
Megalakult a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetség! 
 
Tisztelt Leendő Tagtársunk! 

 
Mi, többen, - a Balatonalmádi TDM Egyesület kezdeményezésére - balatoni vállalkozók, 

önkormányzatok és non-profit résztvevők felelősséget érezve a Balaton régió és 
vonzáskörzete gazdasági és társadalmi fejlődéséért, szerepet kívánunk vállalni a balatoni 
kerékpáros turizmust segítő programok szervezésében, tagjainkon keresztül konkrét 
fejlesztések pénzügyi megalapozásában, megvalósításában.  

Érdekérvényesítő, nyomásgyakorló, közös fellépést kezdeményező összefogást 
kezdeményeztünk, melynek révén javul a balatoni kerékpározók kiszolgálása, megnyúlik az 
idegenforgalmi szezon és a balatoni kerékpárút infrastrukturális fejlesztése is folytatódhat. 
A települési önkormányzatokkal, valamint civil szervezetekkel, az együttműködni kívánó 
vállalkozásokkal és magánszemélyekkel karöltve munkálkodni kívánunk a hosszú távú 
gazdasági gyarapodás, ezen belül kiemelten a kerékpáros turizmus fejlődése érdekében. 
Munkánk során kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a kerékpáros turisztikai vonzerő- és 
termékfejlesztésre, illetve a célcsoportokhoz alkalmazkodó promócióra. 
Úgy ítéltük meg, hogy tevékenységünk megvalósításának leghatékonyabb eszköze 
Egyesületi formában egy SZÖVETSÉG, jellegében egy regionális, szakmai „TDM” 
szervezet, melynek működéséhez partnereket keresünk, mert képviselet és összefogás 
nélkül aligha várható a terület hatékony fejlődése. 
 
Amennyiben a céljaink és programunk megnyerte tetszését és csatlakozni kíván hozzánk, kérjük, 
jelentse be csatlakozási szándékát Németh Zsolt kerékpáros turisztikai menedzsernek, ügyvezetőnek 
az alábbi e-mail címen, illetve telefonszámon: mobil: 70/778-4457, e-mail: balaktsz@gmail.com, 
 
Szívesen várunk minden egyéb ötletet, javaslatot úgy a célra, mint programunkra és 
a tagjelöltekre vonatkozóan!  Ezért kérjük levelünket, megkérdezésünk nélkül is 
továbbítsa a kerékpározás iránt érdeklődő szervezetek, cégek, intézmények részére! 

„A szövetség tagja lehet minden egyéni vállalkozás és jogi személyiséggel nem rendelkező, 
illetve jogi személyiséggel bíró cégbíróságon bejegyzett társas vállalkozás, önkormányzat, 
társadalmi szervezet és egyéb nonprofit szervezet. 
• A hosszú távú, fenntartható fejlődés érdekében a szövetség fő feladatai a következők: 

- A kerékpáros turizmusban résztvevő, bel- és külföldi turisták számának növelése, 
- A kifejezetten kerékpáros nyaralásra érkező turisták által a régióban eltöltött 

vendégéjszakák számának növelése és ezzel a szezon hosszabbítása; 
- Kerékpáros csomagok értékesítés elősegítése, a kerékpáros turizmus bevételei és 

mutatói növelése; 
- Kerékpáros létesítmények, kerékpáros-barát szolgáltatások fejlesztése; 
- Kerékpár tárolók, illetve kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése; 
- Kerékpáros rendezvények számának és színvonalának emelése; 
- Térségi marketing ( kutatás, termékfejlesztés, kommunikáció, e-marketing); 
- Információ nyújtás ( kerékpáros információs központ működtetése); 
- Információs adatbank, internetes honlap létrehozása és fenntartása; 
- Projektmenedzsment (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés, -írás, tanácsadás); 
- Befektetők vonzása a térségbe (ösztönző rendszer kialakítása); 
- Minőségbiztosítás (a rendszer kidolgozása és működtetése); 
- Együttműködés a turizmus szereplőivel, koordináció; 
- Turisztikai érdekképviselet, lobbizás, tanácsadás; 
- Oktatás és képzés (előadások, szakmai továbbképző és kerékpáros túravezető 

tanfolyamok szervezése, kerékpáros-barát szemlélet kialakítása a 
térségben)……...” 






