
JEGYZŐKÖNYV 
a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről 

 
 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 
Napirend: A mellékelt meghívó szerint 
 
Balassa Balázs elnök: Bejelenti, hogy az Alapszabályunk értelmében a Közgyűlésre 10.30-kor 
kerül sor, mivel az eredeti időpontban nem volt határozatképes. 
 
Tósoki Imre, polgármester Tihany: Mint házigazda köszönti a jelenlévőket, örül a csatlakozó 
új tagoknak és az együttműködési megállapodásokat is nagyon fontosnak tartja, szeretné még 
javasolni a Limnológiai Kutatóval való együttműködést is. 
 
Balassa Balázs elnök: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a vegyes ügyek keretében a vasárnapi 
nyitvatartással, a kutya fürdetéssel, illetve az elnökségi ülésen tárgyalt kőberakó témájával is 
szeretne röviden foglalkozni. 
 
Balassa Balázs elnök: 10.30-kor köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv vezetőnek felkéri Zalatnayné Kila Anikót, jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Huszár Zoltán, és Fabacsovics Zoltán elnökségi tagokat javasolja, kéri a 
közgyűlést, hogy fogadják el. 
A közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 

1. Napirend 
  
Balassa Balázs elnök: Első napirend a tagfelvétel, nagyon fontosnak tartja és örömtelinek érzi, 
hogy a Szövetség bővül, és ezzel erősödik. Két önkormányzat képviselőtestülete döntött úgy, 
hogy csatlakozni szeretne a Balatoni Szövetséghez Kisapáti és Nemesgulács községek, az 
Alapszabályunk szerint a közgyűlésnek jóvá kell hagyni. Pártoló tagként a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. jelezte csatlakozási szándékát, kéri a közgyűlést, hogy fogadja 
el. 
 
12/2015(2015.11.03.) számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslatára elfogadja Kisapáti község 
csatlakozását a Balatoni Szövetséghez. 
 
A Közgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadta. 
 
13/2015(2015.11.03.) számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslatára elfogadja Nemesgulács község 
csatlakozását a Balatoni Szövetséghez. 
 
A Közgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadta. 
 
14/2015(2015.11.03.)számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslatára elfogadja a Balatoni Halgazdálkodási 



Nonprofit Zrt. csatlakozását pártoló tagként a Balatoni Szövetséghez. 
 
A Közgyűlés a határozatot egyhangúan elfogadta. 
 

2. Napirend 
Balassa Balázs elnök: A második napirendünk az együttműködési megállapodások megkötése, 
megújítása, felkéri Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkárt, hogy ismertesse a közgyűléssel. 
 
Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy nyolc együttműködési 
megállapodásról van szó, amiből ötöt újítunk meg, mivel már nagyon régiek és elavultak 
(Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége, Balaton Fejlesztési Tanács, Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatósága, Nők a Balatonért Egyesület, Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetsége) és 
három újat kötünk, (A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni 
Marketing Igazgatósága, és a Pannon Egyetem) az előterjesztés szerint. 
 
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. 
 
16/2015(2015.11.03.)számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balaton Fejlesztési 
Tanács és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a mellékelt együttműködési 
megállapodás alapján. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
20/2015(2015.11.03.)számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Magyar Turizmus 
Zrt. Balatoni Marketing Igazgatósága és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést 
a mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 
 
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. 
 
 
22/2015(2015.11.03.)számú határozati javaslat 
A Balatoni Szövetség közgyűlése az elnökség javaslata alapján jóváhagyja a Balaton-parti 
Fürdőegyesületek Szövetsége és a Balatoni Szövetség között létrejövő együttműködést a 
mellékelt együttműködési megállapodás alapján. 
 
A Közgyűlés a fenti határozatokat egyhangúan elfogadta. 
 

3. Napirend 
Balassa Balázs elnök: A harmadik napirendünk a beszámoló a szúnyoggyérítésről, a 
beszámolót minden jelenlévő megkapta (melléklet), kéri a közgyűlést, hogy fogadják el. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szúnyoggyérítésben érintett önkormányzatok a 
közeljövőben meg fogják kapni azt a térképet, ami alapján az irtás történik a területükön, hogy 
lássák pontosan és esetlegesen ezt tudják módosítani a jövő évre vonatkozóan. 
 
A Beszámolót a 2015. évi szúnyoggyérítésről a Közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 

4. Napirend 
Balassa Balázs elnök: A negyedik napirendünk a Horgászat a Balatonon (a behúzós horgászat 
kérdése), felkéri Szári Zsoltot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy 
tartsa meg az előadását. (melléklet) 
Fabacsovicsné Kovács Krisztina titkár: Ismerteti a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
megkeresésére visszaérkezett válaszokat az önkormányzatoktól (melléklet) 
 

5. Napirend 
Balassa Balázs elnök: A vegyes ügyek keretében elmondja, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztériumban tárgyalt a vasárnapi zárva tartás miatt, ahol kisebb módosításokat 
kezdeményezett: az adventi négy vasárnapi nyitva tartás helyett, nyáron tarthassanak nyitva 
a régióban, az eddigi öt helyett nyolc vasárnapot lehessenek nyitva az üzletek és ezzel 
megoldódna a szezon, a 200 négyzetméternél kisebb üzletekben alkalmazottakat is 
bevonhassanak a hétvégi munkába. 
A strandüzemeltető önkormányzatoknál felmerült problémaként a kutyás strandok, 
kutyafürdetés témája, utánajártak: nem teszi lehetővé a jogszabály az ÁNTSZ nem engedélyezi 
hiába engedné meg a strand üzemeltetője. 
Az elnökségi ülésen is téma volt a kőberakó hiánya a Balatonon, a BAHART ismét szeretné 
üzemeltetni a pálkövei kőberakót, amit támogatni kell, és megtesszük a megfelelő lépéseket. 
A déli partról jelezték, hogy fontos lenne foglalkozni az iszap kérdéssel, vannak olyan 
önkormányzatok ahol, az elmúlt időszakban a strandok vonatkozásában jelentősebb iszap 
mennyiség jelent meg, pillanatnyilag erre nem látunk forrást. Az elnökség is úgy gondolja, hogy 
környezetvédelmen belül lenne lehetőség erre forrást találni. Türelmet kérünk, lássuk meg, 
hogy milyen fejlesztési források vannak, akkor tudunk lépni és a megoldást megkeresni.  



Megkeresést kaptunk egy Makovecz Imre tervezte vízikápolna ügyében, egy védett jól 
megközelíthető helyet keresnének neki az északi parton. Ebben óriási lehetőségek vannak 
turisztikai szempontból is, kérjük ahol erre lehetőséget tudna biztosítani az jelezze. 
 
Keszey János polgármester Balatonalmádi: A nádasok terjedéséről – elveszi a helyet a 
strandokon, egyre növekszik a nád állomány ami gondot okoz, a nád vágásának a lehetősége 
nem megoldott, ennek a legális lehetőse lenne a kérdés.  
 
Balassa Balázs, elnök: Balatonfüreden a Kék Hullám Zászlós fórumon ez téma volt, van a nád 
kivágására lehetőség, fel kell venni a kapcsolatot a nemzeti Park igazgatósággal, időben el kell 
indítani az eljárást és a nád gyérítésére van lehetőség.  
 
Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója: Megköszöni, hogy a Balatoni Szövetség 
a kőberakó ügyét a zászlajára tűzte, vannak közös ügyeink az önkormányzatokkal, amiben 
együtt kell működni, az egyik a kőberakó. Jelenleg nincs kőberakási lehetőség uszályba a 
Balatonon, a többi lehetőség egyáltalán nem hatékony, tehát mindenképpen az a cél, hogy a 
pálkövei kőberakó ismét működhessen, amiért a segítséget kéri. 
A másik közös téma a kotrás, a strandok kotrásánál el kellene távolítani a lágy iszapot, 
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a BAHART a most megnyíló uniós pályázati lehetőségek 
keretében dolgozik egy olyan technológián, ami jövőre nézve ezt a lágyiszap eltávolítást 
hatékony módon meg tudja oldani. Kéri, hogy ezt minden fórumon támogassák. 
 
Péter Károly Vonyarcvashegy polgármestere: Elmondja, hogy a behúzós horgászatot a 
verseny idejére szívesen látja egy bizonyos partszakaszon, de vannak olyan szakaszok ahol a 
nád és a magas vízállás elviszi a partot, ezért partfal rehabilitációt szeretnének valahogy 
véghezvinni, legalább kőszórással szeretnék megoldani. Honnan tudnánk erre forrást találni. 
 
Balassa Balázs elnök: Ha egy partvédő mű megépül, annak sok funkciót lehet adni, ezért 
nagyon fontos. Itt is látszik, hogy a kőberakó, a sétány, a nád, a partfal, a horgászat ez mind 
összefügg és egységesen kell kezelni. Az lenne a kérése, hogy minden önkormányzat írja le és 
juttassa el a problémáját a Szövetséghez, mert csak így tudunk megoldást keresni és kezelni a 
problémát. 
 
Balassa Balázs elnök: Megköszöni a részvételt, és a közgyűlést bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

Zalatnayné Kila Anikó 
jegyzőkönyv vezető 
     

  
 
Fabacsovics Zoltán       Huszár Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 
 



 
 


