
Közgyűlés

2021. október 21. csütörtök 18 óra



NAPIREND

1. Felügyelő Bizottság beszámolója

2. A 2020. évi beszámoló közgyűlés általi 
elfogadása

3. Tagdíjrendszer és tagdíjak – javaslat 
módosításra



KIADVÁNY PORTFÓLIÓ 2020/2021

Turisztikai kiadványaink 2020.

• BOR&GASZTRO füzet 3.000 példány
• Badacsony szórótérkép 25.000 példány
• Badacsony New Yorkban kóstolófüzet          500 példány
• Szakvezetéses élmény túrák a Badacsony régióban 5.000 példány

2020-ben kiadványaink példányszáma: 33.500

.



KIADVÁNY PORTFÓLIÓ 2020/2021

Turisztikai kiadványaink 2021.

• Badacsony kártya elfogadóhelyek 5.000 példány
• Borlelő- és vendéglátóhelyek térkép 20.000 példány
• Badacsony Régió Élménytérkép 20.000 példány
• Badacsony Borközelből- Szakvezetéses bortúra 3.000 példány
• Az élmény garantált- Szakvezetéses élménytúrák 5.000 példány

2021. augusztusáig megjelent kiadványaink 
példányszáma: 53.000

.



KIADVÁNY PORTFÓLIÓ 2020/2021

HAMAROSAN MEGJELENŐ KIADVÁNYAINK

• BOR &GASZTRO FÜZET- 2021. november
2021 novemberétől 2022 tavaszáig foglalja magába a régió 
programjait, Borbarangolás borvacsoráit és a fűthető 
szálláshelyeket. (3.000 példány)

• Márton-napi Vigasság – 2021. november
meghívó + programot tartalmazó szóróanyag (2.000 példány)

• BADACSONY RÉGIÓ imázskiadványának újragondolása, 
megújítása
Tervezett megjelenés 2022. első negyedévében.
Várható nyelvek:
- magyar
- német
- angol



Marketing
Megjelenéseink 2020/2021

- Partlap Magazinok! 
- InfoPont Magazinok!
- Fesztiválok
- Fesztiválkalauz
- Mol Nagyon Balaton
- LikeBalaton
- Funzine Magazin
- MTÜ programajánló 
felületei

- Rádiós interjúk
- Kossuth Rádió
téma: egész éves Badacsony

.



Marketing -Online 2020/2021

• A Badacsony régió hivatalos turisztikai weboldalának a 
www.badacsony.com-nak adattöltése, frissítése, 
folyamatos szerkesztése. (események, szállások, nyitva 
tartások, szolgáltatók…stb.)

• Egyéb turisztikai portálok töltése, adatfrissítése 
(pl.: csodasmagyarorszag.hu, csodasbalaton.hu, hirbalaton.hu, 
likebalaton.hu, welovebalaton.hu, www.balatontipp.hu, 
programturizmus.hu, nyitottbalaton.hu.  stb.)
• Facebook és  Instagram oldal karbantartása.
• Hírlevél küldés
• Tagoktól programajánlók, akciók, aktuális hírek bekérése, 

ezeknek népszerűsítése. (Folyamatos!)

.



Marketing- online 2020-2021.

- Közösségi oldalunkon fizetett hirdetéseket indítottunk az alábbi témákban:
- Badacsony Régió Ősszel is vár!
- Karácsonyi ajándék ötletek a Badacsony Régióból
- Vezetett bortúra Badacsonyban
- Pincéről pincére járva ismerd meg Badacsonyt!

- Hamarosan induló Facebook hirdetéseink:
- Őszi túráink
- Borbarangolás borvacsorák
- Foglalj szállást ősszel, télen is Badacsonyban!

-Heti/napi szinten programajánló posztok, hétvégi ajánlók készítése, nyitva tartások 
kommunikálása, szálláshelyek népszerűsítése.

- Tagoktól új fotók bekérése ételekről, italokról, szüreti munkákról, szőlőről, 
életképekről. (Ezeket használjuk a posztokhoz, honlapunkhoz.)
- Fotópályázat indítása EGÉSZ ÉVBEN BADACSONY témában, értékes 
nyereményekkel! Ennek tervezése, indítása  folyamatban. (Ezáltal szabadon 
felhasználható jogtiszta fotókhoz jutunk, sajnos a képállományunk elavult.)



RENDEZVÉNYEINK 2020/2021

• BORBARANGOLÁS

2020.: Borvacsorák:  június 20-ig szombatonként volt tervben , a vírushelyzet 
miatt nem tudtuk megtartani az összes borvacsorát .

2021.:  novemberétől újraindítjuk! ( 21 borvacsora!)

• BOR7végék 
közreműködő szervezetként vettünk részt 2020-ban és 2021-ben is. Idei évben 
2 millió Ft pályázati támogatást nyertünk a rendezvényre, melyből a faházak 
bérlése lett finanszírozva. 

• ÚJ! ŐSZKÖSZÖNTŐ PIKNIK A PARTON  2020. október 17.
(NABE meghívására vettünk részt, jótékonysági gyűjtés volt!)



RENDEZVÉNYEINK 2020/2021

VÍRUSHELYZET MIATT ELMARADÓ RENDEZVÉNYEINK:

• BORTRIATLON

• PÜNKÖSDI ELJEGYZÉS

• MÁRTON-NAPI VIGASSÁG 

• BADACSONY NEW YORKBAN KÓSTOLÓ

Ezen rendezvények mellett a 4 település összes programját megjelenítjük 
kommunikációs és marketing csatornáinkon!!



Szakvezetéses túrák 2020/2021

o Új helyszínek : Szigligeti Vártúrák, Szigligeti Holdfénytúra a 
Balaton Várában, Kopasz-hegyi túra

o Volt madarász, holdfény, kilátó, tanösvény, körtúra 
óévbúcsúztató túra is.

o Több holdfénytúra, hétköznapi alkalmak, délutáni túrák
o Reklámfilm Holdfénytúráról!!

év Túrák száma Résztvevők 
száma

2019 29 db 583 fő

2020 38 (13 db a 
pandémia miatt 
elmaradt)

590 fő

2021.májustól-
augusztus 31-ig

32 db 439 fő

Összesen: 86 db 1.616 fő



VEZETETT BORTÚRÁK

• Hiánypótló szolgáltatás bevezetése 2021. június 12-től!

• Idei évben 16 bortúra (eddig 254 résztvevő! Visszavan még 3 túra!)

• A túra során a résztvevők megismerhetik Badacsony, Balaton 
kialakulását, a borvidéket. 

• 3 helyszínen 3-3 féle bor kóstolása
közben a gazda bemutatja a tételeket,
történetüket.

• Tapasztalat: ÓRIÁSI SIKER!

• Újdonság! Reklámfilm készítése!



Beszámolók, havi feladatok

• Szakmai beszámolók készítése ÖK-nak, MTÜ-nek stb.
• Munkamegbeszélések előkészítése, lebonyolítása
• Statisztikák vezetése
• Részvétel szakmai programokon (ügyfélkezelési tréningek, 

konferenciák), oktatáson (NETA), előadásokon 
• Határidős feladatok teljesítése MTÜ felé
• NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) töltése attrakciókkal, 

rendezvényekkel
• Adatszolgáltatások
• Adminisztrációs feladatok (könyvelés stb.)
• Szálláshelyek folyamatos tájékoztatása, segítségnyújtás: a 

Kisfaludy pályázatról, Vendégem alkalmazásról, VIZA 
(Vendéginformációs Zárt Adatbázis) rendszerről stb.



NYERTES PÁLYÁZATAINK 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alaphoz 
benyújtott

„A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület digitális 
eszközparkjának megújítása”

pályázatunk

1.949.500 Ft 

támogatásban részesült.



NYERTES PÁLYÁZATAINK 

MTÜ és Kisfaludy 2030 Zrt. Közös kiírása

Tourinform irodák és információs pontok 
felújítása

Elnyert összeg: 19.999.999,- Ft

(100 %-os intenzitású!)



NYERTES PÁLYÁZATAINK 

Nemzeti Együttműködési Alap

Civil szervezetek működési támogatása 

Elnyert támogatás: 

1.950.000 Ft



NYERTES PÁLYÁZATAINK 

Magyar Falu Program

Falusi Civil Alap

Badacsonyi Bor7végék 

Elnyert támogatás: 

2.000.000 Ft



HAMAROSAN BENYÚJTÁSRA 
KERÜLŐ PÁLYÁZATAINK

Nemzeti Együttműködési Alap

„Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2022.” 

Elnyerhető összeg: max. 3 millió Ft



Egyesületünk szakmai tevékenységéhez és a 
Tourinform iroda működtetéséhez nyújtott

TÁMOGATÁSOKAT ezúton is köszönjük:
Badacsonytomaj Város Önkormányzatának
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának
Szigliget Község Önkormányzatának

Egyesületi tagságnak!



Köszönöm a figyelmet!

További szép estét kívánok!

Badacsonytomaj, 2021. október 21.


