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1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai
A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai - a Területfejlesztési Törvény 2014. január 1-én
hatályba lépett módosítása alapján - 2015. évben:
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,
- a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei 3 fő,
- az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője 3 fő,
- az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Földművelésügyi Minisztérium) egy-egy képviselője (4 fő)
- a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője.
A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként
vehet részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, akiket az ülésen
való részvételre felkérnek.
Így állandó, illetve egyéb meghívott volt a BFT ülésein:
- A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője,
- a Balatoni Főépítész,
- a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezetői,
- az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák képviselői
- a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője,
- a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője,
- a Balaton régió korábbi kistérségeinek elnökei,
- a Balatoni Szövetség képviselője,
- a KDT VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója,
- a Nők a Balatonért Egyesület elnöke,
- Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány elnöke,
- Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója,
- Balatoni Turizmus Szövetség elnöke,
- a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője,
- Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, vezérigazgatója
- Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója,
- a Belügyminisztérium képviselői.
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2. A BFT és munkaszervezete 2015. évi tevékenységének kiemelt területei
A BFT 2015. február 19-én fogadta el 2015. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az
elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2015. évi tevékenysége során
az alábbi főbb feladatokat végezte:
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához
szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése;
• a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
• a kormányzati szervek, megyék felé a projektek megvalósulásának, forrás
biztosításának segítése,
• közreműködés a Balaton tervezési dokumentumainak Kormány általi
elfogadásában,
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által
meghatározott feladatok megvalósításában részvétel.
• a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése,
• megvalósult fejlesztések nyomonkövetése,
• fejlesztési dokumentumok céljai megvalósulásának monitoring tevékenysége,
• régiós együttműködést igénylő fejlesztő térségi projektek, rendezvények
bonyolítása.
2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása;
A 2015. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a
forrás biztosítóval, a forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítás.
Előző évi BFT fejlesztési források felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés;
A 2014. évi tervezési folyamat keretében összegyűjtött, jogi szabályozást érintő
problémák rendezésének kezdeményezése a jogszabályalkotók felé.
4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése (forráshiány miatt
csak a térségmarketing feladatok egy része valósítható meg);
• Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban
a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
• Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködés fejlesztése.
5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja.
6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése;
A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítésre,
elsősorban környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. az
adatok a térség szakmai szervezetei által kerülnek felhasználásra, folyamatos elemzésre.
7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi bonyolítása;
8. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.
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A 2015. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása:

2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton
régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához
szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (2) bek.
előírása szerint „. . . a területfejlesztési koncepció és program kidolgozását, a
területrendezési terv készítésében való közreműködést és más közös területfejlesztési
feladatokat a Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a Balaton Fejlesztési Tanács
látja el.”
A törvényi felhatalmazás alapján a Tanács 2014-ben elkészítette a Balaton térség 20142020-as programidőszakra szóló tervdokumentumait. A dokumentumokat az
egyeztetéseket követő módosításokkal 2014. decemberi ülésén 31/2014. (12.19.) számú
BFT határozatával fogadta el. Az elfogadott dokumentumok:
1.A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepciója (2014-2020).
2.A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja (Stratégia, Operatív
Program).
3.A Balaton Integrált Területi Programja.
A területfejlesztési törvény (15. § (2) bek. „b” pont) ugyancsak rendelkezik a területi
tervek Kormány általi elfogadásának rendjéről:
… a Balaton Fejlesztési Tanács … „… az országos fejlesztési és területfejlesztési
koncepcióval összhangban kidolgozza és a Kormánynak elfogadásra benyújtja a kiemelt
térség területfejlesztési koncepcióját, illetve – a kiemelt térség területrendezési tervének
figyelembevételével – a kiemelt térség területfejlesztési programját”.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
értelmében a nemzetgazdasági miniszter felel a területfejlesztés stratégiai tervezéséért.
A miniszter koncepciókat és javaslatokat készít az országos területfejlesztési politika
megalapozására és a stratégiai politikát érvényesíti tervezési, szervező és információs
feladataiban. A területi Program elkészítése, valamint társadalmi egyeztetése (a fentiek
alapján) a BFT feladata volt, annak hatáskörébe tartozott.
A BFT által elkészített Programot a fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelően
megküldtük Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak, azzal a kéréssel, hogy
elfogadásra nyújtsa be a Kormány részére.
2015 év elején a kormány előterjesztés tervezetet a Balatoni területi tervek (koncepció,
stratégia) elfogadásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium elkészítette és egyeztetésre
megküldte a Miniszterelnökségnek.
A BFT 2015. május 15-i ülésének 1. napirendje keretében az NGM és
Miniszterelnökség képviselője szóbeli tájékoztatást adott a kormány előterjesztés
tervezett aktuális állapotáról, melynek keretében a Tanács tagjai megismerhették, hogy
az előterjesztés 3 fő elemből fog állni:
„Az első a Balaton fejlesztési (koncepció és) stratégiájának elfogadása, második az
ehhez szükséges több operatív programot érintő forrásallokáció, a harmadik pedig
olyan projektek nevesítése, amelyek emblematikusak lehetnek a Balaton stratégia
megvalósítása kapcsán.”
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A tervezett előterjesztés túlmutat a tervezésen, amennyiben már konkrét forrásallokációt
és projekteket is nevesít. A forráskeretek és projektek egyeztetése azonban a vártnál
több időt vett igénybe.
A BFT elnöke – kikérve a Munkaszervezet véleményét is – több körben egyeztette az
előterjesztésben érintett döntéshozókkal és előkészítőkkel a tervezett tartalmat.
Az egyezetések alapján kialakuló előterjesztést 1821/2015.(XI.12.) számú határozatával
a Kormány elfogadta.
A határozat keretében a Kormány
• elfogadta a Balaton Területfejlesztési Koncepcióját (2014-2030) és
Területfejlesztési Stratégiai Programját a benne meghatározott stratégiai
fejlesztési irányokkal.
• meghatározta a 2014-2020 programozási időszakban az egyes ágazati és
területi operatív programok keretében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén
megvalósuló indikatív programcsomagokat és projekteket, továbbá a
támogatásukhoz szükséges forrásokat és intézkedéseket.
• hazai forrást biztosított egyes kiemelt fejlesztések támogatására.
• rendelkezett arról, hogy a BFT-t be kell vonni az egyes támogatási
konstrukciók előkészítő feladataiba, illetve tagként meg kell hívni az egyes
operatív programok monitoring bizottságába.
Jelenleg folyamatban vannak az egyes feladatok végrehajtásához kapcsolódó
egyeztetések az érintett operatív program vezetőivel. Az egyeztetést – a BFT
részvételével – a Miniszterelnökség koordinálja.

2.2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony
felhasználása
1.

A Tanács 2015. évre 70 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett, melynek
felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze:
Téma

Forrás

Megjegyzés

I. Vízparti területek
fejlesztése

A BFT az MNV Zrt.-vel közösen elvégzi a BKÜ
területén lévő állami tulajdonú ingatlanok hasznosítási
lehetőségeinek
vizsgálatát.
Somogy
megyére
vonatkozóan már elkészült a koncepcióterv, amit az
4 000 000
MNV Zrt.-nek megküldtünk 2015 augusztusában. 2015
év végére elkészült a Veszprém megyéből beérkezett
igények összesítése. A Zala megyei felmérésre 2016 első
felében kerül sor.

II. Közbiztonság-vízbiztonság
1. Közbiztonságértvízbiztonságért felelős
szervezetek turisztikai
többletfeladatainak
támogatása
2. Balatoni Monitoring
Rendszer fejlesztése

Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslata alapján 13
szervezet került támogatásra. Szerződések megkötésre
30 000 000
kerültek, a projektek nagyrésze már megvalósításra
került. A szervezetek elszámolása folyamatban van.
1 500 000

Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működésének,
fejlesztésének támogatása. Projekt folyamatban.
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Forrás

Megjegyzés

III. Balatoni rendezvények támogatása
1. Balaton image-t növelő
kiemelt jelentőségű
rendezvények támogatása
2. Mozdulj Balaton
sportprogram-sorozat
támogatása
3. Játékos Balaton program
fejlesztése
4. Balaton régiós szakmai
együttműködési
rendezvénysorozat
5. A Magyar Vitorlás
Szövetség 2015. évi balatoni
vitorlás rendezvényeinek
támogatása
6. A 2015. évi nagy balatoni
úszórendezvények támogatása
Lebonyolítás
Összesen:

A megyék javaslata alapján 9 kiemelt rendezvény
támogatása.
Szerződéskötések
megtörténtek,
a
11 500 000
rendezvények megvalósultak. Az elszámolások
folyamatban.
2 500 000

A program 2015. július-augusztusban rendben lezajlott,
a szakmai beszámolót a BFT decemberi ülésén elfogadta.

1 000 000

A szerződéskötés
folyamatban van.

10 000 000

megtörtént,

a

megvalósítás

A támogatási szerződés megkötésre került, a projekt
megvalósítása folyamatban van.

A támogatási szerződés megkötésre került, a rendezvény
3 000 000 lezajlott, az elszámolás és a támogatás kifizetése
megtörtént.
A támogatási szerződés megkötésre került, a rendezvény
lezajlott, az elszámolás folyamatban.
3 500 000 Kft. menedzselési díj.
70 000 000
3 000 000

2. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
• 2014. évi fejlesztési forrás menedzselése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014-ben 220 millió Ft fejlesztési forrást
biztosított a BFT részére a következő fő témákban:
I.
Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése
II.
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
III.
Balatoni rendezvények támogatása
IV.
Természettudományi kutatások támogatása
A fejlesztési forrás felhasználásának lebonyolítása során a Tanács
munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. összesen 49 projektet menedzselt
a döntés-előkészítéstől kezdve a szerződéskötésen keresztül, a szakmaipénzügyi beszámoltatásig és a támogatások kifizetéséig.
A munkaszervezet 2015.07.15-ig elkészítette és megküldte az NFM részére a
szakmai-pénzügyi beszámolót, mely szerint a 220 millió Ft-os keretösszegből
207.923.910 Ft a kedvezményezetteknek kifizetésre került, a munkaszervezet
7.765.675 Ft menedzselési díjat hívott le, 4.310.415 Ft forrásmaradványt pedig
visszautaltunk a Minisztériumnak.
• Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége
A BFT 2015. februári ülésén fogadta el a 2015. év ellenőrzési tervét, mely
alapján a Kft. folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. Megvalósult
ellenőrzések:
 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 22 db.
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását
követő, a támogatás kifizetésének alapján képező pénzügyi és szakmai
tartalmú dokumentáción alapuló elemzést.
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utó és záró ellenőrzés - 118 db.
A fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzés az ellenőrzési terv alapján.
Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek a támogatási
szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, és a fenntartási
időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek a szerződésben vállalt
fenntartási kötelezettségeknek.

2.3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés
1. A BFT és munkaszervezete 2015. I. félévében részt vett az építésügy átalakításával
kapcsolatos jogi szabályozás előkészítésében:
A Kormány a 1032/2015. (I.30.) Korm. határozatával elindította az építésüggyel
kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását szolgáló intézkedéssorozatát.
A javaslatok előkészítését szakmai szervezetek által alkotott munkacsoportok
segítették. A terület- és település rendezés, valamint fejlesztés témaköreit érintő
munkacsoportba meghívást kapott a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a
Balaton Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. is.
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
Területrendezési és Településügyi Főosztálya által szervezett munkaindító
megbeszélésre 2015. március 17-én került sor.
A megbeszélést követően megküldtük a BFT tagjai valamint a BKÜ polgármesterei
részére kormányhatározatban foglalt intézkedések kidolgozásához a megbeszélésen
megfogalmazott kérdéseket.
A beérkezett válaszok és észrevételek a Főosztály részére határidőben, március 23-án
továbbításra kerültek.
2015. június 29-én került sor a témában szervezett következő megbeszélésre, melyen
bemutatásra került a javasolt koncepció tervezet.
Majd júliusban megkezdődött az építésügy átalakítását célzó Intézkedési Tervről szóló
előterjesztés hivatalos közigazgatási egyeztetése, melynek során észrevételeinket
továbbítottuk az Államtitkárság részére, hogy az előterjesztés véglegesítése során azok
figyelembe vételre kerüljenek.
Az előkészítő munkák eredményeként nyár végére elkészült a javasolt intézkedésekről
szóló egyeztetett előterjesztés, melyet a Kormány megtárgyalt és az építésügy
átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló
1567/2015. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott. A kormányhatározatot
tájékoztatásul megküldtük partnereink részére.
2 A BFT és munkaszervezete hivatalos megkeresések alkalmával részt vett vízpartrehabilitációs tanulmánytervek módosításának véleményezésében.
Az érintett települések: Keszthely, Balatonkenese és Balatonőszöd.

2.4. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése
2015. I. félévében kidolgozásra került egy feladatterv, mely a térségmarketing témában
az alábbi feladatokat határozta meg:
1. Krízisterv és a polgármesterek felkészítése
Elkészítettünk egy Válságkommunikációs kézikönyvet a balatoni
„válsághelyzetek” kommunikációs kezeléséhez, melyet megküldtünk a BKÜ
8
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polgármesterei részére. A Kézikönyvhöz kapcsolódóan 2 alkalommal
kommunikációs tréninget is szerveztünk a polgármesterek részére. A két
tréningre 2015. júniusában és októberében került sor.
2. Kommunikációs stratégia, térségi együttműködés megalkotása (mit akarunk
üzenni, kinek üzenjük, milyen kommunikációs eszközökkel)
A stratégia kidolgozása érdekében elkészítettünk egy cselekvési tervet, illetve
megkezdtük az egyezetést az érintett balatoni szervezetekkel. A stratégia
elkészítését külső szakértő és a térségi szervezetek (Balatoni Marketing Iroda,
Balatoni Szövetség, Balatoni TDM, Balatoni Kör, stb) bevonásával kívánjuk
megvalósítani. A munka 2015. őszén elindult.
3. Média elemzés készítése
A BFT 2014. évben jelezte, hogy szükségesnek tartaná a balatoni
sajtómegjelenések többszempontú elemzését. Az elemzés folyamatban van.
4. Sajtófigyelés, elemzés
A Kft. folyamatosan végzi a Balatonról megjelenő hírek gyűjtését, archiválását,
elemzését.
A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban
kiemelt figyelemmel kísérjük. A térségben élő emberek számára a legfontosabb
hírforrás az Üdülőkörzetet érintő három megyében megjelenő megyei napilapok
– Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi
rendszerességgel végzi a munkaszervezet. A sajtófigyelés online megjelenő
hírek legyűjtését jelentik. A médiumok fokozott odafigyeléssel töltik híreiket
weblapjaikra. Ma már elképzelhetetlen napra kész információk nélkül
érvényesülni a rengeteg médium között, akik lépést tartanak az informatikai és
közösségi oldalak fejlődésével. A legyűjtött információknál figyelembe kell
venni, hogy egy-egy hír akár több hírportál oldalán is megjelenik ugyanazokkal
az információkkal, de ezek közül mindig csak egy esetben történik a
regisztrációjuk. Többször előfordul, hogy egy-egy médium más hírportáloktól
átvett információk egy részét, vagy a hír teljes egészét hivatkozással jelentetik
meg forrásmegjelöléssel.
A legyűjtött információk, hírek egy része honlapunk oldalán is megjelennek
forráskód, link megjelentetése mellett.
2015. január 1-től 2015. december 31-ig a Balaton térségére vonatkozó
sajtómegjelenések a következőképpen alakultak:
2015. év során 4694 hír jelent meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre
vonatkozóan azokban a médiumokban összesen, amelyeket figyelemmel
kísérünk.
Az adatok alapján elmondható, a megjelent hírek gyakorisága a téli hónapoktól
a nyári turisztikai főszezon időszakáig növekvő majd az őszi és a téli
hónapokban mérséklődő.
Az adatok alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek
száma átlagosan 391 db. A turisztikailag is jelentős nyári hónapokban ez a szám
jóval magasabb.
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Megjelent hírek száma összesen
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A BKÜ térségét, és településeit érintő hírek általában a megyei napilapok
hasábjain jelennek meg leghamarabb. Ezek az adatok a 2015-ös év során
havonta az alábbiak szerint alakultak.
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5. Jelenlegi információs csatornák folyamatos használata
a. honlap – a honlap megújítása folyamatban van. I. félévben elkészítettük
a jelenlegi honlap szakmai, tartalmi áttekintését, meghatároztuk a
honlappal kapcsolatos célokat, tervezett szakmai tartalmat. Jelenleg
folyik az új honlap szerkesztése, kialakítása, melyet követően a szakmai
tartalmak feltöltését végezzük el. Az új honlap 2016 februárjától elérhető
el.
b. sajtókapcsolatok,
A korábbi évek gyakorlata alapján folyamatosan tájékoztatjuk a sajtó
munkatársait a BFT és munkaszervezete által szervezett eseményekről,
megvalósult tevékenységekről, szakmai eredményekről.
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c. egyedi akciók,
A Kft. egy-egy projektjéhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység,
melynek keretében
• elkészültek a 2015-ben zárult nemzetközi projektek
honlapfelületei,
• a közösségi közlekedéses projekt keretében megvalósult egy
rajzpályázat és kialakításra került a közlekedéses honlapfelület.
d. kommunikációs tevékenység archiválási rendszerének létrehozása
folyamatban van.
e. könyvtár digitalizálás
A tevékenység keretében elvégzett feladatok:
• könyvtári állomány áttekintése,
• felesleges könyvek átadása iskoláknak, könyvtáraknak,
• megmaradó könyvtári állomány felmérése, kezelése –
folyamatban.

2.5. Balaton Fejlesztési Koncepció,
vizsgálata, monitoringja

stratégia,

tervek

megvalósulásának

A Balaton Fejlesztési Tanács 2009. május 8-i ülésén a Balaton 2007-2020 közötti
időszakra szóló, Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója elfogadásával egy időben
döntött arról, hogy az üdülőkörzetre vonatkozóan a koncepció keretében elkészült
legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastruktúra indikátorok alapján
rendszeres fejlesztési monitoring elemzések készüljenek. A munka célja, hogy az
üdülőkörzetben zajló jelenségek időbeli és területi összehasonlító elemzések által valós
információkat tárjon a döntéshozók elé.
Ennek megfelelően ezen feladat elvégzése 2010 óta folyamatosan szerepel a BFT éves
munkaterveiben.
A monitoring indikátorok 2014. évi elemzését a Kft. elvégezte, melyet a BFT 2015
májusi ülésén tárgyalt. Az eredményeket „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területi
monitoringja 2014” című tanulmány mutatja be.
A 2015. évi folyamatokra vonatkozó elemzést a Kft. elvégezte és a Tanács 2016. évi
első ülésén tárgyalja.

2.6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése
A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik
a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a
Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki
az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és
ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását
eredményezné.
A Monitoring rendszer működésére, fejlesztésére 2015. évben a Kft. 1,5 millió Ft BFT
forrással rendelkezett. Ennek keretében a működési kiadások biztosítása mellett az
elmúlt években elhasználódott eszközök karbantartását, fejlesztését tudtuk
megvalósítani.
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2.7. Mozdulj Balaton programsorozat 2015. évi lebonyolítása
A Balaton Fejlesztési Tanács 2015-ben már 12. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj,
Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat idén is 33
település 36 strandján került megrendezésre a nyári főszezonban. A programsorozat
kapcsán az idegenforgalmi fő szezonban strandonként 9 alkalommal biztosítunk
szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több
tízezer magyar, illetve külföldi vendég számára. A szervezett lehetőségeken kívüli
időszakban a strandolók szabadon használják a sporteszközöket, pályákat, ami újabb
tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A szezont lezárva
Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2015. augusztus 22-én a résztvevő települések
csapatainak részvételével került megszervezésre a XI. „Mozdulj, Balaton!”
Sporttalálkozó.
A rendezvénysorozathoz a BFT 2,5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig
strandonkénti hozzájárulásból összesen 2,8 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az
összegből csak a legszükségesebb feladatokat tudtuk finanszírozni (sportszerek, érmek,
honlap, szórólapok és plakátok, helyi szervezők díjazása, sporttalálkozó).

2.8. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések
támogatása
A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere
nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi
együttműködések egyrészt a Tanács partnerkapcsolatai, másrészt a munkaszervezet
nemzetközi projektjei keretében valósultak meg.
1) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései
A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, általában szakmai
konferenciákon való részvétel, közös projektek, szakmai javaslatok előkészítése
keretében tárgyiasul.
Együttműködő szervezeteink:
o Living Lakes- tavak nemzetközi hálózata
o Poyang-tó, Kína
o Dongqian-tó, Kína
Emellett az év folyamán a Tanács és munkaszervezete
• fogadta az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövetét,
• egyeztetett egy lehetséges tóközi együttműködésről az ausztrál nagykövettel és
a camberrai egyetem egyik oktatójával, illetve
• részt vett egy tervezett svájci együttműködés kialakításában.
2) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei
A nemzetközi projektjeink jellemzően 2014. december 31-ig befejeződtek. 2 projekt nyúlt
át 2015. január illetve február végéig, azonban az ezekhez kapcsolódó feladatok és
költségek 2015. évre már elenyészőek voltak.
•

CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a
Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért

A projekt fő célja a határmenti térség versenyképességének növelése és a turisztikai
kínálat bővítése, közös tervezési együttműködés révén.
Elkészítésre kerülő dokumentumok: Zala megye gazdasági tudományos innovációs
döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepciója, a térségre vonatkozó TDM
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tanulmány, valamint a horvát partnerekkel közösen tervezési dokumentum a térségi
fejlesztések ösztönzése érdekében.
2015. évben, a január 30-i projektzáráshoz kapcsolódóan az alábbi, projektkoordinációs
és pénzügyi menedzsment feladatok kerültek elvégzésre:
o Kommunikációs, disszeminációs feladatok (újságcikk megjelentetése),
o Projekttalálkozó szervezése a projekt partnerei részére,
o Közös tervezési dokumentáció fordítási feladatai és nyomdai tevékenysége,
o Projekt záró konferenciáján, Csáktornyán való részvétel.
CO-HU ATDS: Amusement Tourism Development Strategy ("Élményturizmus
Fejlesztése a Határmenti Térségben")
A projekt átfogó célja a határmenti térség turizmusának fejlesztése, kiemelt
figyelmemmel az élményt-nyújtó, tematikus turisztikai szolgáltatások ösztönzésére. A
projekt keretében részletes tanulmány készült a tematikus élményparkok létrehozására
és fejlesztésére vonatkozóan.
2015. évben, a február 28-i projektzáráshoz kapcsolódóan az alábbi,
projektkoordinációs és pénzügyi menedzsment feladatok kerültek elvégzésre:
o Kommunikációs, disszeminációs feladatok (interjú, online cikkek,
nyomtatott cikkek megjelentetése),
o Projekttalálkozón, projekt zárókonferencián való részvétel Kaproncán,
o Közös élményturizmus fejlesztési stratégia kidolgozásában való részvétel,
o A projekt eredményeit összegző brosúra nyomtatása.
•

A nemzetközi együttműködések feladat keretében 2015. évben elsősorban az új projektek
előkészítése és a pályázatok beadása volt a fő feladat.
2015-ben jelentek meg a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó első pályázati
felhívások.
Első körben a Central Europe Program felhívása jelent meg 2015. márciusában. A
felhíváshoz kapcsolódóan 8 projektjavaslatban vett részt a Kft. projektpartnerként
különböző nemzetközi konzorciumok tagjaként. Sajnos a beadott projektjavaslatok nem
nyertek támogatást.
Beadott projektek:
1./ ThemeEU - Strenghtening the competitivenes and cooperation of cultural thematic
routes in Central-Europe (A kulturális tematikus utak versenyképességének és
együttműködésnek megerősítése Közép-Európában)
2./ iZEM - Integration of zero emission mobility into functional urban areas (Zéró
kibocsátású közlekedés integrálása városi funkcionális területeken)
3./ Share e-bike (Elektromos kerékpár megosztás)
4./ Forestage – Historical Forest as Cultural Heritage (Történelmi erdők, mint
kulturális örökség)
5./ Eco-Cult – ECO-museums and CULTural heritage as drivers of sustainable
and innovative growth (Ökomuzeum és a kulturális örökség, mint a fenntartható és
innovatív növekedés motorjai)
6./ GRATIFY – Greening Strategies for Intensive Farming and peri-urban areas (Zöld
stratégiák megvalósítása az intenzív mezőgazdasági és városkörnyéki területeken)
7./ GLAD – Geological Landscape Digital Museum (Földtani, tájképi értékek digitális
múzeuma)
8./ Lakes without limits (Tavak határok nélkül).
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Az Erasmus+ pályázati felhívásra 2 projektjavaslatot nyújtott be a Kft. Ezen programmal
kapcsolatosan 2016. év elejére várható eredmény. Beadott projektek:
1. Innolakes: Innovative Basin-Scale Approaches For Lake Management /
Innovatív vízgyűjtő szemléletű tógazdálkodás
2. Ökoszisztéma szolgáltatások a fenntartható turizmusért (ECOSEST)
A nyár elején megjelent és július 31-ig nyitva lévő Interreg Europe felhívásra további 3
projektjavaslat került benyújtásra, melyekben a Kft. konzorciumi tagként érdekelt. E
program esetén is 2016. év elejére várható bírálati eredmény. Beadott projektek:
1./ Joint Lakes - A Joint Opportunity for Sustainable Development and Management of
Europe`s Lakes (Közös lehetőség Európa tavainak fenntartható fejlesztésére és
menedzsmentjére)
2./ ProEco – Protected Ecosystems for Biodiversity Promotion (Védett ökoszisztémák
a biológiai sokféleség megőrzése érdekében)
3./ SMART-DEST – Sustainable Mobility, Accessibility & Responsible Travel:
Delivering Efficient Sustainable Tourism (Fenntartható mobilitás, elérhetőség és
felelősségteljes utazás: Fenntartható turizmus megvalósítása)
November volt a Danube Program első felhívásának beadási határideje, melyre a Kft. az
alábbi 8 projektjavaslatot készítette elő:
1. ACTIVTOUR VALUE: Active Tourism Value Chains in Danube Region (Aktív
turisztikai értékláncok a Duna Régióban)
2. DanubeROUTES: Strenghtening the cooperation and sustainability of cultural
thematic routes in Danube region (A kulturális tematikus útvonalak
fenntarthatóságának és összekapcsolási módjainak megerősítése a Dunarégióban)
3. PondAdmin: Transdanubian cooperation in the sustainable fish pond
management (Együttműködés a fenntartható halastó gazdálkodás érdekében a
Duna Régióban)
4. SPICE DANUBE: Increasing resource efficiency and protection of environment
by addressing high quality local organic food short supply chains and supporting
policies for sustainable and healthy Danube area (Erőforrás-hatékonyság
növelése és a környezetvédelelem fokozása egyrészt a kiváló minőségű helyi
bioélelmiszerek rövid ellátási láncainak támogatása, másrészt a fenntartható és
egészséges Duna térség elérését célzó szakpolitikák segítése révén)
5. JOINT D-ROUTES: Joint natural and cultural thematic routes in Danube region
as opportunity for fostering sustainable tourism development (Közös természeti
és kulturális tematikus útvonalak a Duna-régióban, mint a fenntartható
turizmusfejlesztés ösztönzésének lehetősége)
6. CERM: Capacity building for environmental risk management through the
application of environmental modeling (Környezeti problémák kezelésével
kapcsolatos képességfejlesztés környezeti modellek alkalmazása révén)
7. MWaterM: Transnational initiatives for developing tools of monitoring and
measures of improving the water quality (Transznacionális kezdeményezések a
vízminőség javítását célzó monitoring eszközök és intézkedések kifejlesztése
érdekében)
8. VC4DGC: Virtual Community for Danube Green Cities (Duna térségi zöld
városok virtuális közössége)
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2.9. BFT célfeladatok megvalósítása
1. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat lebonyolítása.
A régiós szakmai együttműködési program keretében, rendezvények, műhelymunkák
szervezésével szakmai közösségek létrehozását kívánjuk elérni, akik egy-egy
szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködés, projekt megvalósítás
feltételeit.
A rendezvények szolgálják továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi
szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését.
2015. év I. félévében elkészült a projekt feladatterve, mely tartalmazza a
megvalósítandó rendezvények címét, tervezett szakmai tartalmát, tervezett időpontját.
Tervezett rendezvények:
Balatoni Partnerségi Napok
 Vizi szabadidős közlekedés
 Éghajlatváltozás
 Balaton Turisztikai kínálat összegzése konferencia - kereslet, kínálat
elemzésére, főbb irányok meghatározása
 Egészséges életmód
 Kultúra / Világörökség
 Helyi termék
 Meder-, iszapkotrás és elhelyezés, felszíni vizek
 Közlekedés
 „Családbarát tó”
 Építészet
Balatoni Partnerségi Program szakmai rendezvények
• Válságkommunikációs tréning
• Egyedi szennyvízkezelő rendszerek hatósági tájékoztató
• Balatoni fejlesztési elképzelések kormányzati szervek részére – kétoldalú
egyeztetések
• Térségmarketing, kommunikáció
• Turisztikai marketing stratégia - fejlesztési irányok egyeztetése – 2-3
workshop
A rendezvények 2015. október és 2016. május között kerülnek megvalósításra.
2015. évben megvalósult rendezvények:
Konferencia: Éghajlatváltozással kapcsolatba hozható természeti hatások
következményei a Balaton és térségének élővilágára – 2015. október 20.
A konferencia foglalkozott
• a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló pályázati
lehetőségekkel a KEHOP alapján,
• a klímaváltozás, az idegenhonos fajok adaptációja és az özönnövény-fajok
problematikájával / agroerdészet lehetőségeivel a Balaton régióban
• Ökológiai kihívásokkal és azok klímabarát megoldási lehetőségeivel
• Inváziós fajok bemutatásával a Balaton vízgyűjtőjén, valamint a védett
természeti és természetközeli területeken
• Az éghajlati alkalmazkodás cselekvési irányaival a Balaton térségében a
megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tükrében
• az éghajlatváltozással és az inváziós fajokkal összefüggő egészségügyi
hatásokkal
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Konferencia: Világörökségi Várományos listáról a Világörökségi Helyszínné válásig –
2015. november 25.
A konferencia foglalkozott
• A „Balaton-felvidéki kultúrtáj” Világörökségi Várományos helyszín 2013.
őszétől a 2014 teléig tartó szakmai felülvizsgálatának történetével,
• A Tokaj-i Világörökségi Helyszín cím elnyerését követő tapasztalatokkal, a
Világörökség Gondnokság tevékenységeivel,
• „Örökségünk a Fertő-táj” címmel a határon átnyúló örökség kezelése kapcsán
felmerülő tapasztalatokkal, problémákkal,
• Kerekasztal beszélgetés keretében a Világörökség kulturális gazdaság hasznai,
előnyök, kötöttségek témakörével.
• A balatoni borászat lehetőségeivel a Világörökségi cím tükrében,
• A természetvédelmi lehetőségekkel a Világörökségi helyszín vonatkozásában,
és
• „A Balaton-felvidéki kultúrtáj” – a Világörökségi Várományos Helyszínből a
Világörökségi Helyszínné válás konkrét feladataival.
Válságkommunikációs Tréningek – 2015.július 22, 2015.október 7
A Balaton Fejlesztési Tanács – média tanácsadó cég bevonásával - elkészíttetett egy
kézikönyvet, melyben rövid tájékoztatást kívántunk adni a „válsághelyzetekhez”
kapcsolódó kríziskommunikáció lehetőségeiről, módszertanáról, a használandó
eszközökről.
A kommunikációs helyzetek helyes kezelése és a kézikönyv hatékony használata
érdekében válságkommunikációs tréningeket szerveztünk a térség polgármesterei,
kommunikációs munkatársai részére.
A Balaton fejlesztési elképzelések megismertetését a kormányzati szervezetek felé nem
egy nagy rendezvény, hanem kisebb – egy-egy szakterületre vonatkozó – egyeztetések
keretében folyamatosan végzi a BFT elnöke és a munkaszervezet vezetője.
A térségmarketing, térségi kommunikáció ügyben szintén megindultak a szakmai
egyeztetések az illetékes térségi szereplők között, melyről a 2.4. pontban adtunk
tájékoztatást.

3. Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása.
2013. január 1. és 2015. december 20. között került megvalósításra a Balatoni
Integrációs Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a DélDunántúli Operatív Program keretében. A projekt elemei:
o MÁV épületek felújítása – Siófok, Fonyód, Balatonmáriafürdő,
Balatonszentgyörgy,
o Balatonmáriafürdő vasútállomás környéke - vasúttér felújítása,
o Siófok – buszmegállók fejlesztése,
o Egységes utastájékoztató rendszer a nagyobb vasútállomásokon és
hajóállomásokon.
A projekt a tervezett tartalom szerint (balatonmáriai vasútállomás felújítása áthúzódott
2016. évre) megvalósult, melyről 2015. december 17-én zárókonferencia keretében
adtunk tájékoztatás.
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3. A tanács ülésein végzett feladatok
2015. február 19. Siófok
A Tanács az ülésen
• elfogadta
- a BFT 2015. évi munkatervét,
- a BFT 2014. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót és
2015. évi költségvetését,
- a 2014. évi költségvetési előirányzat módosítását,
- a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2015. évi fejlesztési forrás
felhasználásról szóló előterjesztést,
- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi tervét,
- A Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása témakörében
végzett átfogó ellenőrzés tapasztalatairól és a 2014. évi ellenőrzési
tevékenységéről szóló beszámolót,
- A BFT 2015. évi ellenőrzési tevét,
- A „Mozdulj, Balaton!” sportprogram-sorozat 2015. évi programját és
költségvetését.
• A Tanács jóváhagyta a BFT Elnöke által 2014. december 10. és 2015. február 10.
között meghozott határozatokat, és
• döntött:
- Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2015. évi tagi hozzájárulási
kötelezettségéről, valamint
- Az ÖkoTech Home Kft. jogorvoslati eljárás megindítása iránti kérelméről.

2015. április 29. Siófok
A Tanács az ülésen
• elfogadta a BFT 2014. évi Éves Költségvetési Beszámolóját,
• döntött
- a Balatoni Integrációs Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról,
- a BFT 2014. évi vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztési támogatására
kiírt projekt befejezési és beszámoló benyújtási határidejének módosításáról,
• és jóváhagyta a BFT Elnök által 2015. február 11. és 2015. április 23. között meghozott
határozatokat.

2015. május 15. Siófok
A Tanács az ülésen:
• tájékoztatót hallgatott meg
- a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaság-fejlesztését érintő kérdéseiről,
- a Miniszterelnökség Balaton Fejlesztési Programjáról és az érintett megyék
Integrált Területfejlesztési Programjáról,
- a Balatoni Regionális TDM Szövetség turisztikai szezont érintő feladatairól,
• döntött
- a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására biztosított forrásról,
- a Balaton imaget növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatásáról,
- a Balatoni Integrációs Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról,
• elfogadta
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a BFT 2014 évi közbiztonsági tevékenységéről és a 2015. évi szezon előkészítési
feladatairól szóló beszámolóját,
• a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014. évi területi monitoringjáról szóló
tájékoztatóját, és a BKÜ területére készülő területi monitoring tevékenység
indikátorrendszer módosítását, és felhatalmazta a munkaszervezetet, hogy
végezzen elemzéseket a BKÜ területi tőke alapú fejlesztési monitoringjának
elkészítésére,
• a Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznú
jelentését,
• a Balaton részvízgyűjtő területén a vízgyűjtő-gazdálkodási terv
véleményezéséről szóló előterjesztést, és
• a BFT 2015. évi költségvetésének módosítását.
jóváhagyta a BFT Elnöke által 2015. április 24. és 2015. május 8. között meghozott
határozatokat, és
támogatta a Balatoni Integrációs Kft. által benyújtásra került nemzetközi projektek
megvalósítását.
•

•
•

2015. szeptember 18. Siófok
A Tanács az ülésen
• tájékoztatót hallgatott meg
- a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Vidékfejlesztési Programjáról,
- a Földművelésügyi Minisztérium Balaton térségéről és természetvédelméről,
- az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízgazdálkodását érintő kérdéseiről,
• elfogadta
- a Balaton Világörökségért Alapítvány által előkészített, a Balaton-felvidéki
kultúrtáj világörökségi várományos helyszínről a megjelent jogszabályok
alapján teendő lépésekről szó előterjesztését,
- a kiemelt balatoni rendezvények támogatására vonatkozó módosító javaslatot,
• A Tanács jóváhagyta
- BFT Elnöke által 2015. május 8. és 2015. augusztus 28. között meghozott
határozatokat,
- a Balatoni Integrációs Kft. által benyújtásra került nemzetközi projektek körét,
valamint
• döntött a Balatoni Integrációs Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megerősítéséről
illetve új tagjának megválasztásáról.
2015. december 10. Siófok
A Tanács az ülésen
• tájékoztatót hallgatott meg
− a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton
Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból
megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI.12.) számú
kormányhatározatról, a határozat végrehajtásáról,
− a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról valamint a Balaton környéki
közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetéről, közösségi hajózásról, a
közösségi közlekedési rendszerek továbbfejlesztési lehetőségeiről,
− a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2015 évi
lebonyolításáról,
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− a BFT partnerszervezeteinek (Balatoni Szövetség, Balatoni Civil Szervezetek
Szövetsége) tevékenységéről és együttműködési megállapodást írt alá a
Balatoni Szövetséggel.
• jóváhagyta
− a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott
nemzetközi projektekről szóló tájékoztatást,
− BFT Elnöke által 2015. 08.29. és 2015. 11.30. között meghozott határozatokat.
A Tanácsülést megelőzően került sor a Balaton Régió 2015. évi közbiztonsági díjának
átadására.
Siófok, 2016. február 1.

Balaton Fejlesztési Tanács
munkaszervezete
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