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Tájékoztató a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz.
kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladása érdekében végzett
2016. évi tevékenységről
Előzmények
A 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározat keretében történt meg a BFT által elkészített, a
Balaton Kiemelt Térség 2014-2020 időszakra szóló fejlesztési dokumentumok Kormány általi
elfogadása. A kormányhatározat rendelkezett a balatoni fejlesztések integrált megvalósításának
keretrendszeréről, a szükséges európai uniós és hazai forrásokról, valamint a kiemelt
fejlesztések köréről.
A Tanács által elfogadott fejlesztési dokumentumok (koncepció, Stratégia, Operatív Program)
végrehajtását, valamint a kormányhatározatban meghatározott fejlesztések, beruházások
megvalósításának elősegítését, koordinálását a BFT és munkaszervezete megkezdte,
folyamatosan végezte.
2016 júniusában sajnálattal értesültünk arról, hogy a Kormány a turizmusfejlesztési célra
felhasználható európai források összehangolásáról szóló 1355/2016.(VII.7.) számú,
határozatával visszavonta a 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározatot.

I. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumai
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15.§. (2) b) pontja
alapján a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) feladata a kiemelt térség területfejlesztési
koncepciójának, területfejlesztési programjának elkészítése és Kormánynak elfogadásra
benyújtása.
A Balaton Kiemelt Térség fejlesztésére vonatkozóan a BFT által elfogadott Koncepció,
Stratégia és Operatív Program továbbra is érvényben van. Az 1821/2015.(XI.12.) számú
kormányhatározat visszavonása a Kormány általi jóváhagyást érinti, a dokumentumok BFT
általi elfogadására, érvényességére nem vonatkozik.
Álláspontunk szerint a Balaton Területfejlesztési Koncepciójának, Stratégiai Programjának
Kormány általi elfogadása óta nem született olyan országos, vagy ágazati szintű dokumentum,
mely a Koncepció és a Stratégiai Program azonnali felülvizsgálatát szükségessé tenné, így a
Területfejlesztési Törvényben foglalt kötelezettségünk teljesítése érdekében kértük a
Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködését annak érdekében, hogy a Kormány ismételten
megtárgyalja és elfogadja a Balaton Területfejlesztési Koncepcióját és Stratégiai Programját.

II. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok
A Kormány 1334/2014.(VI.6.) számú határozatában úgy foglalt állást, hogy „a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben nem valósít meg európai uniós jogszabály által meghatározott integrált területi
beruházást, és ennek megfelelően a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozóan több
operatív program keretében nyílik támogatási lehetőség, azzal, hogy a Kormány egyedi
határozattal dönt a kiemelt térségi beruházásokról. Felelős: Nemzetgazdasági Minisztérium”
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A 1334/2014.(VI.6.) számú kormányhatározatban rögzítettek folytatásaként az
1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat a Koncepció és Stratégia integrált végrehajtását irányozta
elő. A kormányhatározat végrehajtásához kapcsolódó a BFT számára biztosított feladatok
elősegítették, hogy a nevesített projektek, támogatási célok minél teljeskörűbben beépüljenek
az operatív programokba, és a térségi, illetve kormányzati szereplők által hatékonyan meg
tudjanak valósulni.
Álláspontunk szerint a BFT feladata alapvetően nem változott, hiszen a 1334/2014.(VI.6.)
Korm. határozat továbbra is a balatoni fejlesztések operatív programok útján történő, egyedi
kormánydöntések szerinti megvalósítását írja elő, mely változatlanul az érintett operatív
programok Éves Fejlesztési Keret Kormány általi jóváhagyását, majd a térségi, kormányzati
szereplők általi megvalósítását jelenti.
Mivel a BFT és a Balaton térség partnerszervezetei által már elfogadott Koncepció és Stratégiai
Program meghatározza a térség fejlesztésének irányait, kiemelt területeit, projektjeit, így
feladatunk az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat visszavonásával nem hogy csökkent, hanem
a központi integrált megvalósítást lehetővé tevő jogszabályi megerősítés hiányában inkább
növekedett a program és projekt elemekre vonatkozó egyeztetési igény, a fejlesztések
indokoltságának alátámasztása miatt.
A fentiek alapján a BFT feladatai továbbra is érvényesek, hiszen
 a monitoring bizottságok ügyrendje alapján – a térségi fejlesztések segítése érdekében
- a BFT továbbra is részt vesz a monitoring bizottságok munkájában,
 a BFT továbbra is részt vesz az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások
kidolgozásában, EU szakértők fogadásában (pl: közlekedési szakértők fogadása
2016.07. hó),
 továbbra is készítünk a térség szempontjából kiemelt fejlesztések indoklásához
szükséges háttéranyagokat,
 továbbra is szükséges a megvalósult fejlesztések nyomonkövetése, az adatok
negyedéves elemzése, a monitoring tevékenység végzése a Kormány által is
megfogalmazott gyors és hatékony forráslekötés érdekében,
 a térség szereplőinek aktivizálása, koordinálása, segítése az operatív programokba
beépülő támogatási lehetőségek igénybevételére, stb.
 továbbra is végezzük a térségi szintű projektek előkészítését, koordinálását, bizonyos
esetekben azok megvalósítását.
Annak ellenére, hogy nevesítve a 1821/2015. Kormányhatározat eredményes végrehajtása
érdekében került meghatározásra - továbbra is indokoltnak tartjuk a 1/2016. (02.12) BFT
határozatban meghatározott operatív feladatkör ellátását is.
Mindezek alapján a korábban meghatározott feladatokat teljeskörűen végeztük:
a) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése
b) Negyedéves térségi fejlesztési monitoring és a kapcsolódó operatív feladatok
ellátása
c) Térségi befektetési-ösztönzési adatbázis létrehozása
d) Monitoring Bizottsági részvétel
e) az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások kidolgozásában való
részvétel, EU szakértők fogadása (pl: közlekedési szakértők fogadása 2016.07. hó),
f) a térség szempontjából kiemelt fejlesztések indoklásához szükséges háttéranyagok
készítése
g) a térségi szintű projektek előkészítése, koordinálása, bizonyos esetekben azok
megvalósítása.
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A meghatározott feladatkörök aktuális állásáról, a végrehajtott intézkedésekről az alábbi
tájékoztatást tudjuk adni.
a) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok
2016. március-áprilisban a BFT határozatba foglalt munkacsoportok mindegyike megtartotta
alakuló ülését. Az üléseken a Munkacsoportok az alábbi témákkal foglalkoztak
 Balaton Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program céljainak, intézkedéseinek
rövid áttekintése az érintett témakörben, a BFT monitoring tevékenység rövid
ismertetése.
 1821/2015 (XI.12.) Korm. határozat végrehajtásának aktuális állása, adott témakör
benyújtott pályázatairól az illetékes IH közreműködésével (hogyan lehet segíteni a
benyújtott pályázatok eredményes megvalósítását, kivitelezését).
 Már ismert projektek főbb tartalmának megismerése, egymásra épülési lehetőségek
feltárása.
 Egyeztetés a Kormányhatározatban nem nevesített, de a Munkacsoport tagjai
tudomására jutott a BKÜ szempontjából fontos projektekről, azok lehetséges
támogatásáról.
 Egyeztetés a Kormányhatározatból kimaradt, de a Balaton Területfejlesztési Koncepció
és Stratégiai Programban szereplő fejlesztési irányokról, projektekről, azok lehetséges
támogatásáról, megvalósításáról.
Az ülések során valamennyi Munkacsoport javaslatokat fogalmazott meg a térség
fejlesztésének elősegítésére:
Terület- és Településfejlesztési Munkacsoport
o A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megvalósítható városi CLLD fejlesztések
összehangolhatóságának vizsgálata, a kiemelt térségi fejlesztési szempontoknak
megfelelően.
o A megyék Integrált Területi Program végrehajtásának nyomon követése a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben tervezett projektek, felhasznált források és megvalósuló fejlesztések
szempontjából.
o Projektötletek, fejlesztési szükségletek feltárása, nyílt szakmai kommunikáció
megvalósítása
o Az országos területi monitoring rendszer felülvizsgálatának és összehangolásának
kezdeményezése.
Környezet, Energetika és Közlekedésfejlesztési Munkacsoport
o A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet közbiztonsági célú fejlesztései támogathatóságának
vizsgálata, a 1821/2015. Kormányhatározatban nem szereplő fejlesztési igények
megvalósítási lehetőségeinek feltárása.
o A térség közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata (Balaton Területfejlesztési
Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai program részét képező Balaton
Nagytérség Közlekedési Stratégia dokumentumainak folyamatos fejlesztése).
Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Munkacsoport
o A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökének
levélben történő megkeresése a Nemzeti Vár- és Kastélyprogrammal kapcsolatban, a
1821/2015. Kormányhatározatban szereplő fejlesztések összehangolására, valamint a
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Szigligeti és a Csobánci vár fejlesztésének előmozdítására. – a levél a Forster intézet
részére megküldésre került.
A Kormányhatározatban szereplő „Mintagazdaságok fejlesztése” fejlesztési igény valós
projekttartalommal történő megtöltése, potenciális projektgazdák felkutatása – a projektek
kidolgozása megtörtént.
A Természetjárás témakörben megvalósítandó balatoni fejlesztések érdekében
kapcsolatfelvétel Magyar Természetjáró szövetséggel és projektjavaslatok gyűjtése a
BKÜ-ben, és továbbítása a Szövetség részére – megtörtént.

Agrár- Vidékfejlesztési Munkacsoport
o Részvétel a Vidékfejlesztési Program releváns kiírásainak pályázat-előkészítő
munkacsoportjaiban.
o A balatoni hal, mint gasztronómiai érték, piacra juttatási, valamint a halkereskedelem
legalizálási lehetőségeinek vizsgálata.
o A BFT és a Herman Ottó Intézet közös projektlehetőségeinek egyeztetése.
A Munkacsoportok következő ülését 2016. október- november időszakban tervezzük a 2016.III.
negyedévi monitoring adatok, és a 1821/2015 (XI.12.) Kormányhatározat felülvizsgálataként
elfogadásra kerülő kormányhatározat ismeretében.
b) Negyedéves térségi fejlesztési monitoring
Az 1/2016. (02.12) számú határozatban a Tanács negyedéves monitoring tevékenység végzését
határozta meg. A monitoring munkát a fejlesztéspolitikai adatbázisok, az EMIR és a FAIR
rendszerek adatai alapján végezzük, mely adatokat a kormányzati adatgazdák biztosítják. A
központi szervezet adatszolgáltatásának elhúzódása miatt az első jelentést csak 2016. június 30i határnappal sikerült elkészíteni, melyet a BFT 2016 II. félévében tárgyal.
A monitoring munkával kapcsolatos tevékenység részeként a Kft, folyamatosan végzi az
adatkérő levél elkészítését, a szükséges kapcsolattartást, ezzel kapcsolatos szervezési munkán
túl a megküldött adatok technikai kezelését, matematikai elemző programba exportálását,
szöveges változók szükséges számkarakteres átalakítását, adatelemzést, ábra és
táblázatdemonstráció, szöveges jelentés összeállítását.
A munka folytatásaként augusztus hónapban újabb adatkérést indítottunk el, ennek teljesítése
várhatóan szeptember hónapban valósulhat meg.
Korábbi megkeresésünk eredményeként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
rendelkezésünkre bocsátotta az EMVA finanszírozású fejlesztések adatbázisát, 2016. április 25én, melynek feldolgozását a Társadalomtudományi Kutatócsoport megkezdte.
Egyéb felhasználási területek:
 A Balatoni Szövetség június 15.-i elnökségi ülésére, az elnök felkérése alapján a
munkaszervezet elkészítette a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, 2016. május 31-ig
ismert EU forrásokból finanszírozott térségi projektek összesítését, a forráskihelyezés
aktuális sajátosságainak elemzését, valamint a 1821/2015. Kormányhatározatban
foglalt fejlesztési javaslatok megvalósulásának nyomon követését.
 Magyar Turisztikai Ügynökség általi információkérés keretében a 2016. I. félévi
teljesítés elemzésének megküldése.
 Prompt eredmények kommunikációja, bemutatása különböző fórumokon a fejlesztések
előrehaladásáról, a forráskihelyezés aktuális állásáról
 Fejlesztési tematikus térképek, grafikus ábrák készítése, közlése.
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c) Térségi befektetés ösztönzési adatbázis
A befektetői adatbázis létrehozására kettős indok fogalmazódott meg a Balaton Fejlesztési
Tanács munkaszervezetében. Egyrészt a régió fejlesztésének, fejlődésének árnyalt, pontos, akár
projektszintű megismerhetősége érdekében kialakításra került egy projektgyűjtő adatbázis,
mely a kiemelt üdülőkörzetben tervezett, megvalósítás alatt álló, valamint megvalósított
projekteket kívánja összegyűjteni és elemezhető módon tárolni. Ezzel párhuzamosan, azonos
jelentőségű funkcióként jelenik meg a befektetésre váró területek, területrészek, projektötletek,
ágazati fejlesztési elképzelések regisztere, melynek szerepe hosszútávon a potenciális
befektetők és a befektetésre váró területek közötti kapcsolat, kommunikációs csatorna
létrejöttének elősegítése.
A befektetés-ösztönzési adatbázis készítésének első lépéseként egy lehető legteljesebb körű
fejlesztési térkép megalkotását kezdte meg a Társadalomtudományi Kutatócsoport. Ennek
keretében egyrészt az EMIR és FAIR adatbázisokból kinyerhető projektadatok elemzése,
másrészt pedig az elmúlt években tervezett és megvalósult fejlesztések számbavétele történt
meg. A megvalósulási helyszíneket, a projektek megvalósulásának időpontját, költségkeretét,
finanszírozási forrását, témakörét, ismert megnevezését tartalmazó összesítő adatbázis
segítségével egy átfogó fejlesztési térkép készíthető, melynek grafikus megvalósítása 2016. II.
félévi feladata. A fejlesztési térkép egyúttal problématérképként is funkcionál, hiszen képes
megjeleníteni azokat a fejlesztések, vagy forráskihelyezés által nem érintett területeket,
településeket, ágazatokat, turisztikai termékeket, ahova vállalkozói tőke, befektetők vonzása
indokolt lenne.
A befektetési ösztönzési adatbázishoz kapcsolódó várható feladatok
A fejlesztési térkép elkészítésén túl a befektetésre, fejlesztési projektek végrehajtására alkalmas
területek, telkek feltérképezése és regiszterbe vétele szükséges. A BKÜ 180 településére
kiterjedő vizsgálat célja, hogy a lehető legteljesebb módon feltárja azokat az alulhasznosított,
kihasználatlan telkeket, területeket, barnamezőket, amelyek a későbbiekben vállalkozások,
befektetők számára kiajánlhatók lehetnek. A regiszter ilyen dimenziójú megalapozását ősszel,
elsőként egy a BKÜ települési önkormányzatai számára eljuttatott kérdőíves felméréssel
kezdjük meg. A munka elképzeléseink szerint a megyei kamarák bevonásával a BKÜ-beli
vállalkozók státuszcsoportjának felületén egészül ki. Elképzeléseink szerint mind az
önkormányzati, mind pedig a vállalkozó kör esetében kétféle adatgyűjtés készül.
1. Megvalósítandó fejlesztési elképzelésekre vonatkozó adatok.
2. Fejlesztendő területek, ingatlanok tulajdonságait, a rajtuk megvalósítható beruházások
körét leíró adatbázis.
Szerencsés esetben a kettő összefésüléséből keletkezhet hozzáadott érték. A második pontban
leírt adatbázis lehetőséget ad a régión kívülről érkező befektetői aktivitások információs
igényeinek kielégítésére.

d) Monitoring Bizottsági részvétel
A Monitoring Bizottságok munkájában, az egyes OP dokumentumok, felhívástervezetek
véleményezése során a Balaton Kiemelt Térség érdekeit, a fejlesztési dokumentumokban
megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülését, a minél kedvezőbb fejlesztési lehetőségek
elérését tartottuk szem előtt.
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Az egyes Monitoring Bizottságokban végzett munka rövid összefoglalása:
Monitoring
Bizottság
EFOP
GINOP
TOP
KEHOP
VP
MAHOP
IKOP

tárgyalt, véleményezett főbb dokumentumok

Pályázati
felhívások
véleményezése
ÉFK III. n.évi módosítás, Végrehajtási jelentés
25 db
ÉFK II. és III. n.éves módosítása, kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés
kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, képzési részvétel
8 db
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, Vidékfejlesztési
11 db intézkedés
OP módosítása
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés
3 db
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, értékelési terv

A Monitoring bizottságok munkájában résztvevő munkatársak 2016. szeptembere folyamán
részt vettek a Miniszterelnökség által a monitoring bizottsági tagok részére szervezett képzésen.
e) Az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások kidolgozásában, EU szakértők

fogadásában való részvétel,
Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Stratégiája (2014-2020) - magyar és angol nyelvű kivonat
készítése
A Miniszterelnökség kérésére magyar és angol nyelvű kivonat készült a Balaton Kiemelt Térség
Területfejlesztési programjából (Stratégia és Operatív Program), mely rövid áttekintést nyújt a
Balaton régióról, a térségi fejlesztések jogi hátteréről, a térségi program indoklásáról. A kivonat
továbbá részletesen bemutatja a térség fejlesztésének átfogó célját, a régió jövőképét, az
integrált fejlesztések indokait és céljait, a várt eredményeket, s végül de nem utolsó sorban a
stratégiai célokat és tervezett beavatkozásokat.
Az elkészült kivonatot a Miniszterelnökség használta a Bizottsággal folytatott egyeztetések
során a balatoni program elfogadásával kapcsolatosan.
IKOP IH részére a balatoni közlekedésfejlesztési projektekhez szükséges háttéranyagok
készítése
Az IKOP IH kérésére szakmai háttéranyag készült Kiemelt Térség Területfejlesztési
programjából (Stratégia és Operatív Program), és Közlekedésfejlesztési Stratégiájából a
tervezett balatoni közlekedésfejlesztési intézkedések, beruházások indokoltságának
bemutatására.
Az elkészült kivonatot az IKOP IH használta a Bizottsággal folytatott egyeztetések során a
balatoni program elfogadásával kapcsolatosan.
A közlekedésfejlesztési projektek / beruházások eredményeinek ellenőrzése a Balaton
térségében (Európai Bizottság delegációjának látogatása)
2016. június 29-én az Európai Bizottság képviseletében 3 fős delegáció (Zeljka Zgaga, Jack
Engwegen és Byron Kabarakis) érkezett a Balaton térségébe, hogy megnézhessék a
közelmúltban megvalósult közlekedésfejlesztési projektek/beruházások eredményeit, valamint
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részletesen megismerhessék a térségi közlekedésfejlesztési célokat és azok indokoltságát. A
delegáció tagjai Budapestről vonattal érkeztek le Siófokra, ahol Dr. Molnár Gábor (BFT
munkaszervezet vezető) röviden bemutatta a Balaton Régiót és a térség fejlesztési
stratégiájának céljait, Dorner Lajos (közlekedési szakértő) és Péley Dániel (NIF ZRt.) pedig
röviden ismertették a megvalósult közlekedési fejlesztéseket és a tervezett jövőbeni fejlesztési
lépéseket. A megbeszélést követően a delegáció tagjai ellátogattak Balatonfüredre is, ahol az
alpolgármester bemutatta az ottani fejlesztési eredményeket.
f)

A térségi szintű projektek előkészítése, koordinálása, bizonyos esetekben azok
megvalósítása – A BFT térségi projektjeinek kidolgozása

1. Folyamatos pályázatfigyelés
A munkaszervezet napi szintű pályázatfigyelést végez, pályázati összefoglalót készít. A
balatoni fejlesztések szempontjából aktuális felhívások a BFT honlapján folyamatosan
megjelenítésre kerülnek.
web: http://www.balatonregion.hu/orszagos-palyazati-lehetosegek---balaton
2. Balaton-felvidék világörökség várományosi helyszín
A fejlesztés megvalósítása érdekében végzett feladatok:
A fejlesztés a GINOP forrás (pályázat) keretében tud megvalósulni.
A GINOP IH kezdeményezésére részt vettünk a pályázat szakmai feltételrendszerének
egyeztetésében. Ezzel párhuzamosan, a pályázati lehetőség GINOP ÉFK szerinti
ütemezéséhez kapcsolódóan 2016. nyarán egyeztetést kezdeményeztünk az érintett
önkormányzatokkal a tervezett fejlesztés szakmai tartalmának, céljának, eredményének
meghatározása, kidolgozása céljából.
A projekt tartalmának második körös egyeztetésére a Magyar Turisztikai Ügynökséggel
(MTÜ) közös szervezésben került sor, melynek eredményeként kirajzolódott a
fejlesztési igény. Az egyeztetésen megfogalmazott fő fejlesztési irány a várak, vallási
örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megóvása lenne, turisztikai hasznosításuk
kialakításával, fejlesztésével.
Ezzel párhuzamosan elkészítettük a jogszabályban meghatározott várományosi helyszín
pontos térképi megjelenítését, lehatárolását.
A várományosi cím elérése érdekében végzett feladatok:
- Világörökségi Gondnokság kezdeményezése történt a Miniszterelnökség felé. A
javaslatot elutasították, mivel csak a Kormány által felterjesztett várományosi
helyszínek esetén jelölhető csak ki gondnokság, azonban a várományosi helyszín
téma folyamatos gondozását a munkaszervezet folytatja.
- a Világörökségi várományos helyszínnel kapcsolatosan információs anyagokat
készítettünk és a BFT weboldalán és a hirbalaton.hu weboldalon helyeztük el.
- a várományosi helyszínnel kapcsolatosan az UNESCO részére szükséges
összehasonlító dokumentumot elkészítettük, a Forster Központ részére megküldtük.
- Tevékenységünk során folyamatosan együttműködünk a Balaton Világörökségéért
Alapítvánnyal.
3. Bejárható Magyarország – természetjárás
A Magyar Természetjáró Szövetséggel folytatott egyeztetés alapján megkerestük a balatoni
településeket a GINOP pályázat keretében elérhető természetjáráshoz kapcsolódó fejlesztési
ötletek feltérképezésére. A beérkezett javaslatokat összesítettük, és megküldtük a Szövetség
részére.
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4. Kerékpárút
A balatoni kerékpárút fejlesztések megvalósítása érdekében több egyeztetésre is sor került,
melyen részt vett a munkaszervezet:
 NFM egyeztetést tartott 2016.02.10-én az NGM GINOP IH, Kerékpáros Magyarország
Szövetség, BFT, Közlekedés Koordinációs Központ, a NIF Zrt bevonásával, amelyen
felmerült annak kérdése is, hogy mely szakaszok valósítandók meg az adott pénzügyi
kereteken belül, melyek élveznek turisztikai prioritást. Tárgyi egyeztetésen ennek
pontosítására nem került sor, azért NIF Zrt. a további egyeztetési lehetőséget kért az
érintettektől.
 A NIF Zrt. szervezésében ezt követően sor került az egyeztetésre, ahol a déli és az északi
parti szakasz pontosításra került.
 A zalai fejlesztés témakörében, a Kis-Balaton bekötésével kapcsolatban a BFT
egyeztetést szervezett a helyszín bejárásával. Az egyeztetés keretében pontosításra
került, hogy a zalai szakaszon a Keszthely- Kis-Balaton szakasz élvez prioritást.
2016. áprilisában megszületett az NFM elrendelése a bringakör északi és déli szakaszának
előkészítésre, mely alapján a NIF előkészítette a GINOP pályázatot. A zalai szakasz
elrendelésére vonatkozóan a BFT kérte az NFM-et a NIF mielőbbi megbízására, melyre 2016.
júniusában sor került.
2016. júliusában a Kerékpáros Magyarország Szövetség szervezésében került sor egy
egyeztetésre, melyen Révész Máriusz kormánybiztos úr felvázolta célját, mely a teljes Balatoni
Bringakör felújítását fogalmazta meg.
2016.07.29-én megjelent a Bringakör komplex fejlesztési programjának kiemelt beruházáskénti
nevesítéséről szóló kormányhatározat.
5. Mintagazdaságok
A projekt szakmai tartalmának meghatározása érdekében megkerestük a térségben érintett 3
megyei Agrárkamarát, illetve a térség fejlesztési biztosait a fejlesztési igények feltérképezése
céljából. A beérkezett javaslatok, és a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok
alapján előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a GINOP IH részére.
6. Kulturális és természeti értékek fenntartható fejlesztése
A fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok alapján előkészítésre került egy tervezet
a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára vonatkozóan, melyet megküldtünk a
GINOP IH részére.
7. Balatoni kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának megvalósítása
A program a Vidékfejlesztési OP pályázati felhívása keretében tud támogatást kapni. Még 2015.
évben részt vettünk a pályázati felhívás feltételrendszerének véleményezésében,
egyeztetésében.
A pályázat megjelenését követően felhívtuk az érintett önkormányzatok figyelmét a támogatási
lehetőségre, illetve az első beadási határidőt követően tájékozódtunk a beérkezett balatoni
pályázatok köréről. Sajnos a térségből pályázat nem került beadásra, ezért a közlejövőben
egyeztetést kezdeményezünk az érintett településekkel.
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8. Balaton vízminőség állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentése, a
tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések
2016. január második felében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészítette a feladat
megvalósítására vonatkozó javaslatát, melyet a Tanács véleményezett.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.
9. Sió csatorna felújítása, természetvédelmi célú beavatkozások
A projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KDT VIZIG beruházásában valósul meg.
2016. február és március hónapban a munkaszervezet több szakmai egyeztetésen is részt vett
és megvalósítási javaslatával segítette a fejlesztés műszaki tartalmának – elsősorban a zsilip
helyszíne – meghatározását.
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól megkeresés érkezett a Somogyi Kereskedelmi és
Iparkamarához a Sió-csatorna nagyvízi mederkezelési terv szakmai véleményezésével
kapcsolatban. 2016.03.02-án Kamara felkérte a BFT-t és Munkaszervezetét, hogy a
véleményezésben vegyen részt. A Kamara részére az észrevételek 03.16-án megküldésre
kerültek.
A BFT éves munkaterve alapján 2016. októberi ülésén tájékoztató keretében tárgyalja a projekt
megvalósításának aktuális kérdéseit, állását.
10. Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése – VKI-hoz
kapcsolódóan
A konzorciumi együttműködésben valósulna meg, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vezetésével. Konzorciumi tagok: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Országos
Meteorológiai Szolgálat, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
A munkaszervezet projekt előkészítése, kidolgozása keretében részt vett a Projekt Megalapozó
Tanulmány kidolgozásában.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.
11. Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén
A projekt tartalma a Balaton kiemelt térség operatív programban szereplő, a köz- és
vízbiztonsági fejezetben integrált fejlesztési projekttervek, és a KEHOP céljait, megvalósítási
kereteit figyelembe véve került kidolgozásra. A projekt szakmai tartalmának meghatározásában
– a BFT közbiztonsági tanácsnoka vezetésével – részt vettek: megyei rendőr-főkapitányságok,
vízirendészet, katasztrófavédelmi igazgatóságok, mentőszervezetek, meteorológiai szolgálat,
civil mentőszervezetek, szakmai egyesületek, sportszövetségek. Ezt követően a projektterv
több körben egyeztetésre került a KEHOP 1.6 fejezetének szakmai megvalósítójának, a BM,
illetve a BM OKF szakértőivel.
Ennek során a fókuszba helyeztük a klímaváltozással összefüggő kérdéseket és 2,5 Mrd Ft
értékben állítottuk össze a fejlesztési tervet. Négy nagy szakmai fejlesztési csoportot képeztünk,
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amelyeket első körben az érintett szakmai szervezetekkel, majd a BFT Közbiztonsági
testületével, az OKF illetékeseivel egyeztettünk.
Ezek az alábbiak voltak:
1. Észlelés és viharjelzés
2. Vízimentés
3. Infokommunikáció
4. Katasztrófavédelmi eszközfejlesztés
A 2016. januári egyeztetési folyamatban a BM jelezte, hogy az észlelés és viharjelzés
kulcsprojektje a viharjelző rendszer korábban megkezdett fejlesztése véleményük szerint az
OKF költségvetése terhére történik majd. A 2. csoportban összefoglalt vízimentést nem
tekintették a katasztrófavédelem részének. (Figyelmen kívül hagyva az OKF vonatkozó
megállapodásait és jogszabályi kötelezettségét is.) Az infokommunikációs fejlesztési igényt
elutasították.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt /több elemre bontva) bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe,
azonban a - 1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott végleges verzió sajnos már nem tartalmazta azt.
12. A Balaton vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a
szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával
2016. január második felében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészítette a feladat
megvalósítására vonatkozó javaslatát, melyet a Tanács véleményezett. A véleményezés
keretében jeleztük, hogy nem értünk egyet az OVF ütemezésre vonatkozó javaslatával. (Az
OVF a beruházás jelentős részének megvalósítását 2020-2030 közötti időintervallumban
tervezte.) Ezen felül javasoltuk a projekt műszaki tartalmának kiegészítését a Balaton
Területfejlesztési Stratégiájában és Operatív Programjában meghatározott további feladatokkal,
szükség szerint forrásokkal kiegészítve: vízpart-rehabilitáció infrastrukturális beruházásainak
megvalósítása érdekében.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.

13. Balatoni Közlekedési rendszer összehangolása
Az 1821/2015.(XI.12.) Kormány határozat közlekedésfejlesztési része nevesíti a „Balatoni
Közlekedési rendszer összehangolása” húzóprojektet. A KTI és a BFT munkaszervezete –
által alkotott konzorcium valósítaná meg a projektet, melynek főbb elemei:
KTI projektelemek:
- Központi forgalomirányító és utastájékoztató szoftver, igényvezérelt közlekedés
támogatással (falubuszok, iránytaxik, taxik kezelése, hajózás), regionális
mobilalkalmazás készítése,
- Menetrendi tevékenységek összehangolása, falubusz rendszer kialakítása,
szabályzatok működési módszertanok elkészítése,
- Balaton régióban közlekedő VOLÁN járművek OBU és utastájékoztató
egységekkel történő felszerelése az egységes forgalomirányítás és utastájékoztatás
megteremtése érdekében.

10

BFT ülés, 2016. október. 7.

1. napirendi pont

BFT munkaszervezet projektelemek:
- utastájékoztatási kijelző eszközök telepítése a DDOP keretében a déli parton
elindított utastájékoztatási rendszer kiterjesztése a teljes BKÜ területére.
- a kiépítendő országos elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódóan e-ticket
közlekedési szolgáltatások bevezetése a BKÜ-ben.
A projekt az IKOP ÉFK-ban nevesítésre került, a pályázat benyújtásra került, a jogosultsági
kritériumoknak megfelelt és jelenleg szakmai bírálatra vár.
14.
Elektromos közlekedés fejlesztése:
A 1821/2015.(XI.12.) Kormány határozat közlekedésfejlesztési része nevesíti a „Elektromos
közlekedés (elektromos autóbuszok 10–15 darab (Balatonfüred, Siófok, Keszthely), elektromos
hajtású hajók és egyéb közlekedési eszközök, elektromos autó, hajó és kerékpár töltőhálózat
kiépítése)” húzóprojektet.
A húzóprojekten belül nevesített elektromos buszok beszerzése projektrész előkészítése a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével megkezdődött. A projektrész
megvalósításához szükséges pályázat benyújtására Balatonfüred, Keszthely és Siófok városok
megkötöttek egy konzorciumi megállapodást, amelyhez mindhárom önkormányzat
képviselőtestülete meghozta támogató határozatát.
A projekt az IKOP ÉFK-ban nevesítésre került, a pályázatot – az érintett települések felkérése
alapján - Balatoni Integrációs Kft. elkészítette és pályázat szeptemberben benyújtásra kerül.
A projektből készült összefoglaló 2016. szeptemberében, kérésükre, megküldésre került a
Magyar Turisztikai Ügynökség részére.
15.
TOP CLLD projektek térségi egyeztetése
2016. június 16-án Marcaliban a Balatoni Integrációs Kft. kezdeményezésére és szervezésében
került megtartásra a TOP keretében megvalósítható CLLD programok regionális integrációs
lehetőségeiről, projektötletek disszeminációjáról szóló szakmai egyeztetés a BKÜ 10 ezer főnél
nagyobb városai képviselőinek részvételével. Az egyeztetésen 25 fő vett részt.
A Kft. részéről kezdeményezett, támogatott projektjavaslatok között szóban és később írásban
is bemutatásra kerültek a következő kidolgozott fejlesztési ötletek:
 Balaton Játékpont Hálózat létrehozása (Játékos Balaton programhoz kapcsolódóan)
 Ifjúsági Értékőr Csoportok létrehozása
 Balaton Értékpont kialakítása
 Nyitott Műhely – hálózat kialakítása
 Strandárnyékolás
16.
Mozdulj Balaton
A Mozdulj Balaton projekt fejlesztése érdekében 2016. május elején egyeztetés
kezdeményeztünk a sportszakmai szervezetekkel és az EMMI Sport Államtitkársággal, hogy
milyen fejlesztések lennének szükségesek ahhoz, hogy minél több hazai és nemzetközi
sportesemény kerüljön megrendezésre a Balatonnál.
Az egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével elkészítettünk egy szakmai háttéranyagot,
mely főként a strandsportok, strandok fejlesztésére vonatkozott. A projekt megvalósításához
nevesített forrással nem rendelkezünk, de folyamatosan dolgozunk ennek megteremtésén.
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17.
Alkony program
Előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a hazai fejlesztési forrás felhasználását koordináló Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részére.
Ezzel párhuzamosan elkészítettünk egy szakmai háttéranyagok, indoklást az alkony program
szükségességére vonatkozóan.
18.
Szálláshely fejlesztés
Előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a hazai fejlesztési forrás felhasználását koordináló Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részére.
19.
e-kerékpár
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fenti témában előzetes egyeztetéseket
folytatott és ezen egyeztetés alapján elkészítettük javaslatunkat a balatoni e-kerékpár rendszer
kiépítésére.
Projekt javaslatunk 2016. augusztus folyamán - a Magyar Turisztikai Ügynökség információ
kérése alapján – megküldésre került az Ügynökségnek.

g) További egyeztetések:
- A BKÜ településeivel folytatott, a település fejlesztéseire vonatkozó egyeztetések
- RIK Akadémia fejlesztésére vonatkozó egyeztetések
- VP Településfejlesztési pályázati felhívás véleményezése, részvétel a pályázat
előkészítő munkacsoport ülésén
- egyeztetések a térség fejlesztési biztosaival a fejlesztési területek projektjei, fejlesztési
igényei témakörében
h) Disszeminációs feladatok
A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójának és Stratégiai Programjának
(2014-2020) bemutatása, népszerűsítése
A Területfejlesztési Koncepció és a Stratégiai Program bemutatása, népszerűsítése érdekében
a BFT munkaszervezete az alábbi disszeminációs intézkedéseket valósította meg 2016-ban:
 Balaton Fejlesztési Tanács / Balatoni Integrációs Kft. bemutatkozó kiadványának
(leporelló) elkészítése részletesen bemutatva a két szervezet tevékenységét, kiemelve a
Területfejlesztési Koncepció és Stratégia Program fejlesztési irányait, céljait.
 „Együtt a Balaton jövőjéért! – A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztése 2014-2020”
címmel tájékoztató kiadvány (tájékoztató füzet) készítése bemutatva a Balaton térség
fejlesztési irányait, a területfejlesztési célokat és feladatokat, részletesen ismertetve a
fejlesztési dokumentumokban elfogadott célkitűzéseket, térségfejlesztési prioritásokat
és intézkedéseket, valamint a fejlesztési program megvalósításához kapcsolódó
feladatokat (térségfejlesztési munkacsoportok, Balatoni Partnerségi Napok szakmai
együttműködési rendezvénysorozat).
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Roll-up tájékoztató poszterek (7 db) készítése, bemutatva a Balaton Fejlesztési Tanács
és a Balatoni Integrációs Kft. tevékenységét, a Balatoni Partnerségi Napok szakmai
együttműködési rendezvénysorozat tématerületeit, a Területfejlesztési Koncepció
céljait, valamint külön-külön részletezve a főbb fejlesztési prioritásokat
(gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés és helyi termékek ösztönzése).
Térségi média: Öböl-tv interjúbeszélgetés a BFT Munkaszervezet vezetőjével a Balaton
térség fejlesztési lehetőségeiről (2016. június 27.). Prémium magazin 2016. nyári
számában „Balaton, ahol jó élni és pihenni, jó vállalkozni és dolgozni” címmel cikk
megjelentetése a területfejlesztési célokról. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
újságjának 2016. júniusi számában „Várható fejlesztések, turisztikai újdonságok a
Balatonnál” címmel cikk megjelentetése a megvalósult és tervezett fejlesztésekről.

i) Jövőbeni feladatok
A Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének (ÉFK)
módosítását tartalmazó 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozatban nem szereplő, a Balaton
Kiemelt Térség Fejlesztési Programjaiban (Területfejlesztési Koncepció és a Stratégiai
Program) rögzítésre került fejlesztési területek, fejlesztési projektek megvalósításának
elősegítése, megvalósítási lehetőségeinek feltárása:
 Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése - VKI-hoz
kapcsolódóan (már elkészült a Projekt Megalapozó Tanulmány)
 Balaton vízminőségi állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentése,
a tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések megvalósítása
 A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a
szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával –
o Déli parti vízfolyások torkolati szakasz átépítése
o Mélyfekvésű területeinek feltöltése
o Iszaptérkép készítés, mederkotrás, iszapelhelyezés, terület vásárlás
 A Balatoni Viharjelző Rendszer továbbfejlesztése
 A balatoni régióban a klímaváltozásból eredően prognosztizálható speciális
katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos védelmi képességek magasabb szintű
ellátásának biztosítása.
Siófok, 2016. szeptember 28.
Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Készítette: Fekete-Páris Judit

…../2016 (10.07.) BFT határozat
A BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések
előrehaladása érdekében végzett tevékenységről szóló tájékozatót a Tanács megtárgyalta és
elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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