
Nyugat-Balaton

1.   Helyi kihívások, amelyek elindították a folyamatot…

- Nyugat –Balatoni kistérség mostohahelyzete a Balaton régióban
- vízminőségi problémák miatt kevesebb vendég
- nincs image, nincs terv a csökkenő vendéglétszám ellensúlyozására
- Tourinform iroda helyzete: 

- az MT Rt.-vel kötött névhasználati szerződés csak non-profit jellegű tevékenységet
engedélyez, gyakorlatilag információs irodaként működik .
- az MT RT. műkődési jellegű költségeket nem támogat, így az alapfinanszírozás terhe
a  fenntartó  önkormányzatra  hárul.  Az  önkormányzati  forrás  kevés  a  térségi
marketingmunkához. A keszthelyi Tourinform több települést képvisel, a finanszírozást
ennek megfelelően több településnek kellene felvállalni.  Az együttműködés csírája a
Tourinform iroda működtetése kapcsán bontakozik ki. 

- a térség tőkeerős vállalkozói önállóan jelennek meg a piacon, csak saját szolgáltatásukra
koncentrálva, amely kevésnek bizonyul a turista által elvárt élmény szempontjából,

- a kisvállalkozások semmilyen formában nem tudnak önállóan megjelenni a piacon,

             - itt is előtérbe került a Tourinform, a kisvállalkozókat segítheti a piacra jutásban,
térítés ellenében. A kisvállalkozók kezdenek együttműködni az irodával, a Tourinform iroda
ettől  kezdve  nemcsak  passzív  információs  iroda,  hanem  aktívan  reklámozza  a  térséget,
invitálja a turistát az adott terület meglátogatására.

- kevés az invitatív anyag, még kevesebb a több szolgáltatást összefogó ajánlat, egyenként
sem az önkormányzatok, sem a vállalkozók nem sikeresek a piacon,

- az aktív turizmus térhódításával már egy település ajánlata is kevés, a turista desztinációt
választ,  azaz legalább akkora területre  kíváncsi,  ahol  az elvárt  élményt  (élménycsomagot)
megkapja, csak utána keres ehhez szolgáltatókat. Ennek felismerése nyomán a szolgáltatók
elkezdenek térségben gondolkodni, kialakul a természetes turisztikai térség, amelynek határait
nem a politika határozza meg. 

-  a  természetes  turisztikai  kisrégió  „megalakulásával”  szükségessé  válik  egy  kisrégiós
turisztikai szervezet megalakítása. A Nyugat-Balatonon turisztikai munkaszervezetként alakul
meg 2000-ben a Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht, a Tourinform iroda munkaszervezetét
magába integrálva.

2. Konkrét eredmények ismertetése
- megvalósul eleinte 7, majd 11 önkormányzat együttműködése a turisztika területén,

- 11, majd hamarosan 23 vállalkozás viszi ajánlatait együtt a piacra, jelenleg több mint 40
vállalkozás és 4 civil szervezet partnere a Kht-nak,

- 2004: megjelenik az első  térségi invitatív kiadvány, és mellékleteként a partnerek közös
szálláskatalógusa. 23 idegenforgalmi vásáron vesz a Kht részt, elkészülnek az első tematikus
térségi térképek, felmerül a közös honlap igénye is,

-  2005:  megjelenik  a  Nyugat-Balatoni  Travel  Magazin,  elsősorban  még  a  Balatonra
koncentrálva,  a  vállalkozói  ajánlatok  térségi  „csomagokban”  jelennek  meg,  így  nemcsak
hatékonyabb, de költségtakarékosabb is a megjelenés. Elkészül a west-balaton.hu weboldal



első  változata,  gyakorlatilag  3  kistérség:  Keszthely-Hévíz,  Tátika-Rezi,  és  a  Kis-Balaton
társulások együttműködésében.

-  a  partnerek  számára  kidolgozott  szolgáltatási  csomagok  „árának”  köszönhetően  a
vállalkozói bevételek néhány millió forintról három év alatt 16 millióra növekedtek, amely
már komolyabb marketingmunkát is lehetővé tesz, 

- 2000-ben az önkormányzati támogatások a bevételek közel 90 %-át teszik ki, 2006-ban már
a vállalkozási bevételek (partnerek befizetései, tagdíjak, pályázati bevételek, egyéb bevételek)
már meghaladják az önkormányzati támogatásokat. 

- térségi információs térkép településtérképekkel, kerékpáros túratérkép, gyalogtúratérkép, stb

-  a  vállalkozók  által  befizetett  összegek  látszólag  teljes  egészében  a  marketingmunkára
fordítódnak, de javarészt fedezik az önkormányzatok marketingfeladatait is, így mindkét fél
költségtakarékosabban tud a piacra lépni. 

- 2007: megjelenik a Travel Magazin 3. kiadása, tükörszerkesztéssel, egyik oldalon a Balaton,
másik  oldalról  Hévíz  címlappal.  11  település,  több  mint  40  vállalkozás,  és  a  fontosabb
kirándulóhelyek  ismertetésével.  Megújul  weboldal  is,  az  új  formáció  már  az  on-line
szállásfoglalást is lehetővé teszi. 

- a közös marketingmunka 2006-ban 42 vásári részvételt tesz lehetővé, saját önálló pulton. Az
eleinte csak német vásárok mellé felkerülnek belföldi, lengyel, szlovák, cseh, dán, holland,
belga, és angol vásárok is. A vásárokra sok esetben attrakciót is szállítunk (népitánc, bor-
pálinka-  és ételkóstoltatás,stb)  

- évente 12-15 study tourt invitálunk a térségbe. A vállalkozók ingyenes, vagy kedvezményes
szolgáltatásokkal segítik a tanulmányutak sikerét.

- a Kht 2007-ben már teljes körűen együttműködik a Balatoni Regionális Turisztikai Irodával,
azaz az állam által fenntartott turisztikai szervezettel.

- turisztikailag fontos rendezvényeket szervezünk, vagy támogatunk. (Nyári Színház, Motoros
Találkozó, vízi sport események)

-  folyamatos  filmkészítések,  melynek  eredményeképp  térségi  DVD  is  készül,  amely  8
rövidfilmet tartalmaz.

3. A szervezet tevékenységei
A  tapasztalatok  azt  bizonyítják,  hogy  konkrét  akciótervhez  könnyebb  megnyerni  akár
vállalkozókat,  akár  önkormányzatokat,  mint  csak  úgy  egy  jövőbeni  lehetséges
együttműködéshez.  Az  is  tapasztalat,  hogy  legegyszerűbben  (legelőször)  talán  közös
marketingakciók keretében alakulhat ki az együttműködés. (közös kiadvány, weboldal, stb.)
Ezért feltétlenül fontos, hogy ilyen tervvel már az alakulás pillanatában rendelkezzünk.

-    üzleti  terv,  vagy  gazdálkodási  terv  készítése  .  Ez  áll  egyrészt  marketing  tervből  (mit
szeretnénk elérni, és ahhoz mit kell csinálni), illetve pénzügyi tervből (mennyibe fog kerülni).
E  tervek  birtokában  van  turisztikai  jövőképünk,  illetve  egyben  ajánlatunk  is  mind  az
önkormányzatok,  mind  a  vállalkozók  felé.  A  pénzügyi  terv  segítségével  a  tagdíjak  is
könnyebben állapíthatóak meg, és a működési költségeket is előre kalkulálhatjuk, könnyen
kiderül, hogy a marketingtervünk megvalósítható-e. 

- tagság szervezése. Mindenféle tévhittel ellentétben ez az egyik legnehezebb, és legfontosabb
tevékenység.  A  leendő  tagokat  sokszor  még  konkrét  üzleti  terv  birtokában,  saját  üzleti



érdekének  számszerű  bizonyításával  is  nehéz  meggyőzni.  A  szervezés  nem  áll  meg  a
„beszervezésnél”, a tagsággal folyamatos konzultáció szükséges, legalább évenként írásban is
célszerű elégedettségi véleményt kérni.

-  szervezetfejlesztés. A  működés  folyamán  folyamatosan  adódnak  kérdések,  amelyekre
megoldást  kell  találni.  Fontos,  hogy  minden  partner  hallathassa  a  hangját,  de  az  sem
egészséges,  ha  ezt  túlzásba  viheti.  A  döntési  mechanizmusra  nincs  igazán  jó  recept,  a
Társasági szerződés, vagy Alapító okirat rögzíti ugyan a folyamatot, de ennek gyakorlatban
történő  megvalósítása  egészen  különböző  lehet.  A  Kht  esetében  a  marketingmunkával
összefüggő döntéseket az un. marketing taggyűlés hozza meg, ahol minden partnerünknek egy
szavazata  van,  függetlenül  a  befizetett  díjaktól,  viszont  a  Társasági  szerződésben  leírtak
szerint a törzstőke 40 %-át meghaladó pénzügyi döntéseket a tulajdonosi taggyűlésnek kell
meghoznia, így a marketing taggyűlés döntéseit a tulajdonosi taggyűlésnek jóvá kell hagynia.

-  a  marketing  tervben  leírtak  megvalósítása  Rendkívül  fontos,  hogy  a  marketing  terv
megvalósítható legyen, illetve legyen aki megvalósítsa (munkaszervezet), mert a tagság ahhoz
adja a pénzét. Ha a tervek nem, vagy nem úgy valósulnak meg, ahogy azt a tagok elvárják,
elkezdődhet  egy  bomlási  folyamat.  Szintén  fontos,  hogy  a  vállalkozókat  ne  csak  az
ötletelésbe, tervezésbe vonjuk be, hanem a gyakorlati munkába is. 

A marketingtevékenység főbb pontjai: 

-  vonzerőleltár készítése, és naprakészen tartása

- kiadványok (invitatív jellegű, szálláskatalógus, tematikus kiadványok, térképek)

- turisztikai weboldal működtetése (lehetőleg invitatív és üzleti részekkel) 

- részvétel turisztikai vásárokon, road show-n, egyéb turisztikai rendezvényeken

- study tourok szervezése a média és a szakma számára

- turisztikai termékfejlesztés, és annak promorciója

-  vállalkozási tevékenység   Általában mindig  a pénz,  ami  kevés.  Magyarországon az
alulról  építkező  turisztikai  szervezetek,  vagy  gazdasági  társaságok  egyenlőre  nem  állami
segédlettel  működnek,  ezért  szükség  van  olyan  tevékenységre  is,  amely  bevételt  hoz  a
szervezetnek.  A  marketingmunka  egy  jó  része  is  felfogható  vállalkozási  tevékenységnek
(kiadványok,  weboldal,  vásárok),  amely  során  a  szervezet  gyakorlatilag  megszervezi  és  a
vállalkozókkal „megfizeteti” az adott projektet. Ha ügyesen sáfárkodik a befizetésekkel, pl.
olcsóbban végigvisz egy akciót, mint az a tervben szerepel, olyan pótlólagos forráshoz jut,
amelyből non-profit jellegű tevékenységet tud finanszírozni. (így készült nálunk pl. az első
kerékpáros túratérkép)

4. A szervezet létrejötte
A szerveződés két alapról indult. A kihívásokról volt már szó, az „együttgondolkodásban”
úttörő  szerepet  játszott  1994-től  a  Keszthely-  Hévíz  Kistérség  és  Keszthely  város
Önkormányzata. A kistérség a Nyugat-Balaton gondolatnak és területének megszületéséből,
Keszthely  város  a  Tourinform  munkájának  reformjából  indult  ki.  Fontos  megemlíteni  a
Keszthelyi Vállalkozói Klubbot, ahol a vállalkozók egy része az önkormányzattól függetlenül
már szorgalmazott egy esetleges turisztikai együttműködést.

A szervezet  formáját  illetően kezdetektől  vita  volt,  vajon az  egyesület,  vagy a non-profit
jellegű gazdasági társaság a megfelelőbb forma-e. Az alapító vállalkozók biztosabbnak látták,



ha az utóbbi alakul,  az egyesületekre amúgy akkor még példa sem volt.  A vitafórumokat
követően  a  kistérségi  szervezet,  a  keszthelyi  önkormányzat  és  a  vállalkozói  klub  együtt
„szólította”  meg  a  térség  vállalkozóit,  és  önkormányzatait  egy  közös  marketingszervezet
létrehozására.

A turisztikailag indokolt közös fellépés, „térségben gondolkodás” mellett a gazdasági társaság
munkája  a  vállalkozók számára  szervezett  marketingakciók által  anyagi  haszonnal  is  járt,
gyakorlatilag a közös fellépés kifizetődőbb volt számukra, mint ha egyénileg lépnek a piacra.
A Tourinform iroda mint munkaszervezet integrálódott a Kht-ba, ami nagyon lényeges elem,
mert a Kht egyébként 1 fővel (alapításkor) nem lett volna képes érdemi munkát végezni. A
Tourinform iroda esetében is előnyös volt az integrálódás, hiszen így már megvalósulhatott a
térségi finanszírozás, illetve a vállalkozókkal történő nemcsak alkalmi jellegű együttműködés.

A Társasági Szerződés aláírására 2000-ben került sor, 7 önkormányzat, és 10 vállalkozó által.
A szerződés rögzít bizonyos jogköröket, és döntési folyamatokat, de sokkal inkább a jog, mint
az élet  szülte.  A társasági  szerződés mellett  született  mindjárt  egy szindikátusi  szerződés,
amelyben rögzítésre került, hogy minden alapító évente a minimum törzstőkéjének megfelelő
összeget  köteles  hozzájárulásként  befizetni  a  közös  térségi  munkához.  (erről  bővebben 6.
fejezetben)

5. Tagok  
A Nyugat-balatoni Térségmarketing Kht az alábbi tagokkal rendelkezik:

- önkormányzatok – vállalkozók – civil szervezetek (turisztikai egyesületek) 
Minden  szervezetben  az  válik  taggá,  akit  valami  –  nem feltétlen  anyagi  -  érdek  odafűz.
Legfontosabb  tehát  megtalálni  azt  az  érvet,  ami  indokolja  a  közös  munkát.  Az
önkormányzatok  esetében  ilyen  érv  volt  pl:  a  közös  szervezet  hatékonyabban  látja  el  a
munkát,  önkormányzat  helyett  is  ellátja  a  munkát,  olyan  önkormányzatok  is  szerephez
juthatnak, amelyek egyedül nem lennének képesek piacra lépni, stb. A vállalkozók felé az
egyik legfontosabb érv a pénz, megéri-e anyagilag a tagság, végez-e olyan tevékenységet a
szervezet,  amiből  közvetlenül,  vagy közvetve (!)  haszon származhat.  Ezért  fontos, hogy a
szervezet  már  az  alakulása  előtt  rendelkezzen  legalább  elképzelésekkel,  de  még  jobb,  ha
konkrét tervekkel, arról már nem is beszélve, ha üzleti terve is van. Természetesen vannak
idealista érvek is, de azokat itt felesleges lenne taglalni.  

Az  önkormányzatok  esetében  a  7  alapító  tag  mellé  hamarosan  még  négy  került  partneri
viszonyba a Kht-val. Az önkormányzatok elsősorban a térségi anyagok elkészítését várják el a
Kht-tól, illetve hogy segítsük a települési szintek kialakítását, és működését.

A vállalkozók a elsősorban közös marketingtevékenységben találják meg érdekeltségüket. Az
alapító 10 vállalkozásból 3 nem idegenforgalmi cég. A gazdasági társaság esetében az új tagot
minden  esetben  be  kellene  a  cégbíróságon  jegyeztetni,  ami  szerződésmódosítást  igényel.
(erről  bővebben  a  7.  fejezetben)  Az  együttműködésnek,  partneri  viszony  kialakításának
viszont nincs akadálya, így az eleinte zárt társaság 2003- őszétől mindenki számára nyitottá
vált. A tagság zöme jól működő kis- és középvállalkozás (kisebb szállodák, panziók, nagyobb
éttermek, csárdák), de a tagok között szerepel több nagy szálloda, sőt szállodalánc is. De a
partnerek közt található kirándulóhely, vagy attrakciót üzemeltető társaság, utazási iroda, sőt
erdészet is.

A kisebb magánszálláshelyek, szobakiadók ma már csak szervezetükön keresztül tagok. A
TDM rendszer  felépítése  is  így kívánja,  de  a  gyakorlat  még inkább.  A szobakiadók csak



együttesen  képviselhetnek  akkora  erőt  vagy  befolyást  egy  térségi  munkában,  hogy
ellensúlyozzák a szállodák döntéseit, másrészt anyagilag is így éri meg nekik inkább. A Kht.
egyre inkább abba az irányba halad, hogy egy településről lehetőleg csak egy szervezet legyen
partnere,  s  ez  lehetőleg  településszintű  turisztikai  szervezet  legyen.  (ahol  van  turisztikai
egyesület,  ott  az,  ahol  nincs,  ott  a  szobakiadók  szövetsége,  ahol  egyik  sincs,  ott  az
önkormányzat) 

6. Finanszírozási struktúra 
Mint már volt róla szó, az együttműködés csírája a keszthelyi Tourinform finanszírozása körül
bontakozott  ki.  Az  első  elgondolások  szerint  egyrészt  a  Tourinform  térség  általi
finanszírozását kellett megoldani, másrészt a térségi marketingmunka anyagi hátterét kellett
biztosítani. 

Keszthely város továbbra is úttörő szerepet játszott, minden előzetes finanszírozási terv nélkül
a beszedett idegenforgalmi adó állami támogatással növelt összegének 10 %-át ígérte a közös
marketingmunkához.  Az  külön  kiemelendő,  hogy  ezt  az  összeget  nem  kizárólagosan  a
település érdekében munkálkodó szervezetre bízta, hanem a térségire! A fenti összegen kívül
a  Tourinform  működésére  is  biztosított  5  millió  forintot,  ez  nagyjából  a  Tourinform
működéséhez szükséges összeg 80 %-a volt. A többi település, és az alapító vállalkozók jobb
ötlet  híján  egy  szindikátusi  szerződést  kötöttek,  mely  szerint  minden  alapító  három éven
keresztül évente legalább az általa befizetett alaptőkének megfelelő összeggel járul hozzá a
költségekhez.  A  szindikátusi  szerződés  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  reményeket,  volt
szolgáltató, aki az alacsony befizetés mellett is nagyon sok szolgáltatást tudott igénybe venni,
de volt, aki semmit nem kapott a pénzéért, harmadrészt a fix összegek befizetése lehetetlenné
tette a tevékenységek bővítését.

2003  első  félévében  került  kidolgozásra  az  önkormányzatok  által  fizetendő  támogatás
reformjára,  amelynek  alapján  az  egyes  önkormányzatok  az  állandó  lakosság  arányában
járultak  hozzá  a  működési  költségekhez,  150-Ft/fő  kvóta  alapján.  2003.  augusztusában
megszűnt  a  vállalkozók  által  fizetendő  kötelező  jellegű  hozzájárulás,  helyette  a  Kht.
ügyvezetése vállalkozói  csomagokat  dolgozott  ki,  amely  szolgáltatások  igénybevételéért
fizetni kellett, viszont már nemcsak az alapító tagok, hanem bárki igénybe vehette azokat. A
Kht. így kialakult finanszírozása a következő elveken alapult:  az önkormányzati befizetések
biztosítják a működés költségeit, a vállalkozók által befizetett összegek a marketingmunkára
fordítódnak, sőt ebből az összegből az önkormányzatok számára végzett marketingmunka is
finanszírozható. 

A 2006-ban kidolgozott új rendszer legfőbb vonása, hogy mindenkire érvényes a díjfizetési
rendszer, nem tesz különbséget bejegyzett és együttműködő partner önkormányzat között és
– a legfontosabb – önkéntes alapon működik.  2007-től  tehát  az önkormányzatok számára
sincs  kötelező  jellegű  befizetés,  viszont  amelyik  önkormányzat  nem vállalta  a  díjfizetést,
azoknak a Kht. a továbbiakban nem szolgáltat semmit. A díjfizetés alapja a beszedett IFA és
az  állandó  lakosság  alapján  kerül  kiszámításra,  és  az  egyes  díjsávokhoz  konkrét,  előre
meghatározott szolgáltatások tartoznak.

Jelentős  a  változás  a  vállalkozói  oldalon  is:  2007-tól  a  vállalkozók  felé  alapdíj  kerül
kiszámlázásra – amely egyben a leendő egyesületi tagdíj elődje is, a szolgáltatásokat pedig
szabadon  válogathatják  össze,  a  vállalkozói  csomagnak  nincsenek  kötelező  elemei.  E
reformok alapján 2007-ben minden eddiginél több vállalkozó partnerünk lett, és jelentősen
emelkedett a partnervállalkozók által fizetett bevétel is.



A bevételek megoszlása  (kerekített, három év átlagában)
 - település (Keszthely) önkormányzatának tagdíj hozzájárulása 5 %.
 - település (Keszthely) Tourinform iroda hozzájárulása: 15 %
 - Keszthely település marketing: 15 %
 - település / térség vállalkozóinak tagdíj hozzájárulása 5 %.
 - települések civil szervezeteinek hozzájárulása 5 %.
 - települések (tagönkormányzatok) tagdíj hozzájárulása 7 %.
 - szponzoroktól 3 %.
 - pályázatokból 10 %. 
 - saját üzleti tevékenység eredménye 35 %.

A költségek összetétele  (kerekített, három év átlagában)
- Működési költségek összesen:  35 %,

 bérek és közterheik:  23 %.
megbízási díjak:  2 %
 irodahelység fenntartás (bérleti díj, rezsi, telefon, internet stb.):  10%.

- Szakmai munka költségei:  65 %
A  fenti  adatokból  egyértelműen  kitűnik,  hogy  a  Tourinform  iroda,  mint  munkaszervezet
önkormányzatok (elsősorban Keszthely) által történő alapfinanszírozása, és a Kht. saját üzleti
tevékenysége nélkül a szervezet nem lenne életképes. Tehát tényként megállapítható, hogy
munkaszervezet nélkül nem végezhető érdemi munka, ha nincs érdemi munka, a vállalkozók
nem fognak csatlakozni, és fizetni a szolgáltatásokért, így fedezet nélkül marad a marketing
is. A tagdíjbevételek csak jelképesek, a civil szervezetek (TDMSz) támogatása is a bevételek
alig 5 %-át teszi ki. Így az az elképzelés, hogy a mikrorégiós munkaszervezetet a települési
TDM szervezetek önállóan el tudják tartani, egyenlőre nem reális elképzelés. A mikrorégiós
munkaszervezetnek végeznie kell olyan munkát is (ez lehet marketing jellegű szolgáltatás),
amely  által  bevételhez  jut.  A  települési  TDM  szervezetek  a  mikrorégiós  szervezet
szempontjából  elsősorban  a  feladat-meghatározás  és  a  munkavégzés  szempontjából
fontosak, a finanszírozáshoz jelenleg nem elégséges a forrásuk.

7. Legnagyobb kihívások – főbb buktatók
-A munkaszervezet kérdése- Legfontosabb tapasztalatunk, hogy munkaszervezet nélkül
egy szervezet sem életképes. A Kht. alapításánál sem volt egyértelmű, hogy a már létező és
működő keszthelyi Tourinform irodát integrálják-e a gazdasági társaságba. Külön kérdés volt,
hogy végezhet-e egy iroda egyszerre két tevékenységet, vagyis elláthat-e települési és térségi
feladatokat is egyszerre? Bár ez a kérdés azóta is rendszeresen felmerül, minden elvi kétkedés
ellenére a gyakorlatban jól működik. Az is bizonyossá vált, ha nem integrálódik a Kht-ba a
Tourinform, a Kht önállóan nem lenne képes munkaszervezetet eltartani, így a feladatokat
sem  tudná  elvégezni.  Lehetséges  megoldás  a  jövőben,  hogy  a  települések  menedzserei
dolgoznának  a  térség  munkaszervezetében  is,  de  ennek  gyakorlati  megvalósítása  a
településszintek hiányosságai miatt várat még magára.

- üzleti terv-   Üzleti terv, vagy legalább egy előzetes marketingterv nélkül ne is álljunk
neki  szervezni.  Jó  kérdés,  ki  készítse  el  ezt  a  tervet,  amikor  még  nincs  szervezet,  de  a
szervezéshez is kell munkaerő. Célszerű, ha van Tourinform iroda, ott kezdeni. Ők tudnak
tervet készíteni, ha jól végzik a dolgukat, ismerik a vállalkozásokat, az önkormányzattal meg
közvetlen kapcsolatban vannak. Rendkívül fontos az önkormányzatot megnyerni, de tervek
hiányában a képviselőket is nehéz meggyőzni arról, hogy biztosítsanak forrást – és esetleg
adjanak át kompetenciákat. A vállalkozókat felkeresni konkrét terv hiányában – tekintve hogy
ők elsősorban a gazdaságosságot nézik – még felesleges is. 



Természetesen nem kell rögtön az elején valami nagy és szakmai szempontból profi üzleti
tervre  gondolni.  Már  az  is  terv  –  és  lehet  együttműködési  alap  –  hogy az  önkormányzat
megnyerése esetén mit tennénk abból a pénzből, amit forrásként átad. Ha az önkormányzat a
szerveződés mellé áll, netalán a szervezők között van, mint ahogy történ a mi esetünkben is,
sokkal könnyebb a vállalkozókat is megnyerni. A közös munka lehet eleinte egy egyszerű
kiadvány, vagy weboldalterv, ezzel már érdemes felkeresni a vállalkozókat is.

- Egyesület, vagy gazdasági társaság-  Komoly viták és nézeteltérések voltak, mely
formában alakuljon meg a térségi szervezet 2000-ben. (a településszint igazán nem jött akkor
szóba).  A  kistérség  az  egyesületi,  Keszthely  város  és  a  vállalkozók  a  gazdasági  formát
tartották életképesebbnek. 
A döntés a kht forma mellett született meg, gyakorlatilag önkéntes alapon meghatározva a
befizetendő  törzstőkét.  Keszthely  város,  mint  a  fő  finanszírozó,  erős  többségi  hányadot
birtokol (62 %), amely által egyedül is tud döntéseket hozni, így a döntések demokratikussága
veszélybe kerülhetne, ha élne ezzel a többségi szavazati jogával (szerencsére erre eddig nem
került sor).  Ha most alakítanánk gazdasági társaságot, valószínűleg a tagok egyenlő szavazati
aránya lenne az  igazi  megoldás  a  működésre,  de legalábbis  az,  hogy senkinek ne legyen
többségi tulajdona.
A másik fontos változás, hogy az alapító tagok egy része ma már semmilyen formában nem
vesz részt  a  tevékenységben,  egyszerűen csak „tulajdonos”.  Időközben szükségessé vált  a
Kht.  tagok  és  az  együttműködő  vállalkozások  „egyenjogúsítása”,  taggyűlésekre  mindenki
kapott  meghívót,  és  marketing  kérdésekben  minden  partner  –  függetlenül,  hogy
tulajdonos,vagy csak szerződött partner -   egy szavazattal rendelkezik. A társasági szerződés
szerint  viszont  minden,  a  törzstőke 40 %-át  meghaladó döntéshez a tulajdonosi  taggyűlés
összehívása szükséges.  A gyakorlatban így két  döntési  mechanizmus  létezik:  a  marketing
taggyűlés  meghatározza  a  feladatot,  a  tulajdonosi  pedig  jóváhagyja.  A  tervek  szerint  a
tulajdonosi kör átalakítására lesz szükség, hogy e kettősség megszűnjön.

A tapasztalat  szerint  a  települési  szinten –  ahol  amúgy nagyobb lehet  a  fluktuáció is,  és
fontos, hogy mindenki részt vehessen a döntésben-  az egyesületi forma ajánlható.  Térségi
szinten már nem egyértelmű  ez a vélemény, ott már a  gazdasági társaság is járható út –
amely egyben munkaszervezet is – legfőképpen addig, amíg a települési szintek nem tudnak
megerősödni úgy gazdaságilag, hogy a szövetségük eltartson egy önálló munkaszervezetet is.

Természetesen az ideális alulról építkezés – amit a hivatalos TDM modell is képvisel – térségi
szinten is az egyesületet, illetve a szövetséget tarja az elsődlegesnek, mégpedig a települési
szintek  egyesületeinek  szövetségét.  Tekintve  azonban,  hogy  egyesület,  vagy  szövetség
legalább 10  taggal  alapítható,  10  tőkeerős  települési  szintű  egyesület  megalakulására  egy
térségen  belül  egyenlőre  kicsi  az  esély.  Ha  viszont  nem  alakul  meg  legalább  a  térségi
munkaszervezet,  a  településszint  önmagában  nem  lesz  sikeres,  ha  viszont  nem  tud
eredményeket felmutatni, akkor könnyen megindulhat egy bomlási folyamat.

 Tehát az általam javasolt megoldás településszinten mindenképp az egyesület, a térségi
szinten – amíg nincs szövetség – addig a települések és szervezeteik által létrehozott,  és
működtetett  gazdasági  társaság.  Minden  tag  a  befizetésüktől,  vagy  az  igénybevett
szolgáltatások mennyiségétől függetlenül egyenlő szavazati aránnyal rendelkezik. Tagjai a
településszintű  egyesületek,  önkormányzatok,  és  olyan  tőkeerős  nagyobb  vállalkozások,
amelyek piaci hatása túllép a településszint határain. 

8. A szervezet története



 A „Nyugat-Balaton” fogalom kialakulása  

A Nyugat-Balaton eredendően nem földrajzi fogalom. A hetvenes években Keszthely – és a Nyugat-
Balaton nagyobb része – még Veszprém megyéhez tartozik, de már tudható, hogy a zalai lobby előbb-
utóbb „átcsatoltatja” magához. Sem Veszprém, sem Zala nem érzi magának a területet, így a nagyobb
beruházások rendre elmaradnak. 

A nyolcvanas évek vízminőség-problémái szintén e területet sújtják legjobban, de a szocialista világ
útlevélrendszerének köszönhetően a vendégforgalom ennek ellenére egyelőre nem csökken…

A rendszerváltás ideje sem hoz gyökeres változást. A köztudatban rögzül az „Északi part szépsége”, a
„Sekély-homokos déli part”, és a „szennyezett Keszthely-öböl” (rém)képe…

A déli  part  Siófok vezetésével,  az autópálya előnyeit  is  kihasználva,  a  „beach érzést”  propagálja,
területének tekinti a keleti megyehatártól a Fonyódig terjedő szakaszt, az északi part Füred központtal
az elegáns  nyaralás  imázst  és a  vízisport  adta lehetőségeket  használja  ki,  szintén a  keleti  határtól
egészen Badacsonyig…

Mi lehet Badacsonyon és Fonyódon túl?  A Nyugat-Balaton. Az a terület, amely évtizedekig gazda
nélkül  hánykódott  két  megye  határán,  az  a  hely,  amelyet  elkerültek  a  nagy  ipari  és  szálloda
beruházások, az a hely, ahol nem működik egyetlen Balatonnal kapcsolatos intézmény sem. A Nyugat-
Balaton a politika és a gazdaság szülte földrajzi egység.

  Tourinform iroda 1993-tól
A rendszerváltást követően a Magyar Turizmus Rt. (MT Rt.) megalakulásával világossá vált,
szükséges egy, az eddigitől  merőben különböző  rendszerű  turisztikai információs rendszer
létrehozása. Ebből a célból jöttek létre a Tourinform irodák.

A Nyugat-Balaton térség hátrányos helyzetét ismerve nem véletlen, hogy itt alakult meg az
országban  harmadikként  a  Tourinform iroda,  alakulásakor  még megyei  jogú irodaként.  A
finanszírozásban  részt  vett  a  keszthelyi  önkormányzaton  kívül  a  megye,  és  eleinte
természetesen  az  MT  Rt.  Később  a  megyei  iroda  megalakulásával  a  megyei  támogatás
megszűnt, az iroda régiós irodaként működött tovább, lefedve a Keszthely-Hévíz Kistérség
területét.

A finanszírozás kérdése a kezdetektől sarkalatos pontja a Tourinform irodáknak:
-  az  MT  Rt.-vel  kötött névhasználati  szerződés  eleinte  csak  non-profit  jellegű
tevékenységet engedélyez;
- az MT RT. műkődési jellegű költségeket nem támogat, így az alapfinanszírozás terhe
a fenntartó önkormányzatra hárul.

A térségi Tourinform iroda térségi feladatokat is ellátott, de csak a keszthelyi önkormányzat
finanszírozta.  Felmerült  a  kérdés: miként  lehetne  bevonni  a  finanszírozásba  azokat  az
önkormányzatokat, akiket képvisel a térségi iroda?
Kézenfekvő lehetőség volt, hogy vásárokon, rendezvényeken a Tourinform képviselje, vagy
legalább terjeszthesse a kisebb, önállóan megjelenni nem tudó vállalkozók ajánlatait. Ebből
adódott a második kérdés: Miként lehetne a vállalkozókat is bevonni a térségi munkába, és
miként lehetne ennek a pénzügyi fedezetét megteremteni? 

 A 90-es évek második fele 

Ebben az  időszakban a  hagyományos  balatoni  vízparti  passzív üdülés  vonzereje  csökken,
újabb,  a  vízparti  üdülés  szempontjából  kedvezőbb  természeti  adottságokkal  rendelkező
országok  kerülnek  a  kínálatba  (pl.  az  Adria  partján),  ráadásul  a  Balaton  vízminősége  is
lassabban javul a tervezettnél. A Balaton elveszti hagyományos vonzerejét, mind a politika,
mind  a  gazdaság  magára  hagyja,  a  vállalkozók  egyre  inkább  rövid  távú  haszonszerzésre
rendezkednek be, megkezdődik a Balaton lerablása.



Az  aktív  üdülési  forma  világszerte  előtérbe  kerül.  A  nyugat-balatoni  térségnek  kitűnő
adottságai  vannak  a  bakancsos,  kerékpáros  és  lovas  turizmushoz.  Megjelennek  az  első
istállók, megépülnek a kerékpárutak első szakaszai. A sport (aktív) turizmus térhódításával a
háttértelepülések felértékelődnek:  kialakulnak a régió természetes csírái. Az aktív turizmus
mellett a térség másik nagy vonzereje, a gyógyturizmus is előretör, és új fürdőhelyek jelennek
meg a piacon. Újabb egykori háttértelepülések csatlakoznak a régióhoz. 

5. A Nyugat-Balaton természetes régió és a Kht. kialakulása

A természetes régió határait nem a politika szabja meg. A Nyugat-Balaton térséget azok a
települések alkotják, amelyek szervesen részét alkotják még a balatoni idegenforgalomnak: a
gyógy és az aktív turizmus területei, valamint a kirándulóhelyek.  Ezek alternatív lehetőséget
kínálnak  rossz  idő  esetén  a  vízparti  turistáknak,  illetve  több  generáció  számára  vonzerőt
jelentenek.    Balaton part + gyógyfürdők + háttértelepülések = természetes kisrégió.

A kisrégió kialakulása maga után vonta a közös idegenforgalmi szervezet létrehozásának a
szükségességét,  mind  a  közös  marketingmunka,  mind  a  finanszírozás  szempontjából.
Felvetődik a Kht. ötlete. 7 önkormányzat és 10 vállalkozó 2000-ben megalakítja a Kht.-t, egy
menedzsert alkalmaz, a Tourinform pedig munkaszervezetként integrálódik a szervezetbe.

A megalakítást kb. 3 éves előkészítő munka előzte meg. Keszthely város önkormányzata és a
Keszthely-Hévíz  Kistérség  töltötte  be  a  vezér  szerepét,  de  további  3  térség  vett  részt  az
előkészítésben: Kis-Balaton, a Tátika-Rezi Régió és a Lesencék. Az egyes önkormányzatok
önállóan csatlakoztak a Kht.-hoz, ami így utólag – a természetes kistérségek szétverése miatt
– szerencsés döntésnek bizonyult. Fontos szerepet játszott még az alapításban a Keszthelyi
Vállalkozók Klubja, és a Keszthelyi Szobakiadók Szövetsége is. 

A  Kht.  működteti  a  keszthelyi  Tourinform  irodát,  amely  egyben  lát  el  város-  és
térségmarketing feladatoka.

6. Finanszírozás

A Kht. finanszírozása 2000-2003 között egy szindikátusi szerződés alapján történt, az alapítók
mindegyike  a  törzstőkéjének  megfelelő  összeggel  járult  hozzá  a  működéshez,  kivéve
Keszthely városát, amely az állami támogatással növelt idegenforgalmi adóbevétel 10 %-át
utalta  át  a  társaság  számára,  azzal  a  megkötéssel,  hogy  a  szindikátusi  szerződés  által
meghatározott támogatás feletti részt Keszthely város marketingjére kell fordítani.

A szindikátusi szerződés nem váltotta be a reményeket, a Kht. kezdettől alulfinanszírozási
gondokkal küzdött, másrészt az általa nyújtott szolgáltatások nem álltak arányban a befizetett
összegekkel, ráadásul, mint Kht. gazdasági forma, zártnak bizonyult, minden új belépő tag
esetén módosítani kellett a Társasági Szerződést.

7.  Első finanszírozási reform

2003  első  félévében  került  kidolgozásra  az  önkormányzatok  által  fizetendő  támogatás
reformjára,  amelynek  alapján  az  egyes  önkormányzatok  az  állandó  lakosság  arányában
járultak  hozzá  a  működési  költségekhez,  150-Ft/fő  kvóta  alapján.  2003.  augusztusában
megszűnt  a  vállalkozók  által  fizetendő  kötelező  jellegű  hozzájárulás,  helyette  a  Kht.
ügyvezetése vállalkozói  csomagokat  dolgozott  ki,  amelyekben  a  részvételért  a  tagoknak
arányosan hozzá kellett járulniuk, viszont már nemcsak a tagok, hanem bárki részt vehetett
bennük. 

Bár komoly pénzügyi kockázatot rejtett, de utólag helyesnek bizonyult ez a döntés, az addigi
alig kétmilliós vállalkozási bevételek helyett már 2004 elejére több mint 8 millió vállalkozók
által befizetett bevétele keletkezett a cégnek.



 8.  Első szervezeti reform

Mint már szó volt róla, a Kht. bővítése eleinte mindig szerződésmódosítással járt. A reform
alapján  már  nem  kellett  „bejegyzett”  tagnak  lenni,  elég  volt  egy  együttműködési
megállapodás megkötése a Kht. és a vállalkozó között, és az utóbbi a bejegyzett tagokkal
azonos módon vehette igénybe a Kht. szolgáltatásait. A másik fontos reformelem a Kht. tagok
és az együttműködő vállalkozások „egyenjogúsítása” volt, a taggyűlésekre mindenki kapott
meghívót, és marketing kérdésekben minden partner – függetlenül, hogy tulajdonos,vagy csak
szerződött partner -   egy szavazattal rendelkezett.

A reformok és a nyitás következtében nemcsak a befizetett vállalkozói összegek, hanem az
együttműködök száma is  a  többszörösére  nőtt.  Már  az  első  évben 23 vállalkozás  és  több
civilszervezet csatlakozott a közös munkához.

Megindul  az  önkormányzati  vállalkozói  együttműködők  számának  bővülése.  2004-től
Balatongyörök  önkormányzata  teljes  jogú  tagként,  2005-től  Hévíz,  Cserszegtomaj
önkormányzata együttműködőként vesz részt a térségi munkában. A Gyenesdiási Turisztikai
Egyesület,  a  Hévízi-,  és  Keszthelyi  Szobakiadók,  mint  civilszervezetek is  részt  vesznek a
közös marketing munka kidolgozásában, és megvalósításában.

9.  Mit nyújt a Kht. az önkormányzatok részére?

- térségi invitatív anyagok készítése (prospektusok, térképek, egyéb szóróanyagok),  
- tematikus kiadványok (műemlékek, túraútvonalak, lovas, kerékpáros, bakancsos),
- térségi foto és adatbank létrehozása,
- térségi turisztikai weboldal létrehozása és működtetése (www.west-balaton.hu),       
- turisztikai vásárokon non-profit kiadványok terjesztése,
- az önkormányzatok részére részvételi lehetőség biztosítása a vásárokon,
- térségi PR cikkek a szaksajtóban,
- évente statisztikai felmérés a vendégkörről,
- közreműködés a rendezvényszervezésben,
- termékfejlesztés,
- szakmai segítség az önkormányzatok részére a turizmust érintő kérdésekben.

10.  Mit nyújt a vállalkozók részére?

- térségi szálláskatalógus készítése,
- idegenforgalmi vásárokon a vállalkozók képviselete,
- fő támogatók részére személyes részvételi lehetőség az idegenforgalmi vásárokon,
- study tourok szervezése,
- vállalkozói ajánlatok megjelentetése belföldi és külföldi médiákban, szaksajtóban.

A  vállalkozói  befizetések  teljes  egészében  a  vállalkozók  érdekében  elvégzett  marketing
munkára  fordítódnak.  A versenysemlegesség  biztosítása  érdekében  minden  rendezvényen,
vásáron legalább egy fő a Kht. részéről is jelen van. A vállalkozói marketing kialakításában az
ún. „nem hivatalos taggyűlés” is részt vesz, ahol a befizetett összegektől, valamint az alapítói
tagságtól függetlenül minden tag egy szavazattal rendelkezik

11. Második finanszírozási reform

Az újabb sürgető  reformok 2006 első  félévében kerültek kidolgozásra, az ősz folyamán a
taggyűlés  szentesítette  őket,  így  2007-től  a  Kht.  már  a  legújabb  finanszírozási  rendszer
alapján dolgozik. Ennek ismét két fontos része van:

 - az önkormányzati, és a vállalkozói díjak, és



 - az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megállapítása. 

Az  önkormányzatok  számára  kidolgozott  új  rendszer  legfőbb  vonása,  hogy  mindenkire
érvényes  a  díjfizetési  rendszer,  nem tesz  különbséget  bejegyzett  és  együttműködő  partner
önkormányzat között és  – a legfontosabb – önkéntes alapon működik. A díjfizetés alapja a
beszedett  IFA és  az állandó lakosság alapján kerül  kiszámításra,  és  az egyes díjsávokhoz
konkrét, előre meghatározott szolgáltatások tartoznak. A díjak így igazságosabbá váltak, és az
előzetes félelmek ellenére – Cserszegtomaj és Várvölgy kivételével – minden önkormányzat
elfogadta.

Jelentős  a  változás  a  vállalkozói  oldalon  is:  2007-tól  a  vállalkozók  felé  alapdíj  kerül
kiszámlázásra – amely egyben  a leendő egyesületi tagdíj elődje is, a szolgáltatásokat pedig
szabadon  válogathatják  össze,  a  vállalkozói  csomagnak  nincsenek  kötelező  elemei.  E
reformok alapján 2007-ben minden eddiginél több vállalkozó partnerünk lett, és jelentősen
emelkedett a partnervállalkozók által fizetett bevétel.

Összefoglalás      

A Nyugat-Balatoni Kht. tulajdonképpen egy TDM munkaszervezet, amely valószínűleg jóval
meg is előzte a saját korát. Alulról építkező turisztikai szervezet, amely sikeresen egyesíti
magában  az  önkormányzatok,  a  vállalkozások  és  a  civil  szervezetek  forrásait,  megfelel  a
nyugati  országokban is  alkalmazott  működési  elveknek.  Működésének és  sikerének egyik
titka,  hogy  a  reformok  által  létrejött  finanszírozás  során  a  működés  költségét  alapvetően
Keszthely város és az önkormányzatok, a  marketing munka költségeit  a vállalkozók, és  a
turisztikai  egyesületek  vállalják  fel,  de  ez  a  konstrukció  mindkét  fél  számára  rendkívül
előnyös, és takarékos. 

Gyermekbetegségei – mint a Kht. szervezeti forma, a vállalkozói aktivitás alacsony volta, a
marketing  műhely  döntéseinek  utólagos  taggyűlés  általi  megerősítésének  szükségessége  –
további  reformokkal  kiküszöbölhetők.  Ennek  kidolgozása  viszont  már  a  2008-as  reform
feladata  lesz.  A  Kht.  forma  hamarosan  Kft-vé  alakul,  viszont  a  gyakorlati  tapasztalatok
alapján a TDM modell szerinti kisrégiós szövetséget nem a Kht. helyett, hanem a mellett kell
kialakítani, ugyanis a legfontosabb tapasztalatunk, hogy munkaszervezet nélkül nem működik
egyetlen modell sem.
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