
EIöte rjesztés
a Balatoni Szövetség 2019. április 3.-án tartandó elnökségi ülésére

2. Napirend

Beszámoló a Balatoni Szövetség 2018. évi munkájáról

A Balatoni Szövetség a Közgyűlés által elfogadott munkaterve szerint, megtartotta 2018.
évben a közgyűléseket és az elnökségi üléseket, az alábbi napirendekkel.

Valamint továbbra is megszervezzük a hagyományos rendezvényeinket. A Balatoni Borok
Versenyét, a Kék Hullám Zászló strandminősítést, az Első Hajó fogadását, a .Balaton-partv"-t.
Ebben az évben először hirdettük meg az "Év Balatoni Háza"építészeti díjpályázatot, ami
reményeink szerint folytatni tudunk a következő évben is.

2018. évben - hasonlóan az előző évekhez - a csípőszúnyog gyérítése az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az önkormányzatok feladata volt. A Balatoni Szövetség
az érintett 47 önkormányzat megbízásából a szervezési feladatokat látta el, továbbá saját
forrásból egy légi biológiai és egy légi kémiai gyérítést végeztettünk el. Az OKF ebben a
térségben az országos program keretében egy biológiai és két légi kémiai gyérítést
végeztetett. A kezeléseket bővítették az igény szerinti és külön megrendelésű földi kémiai
gyérítések.

A Balaton Szövetség kezdeményezésére 2018. október 19-én, Balatonfüreden egy szakmai
munkamegbeszélést hívtunk össze, folytatva a tavaly elkezdett, az önkormányzatok által
súlyos problémának tartott vadak elszaporodásából fakadó belterületi károkozások miatt.
Megkerestük az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási Főosztályát is, akik jelezték, hogy a
probléma helyi szinten jelenleg is kezelhető (jogszabályi változás nélkül is). Javasolják ezeken
a területeken a szoros együttműködést az érintett vadászatra jogosultakkal, a szakmai
szervezetekkel (Országos Magyar Vadászkamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Állatvédő szervezetek) valamint a helyi önkormányzatokkal.

Közgyűlések, Elnökségi ülések

2018. február 14-én Elnökségi ülés Örvényes

- Tájékoztató az "Év Balatoni Háza 2018." építészeti pályázat elindításával kapcsolatban. Az
elnökség tájékoztatást kapott a pályázat lebonyolításáról, annak ütemtervét a titkár asszony
ismertette.

- A Balatoni Szövetség 2018. évi munkatervének előkészítése,
A Titkárság elkészítette a munkaterv javaslatot, ami az elnökségi ülések, és a közgyűlés pontos
helyszínét időpontját és napirendjét foglalja magában. Az elnökség ezt megtárgyalta és
további javaslatokkal kiegészítette.

Új együttműködési megállapodások előkészítése



A BSZa Balatoni Körrel és a Balatoni Turizmus Szövetséggel együttműködési megállapodást ír
alá a közgyűlés alkalmával, erről kaptak tájékoztatást az elnökség tagjai.

Tájékoztatás a balatoni szúnyoggyérítés előkészületeiről,

2018. március 14-én Elnökségi ülés Keszthely
- A Felügyelő Bizottság 2017. évi beszámolójának elfogadása
- 2017. évi pénzügyi beszámoló, 2018. évi költségvetés tervezet tárgyalása
- 2018. évi munkaterv elfogadása, közgyűlés elé terjesztése
- Külföldi kapcsolatok felülvizsgálata, - Az Erdélyi Tízek Szövetségével kötött 20 éves
együttműködési megállapodás megújítása.

2018. március 14-én Keszthelyen megtartotta éves közgyűlését a Balatoni Szövetség az
alábbi napirendeket kerültek megtárgyalásra:

- Balaton- díj javaslatok elfogadása, a díjak átadása,
A 2017. évi Balaton-díjat:
a Balatonfüredi Yacht Club,
Oláh Miklós, a a Balatoni Integrációs Kft. Társadalomtudományi Kutatócsoport vezetője,
és a Duna Televízió "Balatoni Nyár" műsorának szerkesztősége kapta.

- Együttműködési megállapodások elfogadása, aláírása,
a Balatoni Kör és a BSZ,
a Balatoni Turizmus Szövetség és a BSZközött

- Beszámoló a 2017. évi munkáról, Felügyelő Bizottság beszámolója,
- 2017. évi pénzügyi beszámoló, 2018. évi költségvetés tervezet elfogadása,
- 2018. évi munkaterv javaslat,
- Tájékoztató az "Év Balatoni Háza 2018" pályázat kiírásáról,
- Felhívás a "Balaton Napja" programhoz való csatlakozásra.

2018. április 25-én kibővített Elnökségi ülést tartott a Szövetség Szigligeten, az alábbi témák
kerültek napirendre:
- Tájékoztatás hangzott el a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójától a "Balatoni Halat
az asztalra" kezdeményezésről,
- Tájékoztatás hangzott el térségi munkaerő helyzet alakulásáról,
- Veszprém város polgármestere adott tájékoztatást, az új együttműködési lehetőségekről az
EKFpályázat keretében.

2018. június 6-án kibővített elnökségi ülést tartottunk Siófokon, tájékoztató hangzott el a
Balaton térségi pályázatok alakulásáról, a vízüggyel kapcsolatos kérdésekről és a Kék Hullám
Zászló strandminősítés előkészületeiről.

2018. július 6-án, Balatongyörökön megtartottuk a Kék Hullám Zászló Strandminősítés
ünnepélyes eredményhirdetését, a zászlók illetve a különdíjak átadását. A Balatoni Szövetség
a strandok helyszíni szemléit 2018. június 18 és 21.-e között tartotta a minősítésbe bevont
társszervezetek (NABE, Balatoni Turizmus Szövetség, Balatoni Kör, Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatósága, Herman Ottó Intézet) közreműködésével.



2018. szeptember 25-én Szántódon elnökségi ülést tartottunk, az alábbi napirendekkel:
- Tájékoztató hangzott el az Európa Kulturális Fővárosa pályázat balatoni településeket érintő
lehetőségeiről.
- Az elnökség megtárgyalta a 2018. évre beérkezett Balaton-díj javaslatokat.
- Tájékoztatás hangzott el a szúnyoggyérítésben tervezett változásokról.

2018. október 12-én Szigligeten ismét megtartottuk a Balaton-party rendezvényünket, ahol
az elnökség hagyományteremtő szándékkal, .reflektorfénvben a Balaton" meghívja a tag
önkormányzatok polgármestereit, társszervezeteink vezetőit, térségi országgyűlési
képviselőket, a sajtó képviselőit. Ezúttal az Udvarhely Környéki Tízek Szövetségének tagjait is
Erdélyből, akinek az elnökével az együttműködési megállapodás megújításának aláírására
került sor.

2018. október 26-án Tihanyban, a NABE és a Balatoni Szövetség szervezésében
megrendezésre került az ,,Év Balatoni Háza 2018" építészeti díjpályázat ünnepélyes
eredményhirdetése.
A pályázat lebonyolítását a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkársága támogatta 2018. évben első alkalommal, hagyomány teremtő céllal. Pályázni
három kategóriában: az év balatoni lakóháza, - középülete, és - üdülő / gazdasági épülete,
lehetett.

2018. november 21-én Balatonedericsen elnökségi ülést tartottunk, az alábbi napirendekkel:
- Tájékoztatás a 2019. évi szúnyoggyérítés előkészületeiről,
- Tájékoztató abelterületi vadkárok enyhítésével kapcsolatos fejleményekről,
- Tájékoztató az Év Balatoni Háza 2018. pályázat eredményeiről,
- Döntés tulajdonszerzésről a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-ben.

2018. november 21-én Balatonedericsen rendkívüli közgyűlést tartottunk, az elnökségi
ülésen elhangzott napirendeket megtárgyalva, különös tekintettel három előterjesztésre, ami
miatt a közgyűlésnek döntést kellett hoznia:
- Döntés a 2019. évi szúnyoggyérítésről,
- Döntés tulajdonszerzésről a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-ben,
- Együttműködési megállapodás jóváhagyása az Udvarhely Környéki Tízek Szövetsége és a
Balatoni Szövetség között.

Hagyományos tevékenységeink, rendezvényeink:

Kék Hullám Zászló 5trandminősítés: 2018. április 27-én Gyenesdiáson megtartottuk a kék
zászló nyitórendezvényét, a strandüzemeltető települések polgármesterei és üzemeltetői
részvételével, ahol előadásokat hallgattak meg a strandokat érintő témákban.
Ebben az évben meghirdetett strandminősítésre 34 strand nevezett, a helyszíni bejárások
június 18.-21.-én zajlottak az értékelésbe bevont partner szervezetek képviselőinek
részvételével. Idén újra meghirdettük a Balaton .Legzöldebb" strandja különdíjat, ennek
bírálatában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Hermann Ottó Intézet munkatárai
segítettek.
2018. július 6-án Balatongyörökön megtartottuk az ünnepélyes eredményhirdetést, a zászlók
illetve különdíjak átadását. Öt különdíj került kiosztásra:



- A fővédnöki különdíjat (amit a minősítés során a legtöbb pontot elért strand részére ajánlott
fel Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő) a gyenesdiási Diási Játék Strand kapta.
- A Balaton .Legzöldebb" Strandja különdíjat a Herman attó Intézet ajánlotta fel és a községi
strand kapta Balatongyörökön.
- A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke különdíjat ajánlott fel, egy
kiemelkedő Veszprém megyei strand részére, ezt a Balatonudvari Fövenyesi Strand kapta.
- A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját, a Zamárdi Nagy Strand kapta,
- A Zala Megyei Önkormányzat különdíját a vonyarcvashegyi Lido Strand kapta.
- Öt csillagos zászlót, 12 strand kapott
- Négy csillagos zászlót, 15 strand kapott
- Három csillagos zászlót 6 strand kapott,
- Két csillagos zászlót 1 strand kapott ebben az évben.

XVI. Balatoni Borok Versenye, 2018-ban is megrendezésre került. A Földművelésügyi
Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás, a nevezési díjakkal
együtt lehetővé tette, hogya rendezés költségeit fedezni tudjuk. A verseny a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának, a Pannon Egyetem Georgikon Karának és a Balatoni Borvidéki Borrégió
szakmai védnöksége alatt zajlott. A borverseny szakmai irányítását és bonyolítását a Pannon
Egyetem Georgikon Karának Kertészeti Tanszéke biztosította. A borminták a borrégió 5
borvidékéről 43 termelőtől 158 minta nevezett.
A bírálatot 2018. május 31-én tartottuk, a bírálók között a borászok mellett, szakújságíró,
borkereskedő is volt. Megválasztásra került a Balatoni Borrégió legjobb fehér, vörös, rozé,
gyöngyöző-pezsgő és desszert bora. A bírálat során 3 nagyarany, 47 arany, 96 ezüst és 11 bronz
minősítés született.
A díjkiosztó június 29-én a Balatonfüredi Yacht Club-ban került megrendezésre, ahol

a Balatoni borrégió legjobb fehér bora címet a Garamvári Szőlőbirtok nyerte el,
a legjobb vörös bor címet a Bujdosó Pincészet kapta,
a legjobb rozé bor címet a Hoffman Pince kapta,
a legjobb pezsgőt a Garamvári Szőlőbirtok készítette, és
a legjobb desszertbor elismerést a Bezerics Borház nyerte el.

A "Balaton-party"-ra, az idén harmadszor 2018. október 12-én került sor Szigligeten a Községi
strandon, ahova meghívást kapnak a tag önkormányzataink polgármesterei, társszervezeteink
vezetői, a térség országgyűlési képviselői, valamint a sajtó képviselői. A rendezvény fő célja, a
hagyománynak megfelelően a balatoni hal, és a térségi borok népszerűsítése, kötetlen
hangulatú közös ebéd elfogyasztása közben.
Ebben az évben jelen voltak a székelyföldi Udvarhely Környéki Tízek Szövetségének
polgármesterei is, ezért a program része volt az Együttműködési Megállapodásunk
megújításának ünnepélyes aláírása is.

A Balatoni Szövetség a Balatoni Körrel együttműködve részt vesz a (balatoni összetartozás
ünnepe) BALATON NAPJA rendezvény szervezésében is, amit 2018-ban május 26-án
tartottunk.

Az "Év Balatoni Háza" építészeti díjpályázatot ebben az évben indítottuk el, a Nők a Balatonért
Egyesülettel együttműködve. A pályázat lebenvolftását a Miniszterelnökség Építészeti és
Építésügyi Helyettes Államtitkársága támogatta. A BKÜ területén épült, 2015. január 1. után



használatba vett épületekkellehetett 2018. augusztus 31.-ig pályázni, három kategóriában: Az
év balatoni lakóháza, középülete és üdülő/gazdasági épülete.
A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel,
figyelemfelhívás a Balaton környezetében épített példaértékű épületekre.
A bíráló bizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három
érintett megye építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője kapott helyet. A
bizottság elnöke Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár volt.
2018. október 26-án, került sor az ünnepélyes díjkiosztó ünnepsége a tihanyi Apátsági Rege
Cukrászdában, ahol az alábbi díjak kerültek kiosztásra:
- az Év Balatoni Lakóháza: Dörgicse, Portushome (tervező: Kovács D. Barna)
- az év Balatoni Üdülőépülete: Fonyód, nyaraló (felelős építész: DénesGvörgv)
- az Év Balatoni Középülete: Alsóörs. Marina Kikötőépület és Hotel (felelős építész: Szilvási
Attila)
- a Nők a Balatonért Egyesület különdíját kapta: Pusztaszemes Dióliget lakóház

(tervező: Villányi Norbert, V. Marton Rozália)
- a Balatoni Szövetség különdíját kapta: Csopak, Schieszl pince (felelős tervező: Tóth Péter)
- a Magyar Építőművészek különdíját kapta: Tihany, Vitorlásiskola
(tervezők: Völgyi Botond, Székely György)

A Balatoni Szövetség aktívan részt vesz a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny
Szervező Bizottságának munkájában. Ezek ülésein és a Bíráló Bizottságban is részt veszünk. A
Szövetség minden évben, így az idén is három külön díjat ajánlott fel az arra érdemes, nevezett
balatoni településeknek.
A díjak átadására 2018. november 16-án került sor Nagykőrösön.

Balatonfüred, 2019. március 19.

Balassa Balázs
elnök sk.



Beszámoló a 2018. évi csípőszúnyog-gyérítésről

2018. évben - hasonlóan az előző évihez - a csípőszúnyogok gyérítése az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( OKF ) és az Önkormányzatok szervezésében egyaránt zajlott.
A Balatoni Szövetség az Önkormányzatok megbízásából a szervezési feladatokat látta el, továbbá
saját forrásból egy légi biológiai és egy légi kémiai gyérítést végeztettünk el.

Az OKF országos program keretében egy légi biológiai és két légi kémiai gyérítés történt a
régióban. A kezeléseket bővítették az igény szerinti, földi kémiai gyérítések .

Az elvégzett csípőszúnyog-gyérítések hatékonysága a szakértői csoport merési eredményei szerint
átlagosan 84,0 - 87,0 % közötti volt.

A csípőszúnyogok imágói 5-6 hétig élnek. Ebben az évben a megszokottnál - az év eleji
csapadékosabb időjárás miatt - korábban jelentek meg a Balatoni Szövetség településen, ~
megfelelő időközönként jelentkező csapadékhullásoknak köszönhetően pedig hosszú ideig és
folyamatosan jelen voltak. A szúnyogok az ismétlődően visszatérő kánikulai periódusokban a magas
hőmérsékleti értékek miatt nem csak a szokásos esti rajzási időszakban, de szinte az egész éjszaka
támadták a szabadban tartózkodókat.

2017. évtől az OKF külön forrást nem kapott a turisztikai régiók szúnyogmentesítésére, így -az
ország többi területéhez hasonlóan - a Balaton régióban is csak az alapvető védekezési feladatok
kerültek végrehajtásra.

Ismeretes, hogy 2018.október 31. -én a korábbi közbeszerzési eljárás szerinti szúnyoggyérítési
engedélyünk lejárt, ezért a Balatoni Szövetség november 21.-i közgyűlésén új eljárás megindítására
hozott határozatot. A határozatnak figyelembe vette azt a tényt, hogy a jövőben a légi védekezésről
át kell állni a földi kémiai (ULV) védekezésre a hatályos EU jogszabályi változások és elvárások
szerint.

Tekintettel a fenti bizonytalan tényezők negatív hatására az Önkormányzatoknak az elmúlt évekhez
képest nagyobb anyagi terhet kell vállalni, amely azt jelenti, hogy saját forrásból legalább
4 gyérítést kell tervezni 2019. évre.

2018. évben a Pannónia Központ Kft folytatta tenyészőhelyek figyelését (frissítését) és a
rendelkezésre álló digitális állományok terepi vizsgálatokkal való aktualizálását. Az írásos
jelentésükből kiemelem: "Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a következő években is indokolt
minden év kora tavaszi időszakában történő biológiai kezelésre való felkészülés, valamint a
tenyészőhelyek hóolvadástól kezdődően történő nyomon követése." Az országos sZÚllyoggyérítési
program általában pont e korai biológiai gyérítések elvégzésére nem ad lehetőséget ( ekkor
általában még nem kezdődik el)- ahogy az augusztus 20. utáni ( évről évre egyre indokoltabb )
kémiai gyérítésekre sem ( akkorra már befejeződik). Jelenleg Magyarországon a Balatoni Szövetség
koordinálásával történik a legnagyobb területen és szakértelemmel történő, évtizedekre visszanyúló
tapasztalatok alapján történő, modern biológiai kezelésekre alapozott szúnyoggyérítés.

Balatonfüred, 2019.03.15. , /'
4>/~~

Sárközi Arpád sk.
anácsadó


