
A Kaposvári Törvényszék pár hó-
napon belül immár második alka-
lommal adott igazat másodfokon
Balatonföldvár Város Önkormány-
zatának a Kikötõ elõtti, 20 hrsz-ú
ingatlan ügyében indított perek-
ben. A keresetet a bódéfelépítmé-
nyek tulajdonosai nyújtották be,
mellyel a 2017. március 10-én az
önkormányzat és a Balatoni Hajó-
zási Zrt. között létrejött, a kikötõ
bejárat elõtti ingatlan vételére vo-
natkozó szerzõdést támadták meg.
Az önkormányzatot már a 2018-as
elsõfokú ítélet is nyertesnek hozta
ki. Most pedig a bíróság másodfo-
kon is megerõsítette a pernyertes-
ségét. Ezzel a döntõ jogerõs ítélettel
is közelebb került az önkormányzat ahhoz, hogy a fent nevezett ingatlanon megvalósítsa a nyári városközpon-
tot és közparkot, közösségi teret tudjon létrehozni.

2021. június-július-augusztus 2021/5. szám

ÚJABB JOGERÕS ÍTÉLET - DÖNTÕ PERT NYERT AZ ÖNKORMÁNYZAT A KIKÖTÕI BÓDÉ
TULAJDONOSOKKAL SZEMBEN

MÁSODFOKON IS NYERT A VÁROS POLGÁRMESTERE A 
SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁSI PERBEN

Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél

Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
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Holovits Huba polgármesterrõl valótlanul állították a Herényi Károly nevével fémjelzett Mosolygók Lapjá-
ban, hogy a kikötõben lévõ közvécét a polgármester bontatta el. A bíróság a perköltség megfizetése mellett kö-

telezte a Mosolygók Lapjának
szerkesztõségét, hogy az alábbi
helyreigazító közleményt kommen-
tár nélkül jelentesse meg:“Lapunk
2021 februári számában „Az adó-
zás lélektanáról” címmel megje-
lent cikkünkben valótlanul állítot-
tuk, hogy Holovits György Huba
polgármester lebontatta a hajóki-
kötõ területén álló közvécét. A va-
lóság ezzel szemben az, hogy a ha-
jókikötõ területén található közvé-
cé épülete a korábbi polgármester,
Bezeréti Katalin hivatali idejében,
2006-ban a Balatoni Hajózási Zrt.
tulajdonába került, és a lebontásá-
ról is õk döntöttek 2016-ban.” Az
ítélet jogerõs.
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...

Túl vagyunk a nyár felén, hogyan alakul az idei szezon?

Eddig jól. A strandjaink látogatószáma és bevételei idõarányo-

san 50 százalékkal növekedtek a tavalyi hasonló idõszakhoz vi-

szonyítva. Most jön az igazi fõszezon állandósulni látszik a trend

miszerint a vendégforgalom jelentõs része hétvégére koncentrá-

lódik s a klasszikus fõszezon egy hónapra korlátozódik. Elõzõ

évhez képest idén befolyásolhatja az eredményeket, árnyalhatja

a képet a külföldi utazások száma is a határnyitásoknak köszön-

hetõen.

A minõségi szolgáltatások megteremtéséhez az önkormány-

zat több pályázatot is nyert az elmúlt évek során. Erre az

egyik legjobb példa a két strand fejlesztése, hiszen öt, illet-

ve négy csillagot szereztek a Kék Hullám Zászló strandminõsítésen. Ön, hogy látja Balatonföld-

váron van kereslet a minõségi szolgáltatások iránt?

Határozottan igen a válasz. Ezt támasztja alá, hogy nem csak az önkormányzati szektorban, hanem a

magánszférában is jelentõs minõségjavulás és szolgáltatásbõvülés jellemzi az idei szezont és az új ven-

déglátóegységek is sorra nyílnak a városunkban.

Történetének legnagyobb összegû ingatlan vásárlására készül az önkormányzat. Az ehhez szük-

séges hitelfelvételrõl egyhangú szavazással döntött a képviselõ-testület. Mi az ingatlanvásárlás

célja? Nem jár túl nagy kockázattal a hitelfelvétel a város számára?

Valóban nagy fába vágja a fejszéjét az önkormányzat, hiszen a Keringõ épületegyüttesének megvásár-

lásával egy új korszak kezdõdhet mind városépítészeti mind idegenforgalmi tekintetben településün-

kön. A jelenleg elavult és korszerûtlen -városképbe szerintem sosem illett- épületek helyén részben kö-

zösségi funkciót ellátó látógatóközpont nagyrészén pedig turisztikai célokat szolgáló üzletek és szállo-

da épülhetnek a közeljövõben. 

És a hitel?

A várásláshoz szükséges hitel fedezete maga az ingatlan, hiszen a hitelezõ pénzintézet 90 százalékban

biztosítja a vételár kifizetéséhez szükséges összeget. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha valami nem a ter-

vek szerint alakulna az ingatlan piaci értéke elegendõ akár a hitel teljes visszafizetésére is. Külön öröm,

hogy a testület egyetlen ellenzéki tagja is támogatta ezt a döntést.

Megszületett a jogerõs ítélet az Ön által indított sajtóperben. Kijelenthetjük, hogy a Mosolygók

lapjának szerkesztõsége hivatalosan is beszerzett egy papírt arról, hogy valótlanságot állított Ön-

nel kapcsolatban?

Egyértelmûen. Tudomásom szerint õk az elsõ civil szervezet az önkormányzat történetében, akik képe-

sek voltak egy ilyen ítéletért „megdolgozni”. Bár a helyreigazítást még nem olvastam, elégtételt ad hogy

ebben az ügyben sikerült a hazug embereket hamarabb utolérni, mint a sánta kutyát.
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BALATONFÖLDVÁR 125

Kevés olyan település van hazánkban, ahol hónap-

ra, napra, sõt órára pontosan lehet tudni az alapítás

dátumát. Balatonföldvár ezek közé tartozik. Gróf

Széchényi Imre testvérével, Széchényi Viktorral az

egykori Földvár pusztából építette és 1896. június

14-én délután 5 órakor nyitotta meg a Balaton déli

partjának gyöngyszemévé vált Balatonföldvárt. A

városban már több évtizede ezen évforduló alkal-

mából a június 14-ét követõ hétvégén ünnepi prog-

ramokat szerveznek. 
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Idén a Széchényi Napok keretében tudományos
és ismeretterjesztõ, valamint kulturális programok
szervezésével állítottak emléket a települést alapító
Széchényi Imrének.Az ünnepség péntek este kez-
dõdött, ahol Balatonföldvár Város Önkormányzata
„Balatonföldvár Díszpolgára” címet adományozott
Dr. Szakály Sándor nemzetközileg elismert hadtör-
ténésznek, a Veritas Történetkutató Intézet fõigaz-
gatójának, a Magyar Tudományos Akadémia dok-
torának. 

Dr. Kiss Pálnak, aki a közigazgatásban eltöltött 46
évet felölelõ szakmai pályafutást tudhat maga mö-
gött. 

„Balatonföldvárért” kitüntetõ díjban részesült Ba-
bina Éva, önkormányzati képviselõ, alpolgármes-

ter. Ernyes Violetta a Tourinform Iroda vezetõjének
Balatonföldvár Város Önkormányzata „Önkor-
mányzati Elismerõ Emlékérem” kitüntetõ díjat ado-
mányozott. 

Varga Bernadettet az Emberi Erõforrások Miniszte-
re Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben
részesítette.

A rendezvényt Holovits Huba polgármester nyitotta
meg, Dr. Semjén Zsolt gondolatait Jenik Péter a mi-

niszterelnök-helyettes kabinetfõnöke tolmácsolta
az egybegyûlteknek. A Széchenyi család részérõl
Gróf Széchenyi Márk mondott ünnepi beszédet.
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Felléptek a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola di-
ákjai, a Ránki György Zeneiskola és a Néptánc-
oskola növendékei. Az est a Kultkikötõ produkciójá-
val zárult. Szombaton kerekasztal beszélgetéssel
és konferenciával emlékeztek a település alapítójá-
ról. 
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Este a már hagyományos hajószentelésre, tûzijátékra és koncertre várták az ünneplõket.
Holovits György sokszoros magyar bajnok, olimpikon vitorlázó szobrát Veigl Gábor a Bahart vezérigaz-
gatója és Holovits Huba polgármester leplezték le a földvári kikötõben, ami egyúttal Holovits György ne-
vét viseli már. Vasárnap emlékfutást, gyerekprogramokat tartottak. Az ünnepi szentmisén pedig megál-
dották a város jelképeit.
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Tisztelt Polgármester Úr!
A Széchenyi család Tisztelt Képviselõi!
Kedves jubiláló Balatonföldvári Polgárok!
Hölgyeim és Uraim!

Kérem, engedjék meg, hogy tolmácsoljam Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes úr köszöntését. Szí-
vesen élt volna megtisztelõ meghívásukkal, de egy
hivatali kötelezettsége nem teszi lehetõvé, hogy
személyesen köszönthesse Balatonföldvár jubileu-
mát. Kabinetfõnökeként engem kért meg, hogy át-
adjam üdvözletét!

Hölgyeim és Uraim!
Nemzetünk ezer éves történelmének erõs gyökér-
zetében ott vannak Balatonföldvár - ehhez az ezer
évhez képest fiatal - 125 esztendõs gyökerének
szálai is. 
Földvár történelmében benne a vaskori vártól, a
gróf Széchényi Viktor, Széchényi Imre által bonta-
kozó fürdõéletig sok minden. Így benne van a fõ-
uraktól és polgároktól elvett, a kommunizmus ide-
jén SZOT üdülõkké avanzsáló villák abszurd sorsa
is. De benne foglaltatik mindazok sorsa is, akik ma
büszkén vallják magukat Balatonföldvárinak. 

Tisztelt Hölgyeim és uraim!
A nemzet életének felelõs alakításában és Balaton-
földvár életre keltésében is ott találjuk a Széchenyi-
eket. A rangos fõnemesi család számos tagja jeles-
kedett nemzetünk megtartásában az elmúlt évszá-
zadokban.  Joggal gondolhatjuk tehát, hogy egy ki-
sebb közösség - így Földvár – életre keltésében is
benne foglaltatik a Széchenyiek egész nemzet iránt
érzett felelõssége.
A nemesség kötelez!  A XVIII. század egyik fran-

cia hercegi udvarából származtatott nevelõi intés a
nemességre, mint az értékeket megtartó erényre
tekint, és mintegy lovagi erényként, a szolgálatra
int. Mindezt a Széchenyiek – tetteik adják bizonysá-
gát - nemzedékrõl nemzedékre magukénak vallot-
ták. Ebbõl a kultúrkörbõl indul a Balatonföldvárhoz
gyermekkorából számos emlékkel kötõdõ Széche-
nyi Zsigmond is. Az õ életében is ott van XX. száza-
di történelmünk abszurditása: gyermekkori földvári
emlékei, az angliai tanulmányok, a híres vadásza-
tok élményei, de ott van a kommunizmus idején el-
szenvedett meghurcoltatás, a számkivetettség, a
balatongyöröki remeteség. Az örömök és a meg-
próbáltatások hosszú sora. 
Ma, amikor nemes alakjának emlékére, itteni kötõ-
déseire gondolunk, emberi tartása, hazaszeretete,
a magyar táj, benne az õsi vadászati hagyománya-
ink iránti tisztelete elõtt hajthatjuk meg fejünket.

Hölgyeim és Uraim!
Ma, amikor Balatonföldvárt születésnapján kö-
szöntjük, azokra az elõdökre gondoljunk, akiknek
neve feljegyeztetett Földvár történetének lapjaira,
de mindazokra is, akiknek nevét nem õrizte meg a
történelem, de életükkel generációk során át alakí-
tották e szép fekvésû Balaton parti fürdõhely életét. 
Tisztelettel köszöntöm mindazokat, aki ma város-
vezetõként, vagy a városát szeretõ polgárként fele-
lõsséget viselnek a Balaton part eme gyöngysze-
méért, családjaikért, az idõsekért, a fiatalokért, de a
pihenés lehetõségét keresõk nyugalmáért is. Az el-
múlt több mint egy évtized alatt ezt a helyi felelõs-
ségviselést hívta társul Magyarország Kormánya,
hogy az ország, az egész nemzet ügyeit elõbbre vi-
gye. 

Tisztelt Ünneplõ Közösség!A Balaton e kitünte-
tett helyének gazdag öröksége joggal tölti el büsz-
keséggel az itteniek szívét. A 125 év foglalata
megmutatja, kik voltunk, és kik vagyunk. 
Azért is állhatunk ma itt, mert tudjuk, honnan jöt-
tünk és azt is tudjuk, mivel tartozunk az elõttünk já-
ró nemzedékeknek. De felelõsen azt is tudjuk, mi-
vel tartozunk az utánunk jövõknek. Legyenek tehát
büszkék arra, hogy balatonföldváriak! Az ország-
ban mindenki legyen büszke arra a helyre, ahon-
nan gyökerei indulnak! Legyenek büszkék, mert ez
adja az erõt, amely az országban élõket nemzetté,
a nemzet tagjait pedig közösséggé teszi!

Isten éltesse Balatonföldvár polgárait!

Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának és Polgárainak
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Tisztelt balatonföldvári Polgárok!

Engedjék meg, hogy ezúton
mondjak köszönetet Valamenyiük-
nek, mindazoknak, akiknek a jó-
voltából 2021. június 18-án Bala-
tonföldvár díszpolgára lehettem. A
megtisztelõ elismerést azon az ün-
nepségen vehettem át, amikor a te-
lepülés – immáron város – alapítá-
sának 125. évfordulójára emléke-
zett a város közössége és a Bala-
tonföldvárt szeretõk, kedvelõk.

Magam 1974 óta kötõdöm Bala-
tonföldvárhoz az 1970-es évek má-
sodik felében voltam annak állan-
dó lakosa is (8623 Balatonföldvár
— egykoron Hámán Kató – közel
két évtizede pedig már Vörösmar-
ty utca 5.) Az elmúlt közel négy év-
tized alatt viszont csak „vendég
voltam” a városban, pontosabban a
tavaly elhunyt édesapámnál, Sza-
kály Dezsõnél az egykori község ci-
pészmesterénél. A ház ugyan édes-
anyám halála – 1983 – óta részben
az én tulajdonom is volt, de több-
nyire nyaranta voltam Balatonföld-

váron. Ott, ahol 1974 és 1976 kö-
zött a Keleti strandon a kõröshegyi
„Jobblét Mgtsz” zöldségese vol-
tam, majd a kõröshegyi Flekken
Csárda és késõbb a Tarti – más-
néven Pintér – Vendéglõ pincére. 

Természetesen akadt néha már
„szerepem” is: voltam március 15-i
és október 23-i megemlékezések
ünnepi szónoka. Haza „közvetítet-
tem” néhai Rákosi Jenõ – egykori
villája ma a Városháza — déduno-
kája könyvhagyatékát Franciaor-
szágból és avatója lehettem az egy-
kori író, újságíró, színházi ember
emléktáblájának.

Bármerre is jártam s keltem a vi-
lágban, mindig elmondtam és meg-
említettem, hogy a szülõfalum –
Törökkoppány – a gimnáziumi
éveim helyszíne – Kaposvár – és a
fiatal éveimben oly sok élményt
adó Balatonföldvár hármasban
élek, hiába Budapest az állandó
lakhelyem.

Nem a megtisztelõ díszpolgári
cím mondatja – bocsánat íratja
–velem: nyugdíjas éveimet Bala-
tonföldváron képzelem el és min-
den bizonnyal annak csendes te-
metõje lesz végsõ nyughelyem
„színtere”.

Alig két esztendõvel ezelõtt úgy
tûnt ez korábban válik valósággá,
mint szeretném, de az életben ma-
radásomra adott 1 százalék esély
legyõzte az elmenetemet akaró 99
százalékot. A kisebbség gyõzött.

Ennek köszönhetõen válhattam
életemben a város díszpolgárává,
amely városnak köszönöm, hogy
egykoron befogadott a szüleimmel
és nagyanyáimmal együtt. 

Köszönöm ezt és megtisztelõ el-
ismerésüket és bízom abban, hogy
azt meg is szolgálom, mert az elis-
merés kötelezettséggel is jár.

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor,

az MTA doktora, egyetemi tanár
Balatonföldvár díszpolgára

Az önkormányzat eddigi történetének legnagyobb
összegû ingatlan vásárlására készül a város. Az eh-
hez szükséges hitelfelvételrõl egyhangú szavazás-
sal döntött a képviselõ-testület. 
Az ingatlanvásárlás célja:

-VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ:
A városközpont elavult, a 21. század elvárásainak
nem megfelelõ, ezért az ott található épületegyüttes
(Keringõ)elbontásra kerülne. Helyére modern, vá-
rosképbe illeszkedõ üzletek,az emeleti részen pe-
dig hotel, motel funkciójú, szintén idegenforgalmi
céllal hasznosítható szolgáltatóegységek kerülné-
nek kialakításra. A városközpont rehabilitációja
vagy pályázati forrásból vagy külsõ tõke bevonásá-
val történne meg. 

-BOLDOG BÉKEIDÕK NYARAI:
Ez az új turisztikai fejlesztési elképzelés nem csak

Balatonföldvárnak, hanem az egész déli partnak
meghatározó idegenforgalmi látnivalója lehet a kö-
vetkezõ idõszakban. Korábban a központi park egy
szegletébe tervezett élményalapú tematikus látoga-
tóközpont, az új elképzelések szerint már a több
ezer alapterületû ingatlan(Keringõ) egy részén ke-
rülne kialakításra. Tehát a balatonföldvári 397/8
hrsz-ú ingatlan megvétele a „Boldog békeidõk nya-
rai” elnevezésû turisztikai fejlesztési elképzelés
megvalósítása céljából is szükséges.

Az ingatlanegyüttes megvásárlása részben önkor-
mányzati önerõbõl, részben fejlesztési hitelbõl tör-
ténne, amit teljes egészében ingatlan vásárlásra
fordítana az önkormányzat. Ezzel is növelve a város
vagyonát. (A hitel fedezete maga a megvásárolt in-
gatlan.) Mindkét beruházás bevételt termel a város-
nak és figyelembe veszi a zöldterületek megóvását.



2021. augusztus 9.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u

JÓL SZEREPELTEK A FÖLDVÁRI FÜRDÕHELYEK A STRANDMINÕSÍTÉSEN-
ÁTADTÁK A KÉK HULLÁM ZÁSZLÓKAT

A legjobbaknak járó ötcsillagos

Kék Hullám Zászló minõsítést

kapta meg a Keleti strand, a Nyu-

gati strand négy csillagot szer-

zett. A Balaton járványügyi véde-

kezésben kiemelkedõen teljesítõ

strandjai 2021.-ben a balatonföld-

vári Keleti strand, a vonyarcvas-

hegyi Lido strand és a balaton-

györöki Községi strand lettek. A

Balatoni Szövetség 18.alkalom-

mal hirdette meg a Kék Hullám

Zászló strandminõsítést, amire

idén 43 település nevezett. A ba-

latonföldvári városvezetés arra tö-

rekszik, hogy a strandok színvo-

nala évrõl évre javuljon. A minõ-

ségi szolgáltatások megteremté-

séhez az önkormányzat több pá-

lyázatot is nyert az elmúlt évek

során.

TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM

Sikeresen pályázott Balatonföldvár Város Önkormányzata az országos Településfásítási Programban,

mely alapján 30 db Magyarországon is õshonos fát lesz lehetõsége 2022 tavaszán elültetni a Nyugati

strand területén. 

A fák konténeresek vagy földlabdások, 10-14 cm

törzskörméretûek, 2-5 méter magasak lesznek. A

szakszerû ültetéshez minden fához biztosítanak 3

db támasztókarót, takarómulcsot, védõrácsot és

minden igénylõnek 1 madárodút. 19 fafajból lehe-

tett választani, településenként minimum 10, ma-

ximum 30 sorfát. Balatonföldvár 10 db kislevelû

hársat, 10 db közönséges nyírt és 10 db korai ju-

hart igényelt.
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ÜLÉSEZETT A HUMÁN BIZOTTSÁG- MEGSZAVAZTÁK AZ ÓVODA-ÉS ISKOLAKEZDÉSI
TÁMOGATÁST

ELKEZDTÉK A VÉDETT FASOROK ÁLLAPOTÁNAK FELMÉRÉSÉT A SZAKEMBEREK 

Az önkormányzat által felkért szakcég, a követ-
kezõ hónapokban végzi el a fasorok speciális ál-
lapotfelmérését (fakopp 3D hangtomográfiás
vizsgálat,húzásos,dinamikus gyökérvizsgálat),
fakatesztert készít és javaslatot tesz a megvéden-
dõ fák ápolására.

A felmérés két ütemben történik:

I.ütem: Kvassay sétány: ~ 346 db fa
Széchényi Imre utca: ~ 98 db fa
II.ütem: Bajcsy-Zsilinszky utca: ~ 68 db fa
Rákóczi-Somogyi Béla utca: ~ 686 db fa
Ilyen átfogó felmérésre az elmúlt negyven évben
még nem volt példa a településen.

Egyhangú szavazással fogadta el a Humán Bizottság, hogy az idei évben is kapjanak támogatást

az óvodás és iskoláskorú gyermekeik után a szülõk.

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2013 óta segíti az iskolakezdést. Az állandó balatonföldvári

lakcímmel rendelkezõ gyermekek szülei húszezer forint támogatást kapnak az óvoda- iskola-

középiskola kezdés költségeinek csökkentésére. 
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KÖZTISZTVISELÕK NAPJA

KÖSZÖNET HIVATALUNK DOLGOZÓINAK

EGÉSZ ÉVBEN VÉGZETT ODAADÓ

MUNKÁJUKÉRT!

Az ünnepet 1997-ben tartották meg elsõ

alkalommal, azóta minden évben július 1-jén tartják

a köztisztviselõk, majd 2011-tõl már a

kormánytisztviselõk napját is. A hivatalnokok idén

Kerekiben   ünnepeltek.



Egy budapesti család lett a Hajózástörténeti Látoga-
tóközpont kétszázezredik látogatója, az ajándéktár-
gyakból összeállított csomagot Holovits Huba polgár-
mester adta át részükre.

A földvári kilátó a balatoni kilátók közül az egyik leg-
különlegesebb, hiszen egy hajót formáz meg és látoga-
tóközpontként több funkciót is betölt.

Az építkezés során a szerkezethez 31 tonna betonva-
sat és több, mint 1000 m3 betont használtak fel. Az
egyetlen olyan kilátó a tó körül, mely a fogyatékosság-
gal élõ emberek számára is elérhetõ, könnyen megkö-
zelíthetõ, hiszen az egész épület akadálymentesített.

Érdekességként Bujtor István legendás hajója a „Ská-
la” is látható az épület elõtt, amelyet 1978-ban Josef
Steinmayer svájci hajóépítõ mûhelyében készítettek. Számos filmjében szerepeltek együtt, elsõ filmes sikerét
A Pogány Madonna címû filmben aratta a hajó, a tõkesúlyába rejtett mûkincs kapcsán. Bujtor István 1986-ig
vitorlázott vele. A Hajózástörténeti Látogatóközpont július 1-én ünnepelte ötödik születésnapját.
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KÖSZÖNET 

ÚJ NYILVÁNOS ILLEMHELY A KIKÖTÕBEN

KÉTSZÁZEZREDIK LÁTOGATÓ A KILÁTÓBAN

Hivatalunkban búcsúztattuk a pénzügyi osztály
két dolgozóját.
Negyvenöt év munka után vonult nyugdíjba Kiss
Éva, önkormányzat pénzügyi fõmunkatársa. Jó
egészséget, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk
neki! Csuháné Magyarósi Mónika pénzügyi ügy-
intézõtõl munkahelyváltás miatt búcsúztak kollé-
gái. Mindkettõjüknek köszönjük segítõkész és lel-
kiismeretes munkájukat!

A Balaton Klub felújításának köszönhetõen ismét van nyilvános - mindenki által igénybevehetõ - illem-
hely a földvári kikötõben. Köszönjük a Balaton Klub tulajdonosának!

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u
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Az ország elsõ vasbeton szerkezetû épületeinek egyike a régi székház. A Balaton Klub megalakulását kö-
vetõen már az elsõ évben megbízást adtak Ray Rezsõ Vilmos építõmûvésznek és Zielinszky Szilárd mér-
nöknek a klubház megtervezésére. Az épület 1905-1906-ra elkészült, az építkezés költsége 50.000 koro-
nába került. A mûemlék eredetileg a társasági élet színtere volt, a Balaton klub székházaként, késõbb ka-
szinóként, vigadóként is mûködött. A jelenlegi tulajdonos az épületet a mûemléki értékek ismeretében
vásárolta meg, befektetõi szándéka az értékek megõrzése, a XX. század elsõ harmadára jellemzõ funkci-
ók és építészeti formálás helyreállítása volt. A több évig tartó felújítással a mostani szezonra készült el úgy
a kivitelezõ, hogy egy újabb színfoltja legyen Balatonföldvárnak. Az épületben vendéglátóegységeket ala-
kítottak ki, nyilvános illemhelyet létesítettek. A kaszinó elõtti parkot öntözõrendszerrel látták el és meg-
újították a zöldfelületet.

ÚJRAÉLED A MÚLT -MEGNYITOTT A BALATON KLUB

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u
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Tájékoztató a Vendég Információs Zárt Adatbázisról (VIZA)

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u

Általános információk

2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény módosítása, amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevõk
törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a
törvényben meghatározott célból. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer
látja el.

Mi is az a VIZA?

A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021. szeptember 1-
jétõl a magyarországi szálláshelyen megszálló minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait
titkosított módon tárolják. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követõ elsõ év utolsó
napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül õrzi meg az oda beküldött adatokat. Az adatokban
célzottan és kizárólag a rendõrség végezhet keresést, bûnmegelõzési és bûnüldözési feladatainak ellátásához.
A VIZA célja, hogy az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, továbbá harmadik
országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek tartózkodására
vonatkozó rendelkezések betartásának ellenõrzése megvalósulhasson, azaz a VIZA elsõdleges célja a közrend, a
közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának
védelmének elõsegítése.

A VIZA rendszer mindannyiunk közös érdekét és biztonságát szolgáló, szigorúan zárt és védett adattár,
amelyre a jogszabályok által elrendelt, különlegesen szigorú biztonsági elõírások vonatkoznak.

Az okmányolvasóval a szálláshelykezelõ szoftverbe rögzített vendégadatok a VIZA rendszerbe titkosítottan
kerülnek be, azokhoz kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá.
A vendégadatok okmányolvasóval történõ rögzítése minden magyarországi szálláshelyen, típustól és férõhely-
számtól függetlenül kötelezõ. A szálláshely-szolgáltatónak a VIZA rendszerhez történõ csatlakozás folyamatát
2021. augusztus 31. napjáig elvégezni, hiszen az adatok továbbítására 2021. szeptember 1. napjától köteles. A
csatlakozás elmulasztása esetén a kereskedelmi hatóság 2021. szeptember 1. napjától követõen a
kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmaz.

Szálláshelykezelõ szoftverek csatlakozása

A szálláshely-szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk használt szálláshelykezelõ szoftver
megfeleljen a VIZA rendszerbe történõ adatküldés feltételeinek. Bõvebb információért érdeklõdjön jelenlegi
szoftver szolgáltatójánál. A jóváhagyott szálláshelykezelõ szoftverekrõl a vizainfo.hu oldalon olvashat.
Az elsõ adatszolgáltatást megelõzõen a szálláshely-szolgáltatónak a szálláshelykezelõ szoftver, és az
okmányolvasó szolgáltatójának útmutatásai alapján el kell végeznie szoftverének és okmányolvasójának
konfigurációját annak érdekében, hogy a szálláshelykezelõ szoftver és a VIZA rendszer közötti biztonságos
hálózati kommunikációs kapcsolat létrejöhessen.
Amennyiben a szálláshely-szolgáltató VIZA adatszolgáltatásra képes, tehát erre vonatkozó igazolással rendelkezõ
szálláshelykezelõ szoftvert és ahhoz megfelelõen illesztett okmányolvasó eszközt használ, a jogszabályi
kötelezettségének megfelelõ adatszolgáltatás technikailag megvalósulhat. A rendszeres adatszolgáltatás
teljesítésének folyamatos ellenõrizhetõségérõl a szálláshelykezelõ szoftver szolgáltatója tud felvilágosítást adni.

A VENDÉGEM és a VIZA rendszer

Az MTÜ térítésmentesen biztosítja a VENDÉGEM alkalmazást az olyan szálláshely-szolgáltatóknak, akik legfeljebb
8 szobát 16 férõhellyel hasznosítanak szálláshelyként. Bõvebb információért, kérjük, látogasson el a VENDÉGEM
alkalmazás információs oldalára, az info.vendegem.hu-ra.

Tárolt adatok
A VIZA rendszer kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a személyes adatokat a szálláshely-szolgáltató a
jogszabályban meghatározott módon titkosító kulcs használatával titkosította.
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A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igénybevevõ bejelentkezésekor az okmányolvasó
segítségével az alábbi adatokat rögzíti a szálláshelykezelõ szoftverében minden igénybevevõ vendégre
vonatkozóan:
• családi és utónév;
• születési családi és utónév;
• születési hely és idõ;
• neme;
• állampolgársága;
• anyja születési családi és utóneve;
• a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.

Továbbá az alábbi adatokat is rögzíteni kell a szálláshelykezelõ szoftverben:
• a szálláshely-szolgáltatás címe;
• a szálláshely igénybevételének kezdõ és várható, valamint tényleges befejezõ idõpontja.

Azokat az adatokat:
• amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni,
• vagy hibásan olvas le
a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelõ szoftverben.

A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevõ vendégre vonatkozóan egyformán kötelezõ, így
sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendõ díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni
kapcsolat az igénybevevõvel – alapján az adatok rögzítésétõl eltekinteni nem lehet.
A szálláshely-szolgáltatást igénybevevõ vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-
szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.
Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

Személyazonosításra alkalmas okmányok, amelyek a jogszabály által kötelezõen elõírt adatokat
tartalmazzák.: 
• személyi igazolvány
• vezetõi engedély
• útlevél
Bár a felsorolt okmányok fényképet is tartalmaznak, sem a fénykép, sem egyéb biometrikus azonosító fogadására
a VIZA rendszer nem képes, így azok sem beolvasásra, sem rögzítésre, sem továbbításra nem kerülnek. 

A szálláshely-szolgáltató adatkezelési tájékoztatója
A szálláshely-szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján köteles adatkezelési tájékoztatóval rendelkezni, hiszen a
vendégeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a GDPR rendelet alapján egyértelmûen, közérthetõen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetõségeire is.

Vonatkozó jogszabályok:
• 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
• 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény 

végrehajtásáról
• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemrõl
• 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl
• 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és

aláírás-felvételezés szabályairól

Összeállította: Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 
Forrás és további részletes információ: vizainfo.hu




