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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 - 2017. 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, 
- az érintett megyék állami főépítészei, 
- az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák képviselői 
- a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője, 
-  a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője, 
- 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, 
- Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatója, 
- Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, 
- a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője,  
- Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, vezérigazgatója 
- Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, 
- a Belügyminisztérium képviselője, 
- a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai 

(3 fő). 
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2. A BFT és munkaszervezete 2017. évi tevékenységének kiemelt területei 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott 
fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a 
régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió 
egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. A Tanács fontosnak érzi, hogy folyamatosan 
figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljes körű információval rendelkezzen a 
végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről 
tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács 
elkötelezettséget érez az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjon a régió fejlesztésében 
résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének. 
 
A BFT 2017. február 10-én fogadta el 2017. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az 
elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2017. évi tevékenysége során 
az alábbi főbb feladatokat végezte: 

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához 
szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése; 

 A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagy része a Balaton 
fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat 
keretében került rögzítésre. Ennek keretében a BFT nevesített feladatai: 
 Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia 

Program megvalósulásának nyomon követése, erről 3 évente a Kormányt 
tájékoztatása, és felülvizsgálat kezdeményezése ha szükséges. 

 részvétel a monitoring bizottságok munkájában. 
 a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,  
 a kormányzati szervek, megyék felé a projektek megvalósulásának, forrás 

biztosításának segítése, 
 a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által 

meghatározott feladatok megvalósításában való részvétel, 
 a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése, 
 fejlesztési dokumentumokban meghatározott célok megvalósulásának monitoringja, 
 régiós együttműködést igénylő, térségi projektek bonyolítása. 

2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, 
végrehajtásában való közreműködés; 

 jogszabály alkotási folyamat figyelése, 
 tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését 

követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete, 
 térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények 

vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása. 
3. 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 együttműködések fejlesztése. 

A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítása, a Balaton köztudatbeli 
erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő 
terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt. 

4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 
monitoringja. 

5. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése. 
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6. Mozdulj Balaton programsorozat 2017. évi bonyolítása. 
7. Nemzetközi és a határ menti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 
8. A 2017. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a 

forrás biztosítóval, a forrás felhasználás teljes körű lebonyolítása. 
9. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési 

kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
10. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2017. 

évi megvalósítása. 
11. Balatoni állami tulajdonú (NFA) ingatlanok felmérése, hasznosítási javaslat 

kidolgozása. 
12. BFT üléseinek előkézítése 

 

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.  

A 2017. 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 
 

A) A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagy része a Balaton 
fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat keretében 
került rögzítésre.  

A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára: 
a) Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia 

Program megvalósulásának nyomon követése, erről 3 évente tájékoztassa a 
Kormányt, és kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges. 

b) részvétel a monitoring bizottságok munkájában. 
 
a) A Koncepció és a Stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a 

munkaszervezet folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések 
elemzését, nyomon követését a kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. 
2016. évre megkapott adatokból készült jelentést a Tanács 2017 márciusi ülésén 
tárgyalta és fogadta el. A 2017. évi adatokra vonatkozóan az adatközlést november 
hónapban kaptuk meg a Miniszterelnökségtől, melynek elemzését elkezdtük és 
várhatóan a Tanács 2018. első ülésére fogjuk előterjeszteni. 

 
a) Monitoring Bizottsági részvétel 

A BFT 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP, KEHOP, 
TOP, EFOP, VPOP, MAHOP) 
 
IKOP Monitoring Bizottság 
IKOP MB munkájában való részvétel: Észrevétel, vélemény küldés az alábbi 
dokumentumokkal kapcsolatban 

 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) éves fejlesztési 
keretének (ÉFK) módosításáról szóló előterjesztés véleményezése, – 
Elfogadásra került az 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozattal kapcsolatos 
BFT észrevétel!  

 IKOP 2017. évi kommunikációs tervének észrevételezése. 
 ÉFK balatoni vasúti projektet érintő véleményezése. 
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Monitoring Bizottsági ülésre 2017. május 30-án és 2017. november 21-én került 
sor. Főbb témakörök: 

 2016. évi végrehajtási jelentés, a Monitoring Bizottság eljárásrendjének 
módosítása, OP módosítás, ellenőrzések, Átfogó Értékelési Terv 
végrehajtása. 

 
KEHOP Monitoring Bizottság 
Monitoring ülés 2017. május 31-én és november 22-én volt. 
A 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése és 44. § (1) bekezdése 
alapján a 2017. évi Éves Fejlesztési Keret (ÉFK) módosításának tervezetét tárgyalta 
a Monitoring Bizottság.  
A májusi tervezet az alábbi Balaton vonatkozású pontokat tartalmazta: 
A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 
megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források 
biztosításáról” szóló 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat 3. a) pontjában 
előírtaknak megfelelően két új projekt került nevesítésre  

 „Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon” címmel 
1,00 Mrd Ft összegben (Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság 
és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma),  

 „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” 
címmel 1,00 Mrd Ft összegben (Kedvezményezett: Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság). 

A fentieken kívül az alábbi Balatonnal kapcsolatos projekt került jóváhagyásra: 
 Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszú 

távon fenntartható kezelésére címmel 3,78 Mrd Ft összegben 
(Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság konzorciuma). 

 
Pályázati felhívások, támogatási lehetőségek véleményezése (16 db, köztük: 

 KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című felhívás 
véleményezésével kapcsolódóan a partnerségi fórumra került feltöltésre 
észrevétel – Sajnos nem került figyelembe vételre, hogy a BKÜ-ben is 
legyen lehetőség térségi klímastratégiát kidolgozni. 

 
EFOP Monitoring Bizottság (MB) 
Monitoring ülés 
2017.04.27.-én és 2017.06.19-én volt MB ülés. Főbb témakörök: OP végrehajtás, 
előrehaladás és OP módosítás, éves jelentés, indikátor változások. Balatonos 
vonatkozása nem volt. 
Részvétel az ESZA 60 szakmai konferencián (2017.09.21-22.) Főbb témakörök: Az 
ESZA fejlesztések átfogó eredményei Magyarországon, az EFOP végrehajtásának 
állása, az ESZA és egyéb Kohéziós támogatások jövője, mintaprojekt bemutatás. 
Pályázati felhívások, támogatási lehetőségek áttekintése, véleményezése: 35 db 
 
GINOP MB 
Monitoring ülés 
2017. márciusában írásbeli szavazás a 8. prioritás: Pénzügyi eszközök prioritás 
kiválasztási kritériumok elfogadása témakörben. 
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2017.06.06-i ülés. Főbb témakörök: OP végrehajtás, előrehaladás tárgyalása, ÉFK 
módosítás az egyes konstrukciók kiválasztási kritériumainak módosítása témában. 
2017.10.25-i ülés. Főbb témakörök: OP előrehaladás, kitűzött célok elérésének 
értékelése, OP módosítás, ÉFK, Pénzügyi eszközök 8-as prioritás megvalósulása, 
tájékoztatás az ex-ante feltételek megvalósulásáról, az ellenőrzésekről, állami 
projektértékelési rendszerről. 
 
TOP MB 
2017. elején írásbeli tárgyalás keretében ÉFK módosítás – konstrukciók 
felülvizsgálata és a szükséges módosítások megtétele annak érdekében a teljes TOP 
forrás 2017 márciusában kiírásra kerüljön. 
Monitoring ülés 
2017.05.31-i ülés főbb témakörei: OP végrehajtás, előrehaladás tárgyalása, OP 
módosítás az egyes konstrukciók eredményindikátorai és az „Alacsony CO2 
kibocsátási gazdaság felé történő elmozdulás támogatása konstrukció esetén 
módosítása témában. 
2017.11.15-i ülés főbb témakörei: OP módosítás, OP előrehaladás, Értékelési terv, 
tájékoztató az ex-post értékelésről. 
 
MAHOP 
2017. elején írásbeli tárgyalás keretében OP módosítás. 
Pályázati felhívások, támogatási lehetőségek áttekintése, véleményezése: 4 db 
Monitoring ülés 
2017.05.23-i ülés főbb témák: OP végrehajtás, előrehaladás tárgyalása. Balatoni 
vonatkozás nem volt. 
A MAHOP MB 10.26-i ülésén a szakmai előadások tárgyához illeszkedően jeleztük, 
hogy természetes vizekből származó, kereskedelmi forgalomba hozható hal jelenleg 
nincsen Magyarországon. Manapság horgászok vehetnek ki természetes vizekből 
halakat, amit pedig nem értékesíthetnek legálisan. Jeleztük, hogy egy éve van a 
szaktárca illetékeseinél az a két javaslatból álló tervezet, amelyek változtathatnának 
a jelenlegi helyzeten. A Balatoni Kör, a Balatoni Szövetség és a Balaton Fejlesztési 
Tanács jegyzi ezt az anyagot. 
 
Vidékfejlesztési Program MB 
2017. elején írásbeli tárgyalás keretében ÉFK módosítás.  
Pályázati felhívások, támogatási lehetőségek áttekintése, véleményezése: 7 db 
Balatoni vonatkozás nem volt. 

 
Évközi szakmai anyagok véleményezése: 

 A VP REL és FIG alprogram módosításával kapcsolatban észrevétel az 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -
előállítás és -értékesítés feltételeiről c. jogszabály alapján beszállított 
termékek esetében életszerűbb a 40 helyett az 50, esetleg a 60 km-es 
távolsággal számolni. 

 vizsgálataink eredményei szerint a pályázati kiírásoknál a korábbinál sokkal 
jelentősebb figyelmet és forrásokat lenne szükséges szentelni a reklám és 
marketing tevékenységre, az arculati elemekre és az ezeket támogató 
informatikai és kommunikációs technikai környezet létrehozásának és 
működtetésének támogatása esetén. 

 "Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása" , 
illetve a "Borszőlőültetvény telepítés támogatása"  pályázati felhívásokhoz 
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tartozó kiválasztási kritériumok tartalmi szempontjai között a járási 
hovatartozási szempontok (209/2014. Kormányrendelet) mellett jelenjenek 
meg a 105/2015. Kormányrendelet szempontjai is az értékelésben. A 
hivatkozott jogszabály nem csupán lehetőséget ad, hanem a 4. §-án keresztül 
pontosabban szabályozott keretet teremt mind a támogatási intenzitások, 
mind az igényelhető többletpontok esetében. Az ennek megfelelően 
megváltoztatott értékelési szempontok – a  jogszabályi környezettel való 
összhang mellett -  növelhetik a pályázati aktivitást mind a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet térségébe tartozó, mind az ország más részein elhelyezkedő, 
"nem besorolt járások" fejletlen, pályázati önrész hiányos kistelepülésein. 

 
B) A fenti feladatok mellett a Tanács végzi a kormányhatározatban megfogalmazott 
fejlesztési célok, projektek megvalósításának segítését: 
 a Balaton térség egyik legfontosabb - a partrehabilitációhoz kapcsolódó - fejlesztése 

megvalósításának elősegítése, a megvalósítás elkezdésének ösztönzésére szakmai 
fórum szervezése és folyamatos egyeztetetés az előkészítési forrás biztosítás 
érdekében. 

 a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú 
fejlesztésére vonatkozó pályázati projekt előkészítése. A projekt 2017. augusztus 8-
án beadásra került. 

 résztvétel az MTÜ Zrt. által jegyzett, a Balaton turisztikai térség pozicionálására 
vonatkozó márka fejlesztési pályázat előkészítésében. 

 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 

 A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési 
javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával. 
A BFT munkaszervezet a Balatoni Partnerségi Program keretében az alábbi 
témakörökkel foglalkozott 2017. évben: 

 Családbarát turisztikai szolgáltatások – Balatoni Partnerségi Program 
keretében indított felmérés, majd ehhez kapcsolódó szakmai fórumok 
kerülnek szervezésre, 

 időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó 
szolgáltatások – Balatoni Partnerségi Program keretében indított felmérés, 
majd ehhez kapcsolódó szakmai fórumok, 

 a régió kulturális kínálata, fejlesztési lehetőségei – Balaton-felvidéki 
Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése 
projekt keretében valósult meg, 

 környezettudatos régió - Balatoni Partnerségi Program keretében több a 
témához kapcsolódó konferencia került megszervezésre, illetve havi rovat 
került kialakításra a Balatoni Futárban a környezettudatosság egy-egy 
kérdéskörét bemutatva. 

Részletesen kifejtve a BFT célfeladatok/Balatoni Partnerségi Program keretében. 
Ezeken felül a helyi termékek fejlesztése témakörben – nemzetközi együttműködés 
keretében (Agrishort projekt) került sor szakmai egyeztetésekre. 

 



BFT ülés, 2018. február 16.  5. napirendi pont melléklet 

9 
 

2.2. A Balaton régiót érintő jogszabályok, stratégiák kialakításában, 
felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés 

 
A 2017. év legjelentősebb eseménye a Balaton törvény felülvizsgálata. Ennek előkészítési 
folyamataként a munkaszervezet térségi fórumot szervezetett a kormányzati elképzelések 
ismertetése céljából, valamint bekérte a települések módosítási javaslatait, véleményét. A 
települési javaslatokkal kiegészített térségi véleményezést a Tanács megtárgyalta és 
álláspontját az illetékes szervezet (Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 
Államtitkárság) részére eljuttatta, amelynek egy része elfogadásra került. 
 
A munkaszervezet részt vett/vesz a megyei klímastratégiák kidolgozásában: 
Mindhárom megye esetében felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Balatont három megyei stratégia 
is érinti, és ezzel kapcsolatban felkértük a megyéket, hogy vegyék fel egymással a kapcsolatot. 
Zala megye és Somogy megye esetében részt vettünk a műhelyfoglalkozásokon és megküldtük 
a tervezők részére a korábban elkészült szakmai anyagainkat. Jelenleg az elkészült tervezetek 
véleményezési szakasza folyik. 
Veszprém megye esetében a műhelyfoglalkozáson való részvétel mellett felkérték a BFT-t a 
Megyei Éghajlatváltozási Platform munkájában való részvételre. 
 
További elvégzett feladatok: 

 folyamatos részvétel a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakkollégium 
munkájában, 

 közreműködés a Nemzeti Turizmus Stratégia véleményezésében, 
 szakmai összefoglaló készítése a térségi monitoringról a NGM felkérésére a Falu-

Város-Régió szakmai lapban, 
 a 2017-2030 időszakra vonatkozó Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia tervezetének 

véleményezése, 
 javaslat megküldése az OFTK felülvizsgálati anyagaihoz, 
 Kisfaludy Szálláshely Fejlesztési Konstrukciójának társadalmi egyeztetése keretében 

javaslat készítése, 
 Balatonőszöd, Keszthely és Balatonfüred vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 

módosításának véleményezése, 
 Siófok város településfejlesztési dokumentumának módosításához javaslat küldése.  

 
 
2.3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése 

 
A térségmarketing keretében ellátott feladatok: 

 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a 
Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu 
térségi hírportál és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében. 

 Sajtófigyelés – a térség számára meghatározó sajtóorgánumok figyelése. 
 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen 

kifejtve a Balatoni Partnerségi Program keretében. 
 Részvétel és a térség képviselete (előadás tartása) szakmai programokon 

o területfejlesztők országos találkozója, 
o Veszprémi Egyetem Balatoni Turisztikai Kutató Intézet (BATUKI) 

szakmai konferencia. 
 Balatoni Futár havilapban egy szemléletformáló magazin elindítása, mely az alábbi 

témakörökben adott tájékoztatást: 
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o április: Föld napja 
o május: városiasodás 
o június: energiatakarékosság - kánikula – vásárlás - egészséget, pénztárcát kímélő 

praktikus tanácsok  
o augusztus: felkészülés a szélsőséges időjárási körülményekre, élelmiszerek, 

kertészkedés, kisállattartás, tudatos vásárlás 
o szeptember: mobilitási héthez kapcsolódva - zéró emisszió, környezetbarát 

közlekedés 
o október: klímaváltozás 
o november: fenntarthatóság 
o december: fenntartható karácsony 

 részvétel a Balatoni Szövetség és a Balatoni Kör által elindított, Balaton névhasználat 
szabályozására vonatkozó együttműködésben, melyről a BFT 2017. decemberi ülésén 
tárgyalt. 

 
Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése 
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 napilap – Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei 
Napló. A megyei napilapok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyomtatott 
médiumok eljussanak a helyi fogyasztókhoz, de egyre nagyobb teret foglal el az online 
hírszerkesztés és hírolvasás. 
2017-ben a megyei napilapok nagy átalakuláson mentek keresztül, melyet a kiadójuk a 
Mediaworks Hungary Zrt több nagyobb fejlesztés keretében tett meg az év során. A három 
megyei napilap online felülete így megjelenésben azonos ugyan, de megyénként egyedi 
színekkel és névvel érhető el az Interneten keresztül. A fejlesztések ideje alatt néhány napig 
az egyes megyei online felületek nem voltak ugyan elérhetőek, de az új honlapjaik sokkal 
modernebbek, akár mobiltelefonon is sokkal egyszerűbb és gyorsabb keresési feltételekkel 
biztosította olvasói számára az elérhetőséget.  
 
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.  
A legyűjtött híreknél 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 adattartalom egy részét, vagy a hír teljes egészét hivatkozással jelentetik meg 
forrásmegjelöléssel.  
Az összegyűjtött hírek egy része honlapunk oldalán is megjelennek forráskód, link 
megjelentetésével. 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft., a Balatoni Szövetség, a Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Balatoni Marketing Igazgatósága egy együttgondolkodási 
folyamatot indított el 2015-ben a Balaton és a Balaton Régió jobb érdekérvényesítése, 
imidzsének növelése és a kommunikációs tevékenységek összehangolása érdekében. 
Az együttműködés keretében hoztuk létre 2016-ban a Hírbalatont, mint Térségi Közhasznú 
Nonprofit Hírportált. Az oldal elsődleges célja, hogy pontos és megbízható adatokat, 
híreket, és háttér-információkat nyújtson elsősorban újságíróknak és szerkesztőknek ahhoz, 
hogy hiteles, naprakész és pontos információk jelenhessenek meg a Balatonról és a Balaton 
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Régióról. (http://hirbalaton.hu) Az itt megjelenő híreket ezért különös figyelemmel 
kísérjük. Elmondhatjuk, hogy 2017-re a legtöbb médiumból összegyűjtött hír a Balatonnal 
kapcsolatban legelőször ezen a felületen jelenik meg, amely az általunk legyűjtött hírek 
számában is megjelenik.  
 
2017. január 1-től 2017. december 31-ig a Balaton térségére vonatkozó sajtómegjelenések 
a következőképpen alakultak:  
2017. év során mintegy 25-30 hírforrás termésének megfigyelése alapján összesen 5809 hírt 
regisztráltunk 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. 
Kijelenthetjük, hogy a legtöbb hír a turisztikailag kiemelt július hónapban olvasható a 
médiumok hasábjain.  

 
 

 
 
 
 
 
 

A külön figyelemmel kísért megyei napilapok és a hirbalaton.hu felületén megjelent hírek 
száma a következőképpen alakult 2017 év során: 
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Az adatok alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek száma 
átlagosan 400. A turisztikailag is kiemelkedő nyári hónapokban ez a szám a legmagasabb. 
 

 

 
 
 
 
 

2.4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 
monitoringja 

 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2009 óta folyamatosan végzi a térségi folyamatok követését, 
monitoringját. 
A monitoring tevékenység alapját képező indikátor kataszter a BFT 2017. márciusi ülésén 
megújítására került, melynek eredményeként mintegy 240 mutató revíziója zajlott le.  
Az indikátor rendszer megújításával párhuzamosan a Tanács tárgyalta és elfogadta a 2016. évi 
folyamatok elemzésére vonatkozó monitoring jelentést. 
Jelenleg folyamatban van a 2017. évi adatok elemzése. 
 
2016. és 2017. év folyamán megvalósult a területi tőke módszertan térségi monitoringban 
történő alkalmazhatóságának vizsgálata a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. 
Társadalomtudományi Kutatócsoportjának közreműködésével. A kutatás hátterét, részletes 
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módszertanát, valamint eredményeit a „Területi tőke és magyarországi és dimenziói” c. 
kiadvány fogalja össze.           

 
 

2.5. 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. a Monitoring rendszer üzemeltetését, fejlesztését a 
munkaszervezet végzi. 

 

 
2.6. Mozdulj Balaton programsorozat 2017. évi lebonyolítása 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2017-ban már 14. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, 
Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat idén 34 település 
37 strandján került megrendezésre a nyári főszezonban, melynek keretében az idegenforgalmi 
fő szezonban strandonként 9 hétvégén szervezett sportolási lehetőség várta a helyszíneket 
látogató és sportolni szándékozó több tízezer magyar, illetve külföldi vendéget. A szervezett 
lehetőségeken kívüli időszakban a strandolók szabadon használták a sporteszközöket, pályákat, 
ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A szezont lezárva 
Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2017. augusztus 26-án a résztvevő települések csapatainak 
részvételével került megszervezésre a XIII. „Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozó. 
 
A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti 
hozzájárulásból összesen 3,7 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az összegből tudtuk finanszírozni 
a sportszerek, érmek, honlap, szórólapok és plakátok, helyi szervezők díjazása, sporttalálkozó 
legszükségesebb költségeit. Az elhasználódott sporteszközök pótlására, új sporteszközök 
vásárlására az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Magyar Szabadidősport Szövetségen 
keresztül elnyert 5 millió  Ft-ból kerülhetett sor.  
2017. évben a Magyar Vízilabda Szövetség is csatlakozott a programhoz, akinek támogatásával 
26 strandon kerültek kihelyezésre vízilabda kapuk. 

 
 

2.7. 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. 

A Tanács partnerkapcsolatai 
A magyar-belorusz Gazdasági Vegyesbizottság 2017. évi ülésével összefüggésben a 
Turizmusdiplomáciai Főosztály magyar-belorusz turisztikai munkacsoport ülést szervezet a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2017. november 30-án. Az ülésre meghívást kapott a 
Balaton Fejlesztési Tanács, melynek képviseletében Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető 
tartott előadást a Balatonról. A munkacsoport ülésen a belorusz fél jelezte, hogy szeretné 
szorosabbra fűzni a kapcsolatot a Balatonnal annak érdekében, hogy tanuljanak a Balaton 
környezeti és turisztikai fejlesztéseiből. A tapasztalatok átvételének célja a belorusz Miadziel 
járásban található tó turisztikai fejlesztésének elindítása. 
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A Balatoni Integrációs Kft. 2017. évi nemzetközi projektjei 
1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és 

helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe 
Program) 

Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek 
fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió 
alakításában. A kulturális örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi 
örökség nagy lehetőséget jelent a növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára 
elsősorban az alulról jövő építkezés vonatkozásában.  

A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a 
hagyományokat, ősi mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja 
magában. A projekt olyan úgynevezett ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban 
hordozzák a lehetőséget a kulturális örökség eszmei értékének megőrzéséhez.  

A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti 
együttműködést, amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan 
innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a 
kulturális örökség eszmei értékének védelmére és fenntartható használatára vonatkoznak. 
A projekt egy olyan programot tervezett, amely egy holisztikus és alulról felfelé építkező 
megközelítésen alapul, amely integrált és interdiszciplináris módon kezeli a kérdéseket, és 
elősegíti a helyi közösségek nagyfokú részvételét. 

A CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az 
olaszországi Cervia Önkormányzata. A projekt indító rendezvénye szeptemberben valósult 
meg Olaszországban, 9 európai partner szervezet képviseletével. A projekt nyitó 
konferenciáján a partnerek bemutatkozó előadásain túl áttekintésre kerültek a három év alatt 
elvégzendő feladatok, valamint egyeztetésre kerültek a projekt megvalósításához keretet 
adó adminisztratív és pénzügyi szabályozás partnerekre vonatkozó pontjai. 2017. őszén az 
ökomúzeumok irányítási modelljéről készülő tanulmány és stratégia kidolgozása kezdődött 
meg. 

A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 152.075 EUR. A támogatás mértéke 
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 
társfinanszírozásával. 

 

2. AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének 
megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával (Horvátország-
Magyarország Együttműködési Program) 

A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid 
ellátási- és élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek 
piacra jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a 
termelők és a végfelhasználók közötti távolság csökkentését, összességében javítják a 
minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit. A nemzetközi 
együttműködés keretében fel térképeztük a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint 
a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt. 

Az AgriShort projekt 2017. május 1-én indult. A projekt eddig eltelt időszakában elkészült 
egy részletes felmérésen alapuló helyzetelemzés, szakmai workshopok kerültek 
megrendezésre mind magyar, mind horvát oldalon, és a szakmai érintettek egy tanulmányi 
kirándulás keretein belül ismerhettek meg osztrák jó gyakorlatokat. 
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A projekt 16 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 59 817,23 EUR. A támogatás mértéke 
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 
társfinanszírozásával. 

 
3. ATDS II. - Szórakoztató turizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-

Magyarország Együttműködési Program) 

A 2015 februárjában lezárult ATDS projekt hiánypótló tanulmányok kidolgozásával az 
élményturizmus fejlesztésére koncentrált a régióban. A projektben fő hangsúlyt kapott a 
Balaton régióban egy élményturisztikai park fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági 
tanulmány kidolgozása. Az eddigiek folytatásaként az ATDS II. projektben egy nemzetközi 
piackutatás kerül elvégzésre 4 fővárosban (Budapest, Bécs, Pozsony, Zágráb), valamint az 
összes rendelkezésre álló anyag felhasználásával elkészül a szórakoztató park költség-
haszon elemzése. 

Az ATDS II. projekt 2017. június 1-én indult. 2017. évben megtörtént a projekt nyitó 
konferenciája, kidolgozásra került a piackutatáshoz használatos kérdőív. Az alvállalkozó 
kiválasztását követően a kérdőív lekérdezése az érintett 4 fővárosban megtörtént, és a 
lekérdezést végző cég a kérdőívekre kapott válaszokat tartalmazó adatbázist december 8-án 
átadta. A kérdőívek további elemzésére és az ehhez kapcsolódó záró tanulmány 
elkészítésére 2018. januárjában került sor. 

A projekt 12 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 97 555,50 EUR. A támogatás mértéke 
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 
társfinanszírozásával. 

 
4. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program) 

A kulturális tájképeket sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj, 
városkép, és még több további nézőpont lehetséges. Amiben az előzőek megegyeznek, az 
az anyagi és immateriális emberi interakciók következményei a tájjal. Hagyományos 
védelmi szempontból a megőrzés iránti igény mindig is erősen érezhető, ugyanakkor a 
kulturális tájképek folyamatosan változnak, és fejlesztésre szorulnak a mai társadalom 
igényeinek kielégítésére.  
A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy: 
- hogyan lehet modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális tulajdonságainak 
azonosítására, leírására és értelmezésére; 
- hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;  
- hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni az azonosított 
tulajdonságokra és a táj tulajdonságaira építve. 
A projekt célja, hogy számos esettanulmány segítségével válaszolja meg ezeket a 
kérdéseket, valamint kifejleszt egy egyetemi képzési anyagot az adott témában. 
A projektben 2017-ben mindössze egy nyitó egyeztetésre került sor Pécsen október 18-án, 
az érdemi munka 2018-ban indul el. 
A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 11.780 EUR. A támogatás mértéke 
100%. 
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2.8. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony 
felhasználása 

 
A 2017. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás 
biztosítóval, a forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítása. 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2017. évben 219.233 ezer Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A 
forrást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosítja támogatási szerződés keretében. 
A Tanács 2017. februári ülésén elfogadta a forrás felhasználás területeit az alábbiak szerint: 
 Településfejlesztési beruházások támogatása pályázat útján.  
 Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése. 
 Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése. 
 Balatoni rendezvények támogatása.  
 Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat – Balatoni Partnerségi 

Program. 
 Mozdulj Balaton sport-programsorozat. 
A Kft. 2017. év elején előkészítette a forrás felhasználására vonatkozó javaslatot, melyet a 
Tanács februári ülésén elfogadott. Ezt követően a Kft. a felhasználási javaslatot megküldte a 
Minisztérium részére jóváhagyás és a támogatási szerződés előkészítése céljából. A felosztási 
javaslat a Minisztérium részéről elfogadásra került és a támogatási szerződés 2017. június 30-
án aláírásra került. A Kft. a forrás felhasználáshoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat végezte 
el: 

 a településfejlesztési célú pályázati felhívás elkészítése és egyeztetésre megküldése a 
minisztérium részére, 

 BFT honlap fejlesztése a pályázatok beadásához szükséges felület megújítása okán, 
 beérkezett pályázatok formai, tartalmi ellenőrzése, 
 pályázatok előkészítése bírálatra,  
 Szakértői Bizottság ülésének lebonyolítása, BFT előterjesztés elkészítése, 
 nyertes pályázók kiértesítése, 
 egyedi döntés alapján támogatásra javasolt projektek esetén a projekt tartalmának, a 

támogatás feltételeinek meghatározása, támogatási adatlapok bekérése, feltételes 
támogatási döntések előkészítése, 

 a projektek támogatására vonatkozó szerződés tervezet elkészítése, jóváhagyásra 
megküldése a minisztérium részére, 

 támogatási szerződések előkészítése aláírásra, 
 megvalósult projektek (rendezvények, közbiztonsági fejlesztések) elszámolásainak 

ellenőrzése, támogatás előkészítése utalásra, 
 egyes projektek esetén helyszíni ellenőrzések lefolytatása. 

 
 

2.9. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, 
jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 
 2016. évi fejlesztési forrás menedzselése 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016-ban 220 millió Ft fejlesztési forrást biztosított a 
BFT részére a következő fő témákban:  

 Településfejlesztési beruházások támogatása 
o Településfejlesztés beruházások támogatása /114,5mFt/ - pályázati 

felhívás alapján 
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o OECD – helyi munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési 
programjában való részvétel /7,5mFt/ 

 Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése 
o Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztika 

többletfeladatainak támogatása /30mFt/, 
o Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése /5m Ft/, 
o Balaton vízminőségét, vízbiztonságát szolgáló kutatások, vizsgálatok 

támogatása /5mFt/ 
 Balatoni rendezvények támogatása /35mFt/, 
 Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat /10mFt/ 
 Mozdulj Balaton rendezvénysorozat támogatása /5mFt/ 

 
Településfejlesztési pályázat: 
A településfejlesztési pályázat 2016. november hónapban meghirdetésre került. A beadási 
határidő 2017. január 16. volt. A pályázatok bírálatára a BFT 2017. márciusi ülésén került 
sor.  
A pályázathoz kapcsolódóan 2017. évben végzett menedzsment feladatok: 
 pályázati információ nyújtása,  
 beérkezett pályázatok formai ellenőrzése,  
 hiánypótlási eljárás lebonyolítása,  
 pályázatok befogadása,  
 befogadott pályázatok előkészítése a szakmai bírálatra, Szakértői Bizottság ülésének 

előkészítése, BFT előterjesztés előkészítése, 
 támogatott pályázatok (15 db) szerződéskötésének előkészítése, 
 megvalósult fejlesztések elszámolásának dokumentáción alapuló ellenőrzése, 

támogatás utalása (4 db), 
 szerződésmódosítási kérelmek előkészítése döntésre, szerződésmódosítások 

előkészítése (7 db). 
 
Az egyedi döntés keretében támogatott projektek: 
Egyedi döntés keretében az alábbi területek kerültek fejlesztésre: 

 Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai 
többletfeladatainak támogatása, 

 Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése, 
 Balaton vízminőségét, vízbiztonságát szolgáló kutatások, vizsgálatok 

támogatása, 
 Balatoni rendezvények támogatása, 
 Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat. 

A projektek támogatási feltételeinek meghatározása, projekt adatlapok bekérése, döntés 
előkészítése és 24 db projekt esetén a szerződés megkötése 2016. évben megvalósult. 
Az egyedi döntésekhez kapcsolódóan 33 db projekt került támogatásra. Ezekhez 
kapcsolódóan a 2017. évben végzett menedzsment feladatok: 
 Támogatási szerződések előkészítése (22 db), 
 Szerződésmódosítási kérelmek előkészítése döntésre, szerződésmódosítások 

előkészítése (10 db), 
 A projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése (29 db). 
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A fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett szabad forrásra javaslat előkészítése.   
A forrás terhére a BFT az OECD LEED programjához kapcsolódó képzés megvalósítását 
tervezte. Időközben az eredetileg tervezett felhasználás nem tudott megvalósulni, így a 
keret módosítására az alábbi javaslat került előkészítésre: 

 Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzetben témájú felmérés elkészítése, 

 A tó igazgatási rendszerek nemzetközi szintű feltérképezése, működési 
problémák, jógyakorlatok számbavétele, mely alapját képezi egy későbbi az 
Európai Unió szervezeteivel történő egyeztetési folyamatnak a fejlesztési 
igények hatékonyabb kezelése érdekében. 

A javaslatot az NFM támogatja. A szerződés módosítás előkészítése folyamatban van. 
 
 

 Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége 
A BFT 2017. márciusi ülésén fogadta el a 2017. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. 
folyamatosan végzi ezt a tevékenységet. 2017. évben megvalósult ellenőrzések: 

 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 49 db. 
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek megvalósulását követő, a 
támogatás kifizetésének alapján képező pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción 
alapuló elemzést. 

 utó és záró ellenőrzés – 22 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.  

 
 
2.10. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi 

Program) 2016. évi megvalósítása 
 

A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények, műhelymunkák 
szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, amelyek egy-egy 
szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködések, új projektek 
megvalósításának feltételeit. E fenti események a forrást biztosító szervezetek és a térségi 
szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését is célul tűzték ki.  
Valamennyi rendezvényünkről készül egy rövid riportfilm, amely a BFT honlapján 
megtekinthető. 
 
2017. évben az alábbi rendezvények valósultak meg: 
 
         Víz Világnapi konferencia a Balaton Régióban - Balaton vízkészlet változásáról, 
ökológiai állapotának helyzetéről - Konferencia a Víz Világnapja alkalmából 
(2017.március 21. Siófok) 
A rendezvény résztvevői új ismereteket, tájékoztatást kaptak a Balaton vízkészlet 
változásáról, ökológiai állapotának jelenlegi helyzetéről, a tó meder állapotával 
kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeiről, partvédőművekről, vízpart-
rehabilitációról, a tervezett fejlesztésekről, beruházásokról. 
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        Föld Napi konferencia a Balaton Régióban - alacsony szén-dioxid kibocsátású régió 
/ gazdaság megvalósítása - konferencia a Föld Napja alkalmából (2017. április 25. 
Csopak) 
A Föld Napja alkalmából megrendezett konferencián a nemzetközi környezetvédelmi 
egyezményekről, a térségben megvalósuló természetvédelmi és földtani és kulturális 
örökségvédelmet szolgáló projektekről, programokról és a lehetséges társadalmi 
szerepvállalásról kaptak ismereteket a résztvevők. 
Az ember tevékenységének rohamos mértékű növekedése miatt a természet és minden, 
amit az emberek számára biztosít, egyre nagyobb veszélynek van kitéve. A konferencia 
rávilágított: ahhoz, hogy változatos formáiban és funkcióiban meg lehessen őrizni a 
természetet, és az emberek számára méltányos otthont lehessen teremteni egy véges 
erőforrásokkal rendelkező bolygón, figyelembe kell venni a fejlesztési stratégiák, a 
gazdasági és üzleti modellek elkészítésénél, valamint az életmód megválasztásánál a 
tényt: csak egy bolygónk van, melynek természeti erőforrásai végesek.  
 

 Válságkommunikációs kerekasztal (2017.05.04) 
A Kerekasztal programját egy előzetes igényfelmérés alapján határoztuk meg. 
A megbeszélés célja volt, hogy folytatva a megkezdett válságkommunikációs 
együttgondolkodást a résztvevők betekintést kapjanak a válsághelyzetek kezelésében 
érintett balatoni szervezetek munkájába, megismerjék, hogy az egyes szervezetek az 
elmúlt évben/években milyen válsághelyzet kezelésében vettek részt, és tájékozódjanak, 
hogy ki hogyan készül az idei évi feladatokra. 
Emellett a kerekasztal-beszélgetés keretében PR szakértő bevonásával összefoglaltuk, 
hogy miket tanulhattunk a korábbi válságkommunikációs helyzetek kezeléséből, 
valamint egyeztetésre került, hogy 2017-ben milyen témák várhatóak, és a 
kommunikációs eszközök hogy tudják segíteni ezen helyzetek hatékony kezelését. 
Az egyeztetésre 17 balatoni szervezet fogadta el meghívásunkat és vett részt a közös 
munkában. 
 

 A demográfiai változásokhoz való alkalmazkodóképesség javítása és az 
alkonygazdaságban rejlő potenciálok feltárása a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzetben - konferencia a Balaton Régióban (2017. május 23. Keszthely) 

A Balatoni térség számára nem csak megoldásra váró társadalmi kihívásokat generál az 
idősödő helyi társadalom, valamint a jelentős számú időskorú turista ideáramlása, hanem 
újfajta gazdasági, gazdaságfejlesztési, idegenforgalmi és bevételi alternatívákat teremt és 
egyben feladatokat is jelent. 
Rendezvény e terület problémáinak, lehetőségeinek feltárására törekedett a jó 
gyakorlatok kölcsönös megismertetése és elterjesztése által, valamint meghívott 
résztvevők, illetve a területek szaktekintélyeinek együttműködésével új megoldási 
javaslatokat igyekezett feltárni. A konferencia alkalmából a Balatoni Integrációs Kft. egy 
kérdőíves felmérést is elindított. 
 

 Városiasodás és környezetvédelem a Balaton Régióban - konferencia a Balaton 
Régióban (2017. május 30. Siófok) 

A rendezvényen a zöld infrastruktúra szerepéről, tájképi értékvédelemről, tudatos város / 
településtervezésről, az élővilágnak a városi környezethez való alkalmazkodásáról, az 
ingatlanhasznosítás innovatív műszaki megoldásairól, környezettudatos építészeti 
megoldásokról kaptak tájékoztatást a meghívott résztvevők. A Balaton körüli települések 
különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak.  
A települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés 
a Balaton városgyűrűjében rendkívül fontos mivel olyan településeket szeretnénk, amely 
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nem csak munka- és lakóhely, hanem élettér, ökológiai, társadalmi, kulturális közösség 
egy gyönyörű tó körül. 
A rendezvény témájának megfelelően a legnagyobb feladat tehát a gondolkodásunk 
átalakítása, valamint a szemléletmód-váltás a településfejlesztés területén.  
 

 Családbarát felmérés 
A Balaton Kiemelt Térség fejlesztései között kiemelt szerepet játszik a régió családbarát 
szolgáltatásainak erősítése. Az elmúlt években számos családbarát fejlesztés valósult 
meg, főként a szálláshelyek és strandok nyújtotta szolgáltatások terén, azonban a térség 
családbarát arculatának javításához a családbarát infrastruktúra fejlesztése mellett 
szükség van a családbarát szemlélet erősítésére, és az elérhető családbarát szolgáltatások 
népszerűsítésére is. 
A pontos helyzetkép kidolgozása érdekében a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit 
Kft. a Balatoni Regionális TDM Szövetséggel együttműködve 2017 februárjában egy 
átfogó vizsgálatot indított egyrészt a térségi szereplők (polgármesterek és turisztikai 
vezetők), másrészt a turisztikai szolgáltatók körében.  
A felmérés célja a Balaton családbarát fejlesztéseinek áttekintése, megismerve a térségi 
szereplők véleményét a családbarát fejlesztésekről, feltárva a főbb problémákat, 
hiányosságokat. A vizsgálat keretében továbbá sor kerül a régióban elérhető családbarát 
szolgáltatások összegyűjtésére és bemutatására (kutyabarát és kerékpárosbarát 
szolgáltatásokkal kiegészítve), melyek egy interaktív térképes felületen bárki számára 
hozzáférhetőek lesznek. A térképes adatbázis segítséget nyújt majd a Balatonhoz érkező 
családoknak, hogy az adott településen, illetve annak környékén milyen családbarát 
szolgáltatások közül választhatnak. 
 

 Strandbüfék problematika áttekintése 
A balatoni strandbüfék problematikájának áttekintéséhez egy szakmai háttéranyag került 
elkészítésére az alábbi módszertan alapján: 

- helyzetértékelés 
- cél meghatározása, 
- büfé stratégia, gazdasági modell  
- intézkedési terv  

Az elkészült szakmai anyag egyezetését a térségi szervezetekkel 2018. évben tervezzük. 
 

 Egészségturisztikai felmérés 
 Az egészségturizmusban rejlő potenciálok feltárása érdekében kérdőíves felmérést, majd 
az eredmények megismertetésére műhelymunka sorozatot kívántszervezni a 
munkaszervezet a terület szakemberei részvételével, illetve a területen korábban 
megvalósított programok újragondolása és innovatív fejlesztése révén, a kulcsfontosságú 
szereplők együttműködésével. A felmérések összesítését, elemzését követően tervezett 
rendezvények céljaként a Balaton térségének egészségmegőrző hatása és testi-lelki 
rekreációs és rehabilitációs jelentőségének népszerűsítése – ezen tématerületen partneri 
együttműködések segítése, fejlesztési ötletek támogatását tűztük ki. 
E célok elérése érdekében egy, az egészségturizmus tematikájára fókuszáló, 34 
tématerületet érintő (további alkérdéseket is tartartalmazó) kérdőív került kialakításra, 
melyet egy internetes weboldalon, interaktív módon vált elérhetővé/kitölthetővé. 
 A kérdőíves felmérés elvárt eredményeként információt kívántunk szerezni a BKÜ-re 
vonatkozóan, hogy a megszólított szervezetek, szolgáltatók ismerik-e az 
egészségturizmus jellegzetességeit, rendelkeznek-e a területen szolgáltatásokkal, 
terveznek-e egyes szakterületeken fejlesztést, igénylik-e a témában a koordinációt, 
támogatják-e az együttműködést.  
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A kérdőív nemcsak szondázni kívánta a célcsoportot, hanem – kellő pozitív visszajelzés 
esetén - számukra lehetőséget biztosított volna ezen feltörekvő, fejlődő, de pillanatnyilag 
a BKÜ területén kissé szigetszerűen elhelyezkedő egészségturisztika (és kínálat) 
kiterjesztésére. 
A kérdőívek célcsoportjaként mintegy 200 db szervezet, szolgáltató került megkeresésre 
a kérdőív kitöltésére való felhívással. A válaszadók száma összesen 29, a vizsgálat 
szempontjából kiemelésre kerül 18 releváns válaszadó, 3 db - minősített gyógyszálló, 
gyógyfürdő, gyógyhely, 5 db - szálloda, fürdőhely, élményfürdő, 5 db - nonprofit 
szervezet és 5 db - egyéb válaszadó.  
A kapott kérdőíves visszaküldések viszonylag alacsony száma és azok kevésbé optimista 
jellege miatt a workshopok megszervezése mind tematikájában, mind módszerében 
újragondolást, újratervezést igényel 

  
 A demográfiai változások új kihívásai, adottságok és lehetőségek, életminőség 

javító kezdeményezések a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben – konferencia (2017. 
november 21. Keszthely) 

Nemzetközi kutatások, tanulmányok (Európai Bizottság által elfogadott 2009. évi Lundi 
Nyilatkozat) szerint a következő két évtizedben Európa társadalmainak öregedésével, a 
tagállamok komoly kihívás elé néznek.  
A májusi szakmai fórum folytatásaként a rendezvény célja volt a felmérések, kutatások 
eredményeinek bemutatása, melyek közt a legfontosabb a Balaton Fejlesztési Tanács által 
megrendelt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által elkészített, „A Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet népesség-előrejelzése (2041) és várható hatásai” című korábbi 
kutatás felülvizsgálata és a 2062-ig szóló elemzések eredményeinek bemutatása. A 
rendezvény további célja volt a fenti terület problémáinak és lehetőségeinek feltárása, a 
jó gyakorlatok kölcsönös megismertetése és elterjesztése, valamint új megoldási 
javaslatok közös kidolgozása konferencia résztvevői és a területek szaktekintélyeinek 
részvételével. 
Elmondható, hogy az üdülőkörzet területének össznépessége kismértékben csökkent, a 
belső területi egyenlőtlenségek mérséklődése helyett inkább nőttek a különbségek. Az 
üdülőkörzet egészére a korábban vázolt főbb tendenciák helytállónak bizonyultak, a 
Balaton térségének népessége öregszik, a fiatalok aránya csökken. Számottevően 
növekedni fog a 80 év felettiek száma is. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet népessége az 
előreszámítások szerint 2062-re összességben jóval kevesebb (mintegy 180 ezer fő) lesz, 
a jelenleg mintegy 270 ezerhez képest, amivel párhuzamban lényegesen kevesebb 
fiatalkorú, de sokkal több idős, illetve nagyon idős ember lakja majd.     
 

A BFT által elfogadott projekttervben még az alábbi területek szerepeltek: 
1. Balatoni foglalkoztatás 
2. Kreatív ipar 
3. Helyi termék készítése, értékesítése – kézműves termékek 
4. Balatoni legendárium. 
 
A Balatoni foglalkoztatás témakörében a munkaszervezte részt vett a megyei 
foglalkoztatási paktumok kialakításában. Ezen programok széles térségi egyeztetés 
mellett kerültek kialakításra és lefedik a térségi igényeket, így külön balatoni projekt 
indítását nem láttuk szükségesnek. 
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A Kreatív ipar témakörben a BFT 2016. májusi ülésén hallgatott meg tájékoztatást a 
„kreatív ipar és a start-up fejlesztési lehetőségekről a Balaton Kiemelt Térségben” a 
Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Hivatal előadásában. 
Az előadás alapján ezen lehetőségek kifejezetten egy-egy cég tevékenyégének, szakmai 
program kialakításának támogatására vonatkozik, így térségi szintű projekt előkészítésére 
nem láttunk lehetőséget.  
 
A helyi termék készítése, értékesítése témakörben időközben a mukaszervezet elindított 
egy horvát-magyar közös projektet, így a tervezett tevékenység annak keretében valósult 
meg az alábbiak szerint: 

AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének 
megalapozása térségi és intézményi együttműködések életre hívásával 
(Horvátország-Magyarország Együttműködési Program) 

A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a 
rövid ellátási- és élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a 
helyi termékek piacra jutását, a termelői együttműködések létrejöttét és 
eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti távolság 
csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és 
felhasználási feltételeit. A nemzetközi együttműködés keretében fel kívánjuk 
térképezni a határmenti régiók ágazati potenciáljait, valamint a hazai és nemzetközi 
jó gyakorlatok adaptációs lehetőségeit egyaránt. 

Az AgriShort projekt 2017. május 1-én indult. A projekt eddig eltelt időszakában 
elkészült egy komoly felmérésen alapuló helyzetelemzés, szakmai workshopok 
kerültek megrendezésre mind magyar, mind horvát oldalon, és a szakmai érintettek 
egy tanulmányi kirándulás keretein belül ismerhettek meg osztrák jó gyakorlatokat. 

 
A Balatoni legendárium témakörben a munkaszervezet egyeztetéseket folytatott a megyei 
értékleltárokkal, áttekintette a helyi, megyei, országos értéktár rendszerét. A Balatoni 
legendárium megvalósítási lehetőségei még nem körvonalazódtak, ahhoz további 
egyeztetések szükségesek. 

 
 

2.11. Balatoni állami tulajdonú ingatlanok felmérése, hasznosítási javaslat 
kidolgozása 

A Balaton Fejlesztési Tanács és az MNV Zrt. még 2013-ban elkezdett kialakítani egy 
együttműködési konstrukciót, melynek keretében a BFT elvégzi a BKÜ területén a Magyar 
Állam tulajdonát képező, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében levő vagy vagyonkezelésbe 
adott ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek felmérését és koncepció tervet készít azok 
hasznosítására. A felmérést a BFT megbízása alapján a munkaszervezete készítette el 2015-
2016. év folyamán. 
A felmérést követően 2016. október 7-én a BFT döntött arról, hogy hasonló felmérés 
indokolt az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó 
ingatlanokról is, egyben felkérte a munkaszervezetet a folyamat előkészítésére és 
végrehajtására. 
A megfelelő előkészületek után 2017. 06.19-én a Földművelésügyi Minisztérium Állami 
Földekért Felelős Államtitkársága és a Balaton Fejlesztési Tanács együttműködési 
Megállapodást kötött a szükséges felmérés elvégzéséről és az együttműködés részleteiről.  
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A fentiek alapján a Balatoni Integrációs Kft. 2017 július 4-én felhívta a BKÜ 
Önkormányzatait azon ingatlanok kiválasztására melyekkel kapcsolatban az elkövetkező 
években várhatóan önkormányzati fejlesztések lennének szükségesek és az NFA 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartoznak. 111 önkormányzat válaszolt felhívásunkra. A 
válaszok jelentős része nemleges volt azonban 15 település mintegy 90 helyrajzi számmal 
kapcsolatosan konkrét igényt fogalmazott meg. 
A Munkaszervezet 2017. októbere folyamán előzetesen megvizsgálta az igényeket, azokat 
helyszíni felmérésre előkészítette és hivatalosan bekért tizenegy vagyonkezelőtől 
állásfoglalást is a további vagyonkezelői szándékaikkal kapcsolatosan.  
 
A felmérés során 2017. novembere és 2018. februárja között azon állami tulajdonú, 
termőföld típusú (mint ismeretes az állami termőföldek tulajdonosi jogait az NFA 
gyakorolja), és nem kizárólagos állami tulajdoni körbe tartozó, valamint ingyenes 
önkormányzati tulajdonba igénylésre nem tervezett ingatlanok áttekintése történik meg, 
amelyek a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, valamilyen önkormányzati vagy egyéb, A 
Balaton kiemelt térségi fejlesztési koncepció és Stratégiai program céljaihoz szervesen 
kapcsolódó fejlesztésben érintettek. 
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3. A tanács ülésein végzett feladatok 
 
A BFT 2017. évben - munkaterve szerint - 5 ülést tartott. 
 
2017. február 10. Siófok 
A Tanács az ülésen 

 Tájékoztatót hallgatott meg 
- A Balaton Fejlesztési Tanács a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati 

döntések előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről – 1861/2016. (XII.27). 
sz. kormányhatározat megvalósulásáról  

- A Balaton törvény tervezett felülvizsgálatáról, valamint a Településképi törvényről 
és végrehajtásáról a BKÜ területén  

 Elfogadta 
- A Balaton Fejlesztési Tanács  2017. évi munkatervét, valamint a Balaton 

Fejlesztési Tanács, a Tanács állandó meghívott tagjainak felsorolását tartalmazó 
SZMSZ 2. számú függelék módosítását 

- Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2017. évi fejlesztési forrás 
felhasználásáról szóló előterjesztést 

- A BFT 2017. évi költségvetését és  2016. évi beszámolóját  
- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi tervét 

 Jóváhagyta  
-  A „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2017. évi 

programját és költségvetését 

- A BFT Elnöke által 2016. december 01. – 2017. január 31. között meghozott 27 db 
BFT Elnöki határozatot  

 
 
2017. március 17. Siófok 
A Tanács az ülésen 

 Elfogadta 
- a 2016 és 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést. 
- a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztésére 

vonatkozó pályázat előkészítését. 
- a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(OFTK) 2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról készített beszámolóhoz és 
esetleges felülvizsgálatra vonatkozó BFT jelentésről szóló előterjesztést. 

- a BFT 2017. évi ellenőrzési tervének jóváhagyását valamint a BFT 2016. évi 
ellenőrzési tevékenységének végrehajtását. 

 Jóváhagyta 
- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú- és középtávú fejlesztési dokumentumaiba 

foglalt indikátorok módosítását, valamint az éves fejlesztési monitoring 
indikátorok kataszterének megújítását. 

- a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2016. évi területi monitoring jelentése” c. 
tanulmányt, valamint a jelentés részét képező negyedéves fejlesztési monitoring 
elemzést. 

- a  BKÜ területét illetően a falusi szálláshely minősítés jogszabályi hátterének 
rendezéséről szóló előterjesztést. 

- a BFT Elnöke által 2017. február 01. – 2017. február 28. között meghozott 4 db BFT 
Elnöki határozatot. 
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- a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására 
kiírt pályázatok bírálatát. 

 
2017. május 26. Siófok 
A Tanács az ülésen 

 Tájékoztatót hallgatott meg 
- a „Balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról 

és a szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) Korm. határozat 
megvalósulásáról”. 

- a BFT Közbiztonsági Testület 2016. évi tevékenységről szóló beszámolójáról 
valamint a 2017. évi idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről. 

 Elfogadta 
- a részére biztosított 2016. és 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló 

előterjesztést. 
- a BFT 2016. évi Éves Költségvetési Beszámolóját. 
- a Balatoni Integrációs Kft. 2016. évi tevékenységéről, pénzügyi 

beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 

 Jóváhagyta 
- a BFT Elnöke által 2017. március 01. – 2017. május 19. között meghozott 3 db 

BFT Elnöki határozatot. 
- a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 
 
2017. szeptember 22. Siófok 
A Tanács az ülésen 

 Tájékoztatót hallgatott meg 
- a Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdésekről, tervezett 

és megvalósult projektekről.   
- a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről, tervezett és megvalósult 

projektekről. 
- a Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tevékenységéről. 
- a Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi tevékenységéről, 1861/2016. (XII.27.) 

Korm. határozat Balatoni Hajózási Zrt.-t érintő intézkedéseiről, fejlesztési 
projektjeiről. 

 Jóváhagyta 
- a BFT Elnöke által 2017. május 20. – 2017. szeptember 10. között meghozott 

24 db BFT Elnöki határozatot. 
 

 
2017. november 17. Siófok – Rendkívüli zárt ülés 
A Tanács a rendkívüli zárt ülésen 

 Elfogadta 
- a BFT által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázatok 

bírálatáról szóló előterjesztést, valamint 
- a településfejlesztési pályázat bírálata és a rendezvény támogatási keret 

felhasználása során keletkezett maradvány (12.855.762 Ft) felhasználási 
javaslatát. 
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2017. december 08. Siófok 
A Tanács az ülésen 

 Tájékoztatót hallgatott meg 
- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és 

a szükséges intézkedésekről – a 1861/2016. (XII.27.) sz. kormányhatározat 
megvalósulásáról. 

- a Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének 
tevékenységéről. 

- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi XCII. 
törvény felülvizsgálatáról, a törvénymódosítás főbb szempontjairól.  

- a „Mozdulj Balaton!” szabadidős sportprogram-sorozat 2017. évi 
lebonyolításáról, a további feladatokról. 

- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit kft. részvételével benyújtott, 
megvalósuló nemzetközi projektekről. 

- a BKÜ állami tulajdonban álló, NFA tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó egyes 
ingatlanjainak önkormányzati hasznosítási lehetőségeiről. 

 Elfogadta 
- a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztési 

lehetőségeiről, feladatairól szóló előterjesztést. 
- a részére biztosított 2016. és 2017. évi fejlesztési forrásmaradványának 

felhasználásáról szóló előterjesztést. 
- a részére biztosított 2018. évi fejlesztési forrás tervezéséről szóló előterjesztést. 

 Jóváhagyta 
- a Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának valamint Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását. 
- a BFT elnöke által 2017. szeptember 11. – 2017. november 30. között meghozott 

24 db BFT Elnöki határozatot. 
- a Balaton névhasználattal kapcsolatos térségi együttműködésben való részvételt. 
- a Balaton turisztikai térség fejlesztése és pozicionálását célzó pályázat 

előkészítését. 
 
 
 
Siófok, 2018. február 2. 
 
 

Balaton Fejlesztési Tanács 
munkaszervezete 


