
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 
 
Február 4.-én kelt levelére válaszolva a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület           
összeírta a nyári szezon előkészületeivel és feladataival kapcsolatos legfontosabb         
eseményeket. 
 
Időrendi sorrendben haladva a még nem ismert önkormányzati támogatás tükrében egyes           
feladatok megvalósítása még nem biztosított.  
 
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási          
rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található            
összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érkezett,           
honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit            
költöttek a belföldi és külföldi vendégek. 

Az NTAK a turizmus fejlesztését szolgálja, a szektor digitalizációja elengedhetetlen a           
turizmus versenyképességének növeléséhez. 

A nem egységes, sokszor papíralapú adatszolgáltatási gyakorlat már nem felel meg a kor             
kihívásainak, amely gyors reakciót vár el. A szektorban és a szektor fejlesztéséért dolgozók             
csak teljes körű, naprakész adatokra tudnak hatékonyan támaszkodni. 

Az új rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver         
használatával tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési        
kötelezettségét. Az NTAK közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a         
szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, aggregált és strukturált riportokat,        
elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben          
meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja. 

Az NTAK működését a 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének            
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények          
módosításáról, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami         
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)           
Korm. rendelet határozza meg. 
 
Tourinform Irodánk 2019. decemberétől végez NTAK regisztrációt és a rendszer          
használatával kapcsolatos segítségnyújtást. Eddig több mint 30 szállásadó regisztrált         
irodánkban, és számuk a szezon közeledtével rohamosan nőni fog. Tudni kell, hogy a             
rendszer instabilitása miatt egy szállásadó teljes regisztrációja minden Énvendégszobám         
beállítással 1 órát is igénybe vehet. Ez a feladat jelentős időt vesz el a mindennapi               
tevékenységekből. A Turisztikai Egyesület minden platformján és az önkormányzat         
platforjain tájékoztatást ad az NTAK működéséről és fontosságáról. A nyári szezon           
alkalmával jelentős problémát fog jelenteni, hogy az idősebb szállásadóknak nincs          
számítógépe és megfelelő informatikai tudása, ezért a Tourinform Irodájában kísérlik          
majd meg minden nap a napi jelentés elkészítését. Az egyesület a saját            
lehetőségeihez képest segítséget fog nyújtani az idősebb generáció számára is. 
 



Egyesületünk fontosnak tartja a megfelelő külső-és belső kommunikációt a település          
turizmusa érdekében. Az idei szezon felkészülés alkalmával amennyiben a Tisztelt Testület           
beleegyezését és támogatását adja, akkor online és offline formában is alkalmazzuk a            
marketing megfelelő elemeit.  
A környező tourinform irodák számára a tavalyi évben elkészített katalógusunkat, illetve az            
aktuális települési programokat webes felületen és kézzelfogható formában eljuttatjuk, és          
folyamatosan pótoljuk fogyás esetén.  
Az ingyenes programajánló oldalakra minden hónapban elküldjük a megfelelő eseményeket.          
(pl programturizmus) 
 
Az idei évben szeretnénk egy magyar és angol nyelven is Budapesten és vidéken is              
megjelenő (kb. 1500 helyen) magazinban a Funzine Balaton magazinban megjelenni. Az           
újság 180.000 példányban jelenik meg. A megjelenést a funzine.hu weboldalra és           
facebookra is felkerül magyarul és angolul. A szolgáltatást egy instagram posztot is            
tartalmaz. 
A maradék marketing megjelenésünket szeretnénk facebook és instagram hirdetésekre         
költeni. A kampányt Budapesti ható sugarú körben szeretnénk elvégezni. A kampányban           
egy drónvideót szeretnénk lejátszani a településünkről.  
 
A Bahart az idei évben a hajóin szintén településünk értékeit bemutató videót kér be,              
hogy a járataikon lejátszhassák. Ez a tavalyi év alapján 2.000.000 potenciális elérőt            
jelent. 
 
Terveink között szerepel a szezon előtt, már a tavaszi szezonban a Balatonkenese és             
Balatonfűzfő közötti kerékpárutat a lehetőségekhez képest a turisztikai szezonra         
felkészítsük, az utat megtisztítsuk, illetve a Margit-forrás környékét rendbe tegyük.          
Beruházást szeretnénk a forrás lejáratánál, itt egy fedett fából készült pihenőhelyet           
tervezünk létrehozni. A fedett pihenőhely ára 120-150.000 között mozog. A pihenőhelyhez           
mindenképpen szeretnénk egy szemétgyűjtőt is kihelyezni.  
 



 
Április 22-én a Föld Napja alkalmából, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület és a BFNP             
beleegyezik, egy a mindenki által kijelölt területen elültetnénk egy óriás mamutfenyőt. A fát             
nem magunknak, hanem a jövőnek ültetnénk, hiszen a fák átlagosan akár többszáz évig is              
élnek, magasságuk pedig elérheti a 100 métert is. Mindenképpen olyan helyet kell találnunk,             
ami megfelelő a fa növekedésének. Turisztikai szempontból a természetkedvelők részére          
fontos látogatóhely lenne a fa környezete. Ide egy fa táblát is helyeznénk el évszámmal, a fa                
nevével, illetve az egyesület nevével. A nap további részében egy környezetvédelmi           
előadást szerveznénk a Kultúra Házába, hogy fel tudjuk hívni a környezet védelmére a             
figyelmét az embereknek. 
 
Május hónapban a NEA pályázat alapján a Tátorjánnal kapcsolatban rendezvényt kell           
tartanunk, melyben ha a pályázatkezelő engedi, akkor a Városvédőkkel összevont          
rendezvényt szeretnénk szervezni. A színvonal mindenképpen kielégítő lenne a közös          
rendezvényt illetően. A helyszín a Városvédők által megjelölt Tátorján Mesetér lenne, és a             
BKKTDM hozná a fellépőt. (ez még egyeztetés alatt van). 
 
A Tagság részére március hónapban elindultak a díjbekérők és az egyesületi tagsági            
ajánlatok kiküldése. Hamarosan kérdőívet fogunk létrehozni, és juttatjuk el a tagjaink           
részére, hogy mivel tudnánk tevékenységüket segíteni.  
 
A májusi hónapban irodánk ismételten leköltözik a Vak Bottyán Strandi főépületbe,           
hogy a turistáink számára a lehető legkönnyebben elérhető helyre költözzünk.          
Májustól elindítjuk a kerékpárbérlést, és a strandlönyvtárat amennyiben a         
Képviselő-testület megengedi, hogy továbbra is az egyesület üzemeltesse a pályázati          
kerékpárok üzemeltetését.  
 
A nyári szezonra szeretnénk a Járási Hivatal pályázatán indulni, illetve a Pannon            
Egyetemmel együttműködési megállapodást kötni, hogy a szezonra megfelelő        
mennyiségű munkavállaló segíthesse a gördülékeny munkavégzést. 



 
Végezetül szeretnénk kérdezni, hogy a tavalyi évben létrehozott Balatonkenesei Turista          
Kedvezményfüzet részét képező strandbelépő, tenisz és kerékpárkölcsönző kedvezményt        
szeretnék-e megtartani, és ha igen milyen formában?  
 
Köszönjük szépen, hogy elolvasták előzetes beszámolónkat.  
 
Üdvözlettel: Hartai Edvárd, BKKTDM elnök 


