
Előterjesztés 

a Balatoni Szövetség 2017. március 22.-én tartandó közgyűlésére. 

4. Napirend. 

Beszámoló a Balatoni Szövetség 2016. évi munkájáról. 

1. Legfontosabb rendezvényeink 
 

1.1.Balatoni kerekasztal Balatonfüred, 2016 január 20. 
 

 A Balatoni Szövetség a TDM-ek kérésének eleget téve felvállalta, hogy a Balaton régióban a 
mai napig nem létező térségi martketing stratégia témájában összehívja a témában érintett és 
mértékadó balatoni szervezeteket egy egyeztető megbeszélés céljából. 

 A rendezvényen képviseltette magát a Pannon Egyetem, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatósága, a BFT, a Bahart Zrt, a Balatoni Regionális TDM Szövetség, az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület, a Balatoni Kör, a Magyar Turizmus Zrt Balatoni Marketing Igazgatósága 
és a Balatoni Szövetség elnöksége.  

 A résztvevők egyetértettek abban, hogy fontos lenne a térség számára egy önálló marketing 
stratégia elkészítése, valamint a helyi szereplők munkájának jobb összehangolása. A BFT 
jelezte, hogy az előirányzott pályázati forrásokból a térség marketing stratégiájának 
elkészítésére nem várható fedezet. Arra a kérdésre, hogy a térségben van-e olyan szakmai 
szervezet, amely –megfelelő forrás biztosítása esetén- fel tudná vállalni a stratégia elkészítését 
nem érkezett válasz, de amennyiben a Balatoni Szövetség koordinálásával elkezdődne egy ilyen 
irányú szervezés, abban minden jelenlevő szívesen közreműködne. 

1.2.Közgyűlés Balatonkeresztúr, 2016. március 23. 

 A közgyűlésen adták át a Balaton Díjakat. Elismerésben részesült Bagyó Sándor, a Vizimentők 
Magyarországi Szakszolgálata elnöke, Biró József, kikötőépítő mérnök, valamint Szauer Rózsa 
a NABE elnöke.  

Egy új taggal bővült a Balatoni Szövetség: Balatonakarattya révén, míg egy új pártoló tag is 
felvételre került, Kálóczi Kálmán személyében. 

Két új együttműködési megállapodás került aláírásra, az egyik a Vizimentők Magyarországi 
Szakszolgálatával, a másik az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetével. 

1.3.Az első hajó fogadása Balatonfüred, 2016 március 26. 

A Balatoni Szövetség hagyományosan - a három Balaton parti nagyvárossal közösen- rendezte 
meg az első balatoni hajó fogadását Balatonfüreden. 

1.4.Kék Hullám Zászló strand minősítés záró rendezvény Balatonfüred 2016 október 05. 

 Hagyományteremtő szándékkal, immár második alkalommal rendeztük meg 
strandüzemeltetők, illetve polgármesterek számára a strandminősítés záró rendezvényét. A 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága tájékoztatást adott a strandokon gondot okozó 
hínár és nád kezeléséről, illetve az idén bevezetett, „Zöld strand” minősítésén szerzett 
tapasztalatokról. Hallhattunk példaértékű fejlesztésekről, az idén megnyitott kutyás fürdőhely 



üzemeltetési tapasztalatairól, a kerékpáros-barát strandok követelményeiről, illetve az idei és a 
jövő évi minősítés részleteiről. 

 A rendezvény zárásaként a résztvevők megtekinthették a Balaton egyik legszebb strandját a 
balatonfüredi Esterházy strandot, melyet az üzemeltetője mutatott meg.  

1.5.Balaton-party Szigliget, 2016. november 11. 

 Idén először szezonzáró rendezvényt tartott a Balatoni Szövetség tagjai, együttműködő 
partnerei számára, melynek nem titkolt célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson ismerkedésre, 
beszélgetésre a térséget érintő kérdések témájában. Elhangzottak a térséget érintő pályázati 
forrásokkal kapcsolatban rövid tájékoztatások a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke, illetve 
a BFT elnöke részéről. 

2. Hagyományos tevékenységeink 
 

2.1. Kék Hullám Zászló strandminősítés 

Az idei évben a tavaly frissített szempontrendszer alapján végeztük a strandok minősítését. Az 
elnökség és a közgyűlés döntése alapján az idei évtől csak balatoni strandokat minősítettünk, 
egyéb (Velencei tavi) strand, illetve kikötők minősítésére nem került sor. A tavalyi évhez képest 
így is több strand nevezett a versenyre, 2016.-ban 39 nevező volt. 

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

A helyszíni szemlék során a strandok színvonala egy, két és három csillaggal lett minősítve, 
valamint a nevezett strandok közül megválasztásra került a Balaton „legzöldebb”, legtöbb 
pontot elérő, illetve a legjobb szabad strandja is. 

Idén sem kapott minden nevező strand Kék Hullám Zászlót. A nevezett strandok közül idén 13 
lett három-, 15 kettő- és 8 egycsillagos minősítésű.  

2016-ben a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat osztotta ki: 

- a Balaton legzöldebb strandja a Diási Játékstrand lett Gyenesdiásról (a különdíjat felajánlotta 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, átadta Puskás Zoltán igazgató) 

- a minősítés során legtöbb pontot elérő strand különdíját a vonyarcvashegyi Lido strand kapta, 
a díjat átadta Kontrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára. 

- a Balaton legjobb szabad strandja –a tavalyihoz hasonlóan- a balatonboglári Platán strand lett, 
a díjat átadta Kontrát Károly államtitkár úr. 

2.2 Csípőszúnyog gyérítés 

2016. évben a csípőszúnyogok gyérítésének finanszírozása gyökeresen megváltozott, ugyanis 
közvetlen költségvetési támogatás helyett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
(OKF) feladatkörébe került a kártevők elleni védekezés. Ennek megfelelően a Balatoni 
Szövetség a szakmai ismeretek és évtizedes gyakorlat alapján – az országos programot időben 
és térben kiegészítve – vett részt a munkálatokban. 



Fontos szerep jutott a szakértőknek a tenyészőhelyek folyamatos figyelésével és időben történő 
jelzésével. A fennálló szerződések szerint, a szakemberek elrendelése szerint a megfelelő 
időben végrehajtott légi biológiai gyérítések hatékonynak bizonyultak az un. „Balatoni 
csípőszúnyog” fajok lárváinak pusztításában, ezzel megakadályozva azok imágóvá fejlődését. 

A turisztikai program keretében – az előzőekben vázolt konstrukcióban - megvalósult 
gyérítések: 

- 4 légi biológiai gyérítés 1900 ha, 

- 4 légi kémiai gyérítés 5960 ha, 

- 1 földi (kiegészítő) kémiai gyérítés valósult meg. 

Tekintettel arra, hogy az OKF június 15-től augusztus 10.-ig végzett és finanszírozott, ezért 
fontos szerep jutott az Önkormányzatok anyagi hozzájárulásából – a Balatoni Szövetség 
szervezésében – végrehajtott gyérítéseknek.A közösen végzett szúnyoggyérítés 2016 évben 
hatékony és eredményes volt. 

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: Csopak, Gyenesdiás, Fonyód. 

2.4. Balatoni régiós borverseny Zamárdi, 2016 július 31. 

 Idén –immár 14. alkalommal- újra megrendezésre került a térség egyetlen régiós borversenye. 
A verseny rendezésében szakmai partnerünk a Pannon Egyetem Georgikon Karának Kertészeti 
Tanszéke volt. A tavalyi 104 borral szemben, idén már 138 mintával neveztek a boros gazdák 
(46 termelő) a balatoni borrégió hat borvidékéről.  

 Az esemény fővédnöke a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdálkodásért felelős helyettes 
államtitkára, dr. Feldmann Zsolt volt, a szakmai zsűri a Balatonii Borrégió legjobb fehér Bora 
címet a Várszegi Pincészet chardonay borának ítélte, a legjobb rosé bor és a legjobb szénsavas 
bora címet a Bujdosó Pincészet Katamarán, illetve Zöld bora kapta. A régió legjobb vörösbora 
egy 2011.-es Cabernet Franc az Ikon Borászattól. A nagyaranyérmet (legtöbb pontot elért bor) 
és a BFT különdíját a RÁD-VIN Pincészet szürkebarátja kapta. A legjobb desszertbor kapta a 
NABE különdíját, ez a Pátria Orosztonyi jégbor volt a Bezerics Borháztól. Egy nagyaranyérem, 
21 aranyérem, 63 ezüst és 44 bronz és 9 oklevél került kiosztásra. 

3. Érdekképviselet 
 

3.1.Vasárnapi zárva tartás 

 2015. évi tevékenységünket folytatva január elején levélben fordultunk dr. Lenner Áron 
Márkhoz az NGM helyettes államtitkárához, hogy az őszi minisztériumi egyeztetésen 
elhangzott javaslataink fogadtatásáról érdeklődjünk. 
Válaszlevelében az államtitkár közölte, hogy folyamatban van a beérkezett pénztárgépi adatok 
feldolgozása, illetve a tapasztalatok értékelése. Javaslatainkat megvizsgálják és egyeztetnek 
ezzel kapcsolatban. 
 
 Márciusban újabb levéllel kerestük meg a minisztéiumot a vasárnapi boltzár módosításával 
kapcsolatban tovább szorgalmazva a várt intézkedést. 



Áprilisban a kormány módosította a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó törvényt, így április 
végétől az üzletek már újra korlátozás nélkül nyitva tarthatnak.  
 
3.2.Balatoni halat az asztalra! 

A szeptemberben, Balatonakarattyán megtartott elnökségi ülésen a Balatoni Szövetség 
elnöksége döntött arról, hogy a Szövetség nyilvánosan állást foglaljon abban a kérdésben, hogy 
a 2013. évi halászati törvény életbe lépésével megszűnt a lehetőség arra, hogy balatoni hal 
kerüljön a vendéglátóhelyek, illetve a piacok kínálatába.  

A médiában több helyen megjelent állásfoglalásunk, illetve nyilatkozataink e témában, illetve 
megoldási javaslatokat is ajánlottunk a probléma megoldására. A Földművelésügyi 
Minisztériumban személyes egyeztetést folytattunk a témában dr. Nagy István 
miniszterhelyettes úrral, aki támogatásáról biztosított minket. 

Később a BFT-vel, a Balatoni TDM Szövetséggel és a Balatoni Körrel közösen dolgoztunk ki 
részletes megoldási javaslatot a balatoni halak értékesítésére. 

3.3. A cafeteria rendszer tervezett átalakítása. 

Áprilisban levéllel fordultunk a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter felé, melyben 
jeleztük, hogy a cafeteria rendszer tervezett átalakítása milyen veszélyeket hordozhat a belföldi 
turizmus számára. 

E levélben indítványoztuk a szálláshely szolgáltatás, illetve a vendéglátás ÁFA kulcsának 
csökkentését, ezzel a munkáltatók terheit csökkentve, így lehetőséget adva egy bérfejlesztésre 
a turizmus területén. 

E levelünkben már jeleztük a Balatonnál előre jelzett nagyarányú munkaerőhiányt, felhívva a 
figyelmet a hazai bérek nem versenyképes mértékére. 

3.4. IFA 

A Balatoni Szövetség levélben fordult Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterhez, melyben 
felhívta a figyelmet arra, hogy a 2017. évi költségvetési törvényhez benyújtott egyik módosító 
indítvány szerint az IFA és annak állami kiegészítésének csökkentése komoly működési 
problémát jelentene a BKÜ önkormányzatai számára. Ezzel az intézkedéssel veszélybe kerülne 
az idegenforgalmi feladatatok ellátása. Az így elvont összegből kerülnének finanszírozásra az 
állam által üzemeltetett alapfokú és középfokú iskolák. 

Mindezek a változások hátrányosan érintenék a Balaton környéki önkormányzatokat, ezért a 
módosító javaslat átgondolását, illetve elvetését javasoltuk. 

3.5. Iszapkotrás 

A Balatoni Szövetség 2016. februárjában tartott elnökségi ülése után levélben fordult az 
Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, amelyben jeleztük, hogy mind a 2015., mind az idei évben 
egyre több önkormányzat jelzi az iszap jelentős felhalmozódásának problémáját. A vízminőség 
javítása, illetve környezetvédelmi szempontból fontosnak tartjuk, hogy a balatoni iszapkotrás 
újra elinduljon és erre a KEHOP-ból látjuk biztosítva a szükséges forrásokat. Az 1821/2015 
Korm. határozatban szereplő 35 milliárdos KEHOP 1.0 tételben látjuk az ehhez szükséges 
forrásokat. Kérjük, hogy a szükséges kotrásokat e forrást felhasználva mielőbb megkezdjék. 



 A vízügy válaszlevelében forráshiányra hivatkozott, illetve arra, hogy a területi vízügyi 
igazgatási szervek feladatait meghatározó kormányrendelet szerint kötelező feladatként csak a 
vízminőségi kárelhárítással összefüggésben köteles fenntartási feladatok elvégzésére. Jelezte 
továbbá, hogy 2014.-ben Balatongyörök térségében levő 5. jelű zagytér rekreációs munkái által 
további jelentős mennyiségű balatoni mederanyag elhelyezésére alkalmas zagykazetta nyílt 
meg. 

2016. májusában levélben kerestük meg a parti önkormányzatokat, melyben kértük, hogy 
jelezzék, hogy hol vannak iszaposodási problémák. Május végéig 16 önkormányzat jelezte, 
hogy területén hol és milyen iszap problémákkal küzd. 

4. Új kezdeményezésünk 

A Balatoni Szövetség közgyűlése támogatta azt a felvetést, hogy a Szövetség a tó közelében 
élő kortárs alkotóművészekkel közvetlen kapcsolatot építsen ki. Szándékunk az, hogy a 
hivatalos balatoni szervezeteknek tegyük hozzáférhetővé a hivatásos művészek munkásságának 
megismerését és egyáltalán - tudjunk egymásról. Fontosnak tartjuk, legyen gazdája a Balaton 
minőségi kultúrájának, a humán szellemi tőkének. 

Mi balatoni emberek életünk meghatározó élményeként hordozzuk magunkban a tó ezer arcát, 
változásaiban is roppant állandóságát. Akik itt élünk, legjobban tudjuk milyen nehéz is mindezt 
megfogalmazni, ami maga a Balaton. Élettér. – Múlt, jelen és jövő! Érték és szépség. Leginkább 
az alkotó szellem, az irodalom, a költészet, a képzőművészet képes igazán mindezt megragadni, 
közkinccsé tenni. A hagyományokból kiindulva tartjuk fontosnak, hogy legyen egy, - úgymond 
– gazdája a Balaton jelenlegi kultúrájának, a humán szellemi tőkének is.  

2016. április 12.-én baráti találkozóra hívtuk, a képző- és iparművészeket a Szigligeti 
Alkotóházba. Ez alkalomból közös elhatározás született. 

A Balatoni Szövetség, mint a legpatinásabb szervezet tartja nyilván a tó tíz kilométeres 
körzetében élő és alkotó kortárs művészeket. Létrejön egy archívum a hivatásos élő kortárs 
alkotóművészekről. 

Legalább annyit tudjanak a balatoni szervezetek, hogy kik élnek itt, milyen minőséget 
képviselnek, ismerjék meg munkásságukat. A Balatoni Szövetség archívuma legyen közkincs, 
a települések számára elérhető. Innen meríthetnének a nyári programokra főleg a művelődési 
házak, a különböző rendezvények szervezői, a balatoni cégek, a turisztikai kínálatot organizáló 
irodák. Ez azért is fontos, mert főleg az utóbbi években elburjánzott a műkedvelők, az 
amatőrök, „önjelöltek művészek” felbukkanása, lassan már nagyobb teret, bemutatkozási 
lehetőséget kapnak a tó kulturális közéletében, mint a valódi művészek. A szervezőknek nem 
mindig van kellő ismeretanyaguk elválasztani az értéktelent az értéktől. A tó körüli települések 
önkormányzatai pedig a köztéri, megbízásokhoz, kiadványaikhoz tudnának választani a kortárs, 
hivatásos művészek közül, együtt alkotni, egyszerre segítve ezzel az igényes megjelenést és az 
itt élő művészek anyagi helyzetét. 

Balatonfüred, 2017. március 08. 

                                                                           Balassa Balázs 

                                                                a Balatoni Szövetség elnöke 



 

 


