
A Balaton Keleti Kapuja 
Turisztikai Egyesület



Legfontosabb adatok

• Alapításának éve 2007

• Tagok száma jelenleg 103 fő, ebből egész évben aktív 60 fő

• Tag települések: Balatonkenese Város Önkormányzata, Balatonfűzfő 
Város Önkormányzata, Balatonakarattya Község Önkormányzata, 
Küngös Község Önkormányzata

• Üzemeltetett irodák száma: 1 iroda, és 1 nyári infó pont

• Elnökség létszáma: 3 fő (Hartai Edvárd elnök, Turi Ferenc alelnök, 
Puskás Róbert gazdasági vezető)

• Munkaszervezet létszáma: 2 fő 



A Balatonkenesei Tourinform Iroda

• Tevékenységek: 

• Településre látogatók fogadása magyar, német, angol, spanyol nyelven

• A helyi lakosok tájékoztatása a Magyar Turisztikai Ügynökség 
programjairól, pályázatairól

• Turisztikai továbbképzéseken való részvétel: tájékoztatási rendszer, 
NTAK, Neta, Google alkalmazások, kommunikációs tréningek

• A Neta keretein belül a Nemzeti Turisztikai Adatbázis naprakészen 
kezelése: Balatonkenese, Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Litér, 
Várpalota, Vilonya, Pétfürdő, Ősi településeken









Jövőbeli MTÜ tervek

• Pályázati felhívások irodák számára

• Azon települések turisztikai pályázatainak támogatása, ahol van 
Tourinform Iroda

• A balatonkenesei iroda a Mátraházai Tourinform Találkozó 2019. 
júniusi konferencián elhangzottak alapján az ország TOP 20 irodájának 
tagja, kiemelt partner

• Hogy miért? Irodalátogatottsági statisztikai folyamatos megküldése 
részletesen, NETA informatikai szoftverének fejlesztésében való 
részvétel, Faliújság feladatainak elvégzése, próbavásárlás eredményei 
átlag felettiek, szakképzett munkaerő



A turisztikai egyesület rendszerének 
bemutatása

• Hogy dolgozik munkaszervezetünk?

• Folyamatos kommunikáció egymással, az elnökség lektorálási 
folyamatban vesz részt, iránymutatást ad.

• Mutassuk meg, hogy megy ez a 21. században! 







Új kedvezménykártya bevezetése

• Az eddigi turistajegy tovább gondolása

• Éttermek, attrakciók, vendéglátóegységek csatlakozása

• A tdm kártyarendszer itt füzet formájában valósult meg

• Az egyesület szállásadói igényelhették, amennyiben befizették az 
idegenforgalmi adót (1 fizetett vendégéjszaka/ 1 turistafüzet

• A július közepén induló szolgáltatást 3000 turista vette igénybe







2020-as bővítési tervek

• Sobri Jóska Kalandpark (megegyezve)

• Balatoni Bob (megegyezve)

• Tourinform ajándékbolt (megegyezve)

• Balatonkenesei Tájház (testületi engedélyre várva) -10%

• Veszprém Állatkert (tárgyalás alatt)

• Balatoni Csillagvizsgáló (tárgyalásra készülve)

• Fordított ház (tárgyalás alatt)

• Bahart (tárgyalás alatt)

• Bella Zoo (tárgyalás alatt)



További egyesületi éves feladatok

• Magyar TDM Szövetség konferenciáin való részvétel, TDM szervezet 
képviselete

• Magyar Turisztikai Ügynökség továbbképzésein, és konferenciáin való 
érdekképviselet

• Balaton Turizmus Szövetség gyűlésein történő információcsere a 
Balaton Turizmusban érdekelt szervezeteivel

• Balaton Fejlesztési Tanács továbbképzésein, és előadásain való 
részvétel, önkormányzatnak beszámoló készítése

• Tourinform Szövetség gyűlésein, illetve továbbképzésein való 
részvétel



Programokon, kiállításokon való részvétel
• Balatonkenese nyári programjain való információnyújtás, kutatások 

mintavételezésének elvégzése

• Utazási kiállításokon való részvétel (Hungexpo, Székesfehérvár), kutatások 
mintavételezésének elvégzése, települések, tagok népszerűsítése



Szállás foglalási rendszer üzemeltetés



Médiatartalmak gyártása

• A desztináció lakosságának tájékoztatása az őket érintő turisztikai 
tevékenységekről, szolgáltatók segítségnyújtása

• Kiadványok szerkesztése, átadása a Tourinform Szövetség 200 tagja 
részére

• Desztinációs honlap üzemeltetése évi kb. 30.000 egyéni látogató

• Facebook, Instagram hírek, tartalmak megosztása

• Árajánlatok, fejlesztési elképzelések összegyűjtése (pl. okospad, vagy 
településtábla)  képviselő testület elé terjesztés döntésre



Kutatások elkészítése

• Balatonfűzfő és Balatonkenese Városhoz kapcsolódó kutatások

• Utazás kiállításon való települési igény felmérése

• Balatonman kutatás  pozícionálás  testület elé terjesztés

• Balaton fesztivál, Keszegrágó Napok, Lecsó Fesztivál elégedettség felmérés

• Kirándulási szokások felmérése Tátorján Tanösvény Fejlesztési Terv 
elkészítése (folyamatban BFNP válaszára várunk)

• Strandok, települések infrastruktúrájának felmérése  ez segíti a 
településfejlesztési koncepcióba való illeszkedést

• Évről-évre folyamatos figyelemmel követés, vendégszokások változásának 
felmérése



Bahart jegyértékesítés

• Az idei év újdonsága, hogy nem csak Balatonkenese kikötőjéből, 
hanem Balatonfüredi, és Siófoki sétahajózásokra is lehetett jegyet 
vásárolni az irodában. Az irodában bármely menetrend szerint 
közlekedő hajójáratra árusítottunk jegyet. 

• További szorosabb együttműködésre törekszünk a Baharttal.



Kerékpárbérlési lehetőség

• A bringaparkos pályázat kerékpárjainak kikölcsönöztetése a nyári időszakban

• Kb. 30 kölcsönzést bonyolított le az egyesület augusztus elejétől

• Befolyó bevétel 40-50 ezer forint



Desztinációt népszerűsítő termékek 
értékesítése

• Bögrék

• Képeskönyvek

• Mágnesek

• Párnák

• Puzzle

• Kulcstartók



TDM fejlesztési elképzelések

Településbővítési tervek:

• Falusi turizmus desztinációs vonal: Balatonfőkajár, Balatonvilágos, 
Küngös, Csajág

• Balatonakarattya Község aktívabb bevonása a turisztikai életbe

• Balatonfűzfő Várossal együttműködés hosszú távon, 
turizmusfejlesztés háttérmunkájának segítése



• Szorosabb együttműködés a turisztikát érintő önkormányzati 
pályázatokról

• MTÜ által meghirdetett pályázatok beadásával kapcsolatosan 
tanácskozási jog (pl. leendő strandfejlesztési pályázat)  nyári strandi 
infrastruktúra felmérésnek megfelelő fejlesztés kidolgozása

• Önkormányzati LEADER és TDM LEADER pályázatok együttes beadása, 
tanácskozás testülettel

• KDOP pályázat lezárásával kapcsolatos segítségnyújtás

• Településfejlesztési- és turisztikai bizottság ülésein való megjelenési 
lehetőség tanácskozási joggal



Projektötlet



Balatonkenese Város Köztéri hirdetőtábláinak 
megújítása



Hogy miért van rá szükség?





Projektötlet indoklása
Miért a hirdetőtáblák?

• A településen a hirdetőtáblák a 90-es években voltak utoljára cserélve

• Nem zárhatóak, illetéktelenek is használatba veszik

• Nincs kontrollálva rajta a tartalom

• Nincs a táblák karbantartásának felelőse

• A jelenlegiek rontják a településképet, a település turisták által való 
megítélését

• Szeretnénk, ha a környező települések programjai is hirdetve 
lennének egész évben Balatonkenesén, ezzel is közelebb hozva a 
desztináció településeinek közösségét egymáshoz



Az üvegvitrinek elhelyezése

• Városközpont 2 db (Városháza, és buszmegálló)

• Széchenyi Park

• Vasútállomás

• Fő utca bevásárlórész

• Sétány

• Alsórét

• Lakótelep

• Tátorján játékvár 





Várható hatások sikeres pályázat esetén

• Közösségek egymáshoz közelebb kerülése

• Települések programjain nagyobb részvételi arány

• Lakosok bekapcsolódása más települések életébe

• Tisztább településkép

• Lakossági tájékoztatás magasabb szintre emelkedése

• Kizárólagosan csak a desztinációt érintő programok, hírek és 
események kerülnek kihirdetésre

• A turisztikai egyesület és a tdm munkájának segítése



Köszönöm a figyelmet!


