
Balatonfüredi Turisztikai 
Egyesület



Bevezetés

• Egyesület megalakulása: 2006.február 22.

• Alapító tagok száma: 37

• Jelenlegi tagok száma: 91

• Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a 
kompetens személyek, akik közvetve vagy közvetlenül 
Balatonfüred és kistérségére épülı turizmusból kívánják 
vállalkozásaikat fenntartani.



Egyesület megalakulása

• Felülrıl támogatott, de alulról építkezıııı
településmarketing - struktúra.

• Alulról építkezıııı: minden balatonfüredi vállalkozás, 
akinek érdeke, hogy a város Magyarország 
legkeresettebb úti céljai között szerepeljen

• Támogató: a Balatonfüredi Önkormányzat, hiszen 
lehetıséget delegál a turisztikai  jövıkép alakításhoz és 
ehhez pénzügyi eszközöket rendel.



Tagok megoszlása

• Szálláshelyek:   30 db
(Danubius Bfüredi Szállodák, Anna Grand 
Hotel, Füred Hotel, Silver Resort, Blaha 
Lujza…)

• Vendéglátóhelyek: 9 db
• Magánszemélyek:  20 fı

• Pincészet: 3 db
• Egyéb: 23
• Utazás és Szállásközvetítı Irodák: 6 db



Tagdíjak

• Több kategória a szolgáltatók 
nagyságától, kapacitásától, bevételeitıl 
függıen

• Éves tagdíj
• Átutalással vagy kp lehet befizetni, 
csekken nem



Érvényben lévı tagdíjak
Szobakiadók

10 szobáig 1.000 Ft / szoba, de min 5000 Ft

10 szobától (panziók) 1.300 Ft / szoba

Kemping 250.000 Ft

Étterem, vendéglı, csárda
20.000 Ft / üzlet 100 fıig +

10.000 Ft 100 fıként

Kávézó, fagyizó, sörözı, borozó
15.000 Ft / egység 100 fıig +

10.000 Ft 100 fıként

Strand: büfék, vizibicikli kölcsönzı 13.000 Ft / egység

Lovardák 20.000 Ft

Kereskedık 13.000 Ft / egység

Fuvarozók 13.000 Ft / egység

Szolgáltatók 13.000 Ft / egység

Utazási iroda, pénzváltó 13.000 Ft / egység

Magánszemély 2.000 Ft / fı

Egyesületek 20.000 Ft

Szállodák

50 szobáig 45.000 Ft / egység

51-100 szobáig 50.000 Ft / egység

101-150 szobáig 60.000 Ft / egység

151-200 szobáig 70.000 Ft / egység

201- szobától 80.000 Ft / egység

Aquapark, élményfürdık 200.000 Ft

Görög falu 300.000 Ft

Egyéb 13.000 Ft



Mőködési mechanizmus: 

információáramlás és ellenırzés

Alkalmazott
:
referens

Egyesületi

tagság

Egyesület
választmánya

Elnökség:
elnök, 

Elnökhelyettes

Titkár



Mitıl függ a Balatonfüredi  
Turisztikai Egyesület sikere?

• Kompetenciától

• összefogástól,

• közös gondolkodástól,

• lakóhelyünk értékeinek képviseletétıl,

• tudatos, célirányos marketing munkától,

• képesek vagyunk megteremteni azt az ideális üzleti 

szférát, ahol a szolgáltatótól a vendégig mindenki 

elégedett.



Egyesület hosszú távú elınyei

• Elıre látható elınyök: a balatonfüredi vállalkozások 

egyenlıııı eséllyel juttassák el kínálatukat a turisztikai 

piacra.

• A városi marketing tevékenység finanszírozásával járó

költségek cél- és feladat orientáltan oszlanak meg.

• Az egyesületi tagság megteremti a partnerség feltételeit 

és támogatja a szakmai kompetencia érvényesülését.



Egyesület hosszú távú elınyei

• Balatonfüred már ismert és meglévı valamint eddig még 

kiaknázatlan lehetııııségeinek és értékeinek 

versenyképes megjelenítése a turisztikai piacon.

• A vállalkozások árbevételeinek növekedése.

• Elégedett vendég, mosolygós-elégedett vállalkozó.



Elvégzett feladatok

• Marketing terv és marketing stratégia elkészítése

• Kapcsolattartás a térség, a régió szakmai 

szervezeteivel

• Hazai és nemzetközi kiállításokon való részvétel:  

Utazás Kiállítás Budapesten, Debrecen, Szolnok, 

Miskolc, Pécs, Veszprém Regionális Utazás 

Kiállítások, Berlin-Spandau Reisemesse, Bécs,  Work 

shopok

• Szezon meghosszabbítása (Romantikus Reformkor) 



Elvégzett feladatok

• Városi kiadványok készítése: 

- Szálláskatalógus

- Balatonfüred Guide

- Füred kártya kiadvány

- Várostérkép

• Kistérségi kiadvány készítése

• Városi turisztikai honlap frissítése, töltése

• Monitoring



Elvégzett feladatok

• Elı és utószezoni rendezvények 
promótálása

• Téli város image kampány
• Sikeres részvétel pályázatokon



Egyesület bevételei

• Önkormányzati támogatás: 8.600.000 Ft

• Tagdíj: 1.500.000 Ft

• Hirdetési díjak: 1.096.000 Ft

• Támogatás: 2.250.000 Ft

• Pályázatok

NCA – mőködési ktg: 760.000 Ft

BFT rendezvény pályázat: 3.899.880 Ft

• Rendezvénybıl származó bevétel: 889.975 Ft

• Mindösszesen: 16.970.855 Ft



Együttmőködések

• Éltetı Balaton-felvidékért Egyesület 
(Balatoncsicsói Leader csoport)

• Balaton-felvidéki Nemzeti park
• Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület
• MÚZSA Egyesület
• Egyéb helyi civil szervezetek



Jövıbeli tervek

• Taglétszám növelése

• Város turisztikai feladatainak átvétele

• Tourinform Iroda átvétele

• Városmarketing erısítése

• Elı- és utószezon erısítése

• Partnerkapcsolatok kiépítése (térségi szervezıdés) 



Köszönöm figyelmüket!

Antal Bernadett

Elnök helyettes

anbetti@invitel.hu


