraútvonal és szilárd burkolatú kerékpárút létrehozása a Hunyadi János utcán, megteremtve a 

kapcsolatot a településközpont és a tájház, valamint a Mariska-udvar között 
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-Zala-folyó árterületét érintő fejlesztési elképzelések (16-18. kép) 

A program tartalmazza a Zala-híd egyik oldalán kerékpáros és konzolos gyalogos járda létesítését, 

továbbá a Zala-folyó árterületein belüli gyalogos-kerékpáros hidak létesítését. Továbbá átereszek 

alkalmazását a Zala-folyót kísérő árkok felett. A vízjárta területen elhelyezendő tanösvények kijelölése a 

folyó mentén javasolt. A tanösvény a terület feltárásával bemutatja a helyszínre jellemző honos állat-, és 

növényvilágot. A nyári, legelőgazdálkodás eszközei – például gémeskút -, hasonlóan bemutatásra 

kerülhetnek, mint a gyógynövénykert esetében. 

 

16. kép: A felduzzadt Zala 

 

17. kép: Gémeskút - bemutatandó elem 
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18. kép: Meglévő híd 
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III. Várható hatások 

A gyógyhely-fejlesztési projektek hatása leginkább azokkal az indikátorokkal mérhetőek, amelyek kínálati 

oldalról a létrejövő turisztikai attrakciókkal, keresleti oldalról pedig a vendégforgalommal kapcsolatosak. 

Kínálati oldalról az újonnan kialakított élményelemek és helyszínek, a tervezett nagyrendezvények száma 

sorolható ide, keresleti oldalról pedig az önkormányzat bevétele, a vendégek és vendégéjszakák 

számának növekedése, valamint a vendégelégedettség fokozódása. A megalapozottan várható 

vendégszám-növekedés 10-15 %. 
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