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a Balatoni Szövetség 2016. március 23-án tartandó közgyűlésére 

 
5.Napirend 
25. éve alakult újjá a Balatoni Szövetség. 

 
  Ez alkalomból rövid visszatekintéssel, megemlékezéssel szeretnénk megköszönni azoknak a munkáját, 
akik újra indították a Balatoni Szövetség munkáját. 

 A Balatoni Szövetség 1904. augusztus 14-én alakult meg Siófokon a tó fejlesztése, kultuszának 
kialakítása és a fürdőélet átfogó irányítása érdekében. Aktívan működött 1948-ig, amikor egy BM 
rendelettel a munkásságát megszüntették. A rendszerváltás évében, 1990-ben az Országgyűlés 
elfogadott egy olyan törvényt mely deklarálta, hogy „az államnak el kell ismernie a helyi 
önkormányzatoknak azt a jogát, hogy olyan szövetséghez tartozzanak, amely védi és támogatja a közös 
érdekeit”. Ez a jogi háttér teremtette meg a Balatoni Szövetség újjáalakulásának lehetőségét.  

 1990 novemberében elindult az előkészítő munka és 1991. február 8-án, azaz 25 évvel ezelőtt 
Balatonfüreden megtartott alakuló ülésén 26 part-menti település polgármesterének részvételével 
újjáalakult a Balatoni Szövetség. Ezen az ülésen választották meg az új elnökséget és fogadták el az 
Alapszabályt. 

Elnök: 
Simon Károly polgármester Balatonfüred 
Társelnökök: 
dr.  Szelestey Tamás polgármester Keszthely 
Horváth Gábor polgármester Fonyód 
Elnökségi tagok: 
Bárdos János polgármester Balatonkeresztúr 
Csizmadia Ferenc polgármester Balatongyörök 
dr. Kerényi László polgármester Balatonalmádi 
Kálóczi Kálmán polgármester Badacsonytomaj 
dr. Kovács Miklós polgármester Balatonboglár 
Kuti Csaba polgármester Balatonkenese 
dr. Mihovics István polgármester Révfülöp 
dr. Varjú Lajos polgármester Balatonfűzfő 
 
 Az elnökség hamar ráébredt, hogy a Balaton érdekei, a Balaton és környékének fejlesztése, a tó 
megóvása nem csak a parti városok és községek érdeke, a szervezetnek meg kell jelenítenie a régióhoz 
tartozó valamennyi település fejlesztésének igényeit és programját. Már az alapítás időszakában 
eldöntötték azt is, hogy egyenlő jogokat birtokolnak a települések és a működés alapelve a 
politikamentesség lesz. Az elnökségben munkálkodó polgármesterek településeik érdekeit integrálni 
tudták a Balaton régiójának érdekstruktúrájába. Mindezek összessége hozta meg végső soron a 
működés sikerét, ezt meglátva csatlakozott a Balatoni Szövetség soraiba immár minden parti település. 
Jelen pillanatban 77 önkormányzat tagja a Szövetségnek. 
 
Balatonfüred, 2016. március 7. 
 
 
        Balassa Balázs 
       a Balatoni Szövetség elnöke 
                 sk. 


