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2. Napirend 

Együttműködési megállapodások megkötése, megújítása 
 

2.1. A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége és a Balatoni Szövetség 2004-ben írt 
alá együttműködési megállapodást, mely azóta nem került megújításra. A két 
szervezet folytatni kívánja az együttműködést a mellékelt együttműködési 
megállapodás alapján. 
 

15/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balatoni Civil 
Szervezetek Szövetsége és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 
 

2.2. A Balatoni Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség között érvényben levő 
együttműködési megállapodás 2004-ben kelt, azóta nem lett megújítva. A két 
szervezet a meglevő szoros együttműködést folytatni kívánja, ezért új együttműködési 
formákat is tartalmazó megállapodás tervezet született a mellékelt dokumentum 
szerint. 

 
16/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balatoni 
Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 
 

2.3. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és a Balatoni Szövetség között 
2007-ben született egy együttműködési megállapodás, ezt idén tavasszal egy 
pályázathoz készült eseti megállapodás követte. A két szervezet folyamatos 
kapcsolatot tart fenn, segítve egymás munkáját. A mellékelt együttműködési 
megállapodás tartalmazza az együttműködés további lehetőségeit is. 

 
17/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést 
a mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 
 

2.4. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Balatoni Szövetség eddig nem 
állt hivatalos kapcsolatban, ugyanakkor több esetben már együttműködött a Balatont, 
a balatoni halászatot, horgászatot érintő kérdésekben. A mellékelt együttműködési 
megállapodás rögzíti a további együttműködés kereteit. 

 
18/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a 
mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 



 
2.5. A Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület és a Balatoni Szövetség 

együttműködési megállapodása 2004-ben született, azóta felülvizsgálva, módosítva 
nem volt. A két szervezet folytatni kívánja az eddigi együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodásban szereplő pontokban. 
 

19/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Nők a Balatonért 
Közhasznú Egyesület és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 
 

2.6. A Balatoni Szövetség hosszú évek óta együttműködik a Magyar Turizmus Zrt. 
Balatoni Marketing Igazgatóságával. A két szervezet között 2015 tavaszán egy 
pályázathoz eseti együttműködési megállapodás készült, ennek véglegesített változata 
a mellékelt együttműködési megállapodás, mely szorosabbá teszi a két szervezet 
meglevő kapcsolatát. 

 
20/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Magyar 
Turizmus Zrt. és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt 
együttműködési megállapodás alapján. 
 

2.7. A veszprémi Pannon Egyetem a régió tudásközpontja, mely több területen is 
foglalkozik a Balaton, mint tó, illetve térség kutatásával. A Balatoni Szövetség a 
mellékelt együttműködési megállapodással a két szervezet között kialakítandó 
szorosabb kapcsolatot szeretné megpecsételni, illetve további együttműködések 
kialakítását megindítani. 

 
21/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Pannon Egyetem 
és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt együttműködési 
megállapodás alapján. 
 

2.8. A két szervezet közötti együttműködési megállapodás a legrégebbi -1994-es 
keltezésű-, melyet az aláírás óta nem vizsgáltak felül, nem újítottak meg. A két 
szervezet rendszeresen együttműködik a Kék Hullám Zászló strandminősítés során, a 
kapcsolattartás rendszeres. A mellékelt új megállapodás a további sikeres 
együttműködést segíti elő. 

 
22/2015 (2015.11.03.) számú határozati javaslat: 

A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balatonparti 
Fürdőegyesületek Szövetsége és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a 
mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 
 
 
Balatonfüred, 2015. október 19. 
 
              Balassa Balázs 
            elnök 


