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6.Napirend 
Beszámoló a Balatoni Szövetség 2015. évi munkájáról. 

 
1. Legfontosabb rendezvényeink 

 
1.1. Kibővített elnökségi ülés Örvényes, 2015 január 28. 

 
Pécseli Péter, a Vízügyi Igazgatóság Siófoki Kirendeltségének vezetője előadást tartott a 
Balaton vízszintjének kérdéséről. Elhangzott, hogy 2014. június 18-án kezdeményezte a 
KDTVIZIG a Balaton felső szabályozási szintjének 120 cm-re történő megemelését a Közép-
dunántúli Vízügyi Hatóságnál. 

 A Balatoni Szövetség a továbbiakban is támogatni tudja a Balaton ideális vízszintjének 120 
cm-en történő megemelését, de jelenleg nem állnak fenn ennek a feltételei. A jelenlegi állapotok 
alapján nem támogatható a vízszint azonnali emelése, mert elmaradtak azok a fejlesztések, 
melyeknek meg kellett volna előznie az előző, az 1990-es évek végén született döntést a vízszint 
100 cm-ről 110 cm-re történő megemeléséről.  

Felmerültek olyan kérdések is, hogy miképp változik a Balaton jogi határa, vagy éppen a 
Balaton területe. Ez megmaradt megválaszolandó kérdésként.  

Az előadás kitért a jelenlegi zagyterek kapacitására, az iszapkotrásból származó iszap 
elhelyezésének lehetőségeire.  Jelenleg két komoly kapacitással és engedéllyel rendelkező 
zagytározó működik a Balatonnál (Balatonfűzfő 3-as, Balatongyörök 5-ös).  

 A következő napirendi pontban Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a halászat Balatonon történő leállítását követő 
változásokról. Az előadások alapján egyértelművé vált a Balatoni Szövetség elnöksége 
számára, hogy a Balatonon a halászat betiltásának célja a horgászturizmus erősítése volt. Ezzel 
egyetért az elnökség, de elengedhetetlen a halászat leállításából fakadó következmények 
megnyugtató kezelése és a horgászturizmus feltételeinek megteremtése. Egyértelművé vált, 
hogy komoly fejlesztésekre van szükség a minőségi horgászturizmus feltételeinek biztosítása 
érdekében. Főleg az északi parton fogalmazódik meg a kérdés, hogy tudunk-e kulturált és 
szabályos horgászati lehetőséget biztosítani a térségben élő és a horgászat céljából idelátogató 
horgászok számára. Jelenleg nagyon kevés a legális csónakkikötő száma. Ennek okát 
elsősorban az anyagi források hiányában, valamint a kikötők megvalósítását megelőző 
engedélyeztetési eljárás évekig tartó folyamatának problémájában látjuk.  

1.2. Közgyűlés Szigliget, 2015. március 13. 

A közgyűlésen adták át a Balaton Díjakat. Elismerésben részesült Bartsch János, a „Mozdulj 
Balaton” főszervezője, Dr. Lázár János (posthumus) a Balatoni Szövetség volt titkára, valamint 
Schildmayer Ferenc Balatonalmádi város nyugállományú alpolgármestere.  

Három új taggal bővült a Balatoni Szövetség: Balatonendréd, Káptalantóti és Ordacsehi, 
Veszprém városa pártoló tagként lépett be a Szövetségbe. 

 



1.3. Fórum „A Balaton közlekedési helyzete.” címmel Lepsény, 2015. május 6. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium két előadót biztosított: Papp Bernadett NFM Közlekedési 
Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Közúti és Kötöttpályás Projektek 
Főosztály főosztályvezetője, valamint Holnapy László NFM Közlekedési Infrastruktúra 
Főosztály Közúti Osztály főosztályvezető-helyettes.  Az előadók a jelenleg is zajló fejlesztések 
mellett kitértek a következő, 2020-ig tartó fejlesztési időszakban megvalósuló beruházásokra. 

Összességében megállapítható, hogy az országban komoly közút és kötöttpályás fejlesztések 
valósulnak meg, de sajnos ez a Balaton északi partja vonatkozásában kevésbé tapasztalható. 
Örvendetes, hogy a déli part kötöttpályás hálózatának fejlesztése zajlik és a következő években 
is folytatódik. A Balaton Szövetség tagsága aggályosnak tartja, hogy a kormány nem tervezi a 
84 főút, az M9-es autópálya, vagy éppen a 8-as főút és a Balatont összekötő Tapolcai út 
fejlesztését. Ezek a fejlesztések elengedhetetlenek a Balaton hossztávú turisztikai fejlődése 
tekintetében.  

A második részben a Kerékpáros turizmus lehetőségeiről és az ehhez szükséges fejlesztésekről 
hallgathattunk meg előadásokat. A két előadást Mihálffy Krisztina Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztési Osztály osztályvezető és Németh 
Zsolt a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet ügyvezetője tartották. A Balatont érintő két 
komolyabb fejlesztést mutatott be az osztályvezető asszony. Az egyik a Budapest és a Balaton 
közötti 106 km hosszú kerékpárút fejlesztés. Ez a beruházás a Szövetség véleménye szerint is 
fontos, hiszen jelenleg nincsenek olyan kerékpárutak, melyek „behoznák” a kerékpáros turistát 
a Balatonhoz. A másik fejlesztési elképzelés a Balatoni Bringaút korszerűsítése, fejlesztése.  

1.4. Fórum „A háttértelepülések helyzete.” címmel Zalavár, 2015. július 22. 

 Oláh Miklós a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft társadalomkutató csoportjának 
vezetője előadást tartott a Balaton térségében tervezett fejlesztésekről, majd a résztvevők 
ismertettek néhány aktuális problémát a kistelepülések életéből. Ezek: a települések 
elöregedése, közbiztonsági gondok, elégtelen közlekedési kapcsolat, fejlesztési elképzelések 
megvalósításának külső segítség igénye, központosítási törekvések a kormány részéről. 
Felmerült a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal való együttműködés nehézkessége, a sármelléki 
reptér helyzete és a települések jobb együttműködésének kialakítása is. 

1.5. Kék Hullám Zászló strand- és kikötő minősítés záró rendezvény Balatonfüred 2015. 
szeptember 28.  

A rendezvényen előadást tartott Varga-Dani Barbara (Magyar Turizmus Zrt), dr. Fadgyas 
Erzsébet (Somogy megyei ÁNTSZ), Kató László (MEOSZ), dr. Nagy Lajos (Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság). A Balatoni Szövetség tájékoztatása szerint: az idén három 
kategóriában adott ki a Szövetség különdíjakat ezek kétévente fognak ismétlődni, hogy az 
üzemeltetőknek legyen elég idejük a megfelelő fejlesztésekre. Jövőre két új kategóriát indít a 
szövetség. Áder János köztársasági elnök úr klímavédelmi törekvéseihez csatlakozva a Balatoni 
Szövetség jövőre keresi a Balaton legzöldebb strandját, ebben partnerünk a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága lesz. A legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező strandot 
szeretnénk megtalálni. Néhány a tervezett bírálati szempontok közül: a víztakarékosság 
(víztakarékos csaptelepek, WC öblítők), melegvíz előállítás napenergiával, szelektív 
hulladékgyűjtés, autó helyett kerékpárhasználat ösztönzése.  2016-ban a másik különdíj a 
Balaton akadálymentes strandja cím lesz. A minősített strandok közül az kapja, amelyik 
legelőrébb jár az akadálymentesítés terén Az akadálymentes strand különdíj odaítélésében a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége lesz a partnerünk. 



 

1.6. Közgyűlés Tihany, 2015. november 03. 

A közgyűlésen két új taggal (Kisapáti  és  Nemesgulács)  bővült a Szövetség, valamint egy 
pártoló taggal, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel.  

A közgyűlés nyolc együttműködési megállapodásról döntött, amiből ötöt megújított, 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 új, (A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, a 
Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Marketing Igazgatósága, és a Pannon Egyetem) 

 

2. Hagyományos tevékenységeink 
 

2.1. Kék Hullám Zászló strandminősítés 

Az idei évben több változás és újdonság lett bevezetve. A jelentkező strandoknál a kötelező 
elvárások (vizimentés, ÁNTSZ jegyzőkönyv) helyett a látogatók kényelmét, komfortját 
biztosító szolgáltatások színvonala került vizsgálat alá. 

A strandokat az elmúlt évektől eltérően idén „működés” közben vizsgálta a Szövetség, így az 
ellenőrzést végző bizottság a strandot igénybevevő turisták szemével tapasztalhatta meg a 
szolgáltatásokat.  

Idén a minősítés során a strandok színvonala egy, két és három csillaggal lett minősítve, 
valamint a nevezett strandok közül megválasztásra került a Balaton családbarát, kerékpáros-
barát, a legsportosabb, illetve a legjobb szabad strandja is. 

Fontos megjegyezni, hogy nem minden nevező strand kapott Kék Hullám Zászlót. A nevezett 
strandok közül idén 8 lett három-, 14 kettő- és 6 egycsillagos minősítésű.  

2015-ben a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat osztotta ki: 

- a Balaton családbarát strandja a balatonfüredi Esterházy strand (a különdíjat felajánlotta az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága, átadta 
Fűrész Tünde család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár) 

- a Balaton kerékpáros-barát strandja a balatonberényi Községi strand (a díjat felajánlotta a 
Csepel Zrt.) 

- a Balaton legsportosabb strandja a vonyarcvashegyi Lidó strand (a díjat felajánlotta a 
PLASTOBO Sportszergyártó Kft. Sárbogárd) 

A fenti különdíjas strandok a Magyar Turizmus Zrt. által felajánlott vándorserlegeket is 
megkapták, melyet Varga-Dani Barbara, az MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing 
Igazgatóságának vezetője adott át. 

Dr. Ruszinkó Ádám államtitkár, a rendezvény fővédnöke a legjobb balatoni szabad-strandnak 
ajánlott fel különdíjat, ezt idén a balatonboglári Platán strand kapta. 

A Nők a Balatonért Egyesület a minősítés során legtöbb pontot elérő strandnak különdíjat 
ajánlott fel, ez a balatongyöröki Községi strand lett. 

 



 2.2. Csípőszúnyog gyérítés 

A csípőszúnyogok gyérítése a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött szerződésben rögzített célok és 
feltételek szerint – a korábbi évekhez hasonlóan – a Balatoni Szövetség szervezésében történt 
2015. évben is a Balaton térségében. A támogatási szerződés célja a turizmus élénkítése. Ennek 
érdekében a biológiai és kémiai úton történő csípőszúnyogok elleni védekezés minél szélesebb 
körben és minél nagyobb hatékonysággal történő megvalósulása az elsődleges feladat.A 
kitűzött cél eléréséhez a védekezést úgy szerveztük, hogy a Pannónia Központ Kft. független 
szakértőként – a tenyészőhelyek folyamatos figyelésével – határozta meg az optimális időt a 
gyérítési műveletek végrehajtására. A gyérítési munkákat a Corax Bioner Zrt. látta el. 

Az önkormányzatok teljesítették a befizetéseket, így a szakértői munka végzésének és az általuk 
előírt védekezéseknek pénzügyi akadálya nem volt. Az Országos Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség országos programjába is be tudtunk kapcsolódni, így a területünkön két légi 
kémiai irtás költségmentesen történt. 

A Balatoni Szövetség elnöksége a szakmai és pénzügyi beszámolókat két ülésén megtárgyalta. 
A Magyar Turizmus Zrt-vel a 2015. júliusban aláírt szerződés szerinti elszámolás megtörtént. 
Mindezek együttes hatásának köszönhetően megfelelő tartalékunk keletkezett a 2016. évi 
szúnyoggyérítés indításához. 

 2.3. Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 

Hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Virágos Magyarországért idei verseny szervező 
bizottságában és három különdíjat adtunk át a díjkiosztó ünnepségen. A Balaton Szövetség 
különdíját kapták:  Paloznak, Balatonföldvár, Balatonszemes. 

2.4. Balatoni régiós borverseny Badacsonytomaj, 2015 július 31. 

Hat év kihagyás után 2015. évben újra megrendezésre került a térség egyetlen régiós 
borversenye. 104 borral neveztek a boros gazdák (41 borászat) a balatoni borrégió hat 
borvidékéről. Az esemény fővédnöke V. Németh Zsolt államtitkár volt, a szakmai zsűri a 
Balatoni Borok Mestere címet Légli Ottónak adta egy 2013-as rajnai rizling borra. Két 
nagyaranyérem, 27 aranyérem, 66 ezüst és 7 bronz és egy oklevél került kiosztásra. 

 

3. Érdekképviselet 
 

3.1.Vasárnapi zárva tartás 

Tavasszal levélben kerestük meg a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a Balatoni Kiemelt 
Üdülőkörzetbe tartozó településeken működő kereskedelmi vállalkozások, üzletek mentességet 
kapjanak a vasárnapi kötelező zárva tartás szabályozása alól. 
Ezt a mentességet minimum az öt hónapos (május 1-től szeptember 30-ig) nyári szezonra 
kértük.  
Az egyeztetések szeptemberben folytatódtak. A Szövetség a nyári tapasztalatok és az 
egyeztetést követően finomította álláspontját, és a következő javaslatot tette: A 2014. évi 
CII. Törvény adta 4 adventi vasárnapi, és 1 szabadon választott, de bejelentési kötelezettséghez 
kötött vasárnapi lehetőséggel gyakorlatilag nem tud élni, mivel az adventi időszakban nincsen 
jelentős vendégforgalom. Ezért azt szeretnénk, hogy a kormány ne szabályozza le, mely 
vasárnapokon lehessenek nyitva az üzletek, hanem térségenkénti turisztikai, lakossági 
igényeknek megfelelően dönthessék el, melyik vasárnapokon tartanak nyitva. Javaslatunk, 
hogy ne 5, hanem 8 vasárnapban határozzák meg, ezen napok számát, továbbá a Kiemelt 



Üdülőkörzetekbe tartozó településeken a 200 m2-nél kisebb üzletekben vasárnap is 
dolgozhassanak alkalmazottak, de ezért kiemelt bérezésben részesüljenek. 
 
3.2. IFA 

Ugyancsak a Nemzetgazdasági Minisztérium felé fogalmaztuk meg az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos álláspontunkat.  

Ahogy a sajtóból is értesülhettünk róla, a kormány részéről felvetődött egy olyan javaslat, 
miszerint megszüntetésre kerülne - az eredetileg a helyi turizmus támogatására bevezetett  
idegenforgalmi adó (ifa), valamint a hozzá kapcsolódó állami támogatás.  

Ez a törekvés elfogadhatatlan a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége részére, mivel a 
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben működő több mind 40 önkormányzat a beszedett ifa, illetve 
annak állami kiegészítése nélkül, nem lesz képes a turizmust „szolgáló” alapfeladatok 
ellátására. A Balatonnál egy ilyen döntés esetén több milliárd forinttal kevesebb jut majd évente 
a települések fejlesztésére, szépítésére, az alapvető szolgáltatások működtetésére. 

Kértük, hogy az idegenforgalmi adó és az ahhoz tartozó állami támogatás szabályozásának 
jelenlegi formában történő megtartása mellett, inkább még újabb kormányzati forrásokkal 
segítsék az idegenforgalmi ágazat fejlődését, valamint a kormány vizsgálja meg a szálláshely 
bérbeadására vonatkozó ÁFA csökkentésének lehetőségét, mert ez komoly segítséget jelentene 
az ágazatnak! 

3.3. Pénzügyi számviteli adatszolgáltatás és beszámolási kötelezettség 

Levéllel fordultunk a Belügyminisztérium felé, melyben jeleztük a pénzügyi számviteli 
adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettséggel járó problémákra. 

A Balatoni Szövetség felhívta a figyelmet, arra hogy a pénzügyi számviteli adatszolgáltatási és 
beszámolási kötelezettség, milyen lehetetlen, néha megoldhatatlan feladat elé állította a 
pénzügyben dolgozókat. Ez a probléma nemcsak a BKÜ területén működő önkormányzatoknál- 
jelentkezik, országos gondról van szó. 

Az önkormányzati dolgozók anyagi megbecsülése nélkül hosszútávon lehetetlenné válik az 
önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához szükséges munkatársak megtartása. 

 A havi beszámolási kötelességet a kormány az átgondolatlan hitelfelvételek elkerülése miatt 
léptette életbe, de az önkormányzatok ma már csak engedéllyel vehetnek fel hitelt, ezért 
elvesztette létjogosultságát a havi beszámolók készítése. A kormány kezdeményezze ennek 
megszüntetését és az adatszolgáltatás vonatkozásában térjen vissza a negyedéves beszámolási 
kötelezettséghez. 

Annak érdekében, hogy a jó szakembereket az önkormányzati hivatalok meg tudják tartani, 
kiemelkedően fontos lenne a dolgozók anyagi elismerésének javítása. A kormány támogassa a 
köztisztviselők béremelését (illetményalap emelése), mivel az önkormányzati szférában 8 éve 
volt utoljára béremelés. Hosszútávon elengedhetetlen lenne egy köztisztviselői életpálya 
modell kialakítása. 

3.4. Közreműködés a „Jelentős vízgazdálkodási kérdések a Balaton részvízgyűjtő 
területén” című anyag elkészítésében. 

A Balatoni Szövetség az Országos Vízügyi Igazgatóság által társadalmi vitára bocsájtott JVK 
vitaanyaghoz összegyűjtötte az érintett önkormányzatok véleményét, majd azt továbbította az 



Igazgatóság felé. Többször véleményezte mind szóban, mind írásban a vitaanyagot, majd az ez 
alapján készül tervet. Észrevételei beépítésre kerültek a Vízgyűjtő gazdálkodási tervbe. 

3.5. Közreműködés az építésügy átalakítását szolgáló törvényhozásban. 

A Balatoni Szövetség képviselői a Miniszterelnökségen személyes egyeztetésen vettek részt 
Kolossa József főosztályvezetőnél az építésügyben tervezett átalakításokkal kapcsolatban. Az 
egyeztetés után a képviselt álláspontjukat írásban is eljuttatták a Miniszterelnökséghez. 

 
Balatonfüred, 2016. március 7. 
 
 
        Balassa Balázs 
       a Balatoni Szövetség elnöke 
                 sk. 


