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1.

Vezetői összefoglaló

A Konzorciumvezető Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. (BVSZK) a Magyar Vitorlás
Szövetség (MVSZ) által életre hívott, működési célja a turisztikai infrastrukturális fejlesztések megvalósítása.
A BVSZK tulajdonosai a Magyar Vitorlás Akadémia NKFt. 50%-ban (mely társaság 100%-ban az MVSZ
tulajdona), a BJMOKK Sportüzemeltetési NKFt. 25%-ban (mely társaság 100%-ban az Magyar Kajak-Kenu
Szövetség tulajdona) valamint Balatonfüred Város Önkormányzata 24%-ban.
A BVSZK 2016. december 29-én támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP 7.1.2. – Aktív turisztikai hálózatok
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú kiemelt eljárásrendű felhívásra, mely 2017. június 19. napon kelt
támogatói döntés értelmében vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt tartalmazza a kikötői
infrastruktúra és egy földszint, plusz két emeletes épület kialakítását.
A projekt célja a Balatonon a turisztikai célú túravitorlázás átfogó fejlesztése mellett a különféle járásmódok
(túrakenuzás, kerékpározás, természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolásával közös
megállóhelyek hálózattá alakítása. Ez a forma lehetővé teszi a turisták számára a turizmus kedvelt
célállomásainak bármely járásmód gyakorlása általi elérését, valamint a túravitorlázás távlati koncepciójának
is integrált részévé válik. A kikötői rész a parti infrastruktúrával együtt képes kiszolgálni a Magyar Vitorlás
Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség céljait. A balatonfüredi, központi létesítmény számára
Balatonfüred Város Önkormányzata biztosított helyet, a Balatonfüredi Camping területén, cca. 1.2 ha
területen. A szárazföldi fejlesztés (kikötői épület) mellett egy 140 fős kikötői létesítmény valósul meg. A 140
férőhelyes, épített kikötőmóló, két kikötői szárral, bármilyen szintű verseny lebonyolításához tudja biztosítani
a hajók helyigényét és egyéb feltételeit.
A projektfejlesztési időszakban kidolgozásra kerültek a végleges kivitelei tervek, tervezői költségvetéssel,
továbbá piackutatás céljából indikatív árajánlat is bekérésre került. Ezek alapján megállapítást nyert, hogy az
építőiparban jelen lévő piaci tendenciák miatt (valamint 2016-os beadást követően 2019/2020-as
megvalósítással számolva) a GINOP 7.1.2-ben az infrastruktúra kialakítására tervezett költség és megítélt
támogatás nem fedezi a tényleges bekerülési értéket. Továbbá az aktív turisztikai szolgáltatásokat igénybe
vevő turisták felé is egyre inkább szükséges olyan komplex szolgáltatásokat nyújtani, amelyek nem csak az
aktív mozgásformákhoz köthetők. A kikötői épületbe tervezett funkciók újra gondolása is szükségessé vált a
projektfejlesztési szakaszban, ahhoz, hogy az egyik elsődleges célunkhoz, a szezonalitás csökkentéséhez
minél nagyobb mértékben hozzá tudjunk járulni. Ezen tényezőket figyelembe véve alakult ki az a koncepció,
mely alapján a GINOP 7.1.9-ben benyújtásra kerül egy, a GINOP 7.1.2-es projekthez képest más célcsoport
megcélzó, és funkcionálisan is az épület földszinti részét az I. és II. emelettől teljesen szétválasztó fejlesztési
elképzelés. Az aktív turizmushoz, vitorlázáshoz, kajak-kenuzáshoz köthető, de elsősorban a kulturális
kikapcsolódást célzó szolgáltatási elemek megjelenítésével a létesítmény egész éves nyitvatartása is
biztosítottá válik. A célok hatékony és minőségi elérése érdekében konzorcium keretében kerül sor a projekt
megvalósítására. A konzorciumi partnerek bevonásával olyan integrált termék és szolgáltatásfejlesztés
valósulhat meg térségben, amivel egyértelműen mérsékelhető a turizmus szezonális koncentrációja, és az
aktív turizmus is tovább erősíthető, mindez egy olyan, a Balaton térség ékköveként számon tartó városban,
mint Balatonfüred, melynek turisztikai ismertsége átlag feletti itthon és külföldön egyaránt
A konzorciumvezető mellett Balatonfüred Város Önkormányzata a közvetlen környezet rendezését és un.
Kékszalag élménysétány kialakítását, VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. kajak-kenu
tárolásra-kölcsönzésre alkalmas épületet, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság kajak-kenu eszközök beszerzését, valósítja meg, a Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit
Kft. pedig a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek
biztosítását látja el.
A Magyar Turisztikai Ügynökség, Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai
Szövetség Alapítvány a projekthez kapcsolódó turisztikai szakértés, marketing tevékenységet és
szemléletformálását továbbá a megfelelő, stratégiai célok mentén összehangolt előkészítést valósítja meg. A
projekttel érintett terület kiemelt turisztikai fejlesztési térség, így az MTÜ, mint konzorciumi tag személyében
biztosított az egyéb, a térségben történő, hazai és/vagy uniós forrásból finanszírozott turisztikai
fejlesztésekből adódó szinergia maximális kihasználása. A már beadott vagy még elbírálásra váró projektek
közül azokkal, amelyek az aktív és a kulturális turisztikai célcsoportot célozzák meg és/vagy területileg közel
esnek az e projekt keretében fejlesztett bármely turisztikai termékhez köthető projektelemekhez
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értékesítés, keresztpromóció és termékösszekapcsolás esetében is készségszintű és elvárt lesz a szakmai
kapcsolat.
Balatonfüred városát, a 429/2016. (XII. 15.) a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek
meghatározásáról szóló Kormány rendelet a Balaton turisztikai fejlesztési térség részeként nevesíti.
A 2017-től induló attrakciófejlesztések kifejezett célja a „nem part menti” vonzerők kialakítása, minőségi
javítása, olyan kirándulóhelyek/attrakciók létesítése, melyek további tartózkodási időre ösztönöznek,
családbarát módon valósulnak meg, és szintén nem szezonhoz kötött ajánlatot biztosítanak. Kifejezetten cél
a Balaton nyári vízparti üdülésétől elszakadó új profil kialakítása.
A fogadó terület versenyképességének javítása érdekében a fejlesztés keretében egész évben nyitva tartó
kiállító tér, illetve interaktív szimulációs vitorlás élményelemek kerülnek kialakításra a balatonfüredi új kikötő
épület emeleti részén. Az épületben helyet kap amatőr vitorlás versenyekhez, eseményekhez kapcsolódó
kiegészítő rendezvény tér, továbbá ajándékbolt, büfé is. A fejlesztés keretében hiánypótló új szolgáltatások,
attrakciós elemek kerülnek kialakításra, melyek növelik a térség látogatószámát, ezáltal magasabb költést is
eredményeznek. A kikötő épületében tervezett szolgáltatások időjárástól függetlenül, egész évben elérhetők,
így a fejlesztési elem a szezonalitás enyhítéséhez is hozzájárul, új téli turisztikai fogadó létesítménnyé
fejlesztve azt. A fejlesztés során a balatonfüredi környezetbe illeszkedően megvalósul a közvetlen környezet
rendezése is és önálló attrakciós elemként un. Kékszalag sétány kialakítása. A projektben önálló attrakciós
elemként szereplő sétány a Balaton és Balatonfüred kulturális értékeihez nélkülözhetetlen hozzáadott
értéket jelentő, történelmi hagyományokkal rendelkező vitorlás verseny, a Kék Szalag történetét mutatja be.
Így a városközpontból a sétányon a savanyúvíz-forráshoz haladó vendég számára egyértelművé válik, hogy
egy világörökség várományos helyszínen sétál, egy kultúrtáj szemlélője.
A fejlesztés több megyén átnyúló fejlesztési elemeket tartalmaz, fokozottan érvényesítve a térségi
szemléletet, szem előtt tartva a fenntarthatóságot. A projekt keretében két helyszínen Balatonfüreden,
illetve Keszthelyen komplex aktív turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kajak-kenu megállópont nyílik meg.
A keszthelyi kajak kenu túra útvonal, a Hévízi lefolyó meleg vize miatt, az országban egyedülálló módon télen
is evezhető, így kialakított szolgáltatás az időbeli koncentrációt oldja, mivel nyári fő szezonon kívül ősztől
tavaszig elérhető.
Balatonfüred város turisztikai potenciálja jelentős a Balaton desztinációban, Hévíz és nem sokkal lemaradva
Siófok után a harmadik legnagyobb vendégéjszaka-számmal rendelkező település. 2017-ben 231 ezer vendég
695 ezer éjszakát töltött el Balatonfüreden, amely a Balaton összes vendégéjszakáinak 11,6%-át adja, a
turisztikai kereslet egyenletes növekedést mutat. Az átlagos tartózkodási idő 3,0 nap, ami kevesebb, mint a
balatoni átlag, így a tartózkodási idő növelése az egyik kitűzött célja a településnek. A szezonalitás magasnak
mondható, a vendégéjszakák 64,3%-át töltötték itt a három nyári hónapban a vendégek, ami ugyan évről
évre javulást mutat, de egyértelműen további szezonnyújtó attrakciók létrehozására van szükség a térségben.
Balatonfüred legfőbb küldőterülete Németország, közel 100 ezer vendégéjszakát adott tavaly, lemaradva
követi a sorban Hollandia és Lengyelország és szinte azonos éjszakaszámot hozva Csehország, Szlovákia és
Ausztria.
Részletes kereslet-kínálat elemzés alapján elsődleges célcsoport a többgenerációs gyerekes családok, a
szezonon kívül is megjelenő külföldi turisták, továbbá üzleti csoportok, akár incentiv, akár csapatépítő
szegmensből , akik az aktív turizmus élményét keresik.
Jelen projekt keretében kerülnek kidolgozásra a komplex turisztikai csomagajánlatok, melyek integrálhatók
a meglévő turisztikai kínálatba. A fejlesztés hozzájárul a különféle járásmódok összekapcsolásával a közös
megállóhelyek hálózatos kialakításához is. A BVSZK, illetve a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség együttműködési
megállapodása alapján, a Balatonon és a Fertő tavon kialakításra kerülő, működő vitorlás turisztikai attrakciók
egymást keresztpromótálják, közös programcsomagot alakítanak ki. Így az aktív turisztikai attrakciókat
nemcsak a térbeli, tematikus koncentráció teszi átjárhatóvá: valamennyi desztinációban keresztpromóció,
szolgáltatáscsomagok, összekapcsolt jegyértékesítési rendszer kell, hogy támogassa a szinergikus hatások
kihasználását. Ez lehetővé teszi új szegmensek, magasabb költési hajlandóságú célcsoportok elérését, az
átlagos tartózkodási idő és a fajlagos költés növelését, hozzájárulva a térségben működő vállalkozások
jövedelmezőségéhez, ezáltal biztosítva a minőségi élménykínálat hosszú távú fenntarthatóságát.
4

A balatonfüredi kikötőépületében tervezett kiállítás tematikájának kidolgozása során kiemelt szerepet
kapnak a látogató-, és családbarát elemek, kipróbálható, megtapintható tárgyak, a vitorlázás élménye
interaktív szimulációs eszközön helyben szezontól, időjárástól függetlenül megélhető válik. Az épület előtt
szabadtéri, multifunkcionális, több generáció igényeit kiszolgáló fitnesz eszközök kerülnek kihelyezésre,
illetve további családbarát elem lesz a kajak-kenus szolgáltatás esetében a biztonságot mindenek előtt
előtérbe helyező szolgáltatási elemek biztosítása, ezáltal is vonzóvá és elérhetővé téve ezt a fejlesztési elemet
is a kisgyermekes családok részére is.
Balatonfüred a térség turisztikai kínálati piac legdinamikusabb eleme: reformkori városmagja, polgári
hangulatot árasztó ugyanakkor mediterrán-jellegű parti szolgáltatásai, olyan kombinációja a turisztikai
élménynek, amely sehol másutt az országban meg nem található. A város a térségben a legnagyobb
szálláshely kapacitással rendelkező település. A város hihetetlenül gazdag történeti emlékhelyekben és
hagyományokban, ezek közül kiemelkedik az Anna-bál és a rá épülő füredi élménycsomag, egyfajta füredi
brand. Számos olyan nevezetes villa és kúria található a városban, melynek tulajdonosa jelenlétével
hozzájárult Balatonfüred és a térség arculatának alakításához, a prémium üdülőhelyi hangulat ma is
egyértelműen márkázza a Balatont. A turisztikai szolgáltatási kínálat növelését, valamint a különleges
hangulatú terület további megújítását célozza a „Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése” című projekt.
Balatonfüred 11 kikötőjével a Balatoni vitorlázás bölcsője és fellegvára, országos és nemzetközi szinten is
jegyzett vitorlásversenyek központja. A vitorlázás nemcsak mint versenysport, hanem a balatoni szabadidő
kultúra részévé vált. Itt áll Bujtor István szobra, aki maga is vitorlázó volt, illetve a számos filmjében
népszerűsítette a Balatont. Jelen fejlesztés a vitorlás szabadidő kultúra megismerésén, népszerűsítésén
keresztül is kapcsolódik a kulturális értékek bemutatásához.
A másik fejlesztési helyszín Keszthely, Fenékpuszta, mely a Kis-Balaton részeként olyan jelentős élővilággal
(növényzet, hal- és főleg madárvilág) rendelkezik, hogy a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, főként a
vízimadarak élőhelyéről született Ramsari egyezmény hatálya alatt áll. Területén jelentős római kori romok
találhatók, valamint itt található Magyarország egyik legjelentősebb madárgyűrűző és vonuláskutató
állomása is. A projektben kialakításra kerülő evezhető túraútvonal nagy része országosan védett lápterület
mentén halad majd, a túrázás közben a fokozottan védett növény és állatvilág is megcsodálható. A vízitúrázás
sokáig úgy élt az emberek tudatában, mint egy alacsony költségű üdülési forma, ahol az ár-érték arány miatt
azt is elfogadják a résztvevők, hogy alacsony vagy akár semmilyen szolgáltatást sem kapnak. Ma már, ha
lassan is, de terjedőben van az igény, hogy a túraszervezők minél szélesebb körű szolgáltatást kínáljanak a
résztvevők számára. A túrát szervezőknek is nagyon fontos ismerni, hogy a megcélzott helyszínen pontosan
milyen szolgáltatásokat tudnak elérni, és hogy azok teljes biztonsággal hozzáférhetők is legyenek.
A Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumi partnerségével zajló GINOP-7.1.9-17-2018-0009-es számú
pályázat (Fenékpusztai majorság fejlesztése I. ütem), valamint a GINOP 7.1.5-ös konstrukcióból finanszírozott
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, mint Kedvezményezett által elnyert Kis-Balatoni pusztai Látogatóközpont
fejlesztése kapcsán megvalósuló attrakciófejlesztések esetén biztosított az ideális, valóban négy évszakos
keresztértékesíthetőség és promóció, azaz mindhárom fenékpusztai helyszínen (majorság, nemzeti parki LK
és a kenutúra végállomása) a másik két fejlesztésről és a térség látnivalóiról többnyelvű tájékoztatás adható.
Jelen fejlesztéssel olyan új aktív turisztikai attrakciós elemeket hozunk létre, mely a főszezonon kívül is
alkalmas magas színvonalú programot nyújtani a látogatóknak. A projektben létrejövő programcsomagok
hozzájárulnak ahhoz, hogy a térség a világ utazási trendjeihez alkalmazkodva, (többszöri, rövidebb
utazásokkal) tavasszal, ősszel és télen is minőségi kínálatot tudjanak nyújtani, ezzel is enyhítve a szezonalitást.
Az új termékcsomagok kiajánlása új célcsoportok megszólítását teszi lehetővé, magasabb jövedelemmel és
magas fajlagos költéssel rendelkező vendégek elérése és motiválása érdekében. A projekt ezáltal hozzájárul
ahhoz, hogy a „Balaton egész éven át” elérhető, tartalmas kikapcsolódást kínáló desztinációvá váljon.
A projekt során prioritást élvez az az alapelv, mely szerint a helyi attrakciók vonzása, valamint az intermodális
tevékenységek gyakorlásának lehetősége következtében növekedjék a turisták által a helyszínen töltött
vendégéjszakák száma/költések nagysága, emelkedjen a helyi vállalkozások – együttműködők és a
fejlesztésben direkt módon részt nem vevők - jövedelem-termelőképessége. A fejlesztés következtében
megvalósuló jövedelembővülés indirekt módon a helyi önkormányzatokra is pozitív hatást gyakorol.
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Összefoglalva a fejlesztés eredményeként olyan fenntartható és a kulturális, illetve természeti értékeket
hitelesen bemutató turisztikai beruházások valósulnak meg, amelyek - a turisztikai trendekkel összhangban
- egymástól jól megkülönböztethetők, és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a területen. A
hálózatos fejlesztések során kiemelt figyelem irányul a kulturális és természeti értékek megőrzésére,
felfűzésére, valamint a turisztikai kínálat diverzifikációjára. Így összességében a projekt támogatja
Balatonfüred alapvetően kulturális profilját is, mely természetesen illeszkedik a balatoni Fejlesztési Tanács
azon kezdeményezéséhez, mely a Balaton-felvidéket, Tihanyt és Balatonfüredet magába foglaló térség
világörökségi várományos pozícióra jelöli, kultúrtáj kategóriában.
A projekt tervezett összköltsége 1.263.143.690,- Ft, az elkészített pénzügyi elemzés alapján a vizsgálat
referencia-időszakban megfelelő pénzügyi forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fejlesztés által elért
eredményeket fenn lehessen tartani. A nettó halmozott pénzügy áram minden évben pozitív. A projekt
fenntartása és üzemeltetése a konzorciumvezető és partnerei által biztosított.
A projekt megvalósítás időtartama: 2018. december 01.- 2020. szeptember 30., azzal, hogy a kikötői
épületre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. novemberben megindításra kerül (kivitelei tervek, építési
engedély rendelkezésre áll) és várhatóan 2019. április 30-ig lezárul, így megfelelő idő áll rendelkezésre a
kivitelezési tevékenységre is. A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósított projektelemek
kivitelezési munkái, figyelembe véve a főszezont, 2019. szeptember és 2020. május között kerülnek
megvalósításra.

Értékelési szempontokkal kapcsolatos összefoglaló táblázat
Szempont
megnevezése

1. Új, turisztikai
vonzerőt jelentő
szolgáltatások

Szempont kifejtése

Hol található
az MT-ben?
(oldalszám)

1. Egész évben látogatható kiállító tér
4.2.1. fejezet
kialakítására kerül sor az épület II. emeletén, 31-34. oldal
ahol a kiállítás hátterét az épület tájolását
kihasználva a tervek szerint a Balaton
csodálatos panorámája adja. A pontos és
részletes kiállítási koncepció a projekt
keretében kerül kialakításra. A kiállítás egyedi
módon, a vitorlázás, a vitorlázással járó
szabadság élményét visszaadva fogja
bemutatni a vitorlázás történetét, a vitorlázás
híres alakjait. A kiállítás része lenne az egyéb
evezős tevékenységet is népszerűsítő, illetve
azok kipróbálásáról információt adó felület
kialakítása is. Az egész kiállítás a vizualizációt
és az élményszerűséget előtérbe helyezve
valósul meg. A kiállítás során biztosítjuk az
angol, német, orosz, cseh, szlovák és lengyel
nyelvű tájékoztatást is.
2. Olyan, elsősorban gyerekeknek tervezett
vitorlás szimulátor kerül elhelyezésre az
épületben, mely interaktív eszközök
felhasználásával próbálja visszaadni a
vitorlázás élményét egész évben, szezontól
függetlenül. A szimulátor kipróbálása maga is
fizikai aktivitással párosul, a vitorlázáskor
szükséges mozgások is előjönnek. Kb. 5-10
perces szimulációs játék során főként a
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3.

4.

5.

6.

kisebb és nagyobb gyermekek tapasztalhatják
meg a vitorlázás élményét, melyről
emléklapot is kapnak látogatók. A gyerekről
készített fotó terveink szerint az épületben
kialakított ajándékboltban bizonyos
ajándéktárgyakra (pl. kulcstartó, póló)
rányomtatható és megvásárolható lesz,
melyet helyi kkv, mint szolgáltatást fog
biztosítani.
Az épület közvetlen környezetében
megtalálható Balatonfüred Város
Önkormányzata által kiépített sétányon az
aktivitás biztosítása is fontos szolgáltatási
elem lesz, melynek érdekében attrakciók
kerülnek elhelyezésre a sétányra: mozgásra
ösztönző kisebb berendezési tárgyak,
terepalakulatok. A kialakításra kerülő szakasz
a Széchenyi sétányt köti össze a Kemping
előtti, jelenlegi zöldsávval, melyen keresztül
eljuttatja a vendégeket a fő attrakció, a
Berzsenyi savanyúvíz kútig. Így
tulajdonképpen az ideérkező vendégek a
teljes sétányrendszeren kellemes
környezetben végigsétálhatnak, élvezve a
savanyú vizek adta üdítő élményt.
Elsősorban a külföldi turisták megszólítása
érdekében amatőr vitorlás versenyekhez,
eseményekhez kapcsolódóan kiegészítő
rendezvények kerülnek megszervezésre.
Minden ilyen esemény többnyelvű lesz, már
az előkészítés, az on-line megjelenés során
biztosítjuk az angol, német, nyelv mellett, az
orosz, cseh, szlovák és lengyel nyelvű
tájékoztatást is. Ezek az események
elsősorban április és október között kerülnek
majd megrendezésre, de tervezzük olyan
önálló téli esemény(ek) bevezetését, amely
egyfajta hagyományteremtő jelleggel évrőlévre ismétlődne, hozzájárulva ezzel is a
szezonalitás oldásához.
Az épületben kialakításra kerül az egyik
helyiségben egy büfé és ajándékbolt,
melynek üzemeltetését helyi kisvállalkozó
fogja ellátni, ezáltal megteremtődik a
helyszínen egy, a mai turista igényeinek
megfelelő új szolgáltatási elem. Az
ajándékboltban elsősorban a vitorlázáshoz is
kapcsolódó ajándéktárgyak lesznek
megvásárolhatók, illetve a vállalkozónak
biztosítani szükséges, legalább egy
ajándéktárgy esetében a szimulátornál, vagy
a kiállításon készített fotó ajándéktárgyra
történő nyomtatásának és megvásárlásnak
lehetőségét is.
Kajak-kenu komplex szolgáltatási lehetőség
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igénybevétele a keszthelyi és a balatonfüredi
helyszínen. A turista egy mozgásformát
gyakorolhat, tanulhat meg. Lefoglalhatja a
kajak – kenuzáshoz az eszközt, a hozzá
kapcsolódó tartozékokkal – lapát,
mentőmellény, stb. Eszközt használat előtt
előkészítik számára, használat után
visszaviszik a helyére – havária esetében
mentést biztosít, illetve eszköz szállítását
megoldják. A biztonságos, felhasználóbarát,
kényelmes kajak – kenuzás feltételinek
lehetőségét veszi igénybe.
2. Fejlesztendő, már
meglévő szolgáltatási
Nem releváns.
elemek
3. Garantált
programcsomagok
Fertő-tó kiemelt turisztikai térségben megállapodás
kialakítása, más a kiemelt megkötése a Magyar Vitorlás Szövetségen (mint a
tur. térségben elérhető Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
attrakciókkal való
Nonprofit Kft. fő tulajdonosa) keresztül. Kölcsönös
együttműködés
promótálás, garantált kedvezmények kialakítása
füredi-keszthelyi-fertő tavi szolgáltatók, egyesületek
között.
4. Magánvállalkozások
(elsősorban kkv) számára A fejlesztés elődlegesen Balatonfüreden és
biztosított közvetlen,
vonzáskörzetében kínál lehetőséget a kkv-szektor
vagy
további versenyképességének növeléséhez, de
közvetett
üzleti
hozzájárul a keszthelyi kkv szektor fejlődéséhez is. A
lehetőség
projektben a támogatási kérelemhez becsatolt
együttműködési megállapodások lettek kialakítva.
5. A tervezett
marketingtevékenység
összetettsége, külföldi
célcsoportok elérését
szolgáló
többnyelvűség

A projektnek több olyan szegmense van, ahol a
többnyelvűség meghatározó lesz (honlap kialakítása,
egyes szolgáltatások, marketing hirdetések,
szóróanyagok) Használt nyelvek: magyar, angol
német, orosz, cseh, szlovák és lengyel

4.2.1. fejezet
33. oldal

3.2. fejezet
(14-27. oldal)
4.4. fejezet
(44. oldal)

4.2.1. fejezet
31-34. oldal
5. fejezet
(54. oldal)

Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások összefoglaló táblázata
Elvárás megnevezése
a) a projekt támogatja a kiemelt turisztikai fejlesztési
térség természeti
és
kulturális
értékeinek
autentikus bemutatását,
b) a
fejlesztés
által
létrejött
attrakció vagy
szolgáltatás-bővülés
hozzájárul
a
helyszín
vonzerejének növekedéséhez,
c) a fejlesztés lehetőségeket teremt a turisztikai kis- és
középvállalkozásokkal való együttműködésre,
d) a Megvalósíthatósági
Tanulmány
piackutatáson
alapuló kereslet-kínálat elemzést tartalmaz,

Hol található az MT-ben?
(oldalszám)
31-34. oldal
38-39. oldal
4-6. oldal
31-34- oldal
14-27. oldal
44. oldal
14-27. oldal
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e) a fejlesztés hatással van a helyi foglalkoztatásra (közvetlen 34. oldal
és közvetett),
44. oldal
f) a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában legalább 3 41. oldal
éves (projektek tervezésében és megvalósításában szerzett)
tapasztalattal
rendelkező turisztikai szakértő kerül alkalmazásra,
g) a projektmenedzsmentben EU finanszírozásból megvalósuló 41. oldal
projekt(ek) lebonyolításában legalább 3 éves gyakorlati
tapasztalattal rendelkező szakértő
kerül alkalmazásra a megvalósítás során,
h) a megvalósítás során a projektgazda figyelemmel
44. oldal
van a negatív környezeti hatások csökkentésére, törekszik a
helyi beszállítók bevonására,
i) kulturális örökség turisztikai célú bemutatása esetén cél az 38-39. oldal
eredeti állapot megőrzése, helyreállítása során törekedni kell a
hagyományos anyagok és technológiák alkalmazására, a nem
hagyományos anyagok és eljárások használata során is
törekedni kell arra, hogy a helyreállítás végeredménye a
korabeli, hagyományos
anyaghasználatnak megfelelő benyomást keltsen,
j) a projektnek hozzá kell járulni a turisztikai szezon
meghosszabbításához: a támogatott létesítmény
egész éves nyitva tartással kell, hogy üzemeljen,
k) a kedvezményezett 5 éves kötelezettséget vállal a
támogatott létesítmény fenntartására,
karbantartására és működtetésére,
l)
helyi, térségi alapanyagokat és
termékeket
előnyben részesítő kínálat kialakítása,
m) látogatóbarát fejlesztések, modern elektronikus eszközök
használata, továbbá kézzelfogható, felölthető, kipróbálható
élményeket adó eszközök
használata,
n) több megvalósulási helyszín esetén a különálló
helyszínek
összekapcsolása,
hálózatosodás
megvalósítása, szolgáltatási kínálat bővítése,
o) információs anyagok többnyelvűsége,
p) kávézó/büfé, ajándékbolt létesítése,
q) parkolók kialakítása,
r) szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása,
s) családbarát programelem megvalósítása.
t) esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok
érvényesítése,
u) integrált, programszerű megközelítés, kapcsolódás futó,
vagy már megvalósított fejlesztésekhez.

31-34. oldal
pénzügyi elemzés
34. oldal
pénzügyi elemzés
44. oldal
31-34. oldal
42. oldal

13. oldal
53-54. oldal
54.oldal
31-34. oldal; 44. oldal
nr
37. oldal
34. oldal
34. oldal
26. oldal, 32. oldal
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2.

A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

A projektgazda és konzorciumi partnereinek bemutatása a projekt szempontjából releváns, elsősorban
turisztikai tevékenységei alapján.
Konzorcium vezető
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorcium vezető alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
nincs bejegyezve
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 2.
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Törvény erejénél fogva nem átlátható szervezet

A BVSZK NKft. a Magyar Vitorlás Szövetség által életre hívott szervezet (melynek résztulajdonosa
Balatonfüred Város Önkormányzata), működési célja a GINOP-forrásokból megvalósítandó fejlesztések
realizálása. Az előkészítés feladatai és a megvalósítás konkrét, támogatható tevékenységei jól definiálhatók
a felhívás alapján. Szakmai tekintetben jól felkészült, a feladatok végrehajtásához megfelelő végzettséggel és
tapasztalattal rendelkező humánerőforrást biztosít a projekt végrehajtásához.
A BVSZK NKft. célja és egyben feladatai/tevékenységei a támogatási kérelem előkészítése és megvalósítása
során összefoglalva a következők:
• a GINOP-fejlesztés lebonyolítása;
• létesítményfejlesztés és üzemeltetés;
• turisztikai hálózatfejlesztés;
• eszközbeszerzés és üzemeltetés;
• a túravitorlázás eseményeinek koordinálása.
A társaság tevékenységéből származó eredmény teljes egészében a projektben létrehozott infrastruktúra
működtetésére kerül felhasználásra.
Konzorciumi partnerek
Balatonfüred Város Önkormányzata
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Balatonfüred Város Önkormányzata
nincs bejegyezve
8830 Balatonfüred, Szent István tér 1.
8411 Általános közigazgatás
Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség hazánk legkedveltebb turisztikai desztinációja a belföldi utazók
körében, a külföldi vendégek tekintetében a második legnépszerűbb régió. Közép-Európa legnagyobb tava
egész évben az egyes évszakokhoz igazodó turisztikai kínálattal, páratlan természeti látványosságokkal és
kulturális attrakciókkal, programokkal várja az ideérkezőket.
A három legtöbb vendégéjszakát regisztráló település – Hévíz, Balatonfüred és Siófok – közül nem meglepő
módon, egészségturisztikai kínálatának köszönhetően Hévíz jóval kisebb szezonalitást mondhat magáénak.
Balatonfüred és Siófok esetében az elmúlt években egyértelműen csökkent a vendégforgalom időbeni
koncentrációja, ami mutatja, hogy ezek a desztinációk egyre sikeresebben pozícionálják magukat a nyári
időszakon kívül is, egyúttal fontos visszajelzés az elmúlt évek ezirányú fejlesztéseinek.
A szezonalitás további csökkentése érdekében kapcsolódik be jelen fejlesztésbe is Balatonfüred Város
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Önkormányzata, mint az egyik legmeghatározóbb települése a balatoni turisztikai térségnek.
A Balatonfüreden található 18/6 hrsz. alatt lévő telek tulajdonosa Balatonfüred Önkormányzata, az
önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulását megadta a fejlesztéshez ezzel is segítve a projekt megvalósítását.
Továbbá megvalósítóként is részt vesz Balatonfüred Önkormányzata az attrakció közvetlen környezetének
fejlesztésével, az önkormányzat tulajdonában lévő út és sétány rekonstrukciójával.
BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
BJMOKK Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Latorca utca 2.
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Törvény erejénél fogva nem átlátható szervezet

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) 100%-os tulajdonában lévő, főtevékenység szerint
sportlétesítmények működtetésére 2015-ben alapított szervezett. Az MKKSZ sportági szakszövetség összesen
több, mint 130 tagszervezettel rendelkezik. Egyaránt foglalkozik versenysporttal és szabadidős vízitúrázással
is. Számtalan világverseny, egyéb belföldi és nemzetközi rendezvény főszervezője és koordinátoraként a
szervezési feladatokban komoly tapasztalata van. Pályázatírás, projektfejlesztés, projektmegvalósítás és
elszámolás területén pedig egy külön csapat dolgozik az MKKSZ-en belül, akik a saját területükön már
bizonyított szakemberek. A projekt megvalósításhoz és később a fenntartásához szükséges eszközök az
MKKSZ rendelkezésére állnak és a jövőben is biztosított ezek szükséges mennyiségű rendelkezésre állása.
A projektben egész évben elérhető, a szabadidő hasznos és aktív eltöltését célzó fejlesztési elemet valósít
meg Keszthelyen és a melegvízű, így télen is használható Hévíz-patakon.
VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit
Kft.
VÜZ Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Vásártér 10.
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
Törvény erejénél fogva nem átlátható szervezet

Keszthely város keleti szélén, a vitorláskikötő mellett található un. Libás strand üzemeltetője. A projektben
feladata a keszthelyi helyszínen a BJMOKK felügyeletével az infrastruktúra kiépítése, építési projektelem
megvalósítása.
Magyar Turisztikai Ügynökség
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
82.30 - Konferencia, kereskedelmi bemutató
szervezése
Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvényt. Ennek értelmében az állam a Magyar Turisztikai Ügynökség útján látja el a
turizmussal kapcsolatos feladatait, annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából vagy a központi
11

költségvetésből finanszírozott turisztikai fejlesztések szakmai tervezése, megvalósítása gyorsabb, egységes
eljárási rendben, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjék, a turizmus
jövedelemtermelő képességének erősítése érdekében, különös figyelemmel a turizmus nemzetgazdaságban
betöltött kiemelkedő szerepére. E törvénynek – valamint a Pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jelen fejlesztési projekt esetében konzorciumi partner az MTÜ Zrt.
A törvényben meghatározott feladatának ellátása érdekében az MTÜ a GINOP-7.1.9-17 „Turisztikailag
frekventált térségek integrált termék-és szolgáltatás fejlesztése” elnevezésű felhívásra benyújtandó projekt
kapcsán konzorciumi tagként vesz részt a projekt előkészítésében, azok megfelelő turizmus szakmai
tartalmának kialakításában és megvalósításában.
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (NTS 2030) című dokumentum a Kormány 1747/2017. (X. 18.)
Korm. határozatával került elfogadásra. A NTS 2030 az állami turizmusirányítás célrendszerét és
eszközrendszerét 2030-ig meghatározó alapdokumentuma. A stratégiában foglaltak megvalósulásának
folyamatos nyomon követése, monitoringja az állami turizmusirányítás csúcsszervének, a Magyar Turisztikai
Ügynökségnek a feladata.
Az MTÜ a projekt kapcsán konzorciumi tagként vesz részt a projekt előkészítésében, azok megfelelő turizmus
szakmai tartalmának kialakításában és megvalósításában. Az MTÜ feladata a projekt megfelelő előkészítése.
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.
8230 Balatonfüred, Jókai Mór utca 32.
4110’08 - Épületépítési projekt szervezése
Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. az 1861/2016 (XII.27) Kormányhatározat eredményeként
jött létre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapításában, eleinte a Balaton kiemelt fejlesztési térségben
létrejövő fejlesztések hatékony megvalósítása érdekében. Tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. A Társaság 2017. évi alapítású, befejezett projekttel még nem rendelkezik.
Szakmai hátterét a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosítja.
A Társaság fejlesztési projektjeinek stratégiai célja a magyarországi turizmus jövedelemtermelő
képességének erősítése, a külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása, költésük
növelése, a belföldi turisztikai fogyasztás jelenlegi szintjének emelése, miközben a szezonalitást csökkentve
törekszik a turisztikai értékeinek és bevételeinek négyévszakos fejlesztésére. A Társaság, mint a jövőbeni
fejlesztési projektek megvalósításáért felelősként, felel a konzorcium szakmai menedzsment feladataiért,
külön hangsúllyal szerepel munkájában az egységes szemléletű marketingtevékenység, a konzorcium
kommunikációs feladatainak összehangolása, a projektben fejlesztendő egységes arculat kialakítása, a
hálózatosodás kialakításának biztosítása, fenntartásának szakmai támogatása.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 című dokumentumban foglalt célok teljesítése érdekében végzi
a fejlesztéseket, szem előtt tartva az abban megfogalmazott elvárásokat, eszközöket.
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. hazai forrás felhasználásával több turisztikai pályázati
konstrukciót írt ki, pl. Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukcióhoz – „D” komponens: Új
élményparkok létesítése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben (TFC-2.1.1-2018-D).
A Társaság feladata a turisztikai szakértői tanácsadás biztosítása.

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
nincs bejegyezve
8380 Hévíz, Jókai Mór utca 3.
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Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Egyéb tevékenység
Törvény erejénél fogva átlátható szervezet

A turizmus területén működő tizenegy szakmai szervezet 2017. év végén hozott létre új platformot Magyar
Turisztikai Szövetség néven. A Szövetség a hazai turizmus teljes vertikumát képviseli, tagsága ma már 32 hazai
turisztikai szervezetből áll. Szakmai munkájának fókuszában a minőségi magyar turizmus kialakításának
elősegítése, a felek közti még hatékonyabb párbeszéd kialakítása áll, valamint kiemelt célként tekint a képzési
rendszer fejlesztésére.
A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány az elmúlt egy évben aktívan működött közre a turizmusszakmai
minőségbiztosítás rendszerének kialakításában, számos projektet indított el ebben a témában. Részt vett a
minőségbiztosítás szempontjából hiánypótló, az „MTÜ Kiemelt Partnere” program kidolgozásában és
megvalósításában. A szemléletformálás jegyében egy teljesen új sajtóklubot hozott létre, amelynek
keretében hónapról hónapra különböző szakterületek mutatkozhatnak be. A Szövetség rendszeresen szervez
kerekasztal eseményeket, amelyek keretet biztosítanak a szakma számára, hogy különböző, a szakmát érintő
és feszitő kérdéseket vitathassanak meg. Az MTSZA egyedüliként rendelkezik egy 300 szakembert tartalmazó
adatbázissal, amely segítségével akár befektetőket, akár turizmusszakmai kérdésben hozzá fordulókat ki tud
szolgálni, de akár határon túli turizmus szakmapolitikai kérdésekben is segítségére lehet a hozzá fordulóknak.
A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány feladata jelen projektben a szemléletformálás témaköréhez
kapcsolódó projektelemek megvalósítása: Az NTS2030 stratégiában foglaltaknak megfelelően, a
paradigmaváltáshoz szükséges szemléletformálás kialakítása, és biztosítása a térségben található attrakciók
és együttműködő szolgáltatók, turisztikai szervezetek részére. Szemléletformáló workshopok, rendezvények,
és online képzések keretében segíti a szolgáltatások, turisztikai szolgáltatók közötti összhang kialakítását, a
térség turisztikai kínálatának megismertetését a szolgáltatók körében, ezzel elősegítve a látogatófolyam
optimális kialakítását, a turisztikai szereplők együttműködését, valamint a hálózatosodás, a térségi
szemléletmód kialakítását. A rendezvények alkalmat teremtenek, hogy az NTS2030, valamint a térségi
márkához igazodva a minőségi vendégfogadás feltételeit elsajátítsák a turisztikai szereplők, valamint az
együttműködések révén komplex turisztikai kínálatot biztosítsanak, ezzel növelve a fogadóterület
versenyképességét. Az MTSZA feladata továbbá jelen projektben a marketinggel összefüggő feladatok
megvalósítása, azok összehangolása: a megvalósuló turisztikai attrakció, (vagy helyszín ) a térségi márkához
illeszkedő arculatának kidolgozása, bevezetése, valamint a létesítmény bevezető marketingjének
megvalósítása, honlap és social felületek kialakítása, azokon elérhető tartalom fejlesztése, a térség fő
küldőpiacainak megfelelően több nyelven, marketing kampány megvalósítása on-line felületeken, PR és
kommunikációs tevékenység, és ahhoz kapcsolódó tartalom kialakítása.
Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partner alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve
Támogatást igénylő rövidített neve
Székhely
Főtevékenység
Besorolás átláthatósági szempontból

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Sportrendszer Nonprofit Kft.
1138 Budapest, Latorca utca 2.
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
Törvény erejénél fogva nem átlátható szervezet

Saját teljesítésben a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, koordinációját és a vízitúrázásban jártas
szakértői ismeretek biztosítását látják el a társaság alkalmazásában lévő szakemberek.
(A támogatás igénylő, illetve külön az egyes konzorciumi partnerek által az elmúlt 3 évben végrehajtott, vagy
folyamatban lévő turisztikai beruházások bemutatás mellékletként csatolva).
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3. Fejlesztési igény megalapozása
3.1

Helyzetértékelés

A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassák azokat a tervezéskor meglévő, kiinduló információkat,
adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek
hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra:
Balaton turisztikai jelentősége kiemelkedő mind a belföldi, mind a külföldi vendégek körében. 2017-ben több
mint 6 millió vendégéjszaka realizálódott a desztináció kereskedelmi szálláshelyein, amely az országos
vendégéjszakák 20,2%-a. A többnapos belföldi utazások időtartama alapján a legnépszerűbb úti cél a Balaton
turisztikai térség volt: a belföldi vendégéjszakák az országos forgalomnak 26,8%-át, a külföldi vendégéjszakák
13,6%-át teszik ki.
Balatonfüred város turisztikai potenciálja jelentős a Balaton desztinációban, hiszen Hévíz és nem sokkal
lemaradva Siófok után a harmadik legnagyobb vendégéjszaka-számmal rendelkező település. 2017-ben 231
ezer vendég 695 ezer éjszakát töltött el Balatonfüreden, amely a Balaton összes vendégéjszakáinak 11,6%-át
adja. A turisztikai kereslet egyenletes növekedést mutat, 2013. évhez képest +36,7%-kal nőtt a
vendégéjszakák-száma. Az átlagos tartózkodási idő 3,0 nap, ami kevesebb, mint a balatoni átlag, így a
tartózkodási idő növelése az egyik kitűzött célja lehet a városnak. A szezonalitás magasnak mondható, a
vendégéjszakák 64,3%-át töltötték itt a három nyári hónapban a vendégek, ami a 2013. évi 67,8%-os
szezonalitási arányhoz képest javulást mutat, de további szezonnyújtó attrakciók létrehozására van szükség.
Balatonfüred legfőbb küldőterülete Németország, közel 100 ezer vendégéjszakát adott tavaly. Jóval
lemaradva követi a sorban Hollandia és Lengyelország és szinte azonos éjszakaszámot hozva Csehország,
Szlovákia és Ausztria.
Balatonfüreden 11 vitorláskikötő található, melyek helyet biztosítanak a vízisport kedvelőinek,
túravitorlázóknak, országos és nemzetközi versenyeknek. 2017-ben Balatonfüreden 4 nemzetközi
vitorlásversenyt rendeztek, és a város ad helyet a nemzetközi ismertségű Kékszalag versenynek is. Egy évben
közel 20-25.000 fő sportoló és kb 2-3-szor annyi kísérő érkezik a Balatonfüredi versenyekre, a nemzetközi
események kapcsán közel 30 nemzet versenyzője érkezik a versenyre. A Balaton mellett több vitorláskikötő
fejlesztés is folyamatban van, vagy indul el a jövőben, amelyeknek legfontosabb célja, hogy meghatározó
vitorlásturisztikai célponttá tegye a Balatont, ebben pedig kiemelkedő szerepet kap Balatonfüred.
A balatonfüredi 11 vitorláskikötő több mint 1000 férőhellyel rendelkezik, a közeli települések közül
Tihanyban, Csopakon, Alsóörsön, Fövenyesen, amelyek helyettesítő termékei, és ezekkel mutat
párhuzamosságot is. A vitorláskikötő népszerűségét és bővítésének szükségességét mutatja, hogy a Balaton
legnagyobb vitorláskikötő lánccal rendelkező Balatoni Hajózási Zrt., aki 11 balatoni vitorláskikötőjében
mintegy 2000 bérlő hajójának biztosít helyet, kikötőinek kihasználtsága átlagosan 92%.
A régió a fiatalokat, fiatal felnőtteket, a gyermekes családokat vonzza elsősorban, a turisztikai termékek közül
kiemelt jelentőséggel bír a családi üdülés - aktív turizmus és az egészségturizmus. A régió számos családi
stranddal, egy aquaparkkal, öt gyógy-, és élményfürdővel, két golfpályával, az egész tavat bevonó
vitorláskikötő-hálózattal, hétnél több kalandparkkal rendelkezik. A turisztikai kínálatban jelentős szerepe
van a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak és a Balatoni Bringakörútnak is. A pozicionálás során leltárba kell
venni az attrakciók mellett a versenyképes vonzerőket, úgymint a tiszta, rendezett környezetű, minőségi
szolgáltatásokkal kiegészített vízpartot, az egészségturisztikai adottságokat, a borvidékeket és az egyedülálló
táji szépséget is. A versenyelőny lehetőségét magában rejtő általános előnyként meghatározható az édesvízi
tó nyújtotta sokszínű élményhalmaz, a külföldre irányuló pozícióban pedig szerepet kell, hogy kapjon a
kedvező ár/érték arány.
Az üdülés nem csak a vízpart és a nyár szolgálja, hanem az aktív-, a gasztro-, a kulturális- és az
egészségturisztikai kínálat is. E termékek integrálásával a jövőben a régió egy egész évben elérhető vízparti
üdülőhellyé válik, más európai tavi desztinációhoz hasonlóan.
A Balaton, mint desztináció vonatkozásában, fontosnak tartjuk említést tenni, egy közelmúltban elkészült
nemzetközi szakmai kutatás eredményeiről, amelyben a Balaton-Felvidék az élmezőnyben végzett. A 44
országot felölelő turisztikai kutatásban, amelyben a Mastercard összeállította Európa ‘Top Hidden Treasures’,
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azaz ‘Rejtett Kincsek’ listáját, Magyarország és a Balaton-Felvidék a 15. helyen végzett. A lista lényege, hogy
az egyes európai országok kevésbé ismert, de különleges tájait, desztinációit mutatja be, ezzel is ráirányítva
a figyelmet ezekre a tömegturizmus által még nem felkapott, de igazán varázslatos úticélokra. A listát
összeállító turisztikai szakértők és utazási bloggerek a kiválasztott terület szépsége mellett – a Mastercard
saját adatait is felhasználva – leginkább olyan szempontokat vettek figyelembe, mint az adott ország árai, a
régió zsúfoltsága és az elérhető szabadidős lehetőségek kínálata.1 A fentiekkel teljesen egybecseng a jelenleg
is látogatható természeti látványosságok turisztikai szolgáltatásfejlesztését, komfortszintjük növelését és
négy évszakosságot elősegíteni hivatott „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban” című nyertes
projekt (GINOP-7.1.9-17-2018-00002), mely a Lóczy-barlang látogatóközpont fejlesztését is tartalmazza.
Megállapítható, hogy a Balaton körül is, a kerékpározás biztonságosan gyakorolható, mivel elkészültek a
kerékpárutak; a természetjárás, jelölt útvonalakon szintén megvalósítható, valamint értelemszerűen –
jelenleg is futó fejlesztési program és projektek megvalósítását követően - a vitorlázás és az E-hajózás is
elérhető számos balatoni lokációban az öt járásmód közül. Az egyre fejlődő balatoni kikötő-hálózat kikötőinek
döntő többségében jelenleg is már kettő, a futó fejlesztéseket követően, legalább három járásmód
választható az öt kiemelt járásmód közül. Így kijelenthető, hogy a hálózat minden egyes tagja többszörösen
intermodális megállónak minősíthető (hamarosan).

Hova pozícionáljuk a térséget és az új attrakciót?
A Balaton desztináció fő terméke a nyári vízparti üdülés. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia irányvonalán
a víziónk, a Balaton desztináció a nemzetközi piacon is értelmezhető négy évszakos kínálattal rendelkező
üdülőhely, amely magasabb jövedelemmel és magas fajlagos költéssel rendelkező vendégek elérését is
lehetővé teszi. Az elkövetkező években megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a növekvő
vendégforgalom mellett a Balaton desztináció szezonalitása csökken és a térbeli koncentrációja oldódik a
magas minőséget kínáló négy évszakos attrakcióknak köszönhetően. A Balaton a jövőben egy egyedi
hangulatú atmoszférájú vízparti desztináció, markáns kulturális, gasztronómiai és aktív programkínálattal.
A vitorlás sport szerelmesei egy magas jövedelemmel és magas fajlagos költéssel rendelkező szegmens,
akiknek presztízst jelent a vitorlázás, költésük azonban elsősorban a kiegészítő infrastruktúra
igénybevételében jelentkezik, szállásigénnyel jellemzően nem párosul. A nyári időszakon kívül tavaszi-őszi
(időjárás függvényében áprilistól-októberig) időszakban is felkeresik a Balatont.
A vitorlásturizmus magas minőségű kiszolgáló infrastruktúrát elváró vendégkört vonz a Balatonra,
valamint nemzetközi ismertséget biztosít a desztinációnak. A projekt prémium szintre pozícionálja a
Balatont.
Mi az új profilja a desztinációnak, és ebben mi lesz a szerepe jelenlegi fejlesztésnek?
A Balaton desztináció fő terméke a nyári vízparti üdülés. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia irányvonalán
a víziónk, a Balaton desztináció a nemzetközi piacon is értelmezhető négy évszakos kínálattal rendelkező
üdülőhely, amely magasabb jövedelemmel és magas fajlagos költéssel rendelkező vendégek elérését is
lehetővé teszi. Az elkövetkező években megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően a növekvő
vendégforgalom mellett a Balaton desztináció szezonalitása csökken és a térbeli koncentrációja oldódik a
magas minőséget kínáló négy évszakos attrakcióknak köszönhetően. A Balaton a jövőben egy egyedi
hangulatú atmoszférájú vízparti desztináció, markáns kulturális, gasztronómiai és aktív programkínálattal.
A vitorlás sport szerelmesei egy magas jövedelemmel és magas fajlagos költéssel rendelkező szegmens,
akiknek presztízst jelent a vitorlázás, költésük azonban elsősorban a kiegészítő infrastruktúra
igénybevételében jelentkezik, szállásigénnyel jellemzően nem párosul. A nyári időszakon kívül tavaszi-őszi
(időjárás függvényében áprilistól-októberig) időszakban is felkeresik a Balatont.
A Balaton desztináció fő profilja a vízhez és a vízparti üdüléshez kapcsolódó szolgáltatások. A nyári vízparti
üdüléstől, strandolástól elszakadó másodlagos profil kialakításának egyik alapja lehet a vitorlás turizmus,
azon belül is kiemelten a vitorlás sport és a vitorlás rendezvények.
1

https://utazomajom.hu/elkeszult-mastercard-top-15-listaja-europa-megfizetheto-rejtett-kincseirol/
15

A vitorlázás a felnövekvő generáció szocializációjában játszhat szerepet, a vitorlázás kultúrájának, sportjának,
a vízi jártasságnak az elsajátítása. Érzelmi kötődés kialakulásával biztos visszajáró vendégkört nevelhetünk.
A vitorlásturizmus magas minőségű kiszolgáló infrastruktúrát elváró vendégkört vonz a Balatonra,
valamint nemzetközi ismertséget biztosít a desztinációnak. A projekt prémium szintre pozícionálja a
Balatont.
A Balaton mellett több vitorláskikötő fejlesztés is folyamatban van, vagy indul el a jövőben, amelyeknek
legfontosabb célja, hogy meghatározó vitorlásturisztikai célponttá tegye a Balatont, ebben pedig
kiemelkedő szerepet kap Balatonfüred. Ehhez szorosan illeszkedik a balatonfüredi kemping projekt, amely
a megnövekedett igények kielégítése mellett (kevés a szabad kikötőhely) magas színvonalú kiszolgáló
egységet és sportközpontot hoz létre, alapot teremtve ezzel a nemzetközi vitorlásversenyeknek.
Viszonylag jó megközelíthetőségének köszönhetően nagyobb távolságokból is, mint Budapest, az ország
keleti fele, vagy akár külföld viszonylag könnyen elérhető, így a fejlesztés egy olyan kiváló helyszín valósul
meg, ami könnyen megközelíthető a vitorláshajóval rendelkező vendégeknek is.

A vitorlásturizmus célcsoportjának fő járásmódja a személyautó. Az attrakció közúton való
megközelíthetősége jónak mondható. Az M7-es autópályán 1,5 óra alatt lehet elérni. Az északi parton a 73as főúton Veszprémtől 20 perc, 71-es főúton Balatonalmáditól 15 perc Keszthelytől 1 óra alatt lehet leérni,
azonban nyáron nagy forgalomban az utazási idő nő. A Balaton élményígérete olyan erős, hogy a nyári erős
forgalom, mely gyakran a 3 órával bővülő autóutat is elérheti, sem téríti el a tömeget a desztináció
felkeresésétől. Tehát nem utazási döntést befolyásoló tényező a kedvezőtlen megközelítés, a vendégek
belekalkulálják a várakozási időt a balatoni „csomagba”.

3.2

Kereslet- kínálat elemzése

A desztinációra illetve a településre vonatkozó turisztikai kereslet-kínálat elemzése során áttekintjük az adott
fejlesztés által létrehozandó, vagy megújításra kerülő elemek iránti igényeket, illetve piaci viszonyokat. Az
elemzés alapján hatékony termékfejlesztés és célirányos marketingstratégia valósítható meg, valamint ennek
alapján ítélhető meg a tervezett bevételek és költségek, így a projekt pénzügyi fenntarthatóságának
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megalapozottsága. Az elemzés tartalmazza az adatforrásoknak, az adatgyűjtés módszerének, ill. a
piackutatásnak a bemutatását is.
Keresletelemzés
Az elemzés fő célja, hogy meghatározza a tervezett fejlesztés potenciális látogatóit, fogyasztóit, feltárja azok
jellegzetességeit és meghatározza azokat a fő folyamatokat és eszközöket, amelyek hatnak rájuk.
Magyarországon a turizmus jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez és a
munkahelyteremtéshez. A turisztikai kereslet, valamint a turisztikai célokat szolgáló infrastrukturális
fejlesztések elősegítik a helyi gazdaság fejlődését.
A KSH szatellit számla adatai szerint a turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a GDP 6,4%-a, a
közvetett hatásokat is magába foglaló hozzájárulás pedig a GDP 10,5%-a volt 2016-ban. A turisztikai
ágazatokban betöltött állások száma 412 ezer fő, a munkahelyek 10,0%-át a turizmus generálta közvetlenül,
a közvetlen és közvetett hatásokat összesítve pedig a nemzetgazdasági foglalkoztatottság 13,0%-át adja a
turizmus.
A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2017-es év pedig minden
idők legjobb turisztikai éve volt.
A turizmus növekedése a 2018-as évben is töretlenül folytatódik. A KSH legfrissebb előzetes adatai szerint a
2018. január–márciusi időszakban a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 11,2%-kal, az
általuk eltöltött vendégéjszakák száma 10,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva: 2,2 millió
vendég 5,1 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.
2018 első negyedévében a kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei 46,7 milliárd forintot
(+14,0%) tettek ki, a vendégéjszakák számánál is dinamikusabban nőttek. A vendéglátásból és az egyéb
szolgáltatásokból származó bevételeket is figyelembe véve a kereskedelmi szálláshelyeken összesen 86,2
milliárd forint bruttó bevétel keletkezett (+14,5%).
Beutazó turizmus – összefoglaló adatok
-

2017-ben 22,4 millió külföldi turista látogatott Magyarországra, számuk 4,3%-kal nőtt 2016-hoz
képest.
A beutazások száma idén 2017. I. negyedévhez viszonyítva – 2,7%-kal emelkedett. Az egynapos utak
0,8%-kal csökkentek, a többnapos utazások 12%-kal nőttek.
2018 első negyedévében az üdülési célú utak, (szabadidős, szórakozás, egészségmegőrzés) 15%-kal
bővültek, a vásárlási célúak 1,9, az üzleti, valamint az üzletelés jellegűek 12%-kal visszaestek.
A külföldiek Magyarországra tett utazásainak tartózkodási ideje átlagosan 2,1 napot tett ki. Tíz
utazásból hét egy napnál rövidebb tartózkodás volt.
A többnapos utazásokon részt vevők átlagos tartózkodási ideje 4,7 nap volt.
A vendégéjszakában mért forgalom a külföldiek esetében 10%-kal bővült 2017 márciusához képest.

Költés – összefoglaló adatok
-

2017-ben a külföldi turisták 1386,2 milliárd forintot költöttek Magyarországon, ami 7,3%-os
növekedést jelent 2016-hoz képest.
A turisták költésében a szabadidős turizmus dominált 2017-ben, ami 9,2%-kal növekedett 2016-hoz
viszonyítva. Az üzleti céllal érkező turisták kiadása 8,5%-kal csökkent 2016-hoz képest.
2018. I. negyedévében a külföldi látogatók 357 milliárd forintot költöttek Magyarországon, 11%-kal
többet, mint 2017. I. negyedévben. A kiadások kicsivel több mint négyötöde az Európából, 8,6%-a az
Amerikából, 8,5%-a az Ázsiából érkezőktől származott. Az európai látogatók 8,4, az amerikaiak 14, az
ázsiaiak 32%-kal költöttek többet hazánkban, mint 2017. I. negyedévben. A legnagyobb összeg, 45
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-

milliárd forint – 16%-os növekedés mellett – az Ausztriából érkezőkhöz köthető. A románok 32, a
németek 31, a szlovákok 28 milliárd forintot adtak ki termékekre és szolgáltatásokra.
2018 I. negyedévében a hazánkba érkezők naponta, személyenként átlagosan 15 700 forintot
költöttek, 6,1%-kal többet, mint 2017. azonos időszakában.

Belföldi turizmus – összefoglaló adatok
-

-

Rekord bővüléssel zárta az évet a belföldi turizmus, mintegy 15 százalékot gyarapodott 2017-ben. A
magyar lakosság fele vett részt többnapos belföldi utazáson, ami 14,4 millió ilyen utazás jelentett.
A belföldi turizmus szerkezete az elmúlt években a rövidebb utazások felé tolódott el (1-3 éjszakás
hétvégi típusú). Az elmúlt három évben a hétvégi típusú utazások során eltöltött idő, illetve az
ezekhez kapcsolódó költés is meghaladta a hosszú utazások azonos mutatóinak érték.
A hétvégi típusúaknál kisebb mértékben, de a hosszú időtartamúak (4 és annál több éjszaka)
esetében is jellemzőek voltak a régión belüli utazások.
A belföldi utazások fő motivációi között nagy szerepe van a rokonok, barátok, ismerősök
meglátogatásának, valamint a hobbi jellegű munkavégzésnek is. Ezek a tevékenységek kevésbé
tekinthetőek „klasszikus” turizmusnak. Ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a magyarok utazási
döntéséről, ezen motivációk kizárásával érhető el. Az így kapott adatokat vizsgálva egy- illetve több
napos tartózkodás esetén is a magyarok turisztikai motivációi alapján a leggyakrabban az üdülés,
szórakozás, pihenés jelent meg. (KSH)

Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség keresleti jellemzői
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban, a magyarországi
turizmus egyik zászlóshajójaként. A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség hazánk legkedveltebb
turisztikai desztinációja a belföldi utazók körében, a külföldi vendégek tekintetében a második legnépszerűbb
régió. Közép-Európa legnagyobb tava egész évben az egyes évszakokhoz igazodó turisztikai kínálattal,
páratlan természeti látványosságokkal és kulturális attrakciókkal, programokkal várja az ideérkezőket.
A korábbi, a balatoni vendégforgalomban tapasztalható negatív tendenciákat követően 2013-tól mind a
külföldi, mind a belföldi vendégéjszakák száma stabilan növekedésnek indult.
Balaton térség vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyeken, 2016-2017., KSH

Összes vendég (fő)
Belföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégek száma (fő)

2016
1 782 370
1 375 886
406 484

2017 Változás (%)
1 884 319
5,7
1 431 352
4
452 967
11,4

Összes vendégéjszaka szám (db)
Belföldi vendégéjszakák száma (db)
Külföldi vendégéjszakák száma (db)

5 640 719
3 798 404
1 842 315

5 967 921
3 935 444
2 032 477

5,8
3,6
10,3

3,1
2,8
3,6

3
2,8
3,7

-3,2
2,8

Átlagos tartózkodási idő (nap)
Belföldi tartózkodási idő (nap)
Külföldi tartózkodási idő (nap)

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2017-ben közel 1,9 millió vendéget, valamint csaknem 6
millió vendégéjszakát regisztráltak a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyein;
az előző év azonos időszakával összehasonlítva a vendégek száma 5,7%-kal, a vendégéjszakák száma 5,8%-

18

kal nőtt. A belföldi vendégek számának emelkedésén túl megfigyelhető a külföldiek számának dinamikus
növekedése is.

Balaton térség vendégforgalma a magán szálláshelyeken, 2016-2017., KSH

Összes vendég (fő)
Belföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégek száma (fő)
Összes vendégéjszaka szám (db)
Belföldi vendégéjszakák száma (db)
Külföldi vendégéjszakák száma (db)
Átlagos tartózkodási idő (nap)
Belföldi tartózkodási idő (nap)
Külföldi tartózkodási idő (nap)

2016
438 358
317 543
120 815

2017 Változás (%)
527 539
20,3
367 314
15,7
160 225
32,6

1 708 091
1 173 736
534 355

2 071 771
1 358 215
713 556

21,3
15,7
33,5

4,1
3,8
4,9

3,9
3,7
4,6

-4,9
-2,6
-6,1

A magán szálláshelyeken regisztrált vendégforgalom tekintetében is megfigyelhető a dinamikus növekedés.
A vendégek száma 20,3 %-kal, míg a vendégéjszakák száma 21,3 %-kal növekedett 2017-ben az előző évhez
képest. Az átlagos tartózkodási idő hossza kis mértékben csökkent, de még így is az országos átlag felett van.
TOP 20 leglátogatottabb település listája a Balaton térségben, 2017., (KSH)

Siófok
Hévíz
Balatonfüred
Zalakaros
Keszthely
Zamárdi
Balatonszemes
Zánka
Veszprém
Balatonalmádi
Tapolca
Balatonföldvár
Tihany
Sümeg
Cserszegtomaj
Fonyód
Badacsonytomaj
Alsópáhok
Révfülöp
Kehidakustány

Vendégek Külföldiek
Vendégéjszakák Külföldiek
száma (fő) aránya (%) száma (db)
aránya (%)
289 189
26%
718 834
34%
242 674
48%
1 130 399
62%
231 299
25%
694 931
39%
172 300
19%
554 271
24%
73 248
27%
223 630
31%
55 974
30%
191 988
40%
53 801
15%
170 834
24%
47 729
3%
146 126
3%
45 433
29%
91 218
34%
45 068
12%
109 847
14%
41 244
26%
112 269
31%
40 087
11%
109 538
13%
38 882
32%
130 895
50%
37 800
9%
89 957
8%
37 427
6%
169 374
7%
34 320
10%
114 750
8%
32 091
8%
67 606
11%
32 081
15%
114 442
21%
26 673
33%
105 616
55%
26 511
22%
72 090
27%

A TOP10 legnépszerűbb település az összes vendég szám 66,7%-át adja, ezekre a területekre koncentrálódnak
a térségbe érkező turisták. A 2016-os évhez viszonyítva az egyik legnagyobb változás, hogy a Keszthely
bekerült az első 5 legnépszerűbb település közé, Zamárdi viszont kikerült onnan. A többi területen jelentős
változás nem történt az előző évhez képest.
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Balatonfüred keresleti jellemzői
Balatonfüred a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség harmadik legnépszerűbb települése vendég és
vendégéjszakák száma alapján. A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégforgalom magas,
Balatonfüred az egyik legnépszerűbb úti cél a Balatonra látogatók körében. Ebből kifolyólag a tartózkodási
idő az országos átlagtól magasabb. A vendégek száma 15,4%-kal, a vendégéjszakák száma pedig 11,5%-kal
növekedett 2017-ben az előző évhez képest. Az külföldi vendégek és vendégéjszakák száma is növekedett az
elmúlt években, a település jelentős külföldi kereslettel bír.
Balatonfüred vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyeken, 2016-2017., KSH
Összes vendég (fő)
Belföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégek száma (fő)

2016
200 426
148 271
52 155

2017 Változás (%)
231 299
15,4
172 473
16,3
58 826
12,8

Összes vendégéjszaka (db)
Belföldi vendégéjszakák száma (db)
Külföldi vendégéjszakák száma (db)

623 036
367 167
255 869

694 931
421 818
273 113

11,5
14,9
6,7

3,1
2,5
4,9

3,0
2,4
4,6

-3,2
-4
-6,1

Átlagos tartózkodási idő (nap)
Belföldi tartózkodási idő (nap)
Külföldi tartózkodási idő (nap)

A magán szálláshelyeken vizsgált vendégforgalomban is megfigyelhető a belföldi túlsúly. A vendégek és a
vendégéjszakák száma fokozatosan emelkedik.

Balatonfüred vendégforgalma a magán szálláshelyeken, 2016-2017., KSH
Összes vendég (fő)
Belföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégek száma (fő)

2016
15 294
12 540
2 754

2017 Változás (%)
16 824
10
13 795
10
3 029
10

Összes vendégéjszaka (db)
Belföldi vendégéjszakák száma (db)
Külföldi vendégéjszakák száma (db)

49 168
35 914
13 254

53 620
39 050
14 570

9,1
8,7
9,9

3,2
2,9
4,8

3,2
2,8
4,8

-3,4
-

Átlagos tartózkodási idő (nap)
Belföldi tartózkodási idő (nap)
Külföldi tartózkodási idő (nap)

2017-ben Balatonfüred 6 legfontosabb külföldi küldőpiaca a kereskedelmi szálláshelyek vendég számai
alapján:
1.
2.
3.
4.

Németország
Szlovákia
Lengyelország
Csehország

(17 312 fő)
(5 821 fő)
(5 405 fő)
(4 627 fő)
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5. Ausztria
6. Dánia

(4 510 fő)
(4 164 fő)

2017-ben a top 10 küldőország (Németország, Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Dánia,
Hollandia, Franciaország, Románia, Belgium) összesen 48 889 vendéget eredményezett a városban, ez az
összes külföldi vendég 83,1%-át teszi ki.
Szezonalitás:

Szezonalitás vizsgálata - Balatonfüred, 2017 (KSH)
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Tél

Tavasz

Nyár

Ősz

Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)

A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség egészéből fakadó szezonalitás Balatonfüreden is
megfigyelhető. A vendégek 54,3%-a, a vendégéjszakák 64,3%-a a nyári időszakban realizálódik. A szezonalitás
oldása a továbbra is fontos feladat.

A keresletelemzés során külön megvizsgálásra került az aktív turizmus szempontjából két legfontosabb
szegmense a projektnek, a vitorlázást és a kajakozást, kenuzást kedvelő turisták.

Vitorlázás
Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából az Universitas-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. által 2017-ben
végzett, a hazai aktív és ökoturisztikai keresletet és motivációt felmérő kutatás eredményei az alábbiakban
összegezhetők.
A vitorlázás célpontjai
A célpontok tekintetében elmondható, hogy kiemelkedő jelentőséggel bírnak a tevékenységet végzők
körében a hagyományos vitorlás helyszínek, mint például a Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó. Ennek magas
aránya várható volt, hiszen egy korábbi kérdésblokkban már kiderült, hogy a válaszadók előnyben részesítik
a tavon történő vitorlázást.
Az úti célok keresése során nagyobb szerepet játszik a kulturális programokkal szemben az aktív
tevékenységgel összekapcsolható lehetőségek. Míg az aktív tevékenységek tekintetében a válaszadók 35
százaléka mondta azt, hogy ez befolyásolja az úti célok választását, addig a kulturális tevékenységek esetében
ugyanez az érték csak 28,8 százalék.
A vitorlás kölcsönzéssel való tájékozottság igen alacsony, 48,8 százaléka a válaszadóknak egyáltalán nem
tudja, „hol a legjobb vitorlást kölcsönözni”.
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KÉREM, ÉRTÉKELJE A VITORLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS
ÁLLÍTÁSOKAT!
nagyon jellemző

4

egyáltalán nem jellemző
17,5%

15,0%
13,8%

20,0%

12,5%

8,8%

17,5%

25,0%

21,3%
48,8%

15,0%
5,0%
11,3%

7,5%

11,3%

15,0%

20,0%
17,5%

16,3%

2

20,0%

21,3%
52,5%

3

28,8%

35,0%

23,8%

KEDVELT CÉLJAIM KÖZÉ
OLYAN ÚTI CÉLT VÁLASZTOK, AHOL OLYAN ÚTI CÉLT VÁLASZTOK, AHOL
TARTOZNAK A HAGYOMÁNYOS
A VITORLÁZÁS MÁS
A VITORLÁZÁS KULTURÁLIS
VITORLÁS HELYSZÍNEK (BALATON,
AKTÍVTEVÉKENYSÉGGEL
PROGRAMMAL KOMBINÁLHATÓ (PL
VELENCEI-TÓ, FERTŐ-TÓ)
KOMBINÁLHATÓ (PL,
MÚZEUM LÁTOGATÁS, KONCERT)
KERÉKPÁROZÁS, TÚRÁZÁS)

A válaszadók nagy aránya, 66,3 százaléka mondta azt, hogy szívesen vissza jár azokra a tájegységekre, ahol
már korábban vitorlázott, továbbá inkább jellemző rájuk az, hogy szívesen utaznának azért, hogy a
tevékenységet űzhessék. Az üdülési lehetőségek keresése során szerepet is játszik, is meg nem is a vitorlázás
lehetősége. Ez azok körében jellemző leginkább, akik szívesen elutaznának e kikapcsolódási forma céljából.
Konkrét adatokkal alátámasztva: azoknak, akik szívesen utaznak e célból, 42,9 százaléka mondta azt, hogy a
vitorlázás lehetősége befolyásolja az üdülési célok keresését. Ezzel szemben azoknak, akik egyáltalán nem
utaznának el emiatt, 6,7 százaléka válaszolta ugyanezt.
Továbbá elmondható az is a válaszadókról, hogy tengeren (átlag: 2,2 és 5% teljes mértékben) való
vitorlázással szemben inkább részesítik előnyben a tavon (átlag: 3,5 és 35% teljes mértékben) történőt.

KÉREM, ÉRTÉKELJE A VITORLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS
ÁLLÍTÁSOKAT!
nagyon jellemző

5,0%
6,3%

22,5%

27,5%

8,8%
20,0%

4

3

2

egyáltalán nem jellemző

35,0%

17,5%

26,3%

35,0%

INKÁBB
TENGEREN
SZERETEK
VITORLÁZNI

22,5%

26,3%

26,3%

7,5%
13,8%

OLYAN ÜDÜLÉSI
LEHETŐSÉGEKET
KERESEK, AHOL
VAN LEHETŐSÉG
VITORLÁZNI

INKÁBB TAVON
SZERETEK
VITORLÁZNI

41,3%

51,3%

15,0%
15,0%
21,3%
1,3%
21,3%

16,3%
2,5%
15,0%

SZÍVESEN
SZÍVESEN
UTAZOM AZÉRT,
VISSZATÉREK
HOGY
ODA, AHOL MÁR
VITORLÁZZAK
KORÁBBAN
VITORLÁZTAM

Az országosan már meglévő infrastruktúrával kapcsolatosan ugyan eltérő vélemények fogalmazódtak meg
a felmérés során, azonban az egyértelműen megállapítható, hogy a vitorlázás mellé kínált kiegészítő
szolgáltatások, melyek nem szállás jellegű szolgáltatások, keresettek, ezért is különösen jól
összekapcsolható jelen fejlesztés a vitorlázást választó célcsoporttal.
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Kajak-kenu, evezés
Vízi turisztikai kínálatról általánosságban Magyarországon
•
•
•
•
•

Magyarország közel 900 felszíni vízfolyással rendelkezik
Csaknem 4.000 km vízi úton lehet kézzel hajtott járművel közlekedni
A vízitúra útvonalak eloszlása az országban egyenletes
Kiszolgáló infrastruktúra jellemzően nem megfelelő mennyiségben és minőségben áll
rendelkezésre.
A minősített lapátos vízi megállóhelyek száma meghaladja a 60-at.

A tevékenység végzésének körülményei
Az egyik kiemelt aktív turisztikai tevékenység az evezős sportok voltak, amelyeknek felmérése során kiderült,
hogy azok, akik az elmúlt évben legalább egy alkalommal végeztek ilyet üdülésük alkalmával, leginkább 35
százalékban a kenuzást választották. Ezt követi a kajakozás 28,1 százalékban, majd nem sokkal lemaradva a
válaszadók 25,5 százaléka mondta azt, hogy ő evezni szokott, a maradék 11,3 százalék egyéb evezős sportot
űz. Továbbá fontos kérdés az altermékkel kapcsolatban, hogy hazánk mely természetes vizén történik az
adott evezősport végzése. A legnagyobb arányban a Dunát említették a válaszadók, azonban többen
megjelölték még a Tiszát, illetve a Balatont is. Továbbá az is kiderült, hogy egy napon, amikor pihenés
alkalmával evezős sportot űznek a válaszadók, átlagosan 12 kilométer távolságot tesznek meg.
További evezéshez kapcsolódó szolgáltatásról szóló eredmény, hogy a válaszadók többsége, 71,6 százaléka
még sosem hallott a Lapátos vízi megállóhelyek védjegyéről”.

Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe jellemzően a vízi túrához kapcsolódóan?

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT VESZ IGÉNYBE JELLEMZŐEN A VÍZI
TÚRÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN?

10,3%
31,5%

14,5%

KAJAK/KENU KÖLCSÖNZÉS
ÉTKEZÉS (ÉTTEREM, BÜFÉ)
TÚRAVEZETÉS
KÖZLEKEDÉS

43,8%

Az igénybe vett szolgáltatások köre is kérdésként szerepelt a felmérésben, erről láthatunk adatokat a fenti
ábrán. Mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a kérdés megválaszolásakor, több válasz jelölése is
megengedett volt. A diagram jól szemlélteti számunka, hogy legtöbben egy vízi túra során az étkezési
lehetőségeket (43,8%) használják ki. Ezután a leggyakoribb szolgáltatás a kajak/kenu kölcsönzése, ez a
válaszok 31,5 százalékát tette ki. A túravezetés csak fele akkora (14,5%) értéket ért el, míg a közlekedéssel,
mint szolgáltatással nagyon kevesen élnek, ugyanis a válaszok csak 10,3 százalékát tette ki ez a lehetőség.
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Általános elégedettség
Az evezős sporttal kapcsolatos állítások felmérésével és elemzésével egy átfogó képet kapunk a tevékenység
végzésének szokásairól. Ezáltal elmondható, hogy a válaszadók felére (50,6%), inkább vagy nagyon jellemző
az, hogy azokra a területekre visszatérnek, ahol már korábban végezték az aktivitást. Ezzel szemben a
válaszadók 35,9 százalékára inkább nem vagy egyáltalán nem jellemző ez a szempont. Azonban 13,5 százalék
mondta azt, hogy ez jellemző is rá, meg nem is. Az evezési helyszín tekintetében a megkérdezettek nem
tettek kiemelkedő különbséget az állóvíz, valamint a folyóvíz között. Azonban, ha átlagoljuk a válaszokat,
amelyek egy ötfokú skála alapján érkeztek, a következő eredményeket kapjuk: a folyóvíz átlaga 2,9-es, míg
az állóvízé, 2,6-os. Láthatjuk, hogy igen kicsi eltérés van a két típus között, mégis elmondható, hogy a
folyóvízre szívesebben mennek a megkérdezettek.
Az alábbi ábra magába foglalja még azt, hogy az evezős sportok végzése mennyire befolyásolja a tervezett
utazásokat. Ez alapján elmondható, hogy a válaszadók közel fele utazik el szívesen azért, hogy evezhessen.
Tíz százalékponttal kevesebb volt azok aránya (37%), akik pedig szívesen elutaznának ezzel a céllal.
A felmérések alapján csak feltételezhető valamilyen kapcsolat a tevékenység végzésének gyakorisága és a
között, hogy ezért szívesen is utazna el.

KÉREM ÉRTÉKELJE AZ EVEZŐS SPORTTAL KAPCSOLATOS
ÁLLÍTÁSOKAT!
nagyon jellemző
9,5%

14,7%

8,9%
12,9%
31,5%

4

3

2

egyáltalán nem jellemző

18,8%
14,1%

15,3%

19,4%
12,4%

32,7%

36,5%

LEGINKÁBB
ÁLLÓVÍZBEN
SZERETEK EVEZNI

OLYAN ÜDÜLÉSI
LEHETŐSÉGEKET
KERESEK, AHOL
VAN LEHETŐSÉG
EVEZŐS SPORTOT
ŰZNI

28,8%

LEGINKÁBB
FOLYÓVÍZBEN
SZERETEK EVEZNI

30,0%

13,5%

16,5%
25,9%

17,3%

23,5%

14,7%

20,6%
13,5%
7,1%

32,9%

28,8%

SZÍVESEN UTAZOM
SZÍVESEN
AZÉRT, HOGY
VISSZATÉREK ODA,
EVEZZEK
AHOL MÁR
KORÁBBAN
EVEZTEM

Kínálatelemzés
A kínálat elemzésénél célunk volt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása, továbbá a jövőben kialakuló
helyzet előrevetítése a lehetséges fejlesztések és trendek hatásainak figyelembevételével. A vizsgálat során
figyelembe vettük a releváns konkurens szolgáltatók, továbbá a helyi kapcsolódó szolgáltatók (turisztikai
attrakciók, vendéglátók, szálláshelyek) jellemzőit, eredményeit és lehetőségei.
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A Balaton térség kínálata
A Balaton térsége, amelynek földrajzi lokációját korábban a Balatoni Üdülőkörzet területe határozta meg,
(majd fejlesztési térségként újabb településekkel egészült ki), a korábbi évtizedek spontán turisztikai
fejlesztéseinek köszönhetően, alapvetően egy nyári, erősen szezonális leterheltséget mutató, elsősorban
tömegturizmus jellegű üdülőrégió volt. Az utóbbi két évtized részben megtervezett fejlesztéseinek, valamint
az utazási trendek változásainak köszönhetően ez a kép árnyaltabbá vált, pozitív elmozdulás tapasztalható,
új termékek, új szezonok jelentek meg, átstrukturálva a vendégkört, fókuszba állítva a minőséget és
diverzifikálva a kínált termék struktúrát, valamint a vendégforgalmat, megteremtve az alapot négyévszakos
balatoni kínálat alapjait. A Balaton desztinációban a legnagyobb vendégéjszaka-számot az összes
kereskedelmi szálláshely tekintetében a Nyugat-Balaton generálja, ezt követi Balatonfüred és térsége,
valamint Siófok és térsége a 2017. évi adatok alapján.
Desztináció szinten továbbra is jelen van az aránytalan térbeli és időbeni koncentráció. A turisztikai attrakciók
jelentős része, minőségében magasan pozícionált, valamint a nyári főszezonon kívül is kiajánlható attrakciók
a Nyugat-Balaton, valamint a Balatonfüredi mikrotérségben találhatók. A nyári csúcsszezonban tetten érhető
az overtourism jelenség, mely lakossági és turista oldalról is, valamint környezeti oldalról is negatív hatásokkal
bír. Ezt csak tudatos fejlesztéssel, észak-déli irányú látogatófolyam-vezetéssel lehet és szükséges
ellensúlyozni. A közeljövőben bizonyos területeken, pl. Tihany, Balatonfüred, Badacsony a vendégforgalom
koncentrációjának csillapítása a cél.
Balaton stratégiai fejlesztésében fontos látni, hogy a benchmark-ot Balatonfüred adja, mint a mára szinte
nyugat-európai színvonalú szolgáltatásokat biztosító üdülőhely. Balatonfüred a magyar turisztikai kínálati
piac legdinamikusabb eleme: reformkori városmagja, mediterrán polgári hangulatot árasztó parti
szolgáltatásai, olyan kombinációja a turisztikai élménynek, amely sehol másutt az országban meg nem
található. A város a térségben a legnagyobb szálláshely kapacitással rendelkező települése. A város
hihetetlenül gazdag történeti emlékhelyekben és hagyományokban, ezek közül kiemelkedik az Anna-bál és a
rá épülő füredi élménycsomag, egyfajta füredi brand. Számos olyan nevezetes villa és kúria található a
városban, melynek tulajdonosa jelenlétével hozzájárult Balatonfüred arculatának alakításához, a prémium
üdülőhelyi hangulat ma is egyértelműen márkázza a Balatont.
Balaton hazánk kiemelkedő turisztikai teljesítménnyel bíró, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó
desztinációja. A 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt fejlesztések lehetővé teszik, hogy a
desztinációs szemléletben megvalósuló beavatkozási program új életpályára állítsa a Balatont, új termékek,
új szezonok jöjjenek létre, épüljön a Balaton prémium márka.
Keszthely, Nyugat-Balaton, Badacsony, Balatonfüred – Tihany, a Káli- medence mikrotérségek azok, amelyek
a TOP 10 hazai desztinációk lehetnek, és amelyek markánsan határozzák meg a Balatont.
Balatonfüred kiemelt attrakciói
Balatonfüred az utóbbi években jelentős fejlesztéseken ment keresztül, így számos kiemelt vonzerő jött létre,
melyek a turisták által látogatottak. A part menti sétány, a Tagore sétány a város legforgalmasabb területe,
mely a part mellett húzódik és remek rálátást biztosít a Balatonra.
A város legnépszerűbb, turisták által látogatott területei nem meglepően a Kisfaludy Strand és az Eszterházy
Strand, melyek évente több, mint 270 000 látogatót vonzanak a nyári időszak alatt. A strandok a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program keretén belül megújultak a 2017-es évben, így emelve a szolgáltatásuk
színvonalát. A Kisfaludy Strand a város keleti felén található, és ez az északi part egyik legnagyobb
szórakoztató strandja. Könnyen megközelíthető, ingyenes parkolóval rendelkezik. A főszezonban különböző
szórakoztató rendezvényekkel várják a vendégeket. Az Eszterházy Strand a Tagore sétány keleti végén
helyezkedik el, parkosított, tihanyi panorámával várja a fürdőzőket. A strandon élményfürdő, és gyermek
medence is található.
Az Annagora Aquapark Magyarország második legnagyobb hullámfürdője, a parttól 500 méterre található.
Évente mintegy 100 000 fő keresi fel a nyári időszak alatt.
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Az Extrém Kalandpark Balatonfüred a 71-es út mentén található, mely különféle élmény elemekkel
rendelkezik, mint például bringapark, drótkötél akadálypálya, mászótorony és csúszópálya. Éves szinten
mintegy 18 000 ember keresi fel. A kalandpark tavasszal és ősszel is várja a látogatókat, így segítve a
szezonalitás oldását.
A Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpont a Tagore sétányon található, megtekinthető benne a
magyarországi, illetve Balatonra jellemző halak is. A látogatóközpont egész évben nyitva tart, így segítve a
szezonalitást csökkentését. Éves szinten mintegy 15 000 fő látogatja meg.
A GINOP-7.1.9-17-2018-00008 sorszámú pályázat keretében megújuló reformkori városközpontban számos
épület fog megújulni. Ilyen a Kerek templom, mely a város egyik emblematikus épülete. A Jókai Mór Villa,
melyben Jókai Mór életéről tudhat meg többet a látogató, a Városi Múzeum, ahol Balatonfüred reformkori
történetét ismerheti meg a betérő vendég. A Vaszary Villában galéria működik, ahol főként képzőművészeti
alkotásokat bemutató épületegyüttesben a kiállításokat irodalmi, zenés és előadói estek kísérik.
A GINOP-7.1.9-17-2017-00002 sorszámú projektben a Lóczy-barlanghoz fog látogatóközpont épülni, mely
segíti a barlang és annak környezetének bemutatását.
Szálláshely kapacitás:
A Balatonfüred és térsége mikrotérségben realizálódik a Balaton teljes desztináció vendégéjszakáinak 16,2%a, ezzel a 2. legprosperálóbb mikrotérsége a Balatonnak. A szálláshelyek 3 településen koncentrálódnak:
Balatonfüred, Tihany és Veszprém. Tihany és Veszprémben meglehetősen kevés szállodai kapacitás áll
rendelkezésre, a magas látogatószám ellenére, ez piaci rést jelenthet. Az 5 csillagos szálláshely hiányzik a
mikrotérségből, ugyanakkor a prémium vonzerők és a fizetőképes kereslet indokolná. A mikrotérségben
13.153 db férőhely található, ami a Balaton desztináció férőhelyeinek 15,8%-át teszi ki. A Balaton desztinációt
markánsan meghatározó vonzerők ebben a turisztikai mikrotérségben találhatók, eloszlásuk egyenletes. A
látogatószámok kritikus időbeli koncentrációt mutatnak Tihanyban és Balatonfüreden.
Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása Balatonfüred, 2012-2017, (KSH)
Mutatók
Működő kereskedelmi szálláshely
egységek száma (db)
Kereskedelmi szálláshelyeken
kiadható férőhelyek száma (db)
Kereskedelmi szálláshelyeken
kiadható szobák száma (db)

Időszak
2014
2015

2012

2013

2016

2017

39

37

35

35

34

40

1 973

1 888

1 823

1 836

1 992

2 106

8 220

8 157

6 958

7 026

7 394

7 754

A működő kereskedelmi szálláshely egységek száma az elmúlt években stagnált, 2017-re mindössze 1
egységgel nőtt a száma. A férőhelyek száma ennek ellenére növekedett, viszont a kiadható szobák száma is
stagnálást mutat, 2017-re, 2012-höz képest csökkenés figyelhető meg.

Üzleti célú (korábban magán) szálláshelyek kapacitása Balatonfüreden, 2012-2017, (KSH)
Mutatók
Vendéglátók száma (fő)
Szobák száma (db)
Ágyak száma (db)
Férőhelyek száma (db)

2012
1 087
2 678
5 864
5 864

2013
1 097
2 702
5 920
5 920

Időszak
2014
2015
1 171
1 172
2 963
2 954
6 494
6 474
6 494
6 474

2016
1 180
3 260
8 220
8 220

2017
1 250
3 586
9 042
9 042
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2012 óta a magánszálláshelyek vendéglátóinak száma folyamatosan nőtt, ezzel együtt pedig a kapacitás többi
adatai, mint a szobák száma, ágyak és férőhelyek száma is. A férőhelyek száma 54%-kal nőtt, mely
kiemelkedőnek mondható a térségben.
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tapasztalat

kevésbé
hangsúlyos a
Erős versenytárs
biztonsági
elem

Helyi versenytársak

Vitorlázeum
Balatonfüred

Vidra Csoport Bt.
Vizitúra a Hévíz
patakon

Családok,
Vitorlástörténe
általános
ti interaktív
iskolai és
kiállítás
Kiváló
középiskolai
Viharszimuláto
csoportok,
r
fiatalok
Vezetett síkvízi
és vadvízi
(kajak kenu
Aktív turisták,
Kiváló
rafting) túrák fiatalok
számos
helyszínen

Együttműködő
partner kereszt
promóciók, közös
rendezvények

Versenytársak az
adott
turisztikai
desztinációban
Hajózástörténe
ti és vitorlás
kiállítás
(terepasztalok,
filmvetítés,
Balatonföldvári
szimulátorok)
Családok, fiatal
hajózástörténeti
konferencia
látogatóközpont és
párok, üzleti Rossz
terem,
kilátó
csoportok
moziterem,
Balatonföldvár
játszótér,
gyerekfoglalkoz
tató,
kávézó,
ajándékbolt

Statikusabb,
történeti
jellegű
Konferencia
kiállítás,
terem,
Versenytárs
kevésbé
Kilátó-kávézó
élményszerű
bemutató
felületek
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3.3

SWOT-elemzés

Az elemzés két csoport, a sikertényezők (erősségek és lehetőségek), valamint a kockázati tényezők
(gyengeség, veszélyek) felsorolás szerű összegzését tartalmazza. Cél, hogy olyan tényezők kerüljenek
bemutatásra, melyek meghatározók a térségben, illetve a piacon, vagy a változás iránya, illetve erőssége teszi
indokolttá. A tényezők azonosítása a belső (erősség, gyengeség), vagy külső (lehetőség, veszély) jelleg szerint
történik.

Erősségek
Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség
Jó megközelíthetőség
Vízi- és vitorlásturizmus nemzetközi szintű
dinamikus növekedése
Balaton, mint Közép-Európa legnagyobb
tavának nemzetközi ismertsége
Kiváló vízminőség
Egész tavat bevonó kishajó, vitorláskikötőhálózat
Magas és növekvő IFA bevétel
Folyamatosan fejlődő balatonparti
települések
A családi, vízparti üdülés mellett sokszínű
turisztikai kínálat: aktív turizmus, bor és
gasztronómia, folyamatosan bővülő
egészségturisztikai kínálat
Tradicionális rendezvények, kifejezetten a
tavaszi-nyári-őszi hónapokban
Országos és nemzetközi szinten is vonzó,
kulturális és sport rendezvények
Kerékpáros turizmus fogadására alkalmas,
az egész tavat körbefutó túraútvonal
A balatoni kishajózás és vitorlázás jelentős
hagyományai
Charter és oktatócégek megfelelő
választéka
Magas szintet képviselő, kellő kapacitással
bíró magán- és kereskedelmi szálláshelyek
A térségben jelen van a szálloda és
vendéglátás, illetve a kereskedelmi irányú
szakképzés
Lehetőségek
Kikötői infrastruktúra, parti kiszolgáló
épületek fejlesztése
Célzott szolgáltatásfejlesztés a
túravitorlázók és kishajó használók számára
Elektromos hajtású vízi sporteszközök
elterjedése, intenzív térnyerése Európa
tavain és a Balatonon
Kapcsolódás a többi turisztikai termékhez
és hálózathoz, egyéb turisztikai
ágazatokhoz, turisztikai ágazatok

Gyengeségek
Közlekedési, parkolási nehézségek
főszezonban a legfrekventáltabb
településeken
A kulturális események egy része
időjárásfüggő (sok településen nincs fedett
színpad)
Szezonon kívüli szolgáltatások szűkös
keresztmetszete
Kikötői szolgáltatások szűk palettája
Kikötői szolgáltatások változó és egymástól
eltérő minősége
Kikötői család-barát szolgáltatások alacsony
száma
Akadálymentes szolgáltatások hiánya
számos kikötőben
Kevés a csomagajánlat, amely a változatos
időtartamú utazásokra ösztönözné a
potenciális turistákat
Balaton brand gyengesége a
versenytársaival szemben
A szükséges információt tartalmazó
honlapok nem látogatóbarát kialakítása
A térségi turisztikai szolgálatók és
önkormányzatok együttműködése sok
esetben még gyermekcipőben jár

Veszélyek
Szemléletváltás elmaradása a Balaton
desztináció pozicionálásában
Turisztikai vállalkozási kedv élénkülésének
elmaradása
A szezonalitás és a versenytársak további
erősödése
Vízminőség-romlás jelentkezése egy
esetleges környezeti túlterhelés miatt
Munkaerőhiány fennmaradása, vagy
további erősödése a turisztikai szektorban
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összekapcsolása, sokrétű desztinációs
csomagajánlatok létrehozása
Aktív kikapcsolódást keresők és a felelős
turisták csoportjának dinamikus
növekedése itthon és külföldön
Iskolás korosztály, illetve hátrányos
helyzetűek és fogyatékkal élők bevonása a
vitorlázásba, kishajózásba
Magán, állami és EU-s források további
bevonása a jövőbeni fejlesztésekhez
Aktív turisztikai kínálat bővítése –új
célcsoportok elérése
További
nemzetközi
sportesemények,
versenyek, szervezése
Elérhetőség javulása (M7 és 71-es főút
fejlesztése, Észak-Balatoni vasút fejlesztése)
A Hévíz-Balaton repülőtér bővülése és új
járatok indítása
További rendezvények meghonosítása a
főszezonon kívüli időszakban
MTÜ konzorciumi partnersége okán a
térség összes, MTÜ által koordinált
projektjével való keresztértékesítési
lehetőség kiaknázása, desztinációs logika
érvényesítése

Geopolitikai események miatt a külföldi
turisták számának csökkenése (válságok,
terrortámadások)
Szezonon belüli egyes időszakokban a
frekventált települések oly mértékben
túlzsúfolttá válnak, hogy az negatív
folyamatokat indíthat meg a turisták és az
ott élő lakosság körében egyaránt
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3.4

Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

A projekt célrendszerének bemutatása (közvetett és közvetlen célok, illetve rövid távú és hosszú távú célok).
Elsődleges cél a Balaton északi partjának, mint turisztikailag frekventált térségeknek a fejlesztése, mely révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést
lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.
A támogatni tervezett fejlesztéseknek köszönhetően növekszik a látogatószám, megvalósul a hálózatosodás, integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés
történik, érvényesül a turizmus tovagyűrűző hatása, mely révén a teljes turisztikai térség fejlődése realizálható lesz.
A projekt hozzájárul a Balatonon és azon belül az egyik legvonzóbb településen Balatonfüreden a szezonalitás csökkentéséhez, az egész éves turizmus
megvalósításához, az ehhez kapcsolódó előnyök kihasználásával.
A Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával megvalósul az országos szintű koordináció a szolgáltatások keresleti trendeknek megfelelő színvonalú
kialakításához és a túlkínálat elkerülése érdekében.
A projekttől elvárt számszerűsíthető indikátorok:
Megvalósítási és fenntartási időszak

A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak minősülő
támogatott helyszíneken
tett látogatások várható
számának
növekedése

Eredmény

Látogatás/év

0

0

21.500 21.500 21.500 21.500

Fenntartás 5.

Fenntartás 4.

Fenntartás 1.
0

Fenntartás 3.

Mutató forrása

Fenntartás 2.

Bázis- érték

Megvalósítás

Mutató neve

Mérték
egység

Megvalósítás

Típus

21.500

Megváltott
belépőjegyek
száma (BVSZK
hivatalos
adatszolgáltatás)
Szolgáltatást
igénybe vevők
száma (BJMOKK
hivatalos
adatszolgáltatás)
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4. Megvalósítási javaslat kidolgozása
4.1

Projekt nélküli eset bemutatása

A projekt keretében egy zöld mezős beruházás valósul meg, a jelenlegi területet semmilyen ilyen jellegű céllal
nem használják, támogatás nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges, a teljes beruházás és fejlesztés
elmaradna, ezért a projekt nélküli eset jelen fejlesztés vonatkozásában nem releváns.
4.2

A projekt megvalósítás ismertetése

4.2.1. A végrehajtandó fejlesztés leírása

A konzorciumvezető által a fogadó terület versenyképességének javítása érdekében a fejlesztés keretében
egész évben nyitva tartó kiállító tér, illetve interaktív szimulációs vitorlás élményelemek kerülnek kialakításra
a balatonfüredi új kikötő épület emeleti részén. Az épületben helyet kap amatőr vitorlás eseményekhez
kapcsolódó kiegészítő rendezvény tér, továbbá ajándékbolt, büfé is.
Balatonfüred Város Önkormányzata a közvetlen környezet rendezését és un. Kékszalag élménysétány
kialakítását, VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. kajak-kenu tárolásra-kölcsönzésre alkalmas
épületet, BJMOKK Sportüzemeltetési Nkft. kajak-kenu eszközök beszerzését (eszközlista mellékelve),
valósítja meg, a Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Kft. pedig a műszaki tartalom tervezésének
kontrollját, és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek biztosítását látja el. A projekt keretében két
helyszínen Balatonfüreden, illetve Keszthelyen komplex aktív turisztikai szolgáltatásokat nyújtó kajak-kenu
megállópont nyílik meg.
A Magyar Turisztikai Ügynökség, Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. és a Magyar Turisztikai
Szövetség Alapítvány a projekthez kapcsolódó turisztikai szakértés, marketing tevékenységet és
szemléletformálását továbbá a megfelelő, stratégiai célok mentén összehangolt előkészítést valósítja meg. A
projekttel érintett terület kiemelt turisztikai fejlesztési térség, így az MTÜ, mint konzorciumi tag személyében
biztosított az egyéb, a térségben történő, hazai és/vagy uniós forrásból finanszírozott turisztikai
fejlesztésekből adódó szinergia maximális kihasználása.

A projektben az alábbi konkrét szolgáltatások kerülnek kialakításra
1.
Egész évben látogatható kiállító tér kialakítására kerül sor az épület II. emeletén, ahol a kiállítás
hátterét az épület tájolását kihasználva a tervek szerint a Balaton csodálatos panorámája adja. A pontos és
részletes kiállítási koncepció a projekt keretében kerül kialakításra. A kiállítás egyedi módon, a vitorlázás, a
vitorlázással járó szabadság élményét visszaadva fogja bemutatni a vitorlázás történetét, a vitorlázás híres
alakjait. A kiállítás része lenne az egyéb evezős tevékenységet is népszerűsítő, illetve azok kipróbálásáról
információt adó felület kialakítása is. Az egész kiállítás a vizualizációt és az élményszerűséget előtérbe
helyezve valósul meg. Az állandó kiállítás során biztosítjuk az angol, német, orosz, cseh, szlovák és lengyel
nyelvű tájékoztatást is.
2.
Olyan, elsősorban gyerekeknek tervezett vitorlás szimulátor kerül elhelyezésre az épületben, mely
interaktív eszközök felhasználásával próbálja visszaadni a vitorlázás élményét egész évben, szezontól
függetlenül. A szimulátor kipróbálása maga is fizikai aktivitással párosul, a vitorlázáskor szükséges mozgások
is előjönnek. Kb. 5-10 perces szimulációs játék során főként a kisebb és nagyobb gyermekek tapasztalhatják
meg a vitorlázás élményét, melyről emléklapot is kapnak látogatók. A gyerekről készített fotó terveink szerint
az épületben kialakított ajándékboltban bizonyos ajándéktárgyakra (pl. kulcstartó, póló) rányomtatható és
megvásárolható lesz, melyet helyi kkv, mint szolgáltatást fog biztosítani.
3.
Az épület közvetlen környezetében megtalálható Balatonfüred Város Önkormányzata által kiépített
sétányon (un. Kékszalag sétány) az aktivitás biztosítása is fontos szolgáltatási elem lesz, melynek érdekében
attrakciók kerülnek elhelyezésre a sétányra: mozgásra ösztönző kisebb berendezési tárgyak, terepalakulatok.
A kialakításra kerülő szakasz a Széchenyi sétányt köti össze a Kemping előtti, jelenlegi zöldsávval, melyen
keresztül eljuttatja a vendégeket a fő attrakció, a Berzsenyi savanyúvíz kútig. Így tulajdonképpen az ideérkező
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vendégek a teljes sétányrendszeren kellemes környezetben végigsétálhatnak, élvezve a savanyú vizek adta
üdítő élményt.
4.
Elsősorban a külföldi turisták megszólítása érdekében amatőr vitorlás versenyekhez, eseményekhez
kapcsolódóan kiegészítő rendezvények kerülnek megszervezésre. Minden ilyen esemény többnyelvű lesz,
már az előkészítés, az on-line megjelenés során biztosítjuk az angol, német, nyelv mellett, az orosz, cseh,
szlovák és lengyel nyelvű tájékoztatást is. Ezek az események elsősorban április és október között kerülnek
majd megrendezésre, de tervezzük olyan önálló téli esemény(ek) bevezetését, amely egyfajta
hagyományteremtő jelleggel évről-évre ismétlődne, hozzájárulva ezzel is a szezonalitás oldásához.
5.
Az épületben kialakításra kerül az egyik helyiségben egy büfé és ajándékbolt, melynek üzemeltetését
helyi kisvállalkozó fogja ellátni, ezáltal megteremtődik a helyszínen egy, a mai turista igényeinek megfelelő
új szolgáltatási elem. Az ajándékboltban elsősorban a vitorlázáshoz is kapcsolódó ajándéktárgyak lesznek
megvásárolhatók, illetve a vállalkozónak biztosítani szükséges, legalább egy ajándéktárgy esetében a
szimulátornál, vagy a kiállításon készített fotó ajándéktárgyra történő nyomtatásának és megvásárlásnak
lehetőségét is.
6.
Kajak-kenu komplex szolgáltatási lehetőség igénybevétele a keszthelyi és a balatonfüredi helyszínen.
A turista egy mozgásformát gyakorolhat, tanulhat meg. Lefoglalhatja a kajak – kenuzáshoz az eszközt, a hozzá
kapcsolódó tartozékokkal – lapát, mentőmellény, stb. Eszközt használat előtt előkészítik számára, használat
után visszaviszik a helyére – havária esetében mentést biztosít, illetve eszköz szállítását megoldják. A
biztonságos, felhasználóbarát, kényelmes kajak – kenuzás feltételinek lehetőségét veszi igénybe.
A fejlesztés keretében látható, hogy olyan hiánypótló új szolgáltatások, attrakciós elemek kerülnek
kialakításra, mely növeli a térség látogatószámát, ezáltal magasabb költést is eredményez. Tekintettel arra,
hogy a kikötő épületében tervezett szolgáltatások időjárástól függetlenül, egész évben elérhetők, így a
fejlesztési elem a szezonalitás enyhítéséhez is hozzájárul. A keszthelyi kajak kenu túra útvonal, a Hévízi lefolyó
meleg vize miatt, az országban egyedülálló módon télen is evezhető, így kialakított szolgáltatás az időbeli
koncentrációt oldja, mivel nyári fő szezonon kívül ősztől tavaszig elérhető.
A Hévízi-lefolyó vízitúra rövid bemutatása:
A meleg víz miatt a túra téli időszakban is teljesíthető, mivel a patak még a legzordabb teleken sem fagy be.
A patakot a Hévízi-gyógytó táplálja, mely Európa legnagyobb meleg vizű tava, melyben fürdeni lehet. A túra
végpontja pedig Fenékpuszta, a Zala megyei Keszthely egyik településrésze, a Balaton partján. Területén
jelentős római kori romok találhatók, valamint itt található Magyarország egyik legjelentősebb
madárgyűrűző és vonuláskutató állomása is. Fenékpuszta a Kis-Balaton része, mely olyan jelentős élővilággal
(növényzet, hal- és főleg madárvilág) rendelkezik, hogy a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, főként a
vízimadarak élőhelyéről született Ramsari egyezmény hatálya alatt áll. Emiatt a Hévizi-lefolyón való túrázás
során is részesülhetnek a látogatók az egyedi madárvilágból.
Az MTÜ konzorciumi partnerségével zajló GINOP-7.1.9-17-2018-0009 -es számú pályázat , valamint a GINOP
7.1.5-ös konstrukcióból finanszírozott Balaton-felvidéki Nemzeti Park, mint Kedvezményezett által elnyert
Fenékpusztai Látogatóközpont fejlesztése kapcsán megvalósuló attrakciófejlesztések esetén biztosított az
ideális, valóban négy évszakos keresztértékesíthetőség és promóció, azaz mindhárom fenékpusztai
helyszínen (majorság, nemzeti parki LK és a kenutúra végállomása) a másik két fejlesztésről és a térség
látnivalóiról többnyelvű tájékoztatás adható.
Az evezhető túraútvonal nagy része országosan védett lápterület mentén halad. A terület a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkhoz tartozik. Jelenleg a túra engedélyköteles, de nem kell belépődíjat fizetni. A Balaton-felvidéki
Nemzeti Park a közeljövőben a természet fokozottabb védelmét és a túrázók kényelmét egyaránt szolgáló
fejlesztéseket tervez.
A projekt 365 napossága ezzel a projektelemmel válik optimálissá, hiszen a téli időszakban a tó és a patak
felett lebegő páraréteg, a rengeteg tündérrózsa, a part menti mocsaras lápvidék meseszerű hangulatot ad a
túrának. Olyan élményben lehet itt része a túrázóknak, amelyet más vízi útvonalakon nem lehet
megtapasztalni.
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A túrák ősztől tavaszig tartanak, mivel természetvédelmi okokból a nemzeti park csak ebben az
időintervallumban ad ki engedélyt.
A patak besorolása ZWA (könnyű síkvíz), teljesen kezdők és gyerekek is gond nélkül evezhetnek rajta. A
folyónak kicsi az esése, így a sodrása lassú. Nincsenek benne zúgók, egyéb akadályok, rőzsegátak. A
folyamatos vízutánpótlásnak köszönhetően állandó a vízszint, így az aszály, az egyéb folyók vízállása nem
befolyásolja az evezhetőséget. A stabil vízállás miatt egész évben egyenletesen tervezhetők a vízitúrák. A víz
hőfoka indulásnál téli időszakban a beszállónál 25 fokos, majd folyamatosan hűl. A vízmélység 30 cm és 1
méter közötti.
A túra útvonala: Hévíz – Fenékpuszta, 9,5 km evezés (kb. 3– 4 óra), de jól szervezett pihenővel,
madármegfigyeléssel az igények alapján egy hosszabb programot is lehet erre a szakaszra tervezni, így egy
egész napos program építhető rá.
A vízitúra különlegességének az is oka, hogy az egyébként vízi-turisztikailag nem látogatható Kis-Balaton
világába is ad egy kis betekintést, szinte azzal egyenértékű területeken halad keresztül, a víz melegsége miatt
oda vonzza a Kis-Balaton madárvilágát
A projektben tervezett szolgáltatások olyan egy vagy akár több napos programot kínálnak a balatonfüredi és
keszthelyi helyszín együttesen, ami egyértelműen hozzájárul a tartózkodási idő növeléséhez. Minden
szolgáltatás a szezontól függetlenül is elérhető lesz a turisták számára, így segítve a szezonon kívüli turizmus
további fellendítését. A két megvalósítási helyszín szezonban rengeteg attrakcióval szolgál, és az elsődleges
utazási cél még mindig a Balaton kínálta fürdési lehetőség kihasználása. Ennek megfelelően a tervezett
21.500 látogató kb. 50%-val a szezonon kívül számolunk. A projekt által célunk elérni, hogy főként már az
április-májusi, illetve a szeptemberi-októberi időszakban adódóan felkeressék a balatonfüredi és keszthelyi
helyszínt.
A fejlesztés több megyén átnyúló fejlesztési elemeket tartalmaz, fokozottan érvényesítve a térségi
szemléletet.
Balatonfüred város turisztikai potenciálja jelentős a Balaton desztinációban, Hévíz és nem sokkal lemaradva
Siófok után a harmadik legnagyobb vendégéjszaka-számmal rendelkező település. 2017-ben 231 ezer vendég
695 ezer éjszakát töltött el Balatonfüreden, amely a Balaton összes vendégéjszakáinak 11,6%-át adja, a
turisztikai kereslet egyenletes növekedést mutat. Az átlagos tartózkodási idő 3,0 nap, ami kevesebb, mint a
balatoni átlag, így a tartózkodási idő növelése az egyik kitűzött célja a településnek. A szezonalitás magasnak
mondható, a vendégéjszakák 64,3%-át töltötték itt a három nyári hónapban a vendégek, ami ugyan évről
évre javulást mutat, de egyértelműen további szezonnyújtó attrakciók létrehozására van szükség a térségben.
Elsődleges célcsoport a többgenerációs gyerekes családok, a szezonon kívül is megjelenő külföldi turisták,
továbbá üzleti csoportok, akik az aktív turizmus élményét keresik. Balatonfüred legfőbb küldőterülete
Németország, közel 100 ezer vendégéjszakát adott tavaly, lemaradva követi a sorban Hollandia és
Lengyelország és szinte azonos éjszakaszámot hozva Csehország, Szlovákia és Ausztria. A többnyelvűség
biztosítása során ezen adatokra támaszkodva kerültek megválasztásra az idegen nyelvek.
Jelen projekt keretében kerülnek kidolgozásra a komplex turisztikai csomagajánlatok, melyek integrálhatók
a meglévő turisztikai kínálatba. A fejlesztés hozzájárul a különféle járásmódok összekapcsolásával a közös
megállóhelyek hálózatos kialakításához. Jelen projekt keretében két új helyszínen Balatonfüreden, illetve
Keszthelyen új komplex szolgáltatást nyújtó kajak és túrakenu megállóhelyet kialakítására kerül sor. A BVSZK,
illetve a Fertő Tavi Vitorlás Szövetség együttműködési megállapodása alapján, a Balatonon és a Fertő tavon
kialakításra kerülő, működő vitorlás turisztikai attrakciók egymást keresztpromótálják, közös
programcsomagot alakítanak ki. Így az aktív turisztikai attrakciókat nemcsak a térbeli, tematikus koncentráció
teszi átjárhatóvá: valamennyi desztinációban keresztpromóció, szolgáltatáscsomagok, összekapcsolt
jegyértékesítési rendszer kell, hogy támogassa a szinergikus hatások kihasználását. Mindez lehetővé teszi új
szegmensek, magasabb költési hajlandóságú célcsoportok elérését, az átlagos tartózkodási idő és a fajlagos
költés növelését, hozzájárulva a térségben működő vállalkozások jövedelmezőségéhez, ezáltal biztosítva a
minőségi élménykínálat hosszú távú fenntarthatóságát.
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A balatonfüredi kikötőépületében tervezett kiállítás tematikájának kidolgozása során kiemelt szerepet
kapnak a látogatóbarát elemek, kipróbálható, megtapintható tárgyak, a vitorlázás élménye interaktív
szimulációs eszközön helyben szezontól, időjárástól függetlenül megélhetővé válik
Az épület emeleti részén elhelyezett vitorlás szimulátor elsődlegesen a gyermekeket célozza meg, továbbá
szintén az elsődleges célcsoportra, a többgenerációs családokra számítva, gyermek és felnőtt fitnesz és torna
(street workout) eszközök kerülnek kihelyezésre az épület bejárata mellett. További családbarát elem lesz a
kajak-kenus szolgáltatás esetében a biztonságot mindenek előtt előtérbe helyező szolgáltatási elemek
biztosítása, ezáltal is vonzóvá és elérhetővé téve ezt a fejlesztési elemet is a kisgyermekes családok részére
is.
Az épületben lift biztosítja az emeletek elérhetőségét, új építési épület, az akadálymentesítés
követelményeinek megfelel, építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció áll rendelkezésre.
A projektnek közvetlen és közvetett hatása van a foglalkoztatásra. A konzorciumvezető részéről a létesítmény
üzemeltetéséhez 2 fős személyzet kerül foglalkoztatásra főállásban, továbbá a BJMOKK-nál külső szereplő
bevonásával valósul meg a szolgáltatások üzemeltetése. Ezen felül számos helyi kkv számára teremt további
lehetőséget a versenyképességük növelésére, a piaci részesedésük bővítésére, ami további javítja a térségi
kkv-k foglalkoztatási szintjét.
A projekt fenntartása során, a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállaljuk, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen
időszakra is biztosításra kerülnek a szolgáltatások a kialakított infrastruktúrában.
Esélyegyenlőség minden aspektusát betartjuk, a projekt megvalósulása során minden rendezvényt bármely
helyi lakos számára elérhetővé tesszük.
A projekt megvalósítása során a használt és megvásárlandó eszközök során törekszünk az újra felhasználható
anyagok alkalmazására, ahol lehetséges elektronikus kommunikációt alkalmazunk papír megtakarítás
céljából.
A projektmenedzsment és szakmai közreműködők a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat
betartják, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzik, a fennálló
vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetik.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást
igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő
előítéleteket. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonjuk a projekt tervezésébe,
végrehajtásába.
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4.2.2. A megvalósítandó fejlesztés műszaki leírása

Elsődleges projekt megvalósítási helyszín: Balatonfüred, Széchenyi István u. 24; hrsz.: 18/6.
Beruházó: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelenlegi állapot a fejlesztési területen:
A telek jellemzően sík, enyhe lejtéssel a Balaton felé. Az érintett területen jelenleg több épület, építmény is
található, ezek elbontásra kerülnek. A területen lévő 20 cm-nél nagyobb átmérőjű fák megóvását a
kivitelezés folyamán figyelembe kell venni, a nem kivágandónak jelölt fák megtartandók.
A tervezési terület Balatonfüred belterületén, közvetlenül a Balaton partján található, az itt található
kempingterület részét képezi: 8230 Balatonfüred, Balatontourist Füred Kemping és Üdülőfalu; helyrajzi szám
(hrsz.): 18/6.
A tervezési telek érintettsége:
- SHV 1970 Savanyúvíz források 1970-es hidrogeológiai védőidoma
- Natura 2000 terület
- Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület
- T22 jelű terület (Vízparti-rehabilitációval érintett terület) (helyi szabályozási kategória)
- T38 jelű terület (Vízparti kemping telke) (helyi szabályozási kategória)

Fejlesztési terület ismertetése, Helyszínrajz bemutatása:
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A tervezett fejlesztés építési engedély köteles, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, támogatási
kérelemhez mellékletként csatolásra került.
A tervezett kikötői létesítmény fsz + 2 emelet. A földszint rész GINOP 7.1.2 forrás bevonásával kerül
megépítésre, jelen projektet nem érintett, a GINOP 7.1.9-es konstrukcióban csak az I. és II. emeleti rész lesz
érintett. A GINOP 7.1.9-ben tervezett minden szolgáltatás és funkció, ami az épületet érinti, az I.-II. emeleten
kerül elhelyezésre.
A GINOP 7.1.9-ben az építésre fordítható költségek nettó négyzetméter alapján arányosítva kerülnek
elszámolásra. A teljes épület a kiviteli tervdokumentáció alapján 1.486 m2, melyből a földszinti rész 615
m2, I. emeleti rész 376 m2, II. emelet 495 m2, I-II. emelet összesen: 871 m2.
Az arányosításhoz az alábbi értékeket vettük figyelembe:

Arányosítás épület

Épület teljes költsége
Földszint
I-II. emelet
Arányszám földszint
Arányszám I-II emelet

nettó (Ft)

1 486

m2

845 250 000 Ft

615
m2
871
m2
41,386272%
58,613728%

349 817 463 Ft
495 432 537 Ft

Fentiek alapján a kivitelezésre tervezhető összeg nettó 495.432.537,- Ft, jelen projekt elem nettó
elszámolású, így ezen érték került beállításra a projekt költségvetésében is.
A tervezés vonatkozásában az épület tervezésének komplett díja nettó 43.200.000,- Ft, melynek az épületre
vonatkoztatott arányszám alapján megállapított, GINOP 7.1.9-ben elszámolható része 25.321.131,- Ft.
A tervezői művezetés a komplett tervezési díj 3%-ában került megállapításra a tervezési szerződésben, ennek
megfelelően az épület tervezői művezetés díjára is a 3% kerül megállapításra (1.296.000,- Ft), aminek az
arányosított, GINOP 7.1.9-ben elszámolható része nettó 759.634,- Ft.
A GINOP 7.1.2-ben egy komplett kikötői infrastruktúra kiépítése valósul meg, úszómű és parti létesítmények
megépítésével. A műszaki ellenőrzési tevékenység és a közbeszerzési eljárás nem választható külön csak az
épület vonatkozásában, így ez a két kapcsolódó szolgáltatás költsége a teljes beruházási költségre arányosítva
került meghatározásra. A beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés
költsége 25,517259%-ban arányosítva számolhatók el a GINOP 7.1.9-es projektben.
Arányosítás teljes projektre

nettó (Ft)

Teljes beruházási költség
Beruházási költség GINOP_719
Arányszám (kapcsolódó szolgáltatások esetében)

1 941 558 626 Ft
495 432 537 Ft
25,517259%

A műszaki ellenőrzés teljes költsége nettó 12.000.000,- Ft, melynek arányosítottan elszámolt része a GINOP
7.1.9 projektben nettó 3.062.071,- Ft.
A közbeszerzési eljárás szakértői díja nettó 11.000.000,- Ft, melynek arányosítottan elszámolt része a GINOP
7.1.9 projektben nettó 2.806.898,- Ft.
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Tervezett műszaki állapot rövid bemutatása

Az építési telek a kemping területe, azonban maga a tényleges tervezési helyszín a teleknek csupán egy kis
hányada. A vízisport központ a tóparthoz és a kikötőhöz kerül. Északi oldalról a kemping területigénye
korlátozza a terjeszkedést, keleti oldalon a telekhatár húzódik. Nyugati irányba lehetne terjeszkedni, azonban
a város főépítésze elvárásként jelölte meg, hogy a kemping főbejáratától a tó irányába futó út teljes
szélességében átlátást kell biztosítani a tó felé, azaz ebbe a sávba sem szabad építeni. A tervezett épület így
e képzetes tengely és a telekhatár közé szorul.
Az épület északról határolja a kikötő parti területét, határozottan leválasztva azt a kemping többi részéről,
így biztosítva a szükséges ellenőrizhetőséget.
Az épület homlokzata a csónakházak szerkezetiségét idéző, szerelt jellegű.
Anyaghasználat és szerkezetválasztás terén fokozottan szem előtt tartjuk a költséghatékonyságot a
kivitelezés, és főképpen az üzemeltetés terén.
Az épületbe akadálymentes felvonót és akadálymentes fellépési magassággal bíró közönségforgalmi lépcsőt
is tervezünk.
Az öltözőknek és a vizesblokkoknak mindenképp kívülről is megközelíthetőnek kell lennie az aktív turisztikai
forgalom kiszolgálása végett. Az öltözőkben zárható szekrénykialakítások elhelyezése szükséges. Minden
közösségi tér világítótesteinek kapcsolása lehetőleg jelen-létérzékelővel történjen (költséghatékony
üzemeltetés). A közösségi terekben automata vízadagolós, vandál biztos, infrás, kialakítású vizes és egyéb
szerelvények legyenek. Értékmegőrző „fal blokk” kialakítása.
Az épület közvetlen közelében nem található épület, így az épület kivitelezése és használata során a környező
épületek állékonyságát nem veszélyeztetjük, azokban kárt nem teszünk.
Az épület északi oldalán alakítjuk ki a kikötőhöz közvetlenül kapcsolódó parkolót, ami a kikötő napi forgalmát
fogadja, a kemping területén lévő további parkolókkal együtt pedig a nagyobb rendezvényeket is ki tudja
szolgálni. A parkoló kialakítása nem része a jelen GINOP 7.1.9-es projektnek.
Az épületet modulárisan tovább fejleszthető (további emeletek építése, wellness, részleggel történő
bővíthetőség, gk parkolóhelyek bővítése).
Elvárás volt az épület II. emelti szintjével, hogy legyen kialakítva egy nagy alapterületű és belmagasságú
klubterem, amely rendezvények, előadások, konferenciák megtartására is alkalmas (catering kiszolgálás, vagy
étteremmel összekapcsolhatóság megoldható legyen), ugyanakkor kiállítási térként is funkcionál, ennek
terasza a Balaton felé nézzen, nyitható üvegfallal, és/vagy terasszal.
A szelektív hulladékgyűjtés a létesítmény területén biztosított lesz.
Az azbeszmentesítés nem releváns, zöld mezős beruházás valósul meg.
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Másodlagos megvalósítási helyszín: Balatonfüred, Kikötői épület közvetlen környezetének rendezése és
élménysétány kialakítása
Beruházó: Balatonfüred Város Önkormányzata
Balatonfüred gazdasága tradicionálisan a szolgáltatásokhoz, azon belül is elsősorban a turizmushoz, illetve az
azt kiszolgáló vállalkozásokhoz kötődik. Természeti értékeihez sorolhatjuk a városrészben feltörő szénsavas
vizeket (savanyúvizek) is, amelyek hírnevének köszönhetően Balatonfüredet a szívbetegek Mekkájának
nevezik, Balatonfüred gyógyhelyként számon tartott település. Balatonfüred elismert természetes gyógytényezővel rendelkezik. Az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően Balatonfüred infrastrukturális
feltételei fejlődtek, a turisztikai infrastruktúra mind mennyiségben, mind minőségben bővült, így
elmondható, hogy a Balaton térségének egyik kiemelkedő turisztikai desztinációjává fejlődött. A turisztikai
keresleti adatok évről évre emelkedő tendenciát mutatnak, fejlődése töretlen. A Tagore sétányon a
főszezonban szinte már túlzsúfoltságról is beszélhetünk, amely a terület fenntarthatóságát is veszélyezteti. A
sétány egyedülálló a településen, azonban a területi koncentráció oldása szükségessé vált.
A turisztikai keresleti trendek követése céljából szükséges a legfontosabb célcsoportok igényeinek
kielégítésére további turisztikai élményelemek, attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, ami a területi és
időbeli koncentráció problémájára is megoldást nyújt. A városba érkező külföldi vendégek 39%-a
Németországból, míg több mint 15 %-a Hollandiából érkezik. Ezen túl jelentős még a dánok (12,3%), a
lengyelek (5,3%), az osztrákok (5,1%) és a csehek (4%) aránya. Az utóbb felsorolt nemzetiségűek is tízezer
vendégéjszaka körüli időt töltenek Balatonfüreden. Többségében a kempingben szállnak meg a dán, a holland
és a lengyel vendégek. A kialakításra kerülő szakasz a Széchenyi sétányt köti össze a Kemping előtti, jelenlegi
zöldsávval, melyen keresztül eljuttatja a vendégeket a fő attrakció, a Berzsenyi savanyúvíz kútig. Így
tulajdonképpen az ideérkező vendégek a teljes sétányrendszeren kellemes környezetben végigsétálhatnak,
élvezve a savanyú vizek adta üdítő élményt, oldva ezzel is csak a Tagore sétányra fokuszáló tömeget.
Kékszalag sétány
A projekt keretében végrehajtott élménysétány fejlesztési elem leírása
A beruházással érintett területen 550 m hosszban, a veszélyessé vált fák kivágása, ugyanakkor a sétány két
oldalán új fasor kerülne kialakításra, a korábbi sétányokkal azonos kandeláberekkel, padok és szeméttárolók
elhelyezésével, az útpályától kiemelt szegéllyel elhatárolva.
Meglévő állapot
A fejlesztési terület mentén kisforgalmú közúton halad a balatoni kerékpárút szakasza, így új kerékpárút
kiépítése nem szükséges.
A gyalogos közlekedés a kemping főbejáratától keletre eső szakaszon keskeny, rossz állapotú járdán
biztosított, nyugati szakaszon nincs kiépített járda. Korábban elbontott pavilonok és használton kívüli még
álló pavilonok rontják az összképet.
A meglévő fák nem alkotnak fasort, nagy részük nyárfa, melyek közül több egyed száradó, mások gyökerei
körül felpúposodott a burkolat. Cserjeszint hiányzik.
Sétánykialakítás koncepciója
A beruházás során kialakítandó sétányszakasz a korábbi fejlesztésekhez kapcsolódva, folytatná és
kiegészítené az utóbbi években kiépített ill. felújított vízparti sétányokat.
Formavilága, anyaghasználata igazodik a vízparti városrész parti sétányaihoz.
Elsődleges cél a város különböző pontjain lévő szálláshelyek, strandok és a város fő attrakcióinak egy
sétányrendszerre felfűzése komplex sétányfejlesztéssel.
A komplexitás egyrészt tartalmazza a minőségi természetes kőburkolatokat, melyek a vízparti városrészben
egységesen alkalmaztunk a korábbi fejlesztések során is. Így a sétányokat végigjárva egységes füredi arculat
tárul elénk.
Másrészt a sétányok végig kétoldali fásítással készültek, így árnyas sétautak alakultak ki.
Harmadrészt a sétálás kényelme is biztosított, padok, szemetesek és kutyaszemetesek, árnyékolt
pihenőhelyek segítségével.
Negyedrészt pedig az aktivitás is fontos, melynek érdekében attrakciók kerültek elhelyezésre: mozgásra
ösztönző kisebb berendezési tárgyak, terepalakulatok.
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Jelen sétányfejlesztést a korábbiak szerint, a felsorolt szempontok alapján kívánjuk folytatni. Így a
kempingben megszálló vendégek a városra jellemző, igényes és kellemes sétányokon keresztül érhetik el a
vízparti városrész teljes területét és minden attrakcióját. másrészt a túlzsúfolt belső sétányokról idevonzza a
látogatókat a Berzsenyi forráshoz.
A meghosszabbított sétány a város turisztikai terhelését nagyobb területen elosztva, előnyösen javítaná.
Tervezett sétány épített elemei
A fejlesztési területen egy gyalogos burkolatsávot építenénk ki, folytatva a Marina Hotel előtti területig
kiépített sétányt, azzal azonos, természetes, a tájra és Füredre jellemző természetes kőburkolatokkal (füredi
és süttői mészkő, bazalt kockakő).
A meglévő, kisforgalmú közút továbbra is alkalmas a kerékpáros forgalomra, de kiemelt szegély kiépítése
szükséges.
Padok, szemetesek, egyéb parkbútorok szintén a korábbi sétányfejlesztéseknek megfelelően kerülnek
kiválasztásra.
Néhány, mozgásra ösztönző berendezési tárgy oldhatja a sétálás monotonitását. Ezek az elemek is
illeszkednek a sétányokra jellemző formavilághoz.
Tereprendezés
A tervezett sétány szintje a meglévő gyalogjárda és kerékpárút szintjén alakítandó ki.
A kemping és a tervezett sétány nyugati részének egyes szakaszain meglévő 1-1,5 méteres eltérését
szükséges rendezni. Cserjékkel, talajtakarókkal beültetett rézsűket tervezünk, ill. néhány szűk szakaszon (pl.
kemping bejárat buszmegálló környezetében) támfalak kiépítése is szükséges, a túl meredek rézsű
lemosódásának elkerülése érdekében.
Tervezett zöldfelületek
A gyalogos sétány két oldalán fasor ültetését tervezzük, egyféle, a tájra jellemző fafajból. A teresedésekbe
ezen felül néhány kisebb, virágos ill. színes őszi lombozatú fát ültetnénk.
A kemping kerítése mentén ültetendő magas cserjesor a térhatárolást segíti, mely mind a sétálók, mind a
kempingezők számára előnyös. Ide szakaszonként változó fajtájú, virágos, örökzöld, változatos lombú és
formájú cserjéket ültetnénk.
A sétány zöldsávjait szintén szakaszonként virágfelületekkel díszítenénk.
Sétány világítása
A sétányt a többi sétányhoz hasonló, a város arculatát már meghatározó kandeláberekkel világítanák, a
teresedésekben néhány alacsony fénypontú lámpával.
Jelen projektelem építésének becsült költsége tervezői költségbecslés alapján nettó 130.000.000,- Ft, azaz
bruttó 165.100.000,- Ft. A kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, tervezés)
arányosítással kerültek meghatározásra, figyelembe véve a másik Balatonfüred Város Önkormányzata által
megvalósított projektelemet, mely nettó elszámolású lesz, mivel a közvetlen környezet fejlesztés a kikötői
épület melletti kemping területén kerül megvalósításra. A kemping területe a megépülő út-és sétány
szakasszal együtt üzemeltetésre bérbeadásra kerül, azzal a feltétellel, hogy projekt keretében fejlesztéssel
érintett szakasz bárki által szabadon használható lesz.
A kékszalag sétány építési költsége: nettó 130.000.000,- Ft
Közvetlen környezet fejlesztése építési költsége: nettó 170.000.000,- Ft.
Arányosítás bemutatása
Teljes építési költség
Kékszalag sétány
Közvetlen környezet fejlesztés

300 000 000
130 000 000
170 000 000

43,333333%
Kékszalag sétány

Műszaki ellenőrzés
Tervezés
Közbeszerzés

5 000 000
12 000 000
3 000 000

2 166 667
5 200 000
1 300 000

56,666667%
Közvetlen környezet
fejlesztése
2 833 333
6 800 000
1 700 000
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Anna sétányt a stranddal és kikötővel összekötő sétány fejlesztés
Projekt keretében végrehajtott közvetlen környezet fejlesztési elem bemutatása
Aszfaltos út építése és gyalogos útburkolat építése valósul meg az attrakció közvetlen környezetének
rendezése érdekében, a fejlesztéssel érintett kikötői épülettől becsatlakozva a Kékszalag élménysétányba,
ezáltal biztosítva az attrakció megfelelő megközelíthetőségét. Sor kerül 3.655 m2 parkosításra és térvilágítás
kiépítésére is.
Azbesztmentesítés nem releváns.
További projekt megvalósítási helyszín: Keszthely, Libás strand területe (Hrsz.:3795/21)
Beruházó: VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.
Keszthely város keleti szélén, a vitorláskikötő mellett található un. Libás strand, ennek üzemeltetője a
beruházó. A projektben feladata a keszthelyi helyszínen a BJMOKK felügyeletével olyan infrastruktúra
kiépítése, mely a BJMOKK-nál beszerzésre kerülő kajak-kenu eszközök tárolására alkalmas.
A tervezett létesítmény egyszerű téglalap alaprajzú tároló épület, amelyben a kajak, kenu és egyéb vízi
sporteszközök elhelyezésére a hosszfalak mentén kétoldalt, valamint középen kétoldalas acél konzolsor van
beépítve. A konzolok között hosszirányban lévő folyosók szélessége 1,50m, ezeknek az épület keleti oldalán
egy-egy tolókapu van tervezve, melyeken át a hajók és eszközök ki–és be mozgathatók. A két folyosó közötti
tároló sáv rövidebb, ennek a kapuk felőli végén van tervezve a kiszolgáló pult, mely előtt a két folyosó
keresztirányban átjárható. A hajókon kívüli, túrázáshoz szükséges felszerelések (evezők, mentőmellények,
vízmentes zsákok, hordók stb.) a hajótartó konzolok között, a pult kűrül, illetve a konzolokra támaszkodó
polcokon helyezhetők el. Az épület szerkezete egyszerű acélváz, trapézlemez borítással, aminek homlokzatán
a vízparti környezethez illő, és egyben a funkciót is jelző vízszintes sávos hézagos lécburkolat készül. A lécezés
rendezetlenül váltakozóan 2 féle színárnyalatban lazúrozott, a régi fa hajók bordázatát juttatja eszünkbe. A
homlokzatokat tagoló váltakozó szélességű ferde sávos festett eternit táblák a balatoni nádasok színét és
hullázását idézik. Ezek felső szakaszában vannak tervezve az épület átszellőztetését és természetes
megvilágítását szolgáló perforált lemez, illetve fix üveg betétek. Az épület telepítése, igényes megjelenése,
fegyelmezett szerkesztése, nyugodt tetője, és tömegformálása harmóniára törekszik a vízparti környezet szép
természeti adottságaival. Az épület modernitása az igényes részletképzésekben, az anyaghasználatban, és a
visszafogott színezésben nyilvánul meg, miközben képviselni kívánja a klasszikus csónakházak világát is.
A tervezett épület egyetlen helyiségből áll, melynek hasznos területe 92,40 m2. Ebből a közlekedő sávok és
átjáró területe 44,90 m2, a többi 47,50 m2 többszintes tároló konzolokkal van berendezve, ténylegesen
többszintes tárolásra alkalmas terület.
A tervezett hajótárolónak épületgépészeti igénye nincs, fűtés nem készül, az épületben vizes helyiségek
nincsenek. A személyzet és a vendégek is a strand meglévő vizesblokkját használhatják. A hajók esetenkénti
lemosására vízvételi helyként a strandon meglévő kerti csap szolgál.
Azbesztmentesítés nem releváns.
Minden projektelem esetében a szükséges műszaki tervdokumentáció a támogatási kérelemhez mellékelésre
került.
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4.2.3. A megvalósítás személyi feltételei

Projektmenedzsment szervezetben dolgozók
Név/Munkakör
megnevezése
Imhof Gábor –
Projektmenedzser (BVSZK)
Sütő Jutka –
projektadminisztrátor_1
(BVSZK)
Imhof Bálint –
projektasszisztens (BVSZK)
Szabolcsik Tamás –
pénzügyi vezető
Bakos Tímea – pénzügyi
adminisztrátor (BVSZK)
Projektadminisztrátor_2

Munkatapasztalat (év)

Képzettség

Szervezetnél eltöltött
idő (év)

30

okleveles közgazdász

2,5

18

mérnök - informatikus

nr

1

középfokú

nr

29

közgazdász

nr

25

pénzügyi számviteli
ügyintéző
kiválasztás alatt

2 év

kiválasztás alatt

kiválasztás alatt

Projektmenedzser több mint 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik EU-s forrásokból megvalósuló,
infrastrukturális fejlesztéseket célzó projektek lebonyolításában.
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
Név/Munkakör
megnevezése
Balaskó Tamás – turisztikai
szakértő (BVSZK)
Antal Ferenc –
hálózatfejlesztési szakértő
(Sportrendszer Kft.)
Holczhauser András –
szakmai munkatárs
(BVSZK)
Vaskúti Máté - Szakmai
vezető (BJMOKK)
Dr. Kollár Lajos – szakmai
vezető (BVSZK)
Hákli Ferenc – műszaki
munkatárs (Sportrendszer
Kft.)
Végh Judit – műszaki
munkatárs (Sportrendszer
Kft.)
Műszaki vezető (BVSZK)

Munkatapasztalat (év)
27

Képzettség

Szervezetnél eltöltött
idő (év)

közgazdász (turizmus
vendéglátás szak)
közgazdász

2,5

19

felsőfokú turisztikai
menedzser; tanár

5

13

kajak-kenu edző
(sportmenedzser)
sebész szakorvos

4

16

építészmérnök, építési
műszaki ellenőr

3

14

építészmérnök,
közgazdász szakmérnök

nr

kiválasztás alatt

kiválasztás alatt

kiválasztás alatt

9

44

9

5

A turisztikai szakértő a fenntartási időszakban is foglalkoztatásra kerül. A szakmai önéletrajzok a
támogatási kérelemhez csatolásra kerültek.
Bér és járulék kimutatás mellékelve.
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4.3

Üzemeltetés ismertetése

4.3.1. Az üzemeltetés technikai feltételei

A BVSZK balatonfüredi helyszíne esetében a GINOP-7.1.2 és a jelen GINOP-7.1.9 projekt keretében kerül
kiépítésre a működtetéshez szükséges infrastruktúra. A felépülő épület üzemeléséhez, valamint a benne
nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges eszközállomány (pl. bútorzat, kiállítási berendezések, vitorlás
szimulátor) szintén jelen projekt keretében kerül beszerzésre.
A BJMOKK balatonfüredi helyszíne esetében a szolgáltatás nyújtásához csak a jelen projekt keretében
beszerzésre kerülő eszközökre van szükség. A keszthelyi helyszín esetében szükséges egy hajótároló
csónakház építése, amely jelen projektből kerül megvalósításra, továbbá szintén a jelen GINOP-7.1.9
projektből kerülnek beszerzésre az itt nyújtott szolgáltatások kiszolgálását végző eszközök.
Balatonfüred Önkormányzatának két projekteleme a Kék Szalag attrakciós sétány kiépítése, valamint a Kék
Szalag sétányt a kikötővel összekötő útszakasz felújítása. Az attrakciós sétány üzemeltetése a mellette lévő
zöldfelület folyamatos ápolásán, karbantartásán túl többletmunkát nem igényel. A zöldfelület karbantartását
az önkormányzat városüzemeltető cége, a Probio Zrt. (Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.) fogja ellátni
a település többi zöldfelület kezelésével egyetemben. A vízpartig menő felújított útszakasz üzemeltetése
alapvetően semmilyen humánerőforrást illetve eszközállományt nem igényel.
Mind a BVSZK, mind a BJMOKK részére betervezésre került a projektben az attrakciót és a szolgáltatásaikat
támogató marketing tevékenység, amelynek részletei a projekt megvalósítása során kerülnek kidolgozásra
marketing szakértők bevonásával.
A BVSZK által üzemeltett épületben a kiállítás megtekintéséhez, valamint a szimulátor igénybevételéhez a
helyszínen lesz lehetséges jegyet váltani. A jegy nem csak egy fizikai jegy lesz, hanem a látogató egy QR kódot
is kap a mobiltelefonjára, amelyet a bejáratnál lévő QR kód olvasóval beolvastatva tud belépni az épületbe.
A szolgáltatások igénybevételének másik lehetséges opciója az online történő vásárlás, amikor is a látogatók
akár még otthonról egy komplett szolgáltatás csomagot tudnak vásárolni. A szolgáltatáscsomag a projekt
keretében kerül majd részletesen kidolgozásra, de alapvetően tartalmazni fogja a kiállítás megtekintését, a
szimulátor használatát, továbbá egyéb az együttműködő partnerek szolgáltatásainak igénybevételekor
igénybe vehető kedvezményeket.
Vagyis a projekt működtetése során megvalósulnak a korszerű technológiák használatára vonatkozó
előírások, hiszen a látogatók mobiltelefonnal tudnak belépni az épületbe, akár mobiltelefonról, akár
számítógépről, tabletről kényelmesen, akár még otthonról online tudják megvenni a számukra szimpatikus
szolgáltatáscsomagot. Maga a QR kódot beolvasó beléptető rendszer pedig alkalmas a látogatók számolására
is.
A projekt keretében megvalósítandó marketing tevékenységek keretében a balatonfüredi és a keszthelyi
fejlesztéseknek közös honlap kerül kidolgozásra. Az MTSZ által megvalósított marketingtevékenységek részét
képzik a közös arculat kialakítása, táblarendszer kihelyezése, továbbá a helyszínek közötti keresztpromóciós
tevékenységek. A BVSZK által kínált szolgáltatáscsomagok kedvezményrendszere motiválja a látogatókat a
különböző projekthelyszínek bejárására, az ott igénybevehető szolgáltatások, valamint az együttműködő
partnerek által nyújtott szolgáltatások megvásárlására.
A projekt keretében beszerzett eszközök teljes mértékben megfelelnek a célcsoportok igényeinek, hiszen
egyrészt az aktív turistákat célzó kajak-kenu szolgáltatások keretében használt eszközök az ő aktív turizmus,
az aktív időtöltés iránti igényüket elégítik ki, ezáltal élményt nyújtva számukra.
Az attrakció fejlesztés keretében kerül beszerzésre egy 1:1 méretű vitorlásszimulátor, amely életszerűen adja
vissza egy, a Balatonon hajózó vitorlás vezetésének élményét, felkelti a szimulátort kipróbáló látogatók
érdeklődését a Balatonon történő vitorlázás élményének kipróbálására. A balatonfüredi helyszínen a főként
a gyermekeket célzó vitorlás szimulátor hatalmas élményt nyújt azon látogatóknak, akik még nem vezettek
vitorlást, hiszen itt kipróbálhatják milyen egy vitorlást irányítani különböző körülmények között. Ez
meghatározó élmény számukra, amely arra ösztönzi őket, hogy a Balatonon egy igazi vitorlást is
kipróbáljanak.
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4.3.2. Az üzemeltetés személyi feltételei

Meglévő humánerőforrás az attrakció üzemeltetésére még áll rendelkezésre. Az alábbi táblázatban mutatjuk
be a támogatásból fejlesztett attrakcióhoz újonnan szükséges humán erőforrás adatait.

(év)

(év)

(év)

4.4

(év)

(év)

A projekt (az attrakció működtetésének) humánerőforrás terve
Fogla Mun
megvalósítás
fenntarthatósági
Munkakör
Bázi
i időszak
időszak
Munkak
Tervez
lkozt
kaór
Tervez
betöltéséh
s(fő/év)
(fő/év)
ör
ett
atási
ák
ett bér
ez
érté
megnelétszá
jogvi szám bruttó,
kapcsolódó
k
(év)
(év)
szon
vezése
m (fő)
a
(Ft)
elvárások
(fő)
y
turisztikai 1
adekvát
munkav 40
330.000 0
0
0
1 1
1 1
szakértő
végzettség, és iszony
legalább 3
éves
turisztikai
tapasztalat
általános 1
legalább
munkav 40
330.000 0
0
0
1 1 1 1 1
üzemeltetés
középfokú
iszony
i és
műszaki
értékesítési
végzettség
menedzser

Partnerek bemutatása

4.4.1. Konzorciumi partnerek

A projektgazda és konzorciumi partnerek jelen tanulmány 2-es pontjában kerülnek részletesen bemutatásra.
A projektben résztvevő valamennyi partner konzorciumi megállapodásban rögzítettek a szükséges
feladatokat és hatásköröket.
A konzorciumban részt vevő tagok (Tagok) megállapodtak abban, hogy az egyes Tagok által tervezett
projektelem(ek)et a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint, az egyes Tagokhoz
rendelt támogatásból megvalósítják. Abban az esetben, ha a projektelem(ek) megvalósításának költsége
meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített nagyságrendet, akkor az adott projektelemért felelős
konzorciumi tag saját költségére gondoskodik az adott projektelem Támogatási Szerződésben rögzítettek
szerinti megvalósulásáról. A Tagokat a projekt megvalósításáért viselt kötelezettség – a Támogatási
Szerződés egyetemleges felelősségre vonatkozó esetleges rendelkezéseitől függetlenül – az egymás közötti
viszonyaikban a megvalósításra kerülő projektelemekért, illetve az ezek nem szerződésszerű teljesítéséből
eredő következményekért terheli. Mindemellett a Tagok vállalják a fejlesztések fenntartását a Támogatási
Szerződésben rögzítettek szerint.
A Tagok megállapodtak abban, hogy azon költségvetési tételek beszerzése, közbeszerzése körében, amelyek
esetében a pályázat költségvetése Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,
Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, Balatonfüred Város
Önkormányzatát, VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot
jelöli a költség viselőjeként (egyúttal nyertes pályázat esetén a kedvezményezettjeként), és az eljárást a
Konzorcium ezen tagja folytatja le, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – a Támogatási Szerződés mellékleteként benyújtandó Konzorciumi
Megállapodásban nevesített - gazdasági társaság (Konzorcium Tagja) részére a felhívás műszaki, szakmai
specifikációját (közbeszerzés esetén a felhívás tervezetét) előzetesen véleményezésre megküldik. A
véleményezés keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – a Támogatási Szerződés mellékleteként benyújtandó Konzorciumi
Megállapodásban nevesített - gazdasági társaság (Konzorcium Tagja) javaslatot tehet a műszaki, szakmai
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specifikáció kiegészítésére vagy az ajánlattételre felkérendők kiegészítésére. A Tagok megállapodnak, hogy a
véleményezésre elegendő időt, az adott eljárás tervezett megkezdése előtt legalább 10 munkanapot
biztosítanak a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlása alatt álló – a Támogatási Szerződés mellékleteként benyújtandó Konzorciumi Megállapodásban
nevesített - gazdasági társaság (Konzorcium Tagja) számára. A Tagok megállapodnak abban, hogy azon
költségvetési tételek beszerzése, közbeszerzése körében, amelyek esetében az adott Konzorciumi Tag a
költség viselője (egyúttal nyertes pályázat esetén a kedvezményezettje) és az eljárást az adott Konzorciumi
Tag folytatja le, úgy kizárólagosan és teljes körű, önálló, a többi Konzorciumi Tagra nem kiható felelősséggel
dönt a nyertes ajánlattevő személyéről.
A Konzorcium Tagjai a beszerzési, közbeszerzési kiírásokról, illetve azok eredményeiről rendszeresen
tájékoztatják a Konzorcium egyéb Tagjait. Tagok megállapodnak, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – a Támogatási Szerződés
mellékleteként benyújtandó Konzorciumi Megállapodásban nevesített - gazdasági társaság (Konzorcium
Tagja) a projekt marketing tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorol. A marketing tervet, valamint a
marketing terv alapján az egyes tevékenységeket és költségkereteket előzetesen véleményezi és fenntartja
jogát a marketing terv kiegészítésére, indokolt esetben átdolgozására. A Tagok megállapodnak abban, hogy
a tervezett marketing tevékenységet a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint a
Konzorcium marketing tevékenységért felelős tagja a hozzárendelt támogatásból megvalósítja. Mindemellett
a Konzorcium Tagjai vállalják, hogy a tevékenységen belül csak a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagy a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – a Támogatási Szerződés
mellékleteként benyújtandó Konzorciumi Megállapodásban nevesített - gazdasági társaság által jóváhagyott
beszerzéseket és szakmai tartalmat valósítja meg.
Fentiekkel biztosítható a projektben az egységes szemléletű marketingtevékenység, a konzorcium
kommunikációs feladatainak összehangolása, a projektben fejlesztendő egységes arculat kialakítása,
valamint a hálózatosodás kialakításának biztosítása, fenntartásának szakmai támogatása.
4.4.2. Együttműködő partnerek

A projekt során az alábbi partnerekkel tervezünk együttműködést kialakítani.
Város
Balatonfüred

Tihany
Csopak
Balatonkenese
Keszthely

Siófok
Balatonföldvár
Balatonfűzfő

Lehetséges partner
Jóhajó Vitorlás Szaküzlet
Vitorlás Étterem
Vitorlazeum
THE Beach bár
Kalandsziget Tihany
Code Zero
Hotel Marina Port
Balatoni Múzeum
Libás Strand
Hotel Helikon

Cím
Balatonfüred Zákonyi Ferenc út 8
Tagore sétány 1
Tagore sétány 1
Csík Ferenc stny., 8360
Tihany, Lepkesor 29,
Csopak, Örkény István sétány 8-16
Balatonkenese, Kikötő u. 2-4
Keszthely Múzeum utca 2
Keszthely, Lóczy L. utca
Keszthely, Balaton-part 5.

Pomucz Vitorlásbolt

Siófok Vitorlás u. 6

Holovits Vitorlásbolt és Vitorlás iskola
Második Hullám Vitorlásiskola

Balatonföldvár, Budapesti út 85
Balatonfűzfő, Nike krt. 11/1.

Az ajándékbolt/büfé üzemeltetését helyi KKV-vel együttműködve kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés során
az épületben helyet biztosítunk az ajándékboltnak, azonban azt bérleti jogviszony alapján helyi vállalkozás
fogja üzemeltetni, oly módon, hogy a helyiség belső kialakítása is az együttműködő kkv feladata lesz.
Tekintettel arra, hogy az épület még kivitelezés előtti fázisban van, így annak hasznosítására legkorábban az
épület műszaki átadásakor tervezünk üzemeltetési pályázatot kiírni. A pályáztatás során és többi
együttműködési megállapodás esetében is előnyben részesítjük a helyi termékeket, helyi alapanyagokat
felhasználó vállalkozásokat.
A konkrét együttműködési megállapodások a támogatási kérelemhez mellékletként csatolásra kerülnek.
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4.5

Cselekvési ütemterv
Feladat megnevezése
jan

febr

márc

ápr

máj

2018
jun
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szept
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nov

dec

jan
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márc
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máj

2019
jun
jul

aug

szept

okt

nov

dec
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ápr

2020
máj

jun

júl

aug

szept

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS - 2018
Projekt előkészítés (Megvalósíthatósági Tanulmány
kidolgozása, CBA.elemzés, marketingstartégia,
egyéb projekt előkészítési tevékenységek)
Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése BVSZK
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése Balatonfüred Önkormányzat
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS - 2018. dec - 2020. szept.
(22 hónap)
Támogatási Szerződés megkötése
Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás BVSZK
Kikötői épület kivitelezési tevékenység - BVSZK
Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása
Használatba vételi eljárás lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás - BVSZK
Közvetlen környezet kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás - Balatonfüredi Önkormányzat
Közvetlen környezet rendezése kivitelezési
tevékenység - Balatonfüred Önkormánzyta
Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása
Használatba vételi eljárás lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás - Balatonfüred
Önkormányzat
Eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás BJMOKK
Evezéshez szükséges eszközök szállítása, elhelyezése
- BJMOKK
Evezéshez szükséges eszközök kölcsönzését,
tárolását biztosító helyiség építés - VÜZ
Városüzemeltetési Kft.
Marketingre vonatkozó közbeszerzési eljárás MTSZA
Marketing tevékenység ellátása
Bútorzat/mobíliák beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás - BVSZK
Bútorzat - mobíliák- felszerelések szállítása,
elhelyezése
Hálózatosodási feladatok (keresztpromóció,
csomagajánlatok kidolgozása) közbeszerzési lejárás
lefolytatása - BVSZK
Hálozatosodási feladatok ellátása
Vitorlás szimulátor szállítása, üzembehelyezése
Tervezői művezetés
Projektmenedzsmentre tevékenység ellátása
Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak foglalkoztatása
Szemléletformálási tevékenység ellátása
Hálozatosodás
Turisztikai szakértői tanácsadás
Kötelező nyilvánosság biztosítása
Projekt zárás
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4.6

Kockázatelemzés

Minden projekt megvalósítása bizonyos – külső és szervezeten belüli – kockázatokkal jár. A projekt
végrehajtása során akadályok merülhetnek fel, amelyek jelentős része elkerülhető vagy megoldható,
amennyiben ezekre előre számítottak a projektet megvalósítók, és elkerülésükre megfelelő kockázatkezelési
módszereket dolgoztak ki. A kockázat kapcsolódhat a projekt pénzügyi forrásaihoz, engedélyekhez,
közbeszerzési eljárásokhoz, illetve technikai, jogi, pénzügyi és projektvezetési nehézségekből is adódhat.
➢ Pénzügyi-gazdasági kockázatok: pályázati forrás és önerő rendelkezésre állása, működési
költségek növekedés, projekt pénzügyi elszámolása, pénzügyi fenntartás
➢ Műszaki
kockázatok:
Idesoroljuk
az
engedélyeztetéshez
és
az
építési
kivitelezéshez/beszerzéshez üzembe helyezéshez kapcsolódó kockázatokat
➢ Jogi szempontú kockázatok: ide kerülnek a közbeszerzési eljárások időbeli csúszása és az egyéb
jogi szerződéses, jogszabályváltozás miatt bekövetkező problémák
➢ Társadalmi szempontú kockázatok: lakossági ellenállás, rongálás, ökológiai hatás, nyilvánosság
➢ Intézményi szempontú kockázatok: Támogatási Szerződés megkötésének csúszása, cselekvési
ütemterv módosulása, human erőforrások rendelkezésre állása, üzemeltetés, közbeszerzés.

A kockázatokat bekövetkezésük, valószínűségük és hatásának számszerű, 1-től 5-ig terjedő skálán való
bemutatásával adjuk meg (1 = elhanyagolható, 2 = kicsi, 3 = közepes, 4 = számottevő, 5 = jelentős )
Műszaki kockázatok
Kockázat leírása

Bekövetkezés
valószínűsége

Hatás

Kockázat kezelés módja

Közbeszerzési eljárás
elhúzódása a projekt nem
megfelelő műszaki
előkészítettsége miatt

3

4

Megfelelő előzetes tervezés, az
engedélyes és kiviteli tervet készítő
tervezők jártasak nagy volumenű
beruházások megtervezésében, a
kiírásra kerülő műszaki tartalom
többkörös szakmai egyeztetés
keretében kerül elfogadásra (várható
tervellenőrzés).

Építési engedély
megszerzésének elhúzódása,
kiviteli terv kidolgozásának
időbeli csúszása

1

5

Megfelelő időtartam került
meghatározásra a tervdokumentáció
elkészítésére. Az építési engedély már
rendelkezésre áll, van kiviteli
tervdokumentáció is, az tervellenőrzés
során kért esetleges pontosítások
rövid határidőn belül átvezethetők.

Nem megfelelő minőségű,
kidolgozottságú kiviteli
tervdokumentáció készül

2

5

Folyamatba épített tervellenőrzés
valósul meg, így nem csak a végleges
tervdokumentáció átadásakor
rendelkezésre álló rövid időtartamban
kerülnek megvizsgálásra a tervek.
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Hibás, késedelmes beszállítói
teljesítés.

3

3

A szerződésben előírt megfelelő jogi
garanciákkal kezelhető.

A kivitelezők késedelmes és
nem megfelelő minőségű
munkája. Az időbeni
csúszásokért és a minőségi
hibákért csak a szerződésben
meghatározott feltételekkel
vállalja a felelősséget.

3

4

Megfelelő kivitelezői referencia
megkövetelése (pl. hasonló
nagyságrendű épületek építése)
Jólteljesítési és jótállási garancia
kikötése, kötbér feltételei a
szerződésben;
Műszaki és pénzügyi ütemterv,
organizációs terv készítésének
előírása.

Kivitelezés során előre nem
látható problémák
felmerülése, melyek
késleltethetik a megvalósítást,
vagy növelhetik a beruházás
forrásigényét

3

4

Megfelelő szakmai tapasztalattal
rendelkező kivitelező, tervező, műszaki
ellenőr kerül kiválasztásra, feladataik,
hatásköreik pontosan lehatárolásra
kerülnek, Építtető részéről
folyamatosan, döntési
kompetenciákkal rendelkező műszaki
stáb áll rendelkezésre a megvalósítás
alatt.

Tervezett technológiák
elavultnak bizonyulnak.

1

4

Több szintű szakmai egyeztetés, az
üzemeltetésben jártas szakemberek
bevonásával az elérhető legjobb
technológiák kerülnek betervezésre.

A beszerzés során a szállítók
nem tartják be a szállítói
határidőket. A projekt
létrehozása elhúzódik, így a
projektelemek nem tudnak
időben üzembe állni, ill.
megnyitni.

2

4

A beszállítókkal kötött vállalkozási
szerződésben a befejezés csúszása
miatt olyan kikötéseket kell
meghatározni (kötbér), amelyek
fedezik a pályázónak a projekt
tervezettek szerint történő lezárásának
elmaradását, kompenzálják az ebből
származó kockázatot, illetve
megvalósulás közben a szükséges
beavatkozásokat időben meg kell
tenni.

Építési anyagok,
berendezések, szerkezeti
elemek módosulása
következtében a kiviteli
tervdokumentáció

1

2

Tervezett anyagok, szerkezetek
előzetes egyeztetése a tervkészítés
fázisában, továbbá lesz tervezői
művezetés biztosítva a projektben.
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átdolgozása, projekt időbeli
csúszása
Többletmunka, pótmunka
felmerülése (időbeli csúszás,
forrás növekedés)

3

3

Szerződéses jogviszonyban egzakt
szabályrendszer, többletmunka
elszámolása nem lehetséges,
pótmunka csak indokolt, igazolt
esetben, jogszabályok betartása
mellett.

A kivitelezési és az
eszközbeszerzési feladatok
kapcsolódásából/egymásra
épüléséből fakadó problémák

2

3

A beszerzések megfelelő műszaki
specifikálása, technológiai tervekhez
igazítása, folyamatos egyeztetés
biztosítása a két terület között.

Pénzügyi – gazdasági kockázatok
Kockázat leírása
Nem várt költségek merülnek
fel a megvalósítás során, a
beruházási költségek
alultervezettek. A tervezettnél
nagyobb forrás miatt a
pályázónak likviditási
problémái adódnak, ezért
többletforrások bevonására
lesz szükség.

Bekövetkezés
valószínűsége
3

Hatás
5

Kockázat kezelés módja
A beruházási költségek becslése
inkább nevezhetők biztonságosnak
(konzervatívnak), mint túlzottan
optimistának. Ennek ellenére a
részletes projektjavaslat kidolgozása
során folyamatosan vizsgálni kell a
tervezett összegek realitását és a
költségtényezők várható alakulását az
infláció és az áremelkedések tükrében.
A beszállítók gondos kiválasztásával és
körültekintően megkötött
szerződésekkel csökkenthető a
költségnövekedés veszélye.
A projektben az építési költségekre és
az általános tartalékra is tervezésre
került 5-5%.

A támogatás lehívása
késedelmes a Támogatási
Szerződések megkötésének
elhúzódása miatt, hiányos
elszámolások, előrehaladási
jelentések benyújtása miatt.

2

5

Szakmailag felkészült menedzsment
szervezet, pontosan, rendezetten
dokumentált projekt megvalósítás.
Likviditási terv összeállítása,
folyamatos aktualizálása.

Infláció- és
árfolyamkockázatok

3

3

Beszerzések előzetes ütemezése,
naprakész gazdasági monitoring
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rendszer kialakítása a menedzsment
részéről.
A fenntartási költségek
növekedése

3

3

Korszerű, költségmegtakarítást
eredményező technológiák
alkalmazása a beruházás során.

A tervezettnél kisebb kereslet
jelentkezik a kiépített
szolgáltatásokra, az
alacsonyabb bevételek nem
fedezik az üzemeltetés
költségeit.

2

4

Erős marketing tevékenység, adatbázis
építés, a szolgáltatások egyediségének
és minőségének folyamatos
ellenőrzése. Forgótőke tartalék
képzése a bevezetés időszakára.

Jogi kockázatok
Kockázat leírása
Jogszabályi környezet
változása

Bekövetkezés
valószínűsége
3

Hatás
2

Kockázat kezelés módja
A projektre hatást gyakorló esetleges
változásokat átvezetjük, a
megvalósítás és működtetés a
jogszabályi változásokhoz igazításra
kerül. A jogszabályok változásának
figyelése, folyamatos egyeztetés és jó
kapcsolat fenntartása a hatóságokkal.

Társadalmi kockázatok
Kockázat leírása

Bekövetkezés
valószínűsége

Hatás

Kockázat kezelés módja

A megvalósítás lakossági
ellenállásba ütközik

1

2

A lakosság időben értesül a
beruházásról, annak menetéről és
eredményeiről. A beruházás céljai,
hatásai folyamatosan kommunikálásra
kerülnek.

Rongálásból eredő károkozás

1

1

Tájékoztató táblák kihelyezése.
Megfelelő biztonsági őri szolgálat
működtetése. Kockázat áthárítás,
biztosítás.

Kivitelezésnél esetleg fellépő
ökológiai hatások. (A
megvalósítás során
feltételezhető ökológiai
hatások a beruházások

1

2

A kivitelezés gondos tervezése és
ellenőrzése (előírások szerinti hulladék
gazdálkodás, …)
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helyszínéhez közeli
területeken)

Intézményi kockázatok
Kockázat leírása

Bekövetkezés
valószínűsége

Hatás

Kockázat kezelés módja

A közbeszerzési eljárások
elhúzódása, sikertelensége

2

4

Szakmailag felkészült, független
akkreditált közbeszerzési tanácsadó
alkalmazása, közbeszerzési terv
készítése, előzetes és folyamatos
egyeztetés a közbeszerzési eljárást
jóváhagyó (minőségbiztosító)
szervekkel.

Személyi változás az
irányításban, belső
menedzsmentben

2

3

Szakmailag képzett, lojális
munkatársak alkalmazása.
Versenyképes fizetések biztosítása.

Projektmenedzsment
szervezet felkészültségének
hiánya

1

3

Körültekintő kiválasztás, átgondolt
kritérium rendszer támasztása a
projektmenedzsment szervezettel
szemben.

Valós igény hiánya, indikátor
számadatok nem teljesülnek

1

5

Előzetes igényfelmérés, hatékony
kommunikációs-tevékenység

Humán erőforrások nem
állnak rendelkezésre a
megvalósítás és fenntartás
alatt

2

4

Szervezetfejlesztés, munkatársak
képzése és motiválása szükséges.
Tapasztalt, motivált, a Magyar Vitorlás
Szövetséghez és a Magyar Kajak-kenu
Szövetséghez lojális munkatársak
alkalmazása a projektben.
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5. Marketingstratégia

A marketingstratégia alapját a térségre vonatkozó kereslet- és kínálatelemzés képezi. A
marketingstratégia meghatározza azokat az összehangolt cselekvési lehetőségeket, amelyek a
megfogalmazott marketingcélok elérése érdekében alkalmazhatók. Ennek megvalósítási folyamatait,
eszközrendszerét foglalja magába a marketingterv. A desztinációs szemléletnek megfelelően a
stratégia illeszkedik a kiemelt turisztikai fejlesztési térség marketing szempontrendszeréhez.
A tervezett fejlesztések az azonosított célcsoportok piaci tendenciáit, igényeit követik. Mindemellett a
kialakított szolgáltatási portfólióval a célpiacon maga nemében egyedülálló és ezáltal egyedi értéket
képvisel, továbbá támogatja a desztinációs márkát.
Az országos szintű turisztikai márka megújításának irányai
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 c. dokumentum alapján az országos szintű turisztikai
márka megújítását olyan adottságok, erőforrások köré szükséges szervezni, melyek alkalmasak arra,
hogy
-

megkülönböztető erővel bírjanak más országok turisztikai országmárkáihoz képest,
az ország valós turisztikai adottságainak megfelelő üzeneteket közvetítő márkarendszer
építkezhet rájuk,
- kiemelik az országot a „low budget” desztináció kategóriájából, és minőségi élményígéret
megfogalmazását teszik lehetővé, magasabb költési hajlandóságú szegmenseket vonzva,
- termékeken és desztinációkon keresztül átívelő erővel bírnak,
- erősítik a turizmus, mint integráló ágazat szerepét, azaz egy komplett iparág épülhet rájuk,
több ágazat együttműködése révén.
A kiemelt turisztikai fejlesztési térség marketingkommunikációjának irányai
Célcsoport- és termékspecifikus marketingkommunikációra, közös piacra lépésre, valamint megújított,
a belföldi és külföldi utazóközönséget is megszólító marketingüzenetekre van szükség.
-

Rövidtávon (1-3 év) a desztinációs élménykínálatok integrációjára, belföldi ismertségük
növelésére és szegmentált, célzott marketingkommunikációra van szükség a releváns,
regionális küldőpiacokon, a keresletnövekedés érdekében. Ebben az időben emellett
elkezdődnek a Stratégiában és a desztinációk beavatkozási programjában előirányzott célzott
fejlesztések a szolgáltatások színvonalának, a kapacitások növelésének érdekében, valamint
olyan új turisztikai termékek jönnek létre, melyek új célcsoport megszólítását teszik lehetővé.
- Középtávon (3-5 év) a desztinációk márkázása és a célzott fejlesztések kapacitás- és
minőségnövekedést eredményeznek, amelyek pozitívan hatnak a hazai és regionális kereslet
alakulására, versenyképes élménykínálatot hozva létre.
- Hosszabb távon (5+ év) a feladat: a nemzetközileg versenyképes termékekkel rendelkező
vidéki desztinációk promóciójának erősítése a küldőpiacokon, ennek megfelelően a külföldi
kereslet növelése, a jelenlegi keresletet jelentő célcsoportok átstrukturálása.
Projekt tárgya:
Szakmailag átgondolt lehatárolással, turisztikai tartalmát tekintve új célcsoportot (külföldiek) vonzva,
az NTS 2030 horizontális céljait is szem előtt tartva, a vízi turisták számára új megállóhelyeket hoz létre
a projekt. A projekt jellegénél fogva a 4 évszakosság biztosítását is feloldja oly módon, hogy turisztikai
szolgáltatókkal és tematikus összekapcsolásokkal akár télen is látogatható élménypontokat hoz létre.
Vízió:
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Létrehozni a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben egy olyan aktív turisztikai terméket, ami
minőségben és egyediségében, illetve szolgáltatásaiban is megkülönböztethető a turisták számára,
amely a térség releváns turisztikai szolgáltatóinak kínálatával összhangban, azt kiegészítve jön létre, és
amely a látogatók számának növekedését, tartózkodási idejük meghosszabbodását és a szezonalitás
kedvezőtlen hatásainak mérséklését egyaránt eredményezi, valamint hozzájárul a desztinációs célok
megvalósításához.

Marketing célok:
•Termék- és szolgáltatásfejlesztés (helyzetelemző fejezetek alapján), pozícionálás (turisztikai
kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakítása), brand-építés, illeszkedve a
desztinációs márkához

1.

•A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség vonzerejének erősítése, népszerűségének
növelése

2.

•A térség vonzerő kínálatának kiegyensúlyozottabbá tétele

3.

•Turisták számának növelése a fenntarthatóság jegyében (árak emelése, költés ösztönzése,
turisztikai bevételek növelése, vendégéjszakák számának növelése)

4.

•A turizmus élénkítése, turisták költési hajlandóságának és a turisztikai bevételek növelése.

5.

Általános üzenetek:
-

kedvező elhelyezkedés és megközelíthetőség,
a célcsoportok által lehatárolt célpiacon egyedi komplexitású szolgáltatási portfólió, ennek
alapján kedvező ár-érték arány,
családi központ, minden korosztálynak lehetőség, kaland, felfedezés
családbarát szolgáltatások,
„Balaton élmény”
aktív turisztikai „centrum”

Árpolitika:
Az árképzési stratégia alapja, hogy olyan jegyár-struktúra kerüljön kialakításra, amely biztosítja a
projekt hosszú távú fenntarthatóságát, tehát a tervezett kiadásokhoz mérten a megfelelő bevétel
prognosztizálható.
Az ár kialakításánál, tervezésénél nem feltétlenül konkrét árat kell meghatározni, hanem sokkal inkább
az értékesíteni kívánt szolgáltatás árszínvonalát. A magas ár színvonalasabb szolgáltatást feltételez,
ezért az árpolitikát a célcsoportokhoz kell igazítani. Az árképzést sok tényező befolyásolhatja, többek
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közt a beruházási, működési költségek, az ország, régió, vásárlók gazdasági helyzete, a piac, a kereslet
nagysága, a versenytársak, a nyújtott szolgáltatás színvonala stb.
Az árat többféle szempont alapján is vizsgálhatjuk. A vevő szempontjából fontos lehet, hogy a
szolgáltatás milyen pozíciót foglal el a többi turisztikai attrakció szolgáltatásához viszonyítva, ezért
célszerű látogatói értékelemzést végezni, hogy megtudjuk, hogy milyen kritériumok milyen súllyal
jelennek meg a látogatási döntések folyamán. Fontos tudni, hogy melyik réteg alkotja a turisták
jelentősebb hányadát. A turisták gyakran vizsgálják az ár és a minőség közti kapcsolatot, mivel a jobb
szolgáltatásért hajlandók többet is fizetni. Az árképzésnél maximálisan figyelembe vesszük
célcsoportjaink igényeit és anyagi lehetőségeit, a meglévő tapasztalatokat és ez alapján kerülnek
meghatározásra az alapárak, az egységes jegyrendszer. Továbbá fontosnak tartjuk a családi, diák és
nyugdíjas kedvezmények biztosítását. A projekt keretében kiemelkedően fontos a közös jegyrendszer,
ami egy jól árazott ösztönző és a hálózatosodás fő eleme. Emellett figyelembe vesszük a desztinációban
az utazási döntést befolyásoló attrakciók árképzését, másodlagosan pedig az országos versenytársak
árszabását is.
5.1

Marketingkommunikációs intézkedési terv

A marketing stratégia megalkotásánál a projekt szempontjából releváns célcsoport számára szükséges
a megfelelő szolgáltatások nyújtása. Mindegyik célcsoport esetében más és más marketing-mix
alkalmazása az elvárás.
A fő cél nem a lehető legnagyobb piaci részesedés megszerzése rövid időn belül, hanem hogy a
potenciális látogatók megismerjék a térség élmény ígéreteit, szolgáltatásait, tudják mit kínál számukra
a Balaton.
Keresztpromóció:
Az attrakciókat nemcsak a térbeli, tematikus koncentráció teszi átjárhatóvá: valamennyi
desztinációban keresztpromóció, szolgáltatáscsomagok, összekapcsolt jegyértékesítési rendszer kell,
hogy támogassa a szinergikus hatások kihasználását. Mindez lehetővé teszi új szegmensek, magasabb
költési hajlandóságú célcsoportok elérését, az átlagos tartózkodási idő és a fajlagos költés növelését,
hozzájárulva a térségben működő vállalkozások jövedelmezőségéhez, ezáltal biztosítva a minőségi
élménykínálat hosszú távú fenntarthatóságát.
Kommunikációs eszközök, csatornák:
-

-

-

Közösségi oldalak (saját)
o saját oldal létesítése a főbb közösségi oldalakon (facebook, youtube)
o tartalom folyamatos frissítése, szezonban naponta,
o vendégek
aktivitásának
szervezése
(fényképek,
videok
megosztása,
nyereményjátékok),
o online közösségek szervezése például rendezvényekre, szolgáltatásokra
Papír alapú saját kiadványok, katalógusok, prospektusok
o szállodák, szállásadók
o Tourinform irodák
o utazási irodák
o keresztpromóció során más attrakciók, frekventált helyszínek bevonása
o rendezvények
Tematikus online közösségek
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o a célcsoportok által létrehozott online közösségekben tartalmak generálása
Online marketing
o a közösségi oldalon, turisztikai portálokon, a célcsoportok online közösségben célzott
online marketing alkalmazása
o cikkek íratása és közzététele a célcsoportok által látogatott portálokon, közösségi
média csoportokban
o Blog bejegyzések írása a célcsoportok körében népszerű blogokon
o videók készítése és közzététele a célcsoportok által látogatott portálokon, közösségi
média csoportokban
o DM az érintett célcsoportoknak
o letölthető elektronikus kiadvány
o Adwords kampány
o Youtube kampány
o keresztpromóció során más attrakciók, frekventált helyszínek bevonása
Offline marketing
o cikkek közzététele a papír alapú médiában, PR (országos szinten)
o keresztpromóciós eszközök gyártása és kihelyezése
o kiadványok, brossúrák gyártása a top küldőpiacok nyelvezetén

-

-

Hálózatosodásra tervezett tevékenységek a két megvalósítási helyszín érintettség okán
online hiredtés, Facebook, Instagram, Youtube kampányok
Önálló Facebook profil üzemeltetése a fenntartási időszakra
PR cikk és egyéb megjelenés regionális és helyi médiában
fotózás
kisfilmek készítése
átadó rendezvény
Óriás plakát közterületi média
Vízitúrapont.hu releváns aloldalainak és tartalmainak online
kommunikációja
Rádióreklám

Kommunikációs csatornák célcsoportonként
Kommunikációs
csatornák
Közösségi oldalak
(saját)
Papír alapú
tájékoztató
anyagok, saját
kiadványok
Speciális, tematikus
online weboldalak
Turisztikai portálok
DM
Blog
Közösségi
médiafelületek
(Youtube, Adwords,
Facebook, egyéb
tematikus)
Offline marketing

Gyermekes
családok

Diákcsoportok,
osztálykirándulók

50 év
felettiek

Nyugdíjas
csoportok

Aktív
turisták

Külföldi
látogatók

Fiatal
párok

Üzleti
csoportok

Gasztronómiai
turisták

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Marketing tevékenység során, tevékenységspecifikusan a használt nyelvek: magyar, angol, német,
cseh, szlovák, lengyel, orosz.
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Tevékenység

Specifikáció

Kreatívfejlesztés

Tartalomfejlesztés

Filmgyártás

60 seces spot

Fotózás

Kommunikációs
stratégia

Facebook kampány
Kommunikációs
kampányok lebonyolítása
(social media és digital
kampányok)

Google Adwords
kampány

Youtube kampány

Specifikáció

Mennyiség

A digital és social media kampányok, elektronikusan letölthető, valamint print
kiadványok tervezéséhez szükséges kreatív elemek elkészítése.
A kommunikációs kampányokhoz szükséges tartalomgyártási feladatok ellátása, amely
magában foglalja: a kiadvány(ok) nyelvi mutációjának elkészítését (on-line letölthető
kiadványnál 6 nyelven (4 oldal) való mutálását, print kiadványban a lenti nyelveken való
mutálást), fordítást, lektorálást, tördelést, továbbá az offline kommunikációs
kampányokhoz szükséges tartalomgyártást.
Digital felületen felhasználni kívánt invitatív kisfilm
gyártása. A fejlesztés magában foglalja a forgatási,
vágási, fényelési, valamint utómunkálatok díját, továbbá 60 sec-es
a jogosítást és a szakemberek óradíját, szükséges
eszközök bérlésének díját.
Invitatív fotók készítése, korlátlan jogdíjak és
felhasználási feltételekkel, a fotók a média számára
30 db kreatív reklámfotó
hozzá-férhetővé tétele (ingyenes letöltés, forrás
megjelöléssel)
Marketingstratégia mix megalkotása, amely magában
foglalja a social, digitális és offline kampányok
1 db
szinergiában történő megvalósítását.
Belföldi és külföldi releváns
CPV Facebook kampány, amely magában foglalja a
célközönség számára 2 x 1
kampánymenedzsmentet, valamint a szakértői
hónapon át futtatott
óradíjakat
kampány
Belföldi és külföldi releváns
Kattintás alapú Google adwords kampány, amely
célközönség számára 2 x 1
magában foglalja a kampánymenedzsmentet, a szakértői
hónapon át futtatott
munkadíjakat
kampány
Belföldi és külföldi releváns
Kattintás alapú Youtube kampány, amely magában
célközönség számára 2 x 1
foglalj a kampánymenedzsmentet, a szakértői
hónapon át futtatott
munkadíjakat
kampány

Becsült nettó
költség keret
(forint)

Becsült bruttó
költség keret
(forint)

2 500 000 Ft

3 175 000 Ft

2 150 000 Ft

2 730 500 Ft

12 500 000 Ft

15 875 000 Ft

256 000 Ft

325 120 Ft

1 000 000 Ft

1 270 000 Ft

390 000 Ft

495 300 Ft

400 000 Ft

508 000 Ft

260 000 Ft

330 200 Ft
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Digital marketing mix kampányok futtatása, illeszkedve
időzítésben a social media aktivitásokhoz. Az online mix
csomagok tartalmaznak natív hirdetéseket, banner
kampányokat, blog bejegyzéseket, eDM hírlevelekben
Digital kampány
való megjelenéseket. A hirdetésekben megjelenő
tartalmak célcsoport specifikusan kerülnek
megjelenítésre. A célcsoportot elérő külföldi felületeken
is.
Kommunikációs
Print
PR cikkek - célcsoportot elérő országos print médiában,
kampányok lebonyolítása
médiamegjelenések
összhangban a social és digitális kampányokkal.
(offline)
(országos)
Magában foglalja a felület vásárlását.
Attrakciót(attrakciókat) népszerűsítő leporello print
Nyomdai feladatok
kiadvány készítése: 4+4 szín, 6 nyelven, amely magában
megvalósítása
foglalja a gyártási feladatokat (4 oldal)
Gyártási feladatok
Ajándéktárgyak gyártása Hűtőmágnes - ajándéktárgy
ellátása
Dekorációs és marketing
Roll-up gyártása és kihelyezése az együttműködő
eszközök: Roll-up
partnereknél (150*200 cm)
gyártás

2 x 1 hónapon át tartó digital
kampány belföldi és külföldi
releváns célközönség
számára

6 300 000 Ft

8 001 000 Ft

egyenletes eloszlásban,
összesen 2 db

1 600 000 Ft

2 032 000 Ft

TOP küldőpiacok szerint (250
pld/nyelv), összesen 1500
példány

300 000 Ft

381 000 Ft

1000 db

150 000 Ft

190 500 Ft

3 db

192 000 Ft

243 840 Ft

27 998 000 Ft

35 557 460 Ft

57

Kötelező nyilvánosság

A kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos elemek a „Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei” c. dokumentumnak megfelelően kerültek betervezésre és rögzítésre az alábbiak szerint:

Útmutató szerinti kötelező feladatok

A projekt előkészítési szakasza

1.

2.

3.

4.

A projekt megvalósítási szakasza

5.

6.

8.

Kommunikációs terv készítése (nem
elszámolható)

Projektben tervezett
elemek
Kommunikációs terv
készítése

Nyomtatott szórólap
90 gr fényes
műnyomó
A/5
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák,
4 oldal
szórólapok, stb.) elkészítése és
színes
lakossági terjesztése
vágás
felületkezelés nincs;
tervezés-gyártás
100,- Ft/db
A kedvezményezett működő
A kedvezményezett
honlapján a projekthez kapcsolódó működő honlapján a
tájékoztató (esetleg aloldal)
projekthez
megjelenítése a projekt pénzügyi
kapcsolódó
zárásáig (csak a meglévő honlaphoz tájékoztató aloldal
kapcsolódó aloldal számolható el)
megjelenítése
KTK útmutató
előírásai szerint,
Sajtóközlemény kiküldése a projekt sajtóközlemény
indításáról és a sajtómegjelenések
megírása,
összegyűjtése (nem elszámolható)
sajtóközlemény
kiküldése helyi és
országos sajtólistára
Legfeljebb 50 fő
Sajtónyilvános események
részvételével
szervezése (ünnepélyes
megtartott
eseményekhez, pl. alapkőletétel,
sajtónyilvános
egyes beruházási fázisok befejezése, esemény szervezése:
projektlátogatás, átadások, képzés
kivitelezés befejezése
zárása, stb.)
Állófogadás
Elektronikus meghívó
1 db "B" típusú tábla
a fő megvalósítási
A beruházás helyszínén „B” típusú
helyszínen (Felhívás
tájékoztató tábla elkészítése és
alapján költségelve)
elhelyezése
További beruházási
„C” típusú tájékoztató tábla
helyszínenként „C”
elkészítése és elhelyezése
típusú tábla (2 db)
(Felhívás alapján
költségelve)

Média-megjelenés vásárlása a
projekthez kapcsolódóan

Legalább 1/4 oldalas
színes cikk
nyomtatott
médiában: helyi,
regionális médiában
vagy turisztikai,
kulturális szaklapban
500.000,Ft/megjelenés

Dara
bszám

Tervezett
költség
(nettó)

1

-

3000

300.000

1

2

1

1+2
db

4

80.000

-

Áfa

-

50.000
30.000

2.000.000

-

81.000

381.000

21.600

-

600.000

Tervezett
költség
(bruttó)

162.00
0

101.600

Időzítés
Projekt
kezdést
követő 1
hónap
Kivitelezé
s
megkezd
ése előtt;
és
kivitelezé
s
befejezés
ét
követően
Projekt
kezdést
követő 2
hónap

Projekt
kezdést
követő és
projekt
záráskor

-

762.000

Kivitelezé
shez
kapcsolód
óan
projekt
látogatás
szervezés
e

21.600

Szerződés
kötést
100.600 követően
30 napon
belül

540.00
0

Szerződés
kötést
követően
30 napon
belül 1
2.540.000 alkalom,
projekt
zárás
előtt 3
alkalom
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A projekt megvalósítását követő szakasz

9.

Kommunikációs célra alkalmas
fotódokumentáció készítése (csak
professzionális fotó költsége
számolható el)

9.

Sajtónyilvános ünnepélyes
projektátadó rendezvény
szervezése

Sajtóközlemény kiküldése a projekt
10. zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése (nem elszámolható)

Eredménykommunikációs
11. információs anyagok, kiadványok
készítése

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
12. kapcsolódó tartalommal (ingyenes,
nem elszámolható)
A beruházás helyszínén „D” típusú
13. emlékeztető tábla elkészítése és
elhelyezése

KTK szerinti
fotódokumentáció
(nagy felbontású,
minimum 2448x3264
~ 8,0 MP fotó
készítése)
Legfeljebb 50 fő
részvételével
megtartott
sajtónyilvános
esemény szervezése:
projektátadás,
valamennyi
projektelem
befejezését követően
Állófogadás
Elektronikus meghívó
KTK útmutató
előírásai szerint,
sajtóközlemény
megírása,
sajtóközlemény
kiküldése helyi és
országos sajtólistára
A/5 méret
4+4 szín
borító: 250 g fényes
műnyomó papír,
belív: 115 g
műnyomópapír
4 oldal borító + 8
oldal belív
irkafűzés
egy hajtás
(700,- Ft/db)
KTK útmutatót
előírásai szerint
KTK útmutató
előírásai szerinti "D"
típusú emlékeztető
tábla a megvalósítási
helyszíneken(Felhívás
alapján költségelve)

1

200.000

1

600.000

2

3

350.000

-

762.000

-

94.500

-

18.000

254.000

162.00
0

-

500

1

54.000

4.860

-

folyamat
os

Kivitelezé
s
befejezés
ét
követően

Projekt
záráskor,
illetve
folyamat
osan

444.500

Projekt
záráskor,
zárókonfe
renciára
időzítve

-

folyamat
os

22.860

Projekt
záráskor

Összesen: nettó 4.228.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 5.369.560,- Ft

A kötelező nyilvánosságot elsősorban a konzorcium vezető biztosítja, de a konzorciumi partnerek közül
Balatonfüred Város Önkormányzata és keszthelyi helyszínen a VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit
Kft. is végrehajt infrastrukturális fejlesztést, ezért ezen két parnet részére is az előírásoknak megfelelően
betervezésre került a tájékoztató tábla az emlékeztető tábla kihelyezésének költsége.
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6. Üzleti terv

A pénzügyi elemzés célja
A pénzügyi elemzés célja, hogy bemutassa a megvalósítandó projektváltozat cash-flow becslésével a projekt
pénzügyi teljesítménymutatóit, a pénzügyi nettó jelenértéket (FNPV), valamint a pénzügyi belső megtérülési
rátát (FRR).
A pénzügyi elemzés keretében mutatjuk be azt is, hogy a projektünk pénzügyileg fenntartható, a vizsgálat
referencia-időszakban megfelelő pénzügyi forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fejlesztés által elért
eredményeket fenn lehessen tartani.
A pénzügyi elemzés keretében külön-külön bemutatjuk a projekt pénzáramait tartalmazó táblázatokat; a
beruházási költségeket, a működési költségeket, a működési bevételeket, a finanszírozás forrásait, valamint
a projekt kummulált nettó pénzáramlását.
Megvizsgáljuk a teljes beruházási költség megtérülését. Ennek figyelembevételével megállapítjuk az egyes
projektelemek támogatási intenzitását és támogatását.
A pénzügyi diszkontráta és a referencia-időszak meghatározása
A pénzügyi elemzés során az elemzés folyó áron számol, és az elemzéshez 4%-os nominál diszkontrátát
alkalmaztunk.
A pénzügyi elemzést a vonatkozó útmutatóban foglaltaknak megfelelően a projekt megkezdésétől számított
10 éves referencia-időszakra vizsgáltuk.
Fejlesztési különbözet módszere
A pénzügyi elemzést a vonatkozó Európai Bizottsági útmutatóban foglaltaknak megfelelően a fejlesztési
különbözet módszerével végeztük el.
ÁFA kérdéskör
A projekt konzorciumi formában valósul meg, melynek tagjai a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ
Nonprofit Kft., Balatonfüred Város Önkormányzata, BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft., Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
A Konzorcium vezetője a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. (BVSZK).
A tagok által végzett tevékenységek vegyes ÁFA elszámolásban kerültek beállításra a költségvetésbe. Azon
tevékenységek, amelyek majdani gazdasági tevékenységhez a kapcsolódnak, így ÁFA levonási jogot
keletkeztetnek maguk után nettó módon, míg az olyan tevékenységek, amelyek nem kapcsolódnak gazdasági
tevékenységhez, így nem keletkeztetnek ÁFA levonási jogot maguk után, bruttó módon kerültek
betervezésre.
Infláció
A pénzügyi elemzés során használt inflációt a Nemzetgazdasági Minisztérium előrejelzései alapján vettük
figyelembe, amely a teljes referencia-időszakban 3%. Az egyes tételek indexálása az NGM által előre jelzett
inflációs rátákkal történt.
Támogatási kategóriák
A projektben megjelenő tevékenységek két támogatási kategóriába tartoznak: a kultúrát és kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás kategóriába, valamint a nem állami támogatás kategóriába.

A pénzügyi elemzést egyrészt támogatási kategóriák szerinti bontásban, másrészt konzorciumi
partnerenkénti bontásban végeztük. Természetesen csak azon konzorciumi partnerek esetében, ahol maga
a működtetés értelmezhető. A BJMOKK és a VÜSZ esetében összevont pénzügyi elemzést végeztünk, ugyanis
a támogatási jogcím ugyanaz mindkét partnernél, és a keszthelyi helyszínen a BKMOKK az üzemeltetést a
VÜSZ-nek fogja átadni, így ott amúgyis együttes konszolidált elemzésre van szükség.
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6.1

Beruházási költségek
A projekt beruházási költségeit az alábbi táblázat mutatja be konzorciumi tagok szerinti bontásban:
Konzorcumi partner

Tevékenység

1. Projekt előkészítés

Nettó

57 149 928

ÁFA

Nettó vagy
Bruttó
elszámolás

Bruttó

14 125 868

71 275 796

Támogatás

61 116 228

61 116 228

MTÜ

Megvaltan

6 790 000

1 833 300

8 623 300

8 623 300

8 623 300

BVSZK

Tervezés

25 321 130

6 836 705

32 157 835

nettó

25 321 130

25 321 130

Balatonfüred
Balatonfüred
VÜZ

Tervezés
Tervezés
Tervezés

5 200 000
6 800 000
300 000

1 404 000
1 836 000
81 000

6 604 000
8 636 000
381 000

bruttó
nettó
nettó

6 604 000
6 800 000
300 000

6 604 000
6 800 000
300 000

BVSZK

Előkészítés projektmenedzsment bér és járulék

1 923 900

-

1 923 900

bruttó

1 923 900

1 923 900

Sportrendszer

Előkészítés projektmenedzsment bér és járulék

968 000

-

968 000

bruttó

968 000

968 000

BVSZK

Közbeszerzési szakértő

3 506 898

946 863

4 453 761

nettó

3 506 898

3 506 898

BVSZK

Közbeszerzési szakértő

700 000

189 000

889 000

bruttó

889 000

889 000

BVSZK

Közbeszerzési hatósági díj

760 000

760 000

nettó

760 000

760 000

BJMOKK

Közbeszerzési szakértő

700 000

189 000

889 000

bruttó

889 000

889 000

BJMOKK
Balatonfüred
Balatonfüred

Közbeszerzési hatósági díj
Közbeszerzési szakértő
Közbeszerzési szakértő

380 000
1 300 000
1 700 000

351 000
459 000

380 000
1 651 000
2 159 000

nettó
bruttó
nettó

380 000
1 651 000
1 700 000

380 000
1 651 000
1 700 000

Balatonfüred

Közbeszerzési hatósági díj

800 000

800 000

bruttó

800 000

800 000

34 291 000

-

43 091 000

43 091 000

33 275 000

bruttó

33 275 000

33 275 000

bruttó

5 500 000

5 500 000

-

-

bruttó

Összes elszámolható
költség

2. Projektmenedzsment

42 875 000

BVSZK

Projektmenedzsment bér + járulék

33 275 000

BVSZK

Utazási, kiküldetési költségek

5 500 000

BVSZK

Iroda bérlet

1 320 000

bruttó

1 320 000

1 320 000

BVSZK

Könyvelés

1 980 000

bruttó

1 980 000

1 980 000

BVSZK

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis
értékű eszközök

BVSZK

BVSZK
BVSZK
BVSZK
BJMOKK
VÜZ
Balatonfüred
Balatonfüred

216 000
-

-

800 000

216 000

1 016 000

bruttó

1 016 000

1 016 000

3. Beruházási költségek

887 828 600

239 713 722

1 127 542 322

-

935 401 537

935 401 537

Építési költség - kikötő épület I. és II. emelet

495 432 537

133 766 785

629 199 322

nettó

495 432 537

495 432 537

19 500 000

5 265 000

24 765 000

nettó

19 500 000

19 500 000

2 000 000

540 000

2 540 000

nettó

2 000 000

2 000 000

14 700 000

3 969 000

18 669 000

bruttó

18 669 000

18 669 000

31 496 063
24 700 000

8 503 937
6 669 000

40 000 000
31 369 000

bruttó
nettó

40 000 000
24 700 000

40 000 000
24 700 000

170 000 000

45 900 000

215 900 000

nettó

170 000 000

170 000 000

Épület eszköz_1 (berendezés, bútorzat kikötő épület
I. és II. emelet)
Épület eszköz_2 (interaktív eszközök, szimulátor
elhelyezése)
Családbarát projektelem_gyermek és felnőtt kültéri
fitnesz eszközök elhelyezése
Kajak-kenu eszközbeszerzés - Keszthely
Kajak-kenus szolgáltatás építési költség - Keszthely
Balatonfüred építési költség, közvetlen
környezetrendezés
Balatonfüred építési költség, attrakció fejlesztés Kékszalag sétány
4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások

130 000 000

35 100 000

165 100 000

bruttó

165 100 000

165 100 000

79 171 721

21 376 365

100 548 086

-

97 873 725

97 873 725

3 062 071

826 759

3 888 830

nettó

3 062 071

3 062 071

759 634

205 101

964 735

nettó

759 634

759 634

BVSZK

Műszaki ellenőr

BVSZK

Tervezői művezetés

Balatonfüred
Balatonfüred
VÜZ

Műszaki ellenőrzés - Kékszalag sétány
Műszaki ellenőrzés - közvetlen környezet
Műszaki ellenőrzés

2 166 667
2 833 333
250 000

585 000
765 000
67 500

2 751 667
3 598 333
317 500

bruttó
nettó
nettó

2 751 667
2 833 333
250 000

2 751 667
2 833 333
250 000

BVSZK

Kötelező nyilvánosság

4 186 000

1 130 220

5 316 220

bruttó

5 316 220

5 316 220

21 000

5 670

26 670

bruttó

26 670

26 670

21 000

5 670

26 670

bruttó

26 670

26 670

27 998 000

7 559 460

35 557 460

bruttó

35 557 460

35 557 460

Balatonfüred
VÜZ

Kötelező nyilvánosság - balatonfüredi projekt elem
két tábla (C+D)
Kötelező nyilvánosság - keszthelyi projekt elem két
tábla (C+D)

MTSZ

Marketing

MTSZ

Szemléletformálás

BVSZK
BJMOKK
Kisfaludy 2030
BVSZK
BVSZK
BVSZK
Sportrendszer
Sportrendszer
BJMOKK
BJMOKK

Hálózatosodás (keresztpromóció, csomagajánlatok) kötelező elem min 2%
Hálózatosodás (keresztpromóció, csomagajánlatok) kötelező elem min 2%
Egyéb szakértői szolgáltatás - Turisztikai szakértői
szolgáltatás
Kiállítási koncepció kialakítása, vitorlástörténeti
kiállítás létrehozása
5. Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak bér+járulék költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak utazási költségei
5. Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak bér+járulék költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak utazási költségei
5. Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak bér+járulék költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak utazási költségei

7 874 016

2 125 984

10 000 000

bruttó

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2 700 000

12 700 000

bruttó

12 700 000

12 700 000

10 000 000

2 700 000

12 700 000

bruttó

12 700 000

12 700 000

7 000 000

1 890 000

8 890 000

bruttó

8 890 000

8 890 000

3 000 000

810 000

3 810 000

nettó

3 000 000

3 000 000

29 548 200

nettó

29 548 200

29 548 200

1 760 000

nettó

1 760 000

1 760 000

25 289 000

nettó

25 289 000

25 289 000

2 200 000

nettó

2 200 000

2 200 000

5 324 000

nettó

5 324 000

5 324 000

1 100 000

1 100 000

nettó

1 100 000

1 100 000

440 000

440 000

nettó

440 000

440 000

60 000 000

nettó

60 000 000

60 000 000

1 263 143 690

1 263 143 690

29 548 200

-

1 760 000
25 289 000

-

2 200 000
5 324 000

BVSZK

6. Rezsi költségek

BVSZK

7. Tartalék

60 000 000

Összesen

1 192 686 449

-

275 431 954

1 459 318 404
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A konzorciumi tagok között az 1.263.143.690 Ft elszámolható költség az alábbi módon oszlik meg:
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.: 727.679.590 Ft
BJMOKK-VÜZ: 85.669.670 Ft
Balatonfüred Város Önkormányzata: 358.266.670 Ft
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt: 8.623.300 Ft
Kisfaludy 2030 Nzrt.: 8.890.000 Ft
Sportrendszer Nkft.: 28.457.000 Ft
Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány: 45.557.460 Ft
6.2

Működési költségek becslése

Mint a fejezet elején írtuk, a működési költségeket a fejlesztési különbözet módszerével számoltuk, így az
alábbi táblázatban megjelenő működési költségek a projekt hatására valójában fellépő többlet működési
költségeket takarják a vizsgálat referencia-időszakban.
Kulturális támogatás - BVSZK
Üzemeltetési ktgek
Elektromos áram ktg
Víz-szennyvíz ktg
Fűtési ktg
Szemétszállítás díja
Személyi jellegű ktgek - bér
Személyi jellegű ktgek - járulék
Marketing ktg
Őrzés-védelem
Épületbiztosítás
Karbantartási ktg
Karbantartási ktg
Pótlási ktg
Pótlási ktg
Összes ktg

2018
-

2019
-

2020
5 925 362
487 227
97 445
51 287
73 267
1 980 000
415 800
2 000 000
750 000
70 336
-

2021
21 328 322
2 007 375
401 473
211 302
301 860
8 236 800
1 729 728
5 000 000
3 150 000
289 784
1 300 000
1 300 000
-

5 925 362

22 628 322

2022
22 481 337
2 067 596
413 517
217 641
310 916
8 566 272
1 798 917
5 500 000
3 308 000
298 478
1 365 000
1 365 000
7 048 089
7 048 089
30 894 426

2023
23 710 189
2 129 624
425 923
224 170
320 243
8 908 923
1 870 874
6 050 000
3 473 000
307 432
1 433 250
1 433 250
-

2024
25 022 603
2 193 513
438 701
230 895
329 850
9 265 280
1 945 709
6 655 000
3 647 000
316 655
1 504 913
1 504 913
-

2026
27 131 157
2 327 098
465 418
244 957
349 938
10 021 327
2 104 479
7 337 000
3 945 000
335 940
1 659 167
1 659 167
-

2027
28 252 890
2 396 911
479 381
252 306
360 436
10 422 180
2 188 658
7 704 000
4 103 000
346 018
1 742 125
1 742 125
-

26 527 516

2025
26 055 331
2 259 318
451 862
237 822
339 746
9 635 891
2 023 537
6 988 000
3 793 000
326 155
1 580 159
1 580 159
9 134 500
9 134 500
36 769 990

28 790 324

29 995 015

2028
29 421 374
2 468 818
493 762
259 875
371 249
10 839 067
2 276 204
8 089 000
4 267 000
356 399
1 829 231
1 829 231
10 764 379
10 764 379
42 014 984

25 143 439

2022
5 004 254
127 308
3 212 352
674 594
990 000
945 000
945 000
400 000
400 000
6 349 254

2023
5 262 551
131 127
3 340 846
701 578
1 089 000
992 250
992 250
450 000
450 000
6 704 801

2024
5 537 182
135 061
3 474 480
729 641
1 198 000
1 041 863
1 041 863
3 000 000
3 000 000
9 579 045

2025
5 769 398
139 113
3 613 459
758 826
1 258 000
1 093 956
1 093 956
700 000
700 000
7 563 354

2026
6 011 462
143 286
3 757 997
789 179
1 321 000
1 148 654
1 148 654
7 500 000
7 500 000
14 660 116

2027
6 263 649
147 585
3 908 317
820 747
1 387 000
1 206 087
1 206 087
900 000
900 000
8 369 736

2028
6 526 240
152 013
4 064 650
853 577
1 456 000
1 266 391
1 266 391
11 000 000
11 000 000
18 792 631

2023
106 430
42 776
63 654
280 000
280 000
1 723 963
1 723 963
2 110 393

2024
109 623
44 059
65 564
280 000
280 000
1 775 682
1 775 682
2 165 305

2025
112 912
45 381
67 531
280 000
280 000
1 828 952
1 828 952
2 221 864

2026
116 299
46 742
69 557
280 000
280 000
1 883 821
1 883 821
2 280 120

2027
119 788
48 144
71 644
280 000
280 000
1 940 336
1 940 336
2 340 124

2028
123 381
49 588
73 793
280 000
280 000
1 998 546
1 998 546
2 401 927
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Üzemeltetési ktgek
Elektromos áram ktg
Víz-szennyvíz ktg
Fűtési ktg
Szemétszállítás díja
Személyi jellegű ktgek - bér
Személyi jellegű ktgek - járulék
Marketing ktg
Őrzés-védelem
Épületbiztosítás
Karbantartási ktg
Karbantartási ktg
Pótlási ktg
Pótlási ktg
Összes ktg

2018
-

2019
-

2020
1 229 300
30 000
330 000
69 300
800 000
1 229 300

2021
4 761 048
123 600
3 088 800
648 648
900 000
900 000
900 000
300 000
300 000
5 961 048
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Üzemeltetési ktgek
Víz-szennyvíz ktg
Szemétszállítás díja
Karbantartási ktg
Karbantartási ktg
Pótlási ktg
Pótlási ktg
Összes ktg

2018
-

2019
-

2020
15 000
15 000
15 000

2021
100 320
40 320
60 000
280 000
280 000
1 625 000
1 625 000
2 005 320

2022
103 330
41 530
61 800
280 000
280 000
1 673 750
1 673 750
2 057 080
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6.3

Működési bevételek becslése
Mint a fejezet elején írtuk, a működési bevételeket a fejlesztési különbözet módszerével számoltuk, így az alábbi táblázatban megjelenő működési bevételek a projekt
hatására valójában fellépő többletbevételeket takarják a vizsgálat referencia-időszakban.
Kulturális támogatás - BVSZK
Látogatószám
kiállítás+szimulátor
szolgáltatás csomag (online vétel)
Összesen

2018

Rendezvények száma
Edző- és oktatóképzés
Tanárképzés és továbbképzés
Csapatépítés
Konferenciák/tréningek

2018

Átlagos résztvevő/rendezvény
Edző- és oktatóképzés
Tanárképzés és továbbképzés
Csapatépítés
Konferenciák/tréningek

2018

Fajlagos bevételek
kiállítás+szimulátor
szolgáltatás csomag (online vétel)
Edző- és oktatóképzés
Tanárképzés és továbbképzés
Csapatépítés
Konferenciák/tréningek

2018

Működési bevételek
kiállítás+szimulátor
szolgáltatás csomag (online vétel)
Edző- és oktatóképzés
Tanárképzés és továbbképzés
Csapatépítés
Konferenciák/tréningek
Összesen

2018

2019
0
0

2019
0
0
0
0

2020

2019

2021

2020

2019

2019
0
0
-

2022

2021

2020
3 616 000
2 340 000
5 956 000

2023

2022

2021
6 112 000
17 190 000
900 000
1 620 000
1 500 000
1 500 000
28 822 000

2024

2023

2022
6 112 000
17 190 000
900 000
1 620 000
1 500 000
1 500 000
28 822 000

2025

2024

2023
6 494 000
18 336 000
900 000
1 620 000
1 500 000
1 500 000
30 350 000

2026

2025

2024
6 494 000
18 336 000
900 000
1 620 000
1 500 000
1 500 000
30 350 000

2027

2026

2025
6 494 000
18 336 000
960 000
1 692 000
1 560 000
1 560 000
30 602 000

2028

2027

2026
7 640 000
20 628 000
960 000
1 692 000
1 560 000
1 560 000
34 040 000

12
12
12
12
2028

20
30
25
25
2027

1000
1800
4000
4700
5200
5200

7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2026

850
1600
4000
4700
5200
5200

2028
7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2025

850
1600
3750
4500
5000
5000

2027
7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2024

850
1600
3750
4500
5000
5000

2026
7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2023

800
1500
3750
4500
5000
5000

2025
7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2022

800
1500
3750
4500
5000
5000

2024
7640
11460
19100

12
12
12
12

20
30
25
25
2021

800
1500
0
0
0
0

2023
7640
11460
19100

12
12
12
12

0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
0

2022
7640
11460
19100

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2021
4520
1560
6080

0
0
0
0

0
0
0
0

-

2020
0
0

20
30
25
25
2028

1000
1800
4000
4700
5200
5200

2027
7 640 000
20 628 000
960 000
1 692 000
1 560 000
1 560 000
34 040 000

1000
1800
4000
4700
5200
5200

2028
7 640 000
20 628 000
960 000
1 692 000
1 560 000
1 560 000
34 040 000
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Látogatószám

2018

2019
0

Fajlagos bevételek

2018

2020
0

2021
500

2019

2020

2021
2500

Működési bevételek

2018

2019

2022
2400

2020
1 250 000

2023
2400

2022
2500

2024
2400

2023
3000

2025
2400

2024
3000

2026
2400

2025
4000

2027
2400

2026
4000

2028
2400

2027
5000

2400
2028

5000

6000

2021
6 000 000

2022
7 200 000

2023
7 200 000

2024
9 600 000

2025
9 600 000

2026
12 000 000

2027
12 000 000

2028
14 400 000

2021
2 005 320

2022
2 057 080

2023
2 110 393

2024
2 165 305

2025
2 221 864

2026
2 280 120

2027
2 340 124

2028
2 401 927
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Működési bevételek
Önkormányzati költségvetés

2018

2019

2020
15 000
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7. Pénzügyi elemzés
7.1

A projekt pénzügyi teljesítménymutatói
Ahhoz, hogy egy projekt támogatható legyen, a pénzügyi elemzés során vizsgált feltételek közül az
alábbiaknak kell megfelelnie (támogatás nélküli esetben):
FNPV<0;
FRR kisebb, mint az alkalmazott diszkontráta (4%);
a projekt pénzügyileg fenntartható, a halmozott cash-flow a vizsgálat időszak egyik évében sem negatív.
A projekt támogathatósági feltételeknek való megfelelését az alábbi táblázatok mutatják be:
Kulturális támogatás - BVSZ
Megnevezés
1.Beruházási költség
2.Működési költség
2.1 Üzemeltetési
költségek
2.1.1 Változó költségek
2.1.2 Állandó költségek
2.2 Karbantartási
költségek
2.3 Pótlási költségek
Összesen

Összesen
727 679 590
248 689 377

Jelenérték
684 513 016
192 071 561

2018
32 991 028
0

2019
249 940 497
0

2020
444 748 065
5 925 362

22 628 322

30 894 426

25 143 439

26 527 516

36 769 990

28 790 324

29 995 015

42 014 984

209 328 564

162 270 558
20 750 890
141 519 668

0
0
0

0
0
0

5 925 362
709 226
5 216 136

21 328 322
2 922 010
18 406 312

22 481 337
3 009 670
19 471 667

23 710 189
3 099 960
20 610 229

25 022 603
3 192 959
21 829 644

26 055 331
3 288 748
22 766 583

27 131 157
3 387 411
23 743 746

28 252 890
3 489 034
24 763 856

29 421 374
3 593 704
25 827 670

12 413 845
26 946 968
976 368 967

9 562 770
20 238 234
876 584 577

0
0
32 991 028

0
0
249 940 497

0
0
450 673 427

1 300 000
0
22 628 322

1 365 000
7 048 089
30 894 426

1 433 250
0
25 143 439

1 504 913
0
26 527 516

1 580 159
9 134 500
36 769 990

1 659 167
0
28 790 324

1 742 125
1 829 231
0 10 764 379
29 995 015 42 014 984

Megnevezés
Infrastruktúra
használatához kapcsolódó
díjak
Föld vagy épületek
értékesítése vagy
bérbeadása
Egyéb, ellenszolgáltatás
fejében történő
szolgáltatásnyújtás
Egyéb bejövő pénzáram
összesen
Összes bevételi pénzáram
Nettó összes pénzügyi
pénzáram
Pénzügyi nettó jelenérték
(FNPV)
Pénzügyi belső megtérülési
ráta (FRR)

Összesen

Jelenérték

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2023

2022

2024

2023

2025

2024

2026

2025

2027

2026

2028

2027

2028

211 854 000

164 654 137

0

0

5 956 000

23 302 000

23 302 000

24 830 000

24 830 000

24 830 000

28 268 000

28 268 000

28 268 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 168 000

35 083 829

0

0

0

5 520 000

5 520 000

5 520 000

5 520 000

5 772 000

5 772 000

5 772 000

5 772 000

0
257 022 000

0

0
0

0
0

0
5 956 000

0
28 822 000

0
28 822 000

0
30 350 000

0
30 350 000

0
30 602 000

0
34 040 000

0
34 040 000

0
34 040 000

-32 991 028

-249 940 497

-444 717 427

6 193 678

-2 072 426

5 206 561

3 822 484

-6 167 990

5 249 676

4 044 985

-7 974 984

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

5 961 048

6 349 254

6 704 801

9 579 045

7 563 354

14 660 116

8 369 736

18 792 631

6 263 649
147 585
6 116 064

6 526 240
152 013
6 374 227

-686 355 939
-676 846 611
#SZÁM!
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Megnevezés
1.Beruházási költség
2.Működési költség
2.1 Üzemeltetési
költségek
2.1.1 Változó költségek
2.1.2 Állandó költségek
2.2 Karbantartási
költségek
2.3 Pótlási költségek
Összesen

Összesen
85 669 670
79 209 284

Jelenérték
79 599 752
59 980 216

2018
261 050
0

2019
10 103 000
0

2020
75 305 620
1 229 300

46 365 083

35 934 752
877 755
35 056 997

0
0
0

0
0
0

1 229 300
30 000
1 199 300

4 761 048
123 600
4 637 448

5 004 254
127 308
4 876 946

5 262 551
131 127
5 131 424

5 537 182
135 061
5 402 121

5 769 398
139 113
5 630 285

6 011 462
143 286
5 868 176

8 594 201
24 250 000
164 878 954

6 620 379
18 122 088
139 579 968

0

0

261 050

10 103 000

0
0
76 534 920

900 000
300 000
5 961 048

945 000
400 000
6 349 254

992 250
450 000
6 704 801

1 041 863
3 000 000
9 579 045

1 093 956
700 000
7 563 354

1 148 654
7 500 000
14 660 116

Megnevezés
Infrastruktúra
használatához kapcsolódó
díjak
Föld vagy épületek
értékesítése vagy
bérbeadása
Egyéb, ellenszolgáltatás
fejében történő
szolgáltatásnyújtás
Egyéb bejövő pénzáram
összesen
Összes bevételi pénzáram
Nettó összes pénzügyi
pénzáram
Pénzügyi nettó jelenérték
(FNPV)
Pénzügyi belső megtérülési
ráta (FRR)

Összesen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Jelenérték

2018

2019

2026

2028

1 206 087
1 266 391
900 000 11 000 000
8 369 736 18 792 631
2027

2028

79 250 000

60 371 817

0

0

1 250 000

6 000 000

7 200 000

7 200 000

9 600 000

9 600 000

12 000 000

12 000 000

14 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
79 250 000

0

0
0

0
0

0
1 250 000

0
6 000 000

0
7 200 000

0
7 200 000

0
9 600 000

0
9 600 000

0
12 000 000

0
12 000 000

0
14 400 000

-261 050

-10 103 000

-75 284 920

38 952

850 746

495 199

20 955

2 036 646

-2 660 116

3 630 264

-4 392 631

-85 367 904
-79 208 151
#SZÁM!
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Megnevezés
1.Beruházási költség
2.Működési költség
2.1 Üzemeltetési
költségek
2.1.1 Változó költségek
2.1.2 Állandó költségek
2.2 Karbantartási
költségek
2.3 Pótlási költségek
Összesen

Összesen
358 266 670
17 597 133

Jelenérték
336 928 055
13 622 144

2018
19 050
0

2019
153 829 000
0

2020
204 418 620
15 000

907 083

703 789
703 789
0

0
0
0

0
0
0

2 240 000
14 450 050
375 863 803

1 742 944
11 175 410
350 550 199

0
0
19 050

0
0
153 829 000

Megnevezés
Infrastruktúra
használatához kapcsolódó
díjak
Föld vagy épületek
értékesítése vagy
bérbeadása
Egyéb, ellenszolgáltatás
fejében történő
szolgáltatásnyújtás
Egyéb bejövő pénzáram
összesen
Összes bevételi pénzáram
Nettó összes pénzügyi
pénzáram
Pénzügyi nettó jelenérték
(FNPV)
Pénzügyi belső megtérülési
ráta (FRR)

Összesen

Jelenérték

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2 005 320

2 057 080

2 110 393

2 165 305

2 221 864

2 280 120

2 340 124

2 401 927

15 000
15 000
0

100 320
100 320
0

103 330
103 330
0

106 430
106 430
0

109 623
109 623
0

112 912
112 912
0

116 299
116 299
0

119 788
119 788
0

123 381
123 381
0

0
0
204 433 620

280 000
1 625 000
2 005 320

280 000
1 673 750
2 057 080

280 000
1 723 963
2 110 393

280 000
1 775 682
2 165 305

280 000
1 828 952
2 221 864

280 000
1 883 821
2 280 120

280 000
1 940 336
2 340 124

280 000
1 998 546
2 401 927

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2020

2028

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 597 133
17 597 133

13 622 144

0
0

0
0

15 000
15 000

2 005 320
2 005 320

2 057 080
2 057 080

2 110 393
2 110 393

2 165 305
2 165 305

2 221 864
2 221 864

2 280 120
2 280 120

2 340 124
2 340 124

2 401 927
2 401 927

-19 050

-153 829 000

-204 418 620

0

0

0

0

0

0

0

0

-358 247 620
-336 928 055
#SZÁM!

Mint látható, az FNPV negatív, míg az FRR nem számolható, így a projekt támogatható.
7.2

Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata
Az alábbi táblázat a projekt pénzügyi fenntarthatóságát vizsgálja:
Kulturális támogatás - BVSZK
Megnevezés
1. Pénzügyi beruházási
költség
2. Pénzügyi működési
költség
3. Hiteltörlesztés
(amennyiben releváns)
4. Hitel kamatának
törlesztése (amennyiben
releváns)
5. Kiadási pénzáram
1+2+3+4
6. Pénzügyi bevétel
7. Egyéb bejövő
pénzáram*
8. GINOP támogatás
9. Saját forrás (10+11)
10. Önerő (készpénz,
munkaerő hozzájárulás)
11. Idegen forrás (12+13)
12. Hitel
13. Egyéb idegen forrás
14. Pénzügyi
maradványérték
15. Bevételi pénzáram
6+7+8+9
16. Nettó összes pénzügyi
pénzáram 15-5
17. Nettó halmozott
pénzügyi pénzáram
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

32 991 028

249 940 497

444 748 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 925 362

22 628 322

30 894 426

25 143 439

26 527 516

36 769 990

28 790 324

29 995 015

42 014 984

32 991 028
0

249 940 497
0

450 673 427
5 956 000

22 628 322
28 822 000

30 894 426
28 822 000

25 143 439
30 350 000

26 527 516
30 350 000

36 769 990
30 602 000

28 790 324
34 040 000

29 995 015
34 040 000

42 014 984
34 040 000

32 991 028
0

249 940 497
0

444 748 065
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 991 028

249 940 497

450 704 065

28 822 000

28 822 000

30 350 000

30 350 000

30 602 000

34 040 000

34 040 000

34 040 000

0

0

30 638

6 193 678

-2 072 426

5 206 561

3 822 484

-6 167 990

5 249 676

4 044 985

-7 974 984

0

30 638

6 224 316

4 151 890

9 358 451

13 180 935

7 012 945

12 262 621

16 307 606

8 332 623
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Megnevezés
1. Pénzügyi beruházási
költség
2. Pénzügyi működési
költség
3. Hiteltörlesztés
(amennyiben releváns)
4. Hitel kamatának
törlesztése (amennyiben
releváns)
5. Kiadási pénzáram
1+2+3+4
6. Pénzügyi bevétel
7. Egyéb bejövő
pénzáram*
8. GINOP támogatás
9. Saját forrás (10+11)
10. Önerő (készpénz,
munkaerő hozzájárulás)
11. Idegen forrás (12+13)
12. Hitel
13. Egyéb idegen forrás
14. Pénzügyi
maradványérték
15. Bevételi pénzáram
6+7+8+9
16. Nettó összes pénzügyi
pénzáram 15-5
17. Nettó halmozott
pénzügyi pénzáram
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

261 050

10 103 000

75 305 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 229 300

5 961 048

6 349 254

6 704 801

9 579 045

7 563 354

14 660 116

8 369 736

18 792 631

261 050
0

10 103 000
0

76 534 920
1 250 000

5 961 048
6 000 000

6 349 254
7 200 000

6 704 801
7 200 000

9 579 045
9 600 000

7 563 354
9 600 000

14 660 116
12 000 000

8 369 736
12 000 000

18 792 631
14 400 000

261 050
0

10 103 000
0

75 305 620
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 050

10 103 000

76 555 620

6 000 000

7 200 000

7 200 000

9 600 000

9 600 000

12 000 000

12 000 000

14 400 000

0

0

20 700

38 952

850 746

495 199

20 955

2 036 646

-2 660 116

3 630 264

-4 392 631

0

20 700

59 652

910 398

1 405 597

1 426 553

3 463 198

803 082

4 433 346

40 716

2023

2024

2025
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Megnevezés
1. Pénzügyi beruházási
költség
2. Pénzügyi működési
költség
3. Hiteltörlesztés
(amennyiben releváns)
4. Hitel kamatának
törlesztése (amennyiben
releváns)
5. Kiadási pénzáram
1+2+3+4
6. Pénzügyi bevétel
7. Egyéb bejövő
pénzáram*
8. GINOP támogatás
9. Saját forrás (10+11)
10. Önerő (készpénz,
munkaerő hozzájárulás)
11. Idegen forrás (12+13)
12. Hitel
13. Egyéb idegen forrás
14. Pénzügyi
maradványérték
15. Bevételi pénzáram
6+7+8+9
16. Nettó összes pénzügyi
pénzáram 15-5
17. Nettó halmozott
pénzügyi pénzáram
0

2018

2019

2020

2021

2022

2026

2027

2028

19 050

153 829 000

204 418 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

2 005 320

2 057 080

2 110 393

2 165 305

2 221 864

2 280 120

2 340 124

2 401 927

19 050
0

153 829 000
0

204 433 620
15 000

2 005 320
2 005 320

2 057 080
2 057 080

2 110 393
2 110 393

2 165 305
2 165 305

2 221 864
2 221 864

2 280 120
2 280 120

2 340 124
2 340 124

2 401 927
2 401 927

19 050
0

153 829 000
0

204 418 620
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 050

153 829 000

204 433 620

2 005 320

2 057 080

2 110 393

2 165 305

2 221 864

2 280 120

2 340 124

2 401 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ahogy a fenti táblázatokból is látszik, minden esetben a projekt kummulált cash-flowja a vizsgálat referenciaidőszak egyik évében sem negatív, így a projekt megfelel a támogathatósági feltételeknek, tehát
támogatható.
7.3

Támogatási összeg meghatározása
A projekt tevékenységei a kulturális támogatási jogcím, valamint a nem állami támogatás támogatási
kategóriába tartoznak, amelyet a vonatkozó hazai (255/2014. (X/10.) Korm. rendelet) és uniós (651/2014/EU
rendelet) jogszabályok, illetve rendeletek alapján kulturális támogatás esetén a nettó működési bevétel
számítás módszertannal kell számolni, míg nem állami támogatás esetén a finanszírozási hiányráta módszerét
kell alkalmazni. Kulturális támogatás esetében a fenti jogszabályok meghatároznak egy ún. „ésszerű
nyereség”-et, amelyet a hazai szakpolitika 5%-ban állapított meg.
A fentiek alapján a projekt támogatási összegének meghatározása az alábbiak szerint történik:
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Kulturális támogatás - BVSZ
Nettó működési eredmény számítás
Elszámolható költség (EC)
Nem elszámolható költség
(NEC)
A támogatási konstrukcióra
vonatkozó maximális
támogatási arány (R)
működési költségek PV
működési bevételek PV
Működési eredmény (NR)
EC*R
Ésszerű nyereség (5%)
kulturálisnál
EC-NR (kulturálisnál)
A támogatás összege, azaz OP
támogatás* (DA=EC*R, nem
lehet nagyobb, mint EC-NR) kulturális
Kedvezményezett
hozzájárulása (=EC-DA+NEC) kulturális

727 679 590
100%
192 071 561 Ft
199 737 966 Ft
7 666 405

727 679 590
9 986 898
727 679 590
727 679 590

-

Nem állami támogatás – BJMOKK-VÜSZ
Finanszírozási hiányráta számítás
DIC
pénzügyi bevétel PV
működési költség PV
maradványérték PV
DNR
Max EE (DIC-DNR)
R (MaxEE/DIC)
EC
DA (EC*R)
Max CRpa
EU támogatás (DA*Max CRpa)
Önerő*
Eu támogatás tényleges aránya*

79 599 752
60 371 817
62 379 424
2 007 608
81 607 360
1,00
85 669 670
85 669 670
100%

85 669 670
100,00%

Nem állami támogatás – Balatonfüredi Önkormányzat
Finanszírozási hiányráta számítás
DIC
pénzügyi bevétel PV
működési költség PV
maradványérték PV
DNR
Max EE (DIC-DNR)
R (MaxEE/DIC)
EC
DA (EC*R)
Max CRpa
EU támogatás (DA*Max CRpa)
Önerő*
Eu támogatás tényleges aránya*

336 928 055
13 622 144
14 167 029
544 886
337 472 941
1,00
358 266 670
358 266 670
100%

358 266 670
100,00%

A többi konzorciumi partner esetében, mivel a tevékenységük csak a projektre korlátozódik, a projektben
végzett tevékenységeikhez nem kapcsolódik sem működési bevétel, sem működési kiadás, így a pénzügyi
elemzés elvégzése irreleváns, így a pályázati felhívás szerinti 100%-os támogatási intenzitást vehetnek
igénybe.
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7.4

Közgazdasági elemzés
A projekt pénzügyi elemzése az előző fejezetben történt meg. Jelen fejezet a projekt közgazdasági költséghaszon elemzését tartalmazza.
Alapvető feltételezések
• A közgazdasági költség-haszon elemzést a pénzügyi elemzéssel azonos referenciaperiódusra
végeztük el.
• Az adatokat folyó (nominál) értéken becsültük.
• Az elemzésnél 5%-os nominál közgazdasági (társadalmi) diszkontrátát alkalmaztunk.
7.4.1. A projekt pénzügyi költségeinek összegzése

Az alábbi táblázat a projekt pénzügyi költségeinek összegzését mutatja be.
Megnevezés
Beruházási költség

Összesen

Jelenérték

1 263 143 690 1 170 233 276

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

44 011 928

450 545 481

768 586 281

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költség

345 495 795

249 513 364

0

0

7 169 662

30 594 690

39 300 760

33 958 632

38 271 866

46 555 209

45 730 560

40 704 874

63 209 541

Üzemeltetési költségek

256 600 731

187 174 259

0

0

7 169 662

26 189 690

27 588 921

29 079 169

30 669 408

31 937 642

33 258 918

34 636 326

36 070 995

Karbantartási költségek

23 248 046

16 844 997

0

0

0

2 480 000

2 590 000

2 705 500

2 826 776

2 954 115

3 087 821

3 228 212

3 375 622

Pótlási költségek

65 647 018

45 494 109

0

0

0

1 925 000

9 121 839

2 173 963

4 775 682

11 663 452

9 383 821

2 840 336

23 762 925

1 608 639 485 1 419 746 640

44 011 928

450 545 481

775 755 943

30 594 690

39 300 760

33 958 632

38 271 866

46 555 209

45 730 560

40 704 874

63 209 541

Összesen

7.4.2. A projekt közgazdasági költségeinek becslése
Megnevezés
Beruházási költség
Működési költség
Üzemeltetési költségek
Karbantartási költségek
Pótlási költségek
Összesen

Összesen
Jelenérték
1 192 686 449 1 105 407 629
195 818 407
142 189 887
164 825 641
120 235 157
9 774 681
7 073 948
21 218 085
14 880 783
768 794 463
673 236 503

2018
54 073 184
0
0
0
0
25 977 187

2019
409 659 207
0
0
0
0
196 803 541

2020
728 954 058
4 665 639
4 665 639
0
0
354 860 966

2021

2022

0
17 817 576
16 793 954
1 023 622
0
17 817 576

2023

0
24 326 320
17 701 840
1 074 803
5 549 676
24 326 320

2024

0
19 797 983
18 669 440
1 128 543
0
19 797 983

0
20 887 808
19 702 837
1 184 971
0
20 887 808

2025
0
28 952 748
20 516 009
1 244 220
7 192 520
28 952 748

2026
0
22 669 546
21 363 115
1 306 431
0
22 669 546

2027
0
23 618 122
22 246 370
1 371 752
0
23 618 122

Fiskális korrekció keretében a személyi jellegű költségeknél korrigáltuk a felmerülő költségeket a járulékok
összegével.
7.4.3. A projekt közgazdasági hasznainak és költségeinek becslése (externáliák)

A közgazdasági hasznok közül az alábbiakat vettük figyelembe:
• Pénzügyi hasznok közgazdasági értéke (a pénzügyi elemzés alapján)
• Állami szinten megjelenő hasznok
o SZJA és járulékfizetési többlet
• Turisztikai gazdaság megnövekedett forgalmának közgazdasági hasznai
o Megnövekedett IFA bevétel
o Kereskedelmi szálláshelyek többletbevétele
o Egyéb kereskedelemben megjelenő többletbevétel
• Kulturális szektorra gyakorolt multiplikátorhatás
Az externális hasznok becslése (pozitív externáliák)
A projekt közgazdasági hasznainak (ezen belül az externális hasznainak) a becslését az alábbi táblázat
tartalmazza.
Megnevezés
Pénzügyi bevételek
Bevételek BVSZK
Bevételek BJMOKK-VÜSZ
Bevételek Balatonfüred
Externális hasznok
Szálláshelyek árbevétel
növekedése
IFA növekmény
Államháztartásnak
megfizetett többletjárulék
Egyéb szolgálatóknál
jelentkező többlet
árbevétel
Kulturális szektorra
gyakorolt
multiplikátorhatás
Egyéb hasznok
Összes haszon

Összesen
Jelenérték
336 272 000
244 632 956
257 022 000
188 067 359
79 250 000
56 565 597
0
0
1 405 110 975 1 027 456 701

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
7 206 000
5 956 000
1 250 000
0
35 821 464

2021
34 822 000
28 822 000
6 000 000
0
152 473 764

2022
36 022 000
28 822 000
7 200 000
0
157 097 969

2023
37 550 000
30 350 000
7 200 000
0
162 096 619

2024
39 950 000
30 350 000
9 600 000
0
167 910 452

2025
40 202 000
30 602 000
9 600 000
0
172 114 848

2026
46 040 000
34 040 000
12 000 000
0
180 931 511

2027
46 040 000
34 040 000
12 000 000
0
185 179 223

2028
48 440 000
34 040 000
14 400 000
0
191 485 125

852 603 278
27 322 740

624 662 899
20 197 259

0
0

0
0

25 536 000
1 006 740

93 009 000
3 289 500

95 799 270
3 289 500

98 673 248
3 289 500

101 633 445
3 289 500

104 682 448
3 289 500

107 822 921
3 289 500

111 057 609
3 289 500

114 389 337
3 289 500

22 399 995

16 338 683

0

0

485 100

2 378 376

2 473 511

2 572 451

2 675 350

2 782 364

2 893 658

3 009 404

3 129 781

232 422 274

169 572 963

0

0

3 000 000

25 800 000

26 574 000

27 371 220

28 192 357

29 038 128

29 909 272

30 806 550

31 730 747

270 362 688
196 684 897
0
0
1 741 382 975 1 272 089 657

0
0
0

0
0
0

5 793 624
0
43 027 464

27 996 888
0
187 295 764

28 961 688
0
193 119 969

30 190 200
0
199 646 619

32 119 800
0
207 860 452

32 322 408
0
212 316 848

37 016 160
0
226 971 511

37 016 160
0
231 219 223

38 945 760
0
239 925 125
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2028
0
33 082 664
23 166 436
1 440 339
8 475 889
33 082 664

Externális költségek becslése (negatív externáliák)
A projekt kapcsán negatív externáliákat, így externális költségeket nem azonosítottunk be.
7.4.4. Közgazdasági teljesítménymutatók

A projekt támogathatóságának további feltétele – a 7.1 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói fejezetben
bemutatott feltételeken túlmenően –, hogy a közgazdasági teljesítménymutató megfeleljenek az alábbi
feltételeknek:
• közgazdasági nettó jelenérték: ENPV>0;
• közgazdasági megtérülési ráta: ERR>5% (magasabb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta).
A 7.4.2 és 7.4.3 fejezetekben leírtak alapján a projekt közgazdasági hasznainak és költségeinek a különbözete
éves bontásban az alábbiak szerint alakul.
Megnevezés
Összes közgazdasági
költség
Összes közgazdasági
haszon
Közgazdasági eredmény

Összesen
768 794 463

Jelenérték

2018

768 794 463

1 741 382 975 1 741 382 975
972 588 512
972 588 512

25 977 187

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

196 803 541

354 860 966

17 817 576

24 326 320

19 797 983

20 887 808

28 952 748

22 669 546

23 618 122

33 082 664

0
0
-25 977 187 -196 803 541

43 027 464
-311 833 502

187 295 764
169 478 188

193 119 969
168 793 649

199 646 619
179 848 636

207 860 452
186 972 644

212 316 848
183 364 099

226 971 511
204 301 965

231 219 223
207 601 101

239 925 125
206 842 460

Az alábbi táblázat a projekt közgazdasági teljesítménymutatóit mutatja be.
Teljesítmény mutató
ENPV
ERR

2028

Értéke
598 853 154
25,29%

Látható, hogy mivel az ENPV 598.853.154 Ft (vagyis nagyobb, mint nulla), és az ERR 25,29% (vagyis magasabb,
mint az alkalmazott 5%-os társadalmi diszkontráta), így a projekt megfelel a támogathatósági feltételek
mindegyikének, így támogatható.
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