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ttéérsrséégi TDM szervezet a Nyugatgi TDM szervezet a Nyugat--Balaton Balaton 

partjpartjáánn

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda 

Nonprofit Kft.Nonprofit Kft.

1.  El1.  Elıızmzméényeknyek

�� NyugatNyugat––Balaton mostohahelyzeteBalaton mostohahelyzete
�� vvíízminzminıısséégi problgi probléémmáák k 
�� nincs image, nincs terv nincs image, nincs terv 
�� Tourinform iroda helyzete: Tourinform iroda helyzete: 
�� MT MT ZRtZRt.. nnéévhasznvhasznáálati szerzlati szerzııddéés s 

�� mmőőkkııddéésisi jellegjellegőő kkööltsltséégek helyzetegek helyzete

�� az egyaz együüttmttmőőkkööddéés css csíírráája a Tourinform ja a Tourinform 

�� a ta téérsrséég tg tııkeerkeerııs vs váállalkozllalkozóói i öönnáállllóóak ak 
�� a kisva kisváállalkozllalkozáások lehetsok lehetıısséégeigei



2

TovTováábbi problbbi probléémmáákk

�� nincsenek nincsenek invitatinvitatíívv anyagok anyagok 
�� kevkevéés a ts a tööbb szolgbb szolgááltatltatáást st öösszefogsszefogóó
ajajáánlatnlat

�� az aktaz aktíív turizmus: egy telepv turizmus: egy telepüülléés ajs ajáánlata nlata 
kevkevéés, s, 

�� a turista a turista desztindesztináácicióótt vváálaszt, laszt, 
((éélmlméénycsomag)  nycsomag)  

�� ttéérsrséégben gondolkodni, termgben gondolkodni, terméészetes szetes 
turisztikai tturisztikai téérsrséég kialakulg kialakuláásasa

�� NyugatNyugat--Balatoni TBalatoni Téérsrséégmarketing gmarketing KhtKht

2. Eredm2. Eredméények ismertetnyek ismertetéésese

�� eleinte 7, majd 10 eleinte 7, majd 10 öönkormnkormáányzat nyzat 
egyegyüüttmttmőőkkööddéése valse valóósul meg sul meg 

�� 11, majd 23 v11, majd 23 váállalkozllalkozáás viszi s viszi 
ajajáánlatait egynlatait együütt a piacratt a piacra

�� jelenleg tjelenleg tööbb mint 40 vbb mint 40 váállalkozllalkozáás s éés s 
7 civil szervezet (TE) dolgozik egy7 civil szervezet (TE) dolgozik együütttt
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•• elselsıı finanszfinanszíírozrozáási reformsi reform
•• Nyugat Nyugat -- Balatoni Balatoni invitatinvitatíívv kiadvkiadváányny
•• szszáállllááskatalskatalóógusgus
•• 11 turisztikai v11 turisztikai váássáárr

•• tematikus ttematikus téérsrséégi tgi téérkrkéépekpek
•• ÉÉppíített tett öörröökskséégg
•• TermTerméészeti vonzerszeti vonzerııkk
•• TTúúraajraajáánlatoknlatok

•• ttéérsrséégi honlap elgi honlap elııkkéészszííttéésese

2003. 2003. éévv

•• Travel Magazin elsTravel Magazin elsıı kiadkiadáása sa 
3 nyelv3 nyelvőő mutmutáácicióó, 50.000 pld., 50.000 pld.

•• invitatinvitatíívv honlap honlap www.westwww.west--balaton.hubalaton.hu
•• ElsElsıı ttéérsrséégi programfgi programfüüzetzet
•• studystudy touroktourok szervezszervezéésese
•• Turisztikai vTurisztikai váássáárokon rrokon réészvszvéételtel

•• 16 k16 küülflfööldi + 8 belfldi + 8 belfööldildi
•• NyugatNyugat--Balatoni reklBalatoni rekláámfilmekmfilmek

2004. 2004. éévv
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2005. 2005. éévv

•• Travel magazin mTravel magazin máár 4 nyelvenr 4 nyelven
•• ttéérsrséégi honlap feltgi honlap feltööltltéése szolgse szolgááltatltatóókkalkkal
•• Info Map kiadvInfo Map kiadváánysorozatnysorozat
•• Nyugat Nyugat -- Balatoni Balatoni kerkeréékpkpáárostrostéérkrkéépp
•• TTéérsrséégi DVD gi DVD -- 8 kisfilm 8 kisfilm 
•• 11 11 studystudy tourtour
•• 23 k23 küülflfööldi ldi éés 8 belfs 8 belfööldi vldi váássáárr

2006. 2006. éévv

•• Travel Magazin tTravel Magazin tüükköörszerkesztrszerkesztéésselssel
ttéérsrséégi weblap a gi weblap a DESTOURDESTOUR--ralral

•• ttéérsrséégi gi invitatinvitatíívv kiadvkiadváány 3 nyelvenny 3 nyelven
•• ttéérsrséégi program elgi program elıızeteszetes
•• Nyugat Nyugat -- Balaton aktBalaton aktíív kiadvv kiadváányny
(+ gyalog(+ gyalog--, , éés kers keréékpkpááros tros téérkrkéép)p)

•• 16 16 studystudy tourtour,  3 tv forgat,  3 tv forgatááss
•• 42 v42 váássáári rri réészvszvéételtel
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2007. 2007. éévv

•• ttéérsrséégi weboldal ongi weboldal on--line rendszerrelline rendszerrel

•• ttéérsrséégi marketingtervgi marketingterv

•• ttéérsrséégi gi inv.kiadvinv.kiadváányny tovtováábbi 3 nyelvenbbi 3 nyelven
•• TovTováábbfejlesztett bbfejlesztett kerkeréékpkpáárostrostéérkrkéépp

•• 3 3 öönnáállllóó film kfilm kéészszííttéésese
KeszthelyiKeszthelyi--hghg, Festetics, Festetics--kastkastéély, Kisly, Kis--BalatonBalaton

•• NyugatNyugat--Balaton reklBalaton rekláámfilm Ausztrimfilm Ausztriáában 13.ban 13.

•• SSáármellrmellééki Tourinform pont nyitki Tourinform pont nyitáásasa
•• 8 8 studystudy tourtour
•• 43 v43 váássáári rri réészvszvéételtel

•• úúj formj formáátumtumúú Travel MagazinTravel Magazin
•• ererııteljes internetfejlesztteljes internetfejlesztééseksek
•• honlap optimalizhonlap optimalizáállááss
•• „„Add Add wordswords”” kampkampáányny
•• angol nyelvterangol nyelvterüületen internetes kampleten internetes kampáányny
•• internetes hinternetes híírlevelekrlevelek

•• MegMegúújjíított Keszthely ktott Keszthely káártya rtya 
•• hirdethirdetéések sek studystudy touroktourok segsegíítstsééggéévelvel

2008. 2008. éévv
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•• invitatinvitatíívv prospektus tovprospektus továábbi nyelvekenbbi nyelveken
•• kköözzöös rendezvs rendezvéénynaptnynaptáár 4 telepr 4 telepüülléésselssel
•• 5 telep5 telepüülléés ts téérkrkéépe pe –– kkíísséérleti kiadrleti kiadááss

•• úúj Duna Tv film a Balaton strandjairj Duna Tv film a Balaton strandjairóóll
•• úúj tj téérsrséégi DVD 5 kisfilmmelgi DVD 5 kisfilmmel
•• ttéérsrséégi kirgi kiráándulndulóóffüüzetzet
•• 12 12 studystudy tourtour a ta téérsrséégbengben
•• 11 belf11 belfööldi ldi éés 21 ks 21 küülflfööldi vldi váássáárr
•• kkéérdrdııííves felmves felméérréés ks kéészszííttéésese

•• 1.  Alapfinansz1.  Alapfinanszíírozrozáás : ms : mőőkkööddéés ks kööltsltséégeigei

•• 2.  A tev2.  A tevéékenyskenyséég finanszg finanszíírozrozáásasa

E kettE kettıı a gyakorlatban a gyakorlatban öösszemossszemosóódhat, de dhat, de 
a terveza tervezéésnsnéél cl céélszerlszerőő kküüllöön tervezni. n tervezni. 
AmAmííg az alap nem biztosg az alap nem biztosíított, addig tott, addig 
felesleges bfelesleges báármely tevrmely tevéékenyskenyséégre pgre péénzt nzt 
gygyőőjteni.jteni.

FinanszFinanszíírozrozáás a nons a non--profit szervezeteknprofit szervezeteknééll
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20002000--2003. k2003. köözzöötttt

SzindikSzindikáátusi szerztusi szerzııddééss
Minden tag a tMinden tag a töörzstrzstııke arke aráánynyáában fizet, ban fizet, 
nem vnem váálik szlik széét a mt a mőőkköödtetdtetéés s éés a s a 
tevtevéékenyskenyséég finanszg finanszíírozrozáása, a sa, a 
tevtevéékenyskenyséégnek (szolggnek (szolgááltatltatáásnak) nincs snak) nincs 
„á„árara””, a tagok sz, a tagok száámmáára kra kööteleztelezıı a befizeta befizetéés, s, 
de nem meghatde nem meghatáározott, ezrozott, ezéért milyen rt milyen 
szolgszolgááltatltatáást kap.st kap.

A Kft. finanszA Kft. finanszíírozrozáási szakaszaisi szakaszai

-- ÖÖnkormnkormáányzatok:nyzatok: lakosslakossáág arg aráánynyáában,ban,
150 Ft/f150 Ft/fıı, ez nagyr, ez nagyréészt lefedi a mszt lefedi a mőőkkööddééss
kkööltsltséégeit geit 
ÖÖnkormnkormáányzatok rnyzatok réészszéére vre véégzett marketingmunka gzett marketingmunka 
ddííjmentesjmentes

-- VVáállalkozllalkozóókk szszáámmáára kra kööteleztelezıı befizetbefizetééss
megszmegszőőnik, kiznik, kizáárróólag csak a tevlag csak a tevéékenyskenyséégetget
finanszfinanszíírozzrozzáák, csak szolgk, csak szolgááltatltatáásoksokéértrt
fizetnek, ez a marketing munka fedezete.fizetnek, ez a marketing munka fedezete.

20042004--2007 k2007 köözzöött tt 
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�� megszmegszőőnik a knik a kööteleztelezıı befizetbefizetéés. s. 

�� AlapdAlapdííj kerj kerüül bevezetl bevezetéésresre
((KhtKht--banban tagdtagdííj nem lehetsj nem lehetsééges)ges)

�� AlapdAlapdííj j öönkormnkormáányzatok esetnyzatok esetéében a ben a 
beszedett IFA beszedett IFA éés a lakosss a lakossáág alapjg alapjáán kern kerüül l 
meghatmeghatáározrozáásra. sra. 

�� VVáállalkozllalkozóók esetk esetéében a szolgben a szolgááltatltatáás s 
fajtfajtáájjááttóól l éés kategs kategóóririááttóól fl füüggggııenen

�� Az alapdAz alapdííj lefedi a mj lefedi a mőőkkööddéés ks kööltsltsééggéét t 

20072007--ttııll

�� A kA kööltsltséégek gek öösszetsszetéételetele (kerek(kerekíített, tett, 
hháárom rom éév v áátlagtlagáában)ban)

�� MMőőkkööddéési ksi kööltsltséégek gek öösszesen:  35 %,sszesen:  35 %,
�� bbéérek rek éés ks köözterheik:  23 %.zterheik:  23 %.
�� megbmegbíízzáási dsi dííjak:  2 %jak:  2 %
�� iroda fenntartiroda fenntartáás, rezsi:  10%.s, rezsi:  10%.
�� Szakmai munka kSzakmai munka kööltsltséégei:  65 %gei:  65 %
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A bevA bevéételek megoszltelek megoszláásasa

(kerek(kerekíített, htett, háárom rom éév v áátlagtlagáában) ban) 

�� Keszthely Keszthely öönkormnkormáányzat tagdnyzat tagdííj hozzj hozzáájjáárulruláás 5 %.s 5 %.
�� Keszthely Tourinform iroda hozzKeszthely Tourinform iroda hozzáájjáárulruláása: 15 %sa: 15 %
�� Keszthely telepKeszthely telepüülléés marketing: 15 %s marketing: 15 %
�� vváállalkozllalkozóói tagdi tagdííj hozzj hozzáájjáárulruláás 5 %s 5 %
�� turisztikai egyesturisztikai egyesüületek hozzletek hozzáájjáárulruláása 5 %sa 5 %
�� tagtagöönkormnkormáányzatok tagdnyzatok tagdííj hozzj hozzáájjáárulruláása 7 %sa 7 %
�� szponzoroktszponzoroktóól 3 %l 3 %
�� ppáálylyáázatokbzatokbóól 10 %l 10 %
�� sajsajáát t üüzleti tevzleti tevéékenyskenyséég eredmg eredméénye 35 %nye 35 %

A Kft tulajdoni szerkezetA Kft tulajdoni szerkezetéének nek áátalaktalakííttáásasa

�� FFııbb indokok:bb indokok:
�� Keszthely vKeszthely vááros tros tööbbsbbséégi tulajdona (62 %)gi tulajdona (62 %)
�� a va váállalkozllalkozóói tulajdonosi passziviti tulajdonosi passzivitáása sa 
�� a tulajdonos a tulajdonos öönkormnkormáányzatok nyzatok 
�� teleptelepüüllééseken mseken mőőkkööddıı turisztikai turisztikai 
egyesegyesüületek elletek elııttéérbe kerrbe kerüülléésese

�� a pa páálylyáázati kizati kiíírráások a TDM modellt sok a TDM modellt 
rréészesszesíítik eltik elıınybennyben

2009



10

LehetsLehetsééges vges vááltozatok: ltozatok: 

1. Az addigi helyzet fenntartása

2.2. Keszthely tovKeszthely továábbi tulajdonszerzbbi tulajdonszerzéésese

3.3. A Kft TDM szervezettA Kft TDM szervezettéé alakalakííttáásasa
�� Keszthely Keszthely üüzletrzletréészt ad egyesszt ad egyesüületletééneknek
�� vváállalkozllalkozóókat az egyeskat az egyesüületek vletek vááltjltjáák kik ki
�� az egyesaz egyesüületek valletek valóós szavazathoz jutnaks szavazathoz jutnak
�� marketing taggymarketing taggyőőlléés tulajdonosi ds tulajdonosi dööntntééssel ssel 

helyetteshelyettesííthetthetıı

Az optimAz optimáális megoldlis megoldáás:s:

Turisztikai egyesTurisztikai egyesüületek a Kft tulajdonosailetek a Kft tulajdonosai
�� partnerspartnerséégen alapulgen alapulóó ttööbblettbblettáámogatmogatáásoksok
�� mind az mind az öönkormnkormáányzatokat, mind a nyzatokat, mind a 
vváállalkozllalkozóókat az egyeskat az egyesüületekletek kkéépviselikpviselik

�� egyszerre tegyszerre téérsrséégi dgi dööntntééshozshozóó éés vs véégrehajtgrehajtóó
szervezetszervezet

�� az egyesaz egyesüületek kletek kéépviselpviselııi a di a dööntntééshozshozóókk
�� az egyesaz egyesüületek menedzserei munkatletek menedzserei munkatáársak rsak 

HHáátrtráányok:nyok:
�� finanszfinanszíírozrozáás ks kéérdrdéése, IFA hova?se, IFA hova?
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A kA kíísséérleti modellrleti modell

Tulajdonosi szerkezet kvTulajdonosi szerkezet kvóóttáák alapjk alapjáánn
ElElıınye:nye:

�� alternatalternatíív TDM modellv TDM modell
�� a tulajdonra tulajdonréész telepsz telepüülléési kvsi kvóótaktakéént nt 
felosztvafelosztva

�� az az öönkormnkormáányzat nyzat éés az egyess az egyesüület is let is 
tulajdonostulajdonos

�� öönkormnkormáányzatok nyzatok éés vs váállalkozllalkozóók kk köözzöött jobb tt jobb 
egyegyüüttmttmőőkkööddéés alakulhat ki s alakulhat ki 

�� ttéérsrséégi dgi dööntntééshozshozóó éés vs véégrehajtgrehajtóó szervezetszervezet
�� biztonsbiztonsáágosabb finanszgosabb finanszíírozrozááss

�� A kvA kvóóttáák felosztk felosztáásasa

�� Egyik Egyik éérdekszrdekszöövetsvetséég sem tudja g sem tudja 
öönnáállllóóan an éérvrvéényesnyesííteni akaratteni akaratáátt

�� Keszthely vKeszthely vááros a keszthelyi egyesros a keszthelyi egyesüülettel lettel 
egyegyüüttesen sem,ttesen sem,

�� a a balatonpartibalatonparti öönkormnkormáányzatok nyzatok éés egyess egyesüületeik leteik 
kköözzöösen sem,sen sem,

�� a ka kéét gyt gyóógyfgyfüürdrdıı teleptelepüülléés s éés egyess egyesüületei letei 
kköözzöösen semsen sem

�� éés az s az öösszes sszes öönkormnkormáányzat nyzat öösszefogva sem jut sszefogva sem jut 
ttööbbsbbséégi szavazathozgi szavazathoz

�� ÍÍgy gy áállandllandóó konszenzusra lesz szkonszenzusra lesz szüükskséég = g = 
demokratikus mdemokratikus mőőkkööddéés s 
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LehetsLehetsééges mges mőőkkööddéési finanszsi finanszíírozrozáási si 

formformáákk

1. A turisztikai egyes1. A turisztikai egyesüületek letek ááltal  ltal  
ttöörtrtéénnıı finanszfinanszíírozrozááss

�� Az egyes turisztikai egyesAz egyes turisztikai egyesüületek az letek az 
öönkormnkormáányzat nyzat ááltal a turisztikai ltal a turisztikai 
egyesegyesüületeknek leteknek áátadott ptadott péénznzöösszeg 15 %sszeg 15 %--
áát fordt fordíítjtjáák a tk a téérsrséégi szervezet gi szervezet 
mmőőkkööddéésséének finansznek finanszíírozrozáássáára. (Csak ra. (Csak 
egyesegyesüületi finanszleti finanszíírozrozáás)s)

2. Vegyes: 2. Vegyes: öönkormnkormáányzati nyzati éés s 

egyesegyesüületi finanszleti finanszíírozrozááss

�� Az Az öönkormnkormáányzatok, tekintettel a tovnyzatok, tekintettel a továábbi bbi 
tagstagsáági viszonyukra, tovgi viszonyukra, továábbra is bbra is 
kköözvetlenzvetlenüül vesznek rl vesznek réészt a szt a 
finanszfinanszíírozrozáásban, a 2008sban, a 2008--as as 
tarifattarifatááblbláázatnak megfelelzatnak megfelelııen, a turisztikai en, a turisztikai 
egyesegyesüületek az letek az öönkormnkormáányzati tnyzati táámogatmogatáás s 
bizonyos %bizonyos %--áát fordt fordíítjtjáák a tk a téérsrséégi gi 
munkmunkáára. ra. 
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3. A 2010. 3. A 2010. éévi finanszvi finanszíírozrozááss

A fenntartA fenntartáás ks kööltsltséégeinek meghatgeinek meghatáározrozáása sa 
ututáán a tagtelepn a tagtelepüülléések ksek köözzöött a ktt a kööltsltséégek gek 
felosztfelosztáásra kersra kerüülnek:lnek:

-- NormatNormatííva alapjva alapjáán, n, 
-- SzSzáálllláásfsféérrııhelyek alapjhelyek alapjáán, n, 
-- Vagy ezek kombinVagy ezek kombináácicióója alapjja alapjáán.n.
TelepTelepüülléésenksenkéént az nt az öönkormnkormáányzatok nyzatok éés a s a 
turisztikai egyesturisztikai egyesüületek kletek köözzöösensen

TTéérsrséégi tervekgi tervek

1. K1. Köözzöös arculat kialaks arculat kialakííttáása sa 

2. K2. Köözzöös s invitatinvitatíívv kiadvkiadváány kiadny kiadáásasa
szszáállllááskatalskatalóógus, tgus, téérkrkéépek,       pek,       
informinformáácicióós kiadvs kiadváányoknyok

3. K3. Köözzöös hirdets hirdetııttááblbláás rendszer  s rendszer  
kialakkialakííttáásasa
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4. K4. Köözzöös weblap elks weblap elkéészszííttéésese
-- ehhez  kapcsolehhez  kapcsolóóddóó prompromóócicióó
-- ttöörzsadatbrzsadatbáázis  fejlesztzis  fejlesztéésese

5. K5. Köözzöös s touchinfoktouchinfok mmőőkköödtetdtetéése, se, 
azonos adatbazonos adatbáázissalzissal

6. Ker6. Keréékpkpááros termros terméékfejlesztkfejlesztéés s éés ezek s ezek 
prompromóócicióója ja ((úútvonal, kittvonal, kitááblbláázzáás, ts, téérkrkéép)p)

�� 7. Bakancsos term7. Bakancsos terméékfejlesztkfejlesztéés s éés s 
ezek promezek promóócicióója ja (kit(kitááblbláázzáás,ts,téérkrkéép)p)

�� 8. Egys8. Egysééges minges minıısséégbiztosgbiztosííttáási si 
rendszer kidolgozrendszer kidolgozáásasa

�� 9. T9. Téérsrséégi rendezvgi rendezvéénysorozat nysorozat 
szervezszervezéése, animse, animáátorok torok 

�� 10. T10. Téérsrséégi kgi káártya mrtya mőőkköödtetdtetéésese
(vonzer(vonzerııleltleltáár, szolgr, szolgááltatltatóók, kiadvk, kiadváány) ny) 
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MiMiéért rt éérdemes a Nyugatrdemes a Nyugat--Balatoni Balatoni 

Kft tulajdonosKft tulajdonosáávváá vváálni?lni?

�� EgyEgyüüttmttmőőkkööddéési lehetsi lehetıısséég g éés gazdass gazdasáági gi éérdekrdek
�� Sikeres szervezetek ismSikeres szervezetek isméérveirvei

•• Van munkaszervezetVan munkaszervezetüük k --> Gazdas> Gazdasáági tgi táársasrsasáágg
•• MegfelelMegfelelıı gazdasgazdasáági gi éérdekrendszerrdekrendszer
•• TulajdonviszonyTulajdonviszony
•• DDööntntéési mechanizmussi mechanizmus
•• TerTerüületi lefedettsleti lefedettséégg

KonkrKonkréét elt elıınynyöökk

�� TulajdonrTulajdonréész vsz váássáárlrlááss
•• ValValóós szavazati jogs szavazati jog
•• PPéénzeszknzeszköözzáátadtadááss

�� KKöözzöös beszerzs beszerzéés s –– kedvezkedvezııbb bb áárrúú bevbeváássáárlrlááss
•• InternetInternet
•• KiadvKiadváányok: Tnyok: Téérsrséégi, telepgi, telepüülléési, tematikussi, tematikus
•• VVáássáárokrok

�� ÁÁFA kFA köörben trben töörtrtéénnıı beszerzbeszerzééss
�� Egyszeres tagdEgyszeres tagdííjj

�� MarketingkMarketingkööltsltséégek megoszlgek megoszláásasa
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TDM pTDM páálylyáázatok zatok 

2009. t2009. téérsrséégi pgi páálylyáázatzat

�� Projektek Projektek öösszehangolsszehangoláásasa
•• OktatOktatáás, s, studystudy touroktourok
•• KKöözzöös beszerzs beszerzééseksek
•• Weboldal Weboldal éés adatbs adatbáázis kezelzis kezelıı
•• PiackutatPiackutatáás, els, eléégedettsgedettséégi felmgi felméérrééseksek
•• TermTerméékfejlesztkfejlesztééseksek
•• MarketingMarketing

MegtakarMegtakarííttáásoksok

�� WeblapbeszerzWeblapbeszerzééss
�� WeblapWeblapüüzemeltetzemeltetééss
�� WeblappromWeblappromóócicióó
�� VVáássáárszervezrszervezééss
�� ÁÁfa visszaigfa visszaigéénylnylééss
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KKööszszöönnööm a figyelmetm a figyelmet

ElEléérhetrhetıısséégi adatok:gi adatok:
NyugatNyugat--BalatoniBalatoni TurisztikaiTurisztikai IrodaIroda

nonnon--profitprofit KftKft,   Keszthely,   Keszthely

Email: Email: info@westinfo@west--balaton.hubalaton.hu
Web: Web: www.westwww.west--balaton.hubalaton.hu


