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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 és a 2018. évben lezajlott kormányzati feladatok átcsoportosításai 
alapján - 2019. 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 (Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Agrárminisztérium) egy-egy képviselője (4 fő) 

- a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője. 
 
A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként 
vehetnek 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 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 2019. 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 2019. február 8-i ülésén fogadta el 2019. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács 
az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján – munkaszervezete aktív közreműködésével - 
látta el munkáját. A 2019. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatokat végezte: 
 
1. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően a 

dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítése. 
A feladat keretében elsődleges a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) 
számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való 
közreműködés. 

 
2. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 

monitoringja, valamint az OFTK módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a 
szükséges felülvizsgálatok elvégzése. 

 
3. Összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi uniós 

programalkotási folyamatra, a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési 
programja előkészítésének megkezdése. 

 
4. A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési javaslat 

kidolgozása a térségi szereplők bevonásával.  
 
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában 

való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja. 
 
6. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.  

 
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 
 
8. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése. 

 
Célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2019. évi feladatai: 
9. A 2019. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló 

beruházások, fejlesztések, programok támogatása. 
 

10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési 
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
 

11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2019. évi lebonyolítása. 
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12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2019.évi 
megvalósítása.  

 
13. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi 

együttműködés keretében. 
 
A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.  
A 2019 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 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához 
szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése; 

A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagyrésze 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 nyomonkövetése, erről 3 évente tájékoztassa a 
Kormányt, és kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges.  

b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak 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. 
Az elkészült jelentéseket 2019. februári, májusi, szeptemberi és decemberi ülésein 
tárgyalta a Tanács. 

 
b) Monitoring Bizottsági részvétel 

A BFT 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP, KEHOP, 
TOP, EFOP, VPOP, MAHOP) 
 
IKOP Monitoring Bizottság 
Monitoring Bizottsági ülésre 2019-ben 3 alkalommal, 2019.03.12-én, 2019.05.28-
án és 2019.11.13-án került sor.  
Főbb témakörök:  

 IKOP éves fejlesztési keret módosítása, 
 2019. év kommunikációs terv elfogadása, 
 beszámolók a program szakmai és pénzügyi előrehaladásáról, 
 2018. évről szóló Éves Végrehajtási Jelentés megtárgyalása és elfogadása,  
 az Éves Fejlesztési Keret módosításainak megtárgyalása, 
 Értékelési terv módosítása, 
 tájékoztatás a Connecting Europe Facility (CEF) programról, 
 A program eredményeinek bemutatása „Az országhatárt elérő TEN-T 

gyorsforgalmi vagy emelt szintű utak száma” c. eredményindikátor teljesüléséhez 
hozzájáruló projekteken keresztül, 

 2020. évi kommunikációs terv elfogadása. 
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KEHOP Monitoring Bizottság 
Monitoring ülésre 2019. április 11-én, 2019.11.14-én került sor. 
Főbb témakörök: 

 KEHOP megvalósítás bemutatása prioritásonként, 
 KEHOP értékelések előrehaladása, 
 KEHOP nagyprojektek megvalósulásának ismertetése, 
 OP és prioritásonkénti előrehaladás, 
 ÉFK módosítás és OP módosítás tervezet ismertetése, véleményezése,   
 2020. évi Kommunikációs terv bemutatása és elfogadása, 
 Éves végrehajtási jelentés egyeztetése, 
 Szakmai workshop a természetvédelem és a megújuló energiaforrás és 

katasztrófavédelem témakörökben. 
A kommunikációs terv tartalmazza, hogy 2020 tavasszal Balatoni helyszínen 
valósul meg egy ITM KEHOP HÁT Konferencia. 

 
EFOP Monitoring Bizottság (MB) 
Monitoring ülés 2019.06.14.-én és 2019.11.25-én volt.  
Főbb témakörök:  

 OP végrehajtás előrehaladása, 
 OP módosítás,  
 Egyes kiemelt célok megvalósulásának áttekintése (pl.: kiemelt pénzügyi 

eszközök) 
 Éves jelentés tárgyalása, elfogadása 
 Értékelési terv módosítása, elfogadás, 
 Az EFOP-ot érintő folyamatban lévő értékelések megtárgyalása, 
 2021-2027 időszak előkészítési folyamata, 
 Projektbemutatás (Pécs, JPTE K+F projekt). 

A tárgyalt témaköröknek balatonos vonatkozása nem volt. 
 
GINOP MB 
2019. során két MB ülésre került sor 06.19-20-án és 2019.11.07-én. 
Az üléseken tárgyalt főbb témakörök:  

 OP 2018. évi végrehajtási jelentés elfogadása, előrehaladás (OP 
megvalósítás, eredményességi kritériumok) tárgyalása,  

 OP módosítás elfogadása, 
 Értékelési terv módosítása, 
 Értékelések előrehaladásának megtárgyalása, 
 folyamatos tájékoztatás a szegedi ELI nagyprojekt megvalósulásáról 
 Eredményességi célok teljesülésének megtárgyalása, 
 A pénzügyi eszközök prioritás megvalósulásának áttekintése, 
 Kommunikációs akciók bemutatása, 2020. évi kommunikációs terv 

elfogadása, 
 IH által lefolytatott projekt ellenőrzések tapasztalatai, 
 Szakpolitikai beszámolók a GINOP szakmai megvalósulásáró, 
 COM beszámoló az országjelentésről, 
 Az Európai Bizottság előadása a 2021-2027 fejlesztési időszak 

előkészítéséről. 
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TOP MB 
2019. során két MB ülésre került sor 2019.05.29-én és 2019.11.28-án. 
Az üléseken tárgyalt főbb témakörök:  

 OP 2018. évi végrehajtásának, előrehaladásnak tárgyalása, ellenőrzési 
tapasztalatok,  

 OP módosítása, 
 TOP értékelési terv megtárgyalása, 
 TOP végrehajtás általános előrehaladása, célértékek teljesítése,  
 2020. évi kommunikációs terv, 
 projektbemutatások (Balatonfüred, Székesfehérvár). 

 
MAHOP 
2019-ben 2 db MB ülésre került sor: 2019.05.15-án és 2019.11.07-én. 
Az ülések keretében tárgyalt főbb témakörök: 
- A 2018. évi végrehajtási jelentés véleményezése. 
- A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósulásának aktuális 

kérdései. 
 
Vidékfejlesztési Program MB 
2019-ben 2 db MB ülésre került sor: 2019.06.25-én és 2019.11.19-én. 
Az ülések keretében tárgyalt főbb témakörök: 
- A Vidékfejlesztési Program módosításának bemutatása, 
- A Vidékfejlesztési Program 2018. évre vonatkozó kibővített Éves Végrehajtási 

Jelentésének bemutatása, 
- A Vidékfejlesztési Program 2018. évi kibővített Éves Végrehajtási Jelentés 

elfogadása, 
- A 2019-ben elvégzett értékelési tevékenység bemutatása, 
- Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, előrehaladásáról, 
- Előadás a KAP 2020 utáni időszakról, 
- Tájékoztató a Partnerségi Megállapodás végrehajtásáról, a VP hozzájárulása az 

eredményekhez, 
- Előadás az MNVH tevékenységeiről és terveiről, 
- Az Európai Bizottság tájékoztatása a KAP2020 utáni időszakról. 

 
 
B) A fenti feladatok mellett a Tanács végzi a kormányhatározatban megfogalmazott 
fejlesztési célok, projektek megvalósításának segítését 
 A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben 

megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források 
biztosításáról” szóló 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozatban nevesített "Átfogó 
környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon" című projekt kapcsán 
2019 első félévében több egyeztetésre került sor a projekt megvalósíthatósági tervét 
készítő Víziterv Environ Kft. szakembereivel. Az egyeztetések témakörei az 
információs és tájékoztató modulok céljáról, az integrálandó és megjelenítendő 
adatok köréről, valamint a már meglévő tájékoztató táblákkal (pl.: korábbi DDROP 
projekt utastájékoztató táblái) való adatcsere megteremtéséről szóltak. 

 A Tanács Közbiztonsági Testületén keresztül folyamatosan részt vesz a KEHOP 1. 
prioritás keretében a vízminőség és biztonság, annak katasztrófavédelmi célú 
fejlesztései terveire vonatkozó BM OKF program megvalósításában. A program 
révén 411 millió forint jutott a tó viharjelző-rendszerének megújítására. A pénzből 
14 állomást újítottak fel, továbbá 5 új parti és 3 vízközépi állomás létesült. 480 millió 
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a balatoni tűzoltóságok mentőképességének növelésére fordíthatott a három 
katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ebből erdőtűz oltására is alkalmas teherjáró 
képességű gépjárműveket, jégről mentő eszközöket, búvárfelszereléseket és más 
speciális eszközöket szereztek be. Ebből az összegből 2 db felújított 
gépjárműfecskendőt kapott Balatonboglár és Balatonfüred önkormányzati 
tűzoltósága is. 

 A Kormányhatározatban megjelölt projektek egy része már a megvalósítás fázisába 
lépett (pl: Sió zsilip átépítése, kerékpárút fejlesztés, stb). Ezen projektek esetében 
részt vettünk a megvalósításhoz kapcsolódó fórumokon. 

 A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú 
fejlesztésére vonatkozó pályázati projekt megvalósítása. 

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

 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. 
Részletesen kifejtve a BFT célfeladatok/Balatoni Partnerségi Program keretében. 

 
 

2.2. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 
monitoringja, valamint szükség esetén azok felülvizsgálata 

2.3. Összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. 
évi uniós programalkotási folyamatra, a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 
évekre szóló fejlesztési programja előkészítésének megkezdése 

 
2018. év folyamán a munkaszervezet elkezdte a Balaton Fejlesztési Koncepció és Stratégia 
felülvizsgálatához kapcsolódó tevékenységet, melynek keretében a térség szakmai szervezetei, 
a BFT tagjai, külső szakértők bevonásával meghatározásra került a koncepció 
felülvizsgálatának szükségessége és azok a főbb tényezők, folyamatok, melyek indokolják 
ennek megvalósítását.  
A 2019 márciusi Tanács ülésen, majd azt követően egy szakmai fórum keretében a BFT tagjai 
tájékoztatást kaptak a kormányzat 2021-27 időszakra vonatkozó tervezési elképzeléseiről. Ezen 
lehetőségek ismeretében a munkaszervezet az alábbi tevékenységekkel elkezdte a koncepció 
felülvizsgálati folyamatát: 

 szakértői egyeztetések,  
 széleskörű projektgyűjtés a térségi szereplők fejlesztési céljainak pontos ismeretére,  
 belföldi és külföldi turista véleményvizsgálat,  
 állandó lakosság vélemény vizsgálat.  

A fenti tevékenységek eredményei felhasználásával, külső szakértők bevonásával a 
munkaszervezet folyamatosan fogja végezni a koncepció felülvizsgálatát, melynek egyes 
részanyagai a Tanács által megtárgyalásra kerülnek. 

 
Monitoring: A munkaszervezet 2019. májusára elkészítette a BKÜ 2018. évi folyamatainak 
bemutatására, értékelésére, elemzésére vonatkozó monitoring tanulmányt. Ennek főbb 
témakörei: fejlesztési forrás kihelyezés, turizmus, foglalkoztatás, mezőgazdaság, társadalom, 
közbiztonság, vízbiztonság, civil aktivitás, közlekedés, környezet. 
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2.4. A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, 

fejlesztési javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával  
 

2019. évben a környezettudatos régió, a fenntarthatósági elvek minél hatékonyabb 
érvényesítése és a vízparti arculati elemek védelme volt a tevékenység központjában. 
A régió környezettudatosságának növelése érdekében szakmai fórumokat szerveztünk és 
kidolgoztunk egy fenntarthatósági útmutatót, mely gyakorlati ötletekkel segíti a fejlesztések 
megvalósítóit a fenntarthatósági elvek érvényesítésében. 
 
 
2.5. A Balaton régiót érintő jogszabályok, stratégiák kialakításában, 

felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés 
 

2019. évben a Balaton törvény helyébe lépő 2018. évi 139. számú Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény Balatont érintő rendelkezésinek 
megismertetése, bemutatása és a vízbiztonság témakörében a vizibiciklik használatához 
kapcsolódó jogszabályjavaslat kidolgozása állt a tevékenység középpontjában. 

 
További elvégzett feladatok: 

 folyamatos részvétel a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakkollégium 
munkájában. 
 

 
2.6. 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, melynek 

keretében a fontosabb hírek a BFT honlapján is megjelennek. 
 

 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen 
kifejtve a Balatoni Partnerségi Program keretében. 

 
 Részvétel és a térség képviselete (előadás tartása) szakmai programokon, 

konferenciákon 
 Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium ülése (2019.01.31) 
 European Parliament's Science and Technology Options Assessment, JRC 

Launch event (2019.02.06-07.) 
 Duna-Tisza közi Homokhátság Fejlesztési Tanács ülése (2019. március 6) 
 Víz Világnapi Rendezvény  (2019. március 19.) 
 Konferencia a 2019. évi országjelentésről és a 2020-27 közötti beruházási 

prioritásokról (2019.03.21) 
 ELTE Balaton szeminárium (2019. április 30.) 
 X. EMAS Kerekasztal találkozó (2019.05.02) 
 15. Living Lakes Konferencia  (2019.05.05-10.) 
 A közlekedés dekarbonizásiója- konferencia (2019.06.06) 
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 Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (BRVT) Ülés (2019.06.13, 
2019.12.04.) 

 Veszprém megyei foglalkoztatási paktum rendezvény (2019. június 20.) 
 Szakértői fórum a Balaton fejlesztési koncepció felülvizsgálatáról (2019. 

augusztus 27.) 
 Magyar Regionális Tudományi Társaság Vándorgyűlése; (2019. október 11.)  
 A Balaton jövője c tudományos fórum (2019.12.03) 
 Magyarok a Kárpát-medencében konferencia (2019. december 9.)  
 

 Balatoni Futár havilapban egy szemléletformáló magazin elindítása, mely az alábbi 
témakörökben adott tájékoztatást: 
 2019. január: Tíz praktikus tanács – Pénztárcakímélő, környezetbarát tüzelés. A 

lakossági fűtés, égetés által okozott légszennyezés csökkentésének érdekében nem 
mindegy, hogy hogyan és mivel fűtűnk. 

 2019. február: Rend a lelke… - Közeleg a tavasz, a nagytakarítások és megújulások 
évszaka 

 Mindennapjainkban észrevétlenül nőnek otthonunkban a kacathegyek, vesznek 
körül minket a lomok. A fogyasztói társadalom életformája, mértéktelen 
fogyasztásra késztetése, a valódi értékek figyelmen kívül hagyása sok emberben 
indított el változást.  

 2019. március: Napjaink dilemmája: palackozott vagy csapvíz. Az évszázad 
marketing-átverése a palackozott vizet a cukros üdítők alternatívájaként 
reklámozza, holott valójában a csapvíz alternatívája. Magyarországon a csapvíz 
rendkívül jó minőségű, nagyon szigorú ellenőrzés alatt áll. Nem mindegy tehát, 
hogy mit iszunk. 

 2019. április: Szelektív hulladékgyűjtés: befektetés a jövőbe. Mit hogyan kell 
gyűjteni, tanácsok a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati megvalósításához. 

 2019. május: Nyári veszélyek: az UV sugárzásról A bőr nem felejt. A legfontosabb 
tudnivalók az UV sugárzásról, a védekezésről és a különböző bőrtípusokról. 

 2019. június: Veszélyes nyár – Nem csak a fürdőzés – az élelmiszermérgezés 
szezonja is. A klímaváltozás hatása az élelmiszerbiztonságra. Hogyan előzzük meg 
az élelmiszer okozta megbetegedéseket, illetve hogyan tároljuk és készítsük el az 
ételeinket.  

 2019. július - Július: műanyagmentes hónap. A műanyagokból az élelmiszerekbe 
vándorló anyagok, mikroműanyagok, műanyagszálak napjainkban már 
megtalálhatók a vízben, a talajban, az élelmiszerekben és bennünk, emberekben is. 
Használjunk kevesebb műanyagot, keressük meg a műanyagmentes alternatívákat. 

 2019. augusztus: Takarékoskodjunk, védjük egészségünket - Légkondicionálók 
helyett zöldfalakat. A klímaváltozás hatására nyaraink egyre melegebbek, hőhullám 
hőhullámot követ. A hősziget hatás ma már nem csak a nagyvárosok problémája. 
Erre kínál fenntartható, környezetbarát megoldást a zöldfelületek növelése, akár 
függőlegesen is. 

 2019. szeptember: Trópusi őserdőkből olajpálma-ültetvények. Mi a pálmaolaj, mire 
használjuk és hogyan hat a bolygónkra a pálmaolaj felhasználás növekedése. 

 2019. október: Az avarégetés káros hatásai. A kerti növényi hulladékok elégetése 
hatalmas légszennyezést okoz - környezetbarát alternatívája a komposztálás. 

 2019. november: Karácsonyi ajándékozás: nem a tárgy – az örömszerzés a fontos. 
Hogyan legyen fenntartható a karácsony a fogyasztói társadalom nyomása ellenére. 

 2019. december: Új év, új élet – Január: alkalom a változásra. A legjobb újévi 
fogadalom, ha fenntartható, környezettudatos, felelős életet kezdünk élni – 
gyakorlati tippek a hatékony életmódváltáshoz. 
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Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése 
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete sajtófigyelést végez a Balaton térségét 
érintő témákban a helyi és országos médiumokban.  
A megjelenő hírek nagyrésze ma már különböző hírportálokon, internetes felületeken 
online érhetők el. A sajtófigyelés az Ügynökség részéről az online megjelenő hírek 
legyűjtését jelentik. 
 
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.  
Az összegyűjtött hírek egy része honlapunk oldalán is megjelennek forráskód, link 
megjelentetésével. 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Szövetség, a Balatoni 
Regionális TDM Szövetség és a Magyar Turisztikai Ügynökség Balatoni Marketing 
Igazgatósága együttműködés keretében létrehozta 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 Régióról. (http://hirbalaton.hu) Az itt megjelenő híreket ezért 
különös figyelemmel kísérjük. Ma már kijelenthetjük azt, hogy valóban a hirbalaton.hu az 
a hírfelület, ahonnan pontos, friss, naprakész információkat, híreket olvashatnak az 
idelátogatók. Saját híreket, interjúkat anyagokat jelennek meg, melyeket más médiumok 
hivatkozással saját felületein jelentetnek meg.  
 
2019. január 1-től 2019. december 31-ig a Balaton térség tekintetében megjelenő hírek 
következőképpen alakultak:  
2019. év során 6788 hírt regisztráltunk a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozóan. 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 volt, 
ahogy az elmúlt években is tapasztalható volt.   
Kijelenthetjük, hogy a legtöbb hír a turisztikailag kiemelt június-július-augusztus 
hónapokban olvasható a médiumok hasábjain. Azonban az is megállapítható, hogy lényeges 
eltérés a hónapok során alig tapasztalható, tehát kiegyenlített a havonta megjelenő hírek 
számát nézve. 
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A külön figyelemmel kísért megyei napilapok és a hirbalaton.hu felületén megjelent hírek 
száma a következőképpen alakult 2019 év során: 
 

 
 

Az adatok alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek száma átlagosan 
400 feletti. A turisztikailag is kiemelkedő nyári hónapokban ez a szám még ennél is magasabb. 
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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 jellemzően a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak 
meg. 
A Balatoni Integrációs Kft. 2019. évi nemzetközi projektjei 
1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és 

helyreállítása Közép-Európában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe 
Program) 
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 CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az 
olaszországi Cervia Önkormányzata. A projekt keretében 2019. évben megvalósult  

 kapacitásépítés és innovatív irányítási modellek kidolgozása az immateriális 
kulturális örökség megőrzésre, hasznosításra, 

 akciótervek az immateriális kulturális örökség minőségi és mennyiségi élvezetének 
javítására ökomúzeumokon keresztül, valamint 

 a BKÜ-ben élő és tanuló általános iskolás gyermekek szellemi kulturális örökség és 
természeti értékek védelmével kapcsolatos ismereteinek bővítése részben 
ismeretterjesztő foglalkozás keretében, részben szakvezetéssel egybekötött 
kirándulások megvalósításával. 

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

A kultúrtájakat sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj, 
városkép, stb. Az új kultúrtáj-koncepció egy komplex, evolúciós szemléletre épül: A 
kultúrtáj egy körülhatárolható földrajzi terület, annak kulturális és természeti 
erőforrásaival, a természetes és mesterséges ökoszisztémákkal, az épített és immateriális, 
szellemi örökséggel, melyet a történelmi és a mai evolúciós folyamatok folyamatosan 
formálnak, beleértve az emberi tevékenységek káros vagy kedvező hatásait, a társadalmi 
kapcsolatokat és a fejlődő kultúrákat, amelyek tükrözik az emberi társadalom evolúciós 
trendjeit. A projekt a partnerek tapasztalataira és kompetenciáira épít, és arra keresi a 
választ, hogy: 

a. hogyan lehet gyakorlatban hasznosítható modelleket kidolgozni a táj anyagi és 
immateriális tulajdonságainak azonosítására, leírására és értelmezésére; 

b. hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;  
c. hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni a helyi és 

regionális erőforrásokra és a táj adottságaira építve. 
 
A projekt céljai a következők: 

a. esettanulmányok és jó gyakorlatok segítségével stratégiai koncepciók kidolgozása, 
b. nemzetközi tudásbank és vidékfejlesztési kommunikációs platform létrehozása, 
c. a vidékfejlesztésben és turisztikai stratégiai tervezésben hasznosítható, a kultúrtáj-

menedzsment minden rétegét felölelő térinformatikai (GIS és távérzékelés) szoftver 
előállítása, 

d. egy interdiszciplináris, holisztikus és evolúciós szemléletre épülő egyetemi képzési 
anyag (MSc) kidolgozása. 
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A projekt 2017 októberében indult. A 2019-es évben a tananyagok kidolgozása, az 
interaktív tudásbank és kommunikációs platform előkészítése, továbbá a nem-formális 
képzések fejlesztését célzó nemzetközi hálózat létrehozása valósult meg. 

 
3. HORECA - A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program) 

A HORECA projekt célja a vendéglátáshoz kapcsolható képesítések korszerűsítése és 
adaptálása a piaci igényekhez, kreatív és vállalkozói hozzáállás kialakítása a társadalomban, 
valamint az egész életen át tartó tanulás tudatossága hangsúlyozása a szakoktatásban, 
beleértve az egész HORECA iparágat is. A HORECA-iparban (Hotel-Restaurant-Cafe) 
dolgozó oktatók magasabb szintű képzettségének hatása lesz a nemzetközi környezet egész 
szektorának működésére és fejlődésére. A projekt kedvezményezett csoportjai a képzők 
(trénerek), szakoktatók, a szakember képzésben aktívan résztvevő szervezetek, vállalatok. A 
projekt három szakaszban valósul meg: 
 Kutatás az oktatók és képzők kompetenciák hiánya témában a HORECA szektorban 
 A képző kompetenciaszintek szabványainak fejlesztése a HORECA-iparban az oktatási 
platform előkészítésével. 
 Validáció - a kidolgozott megoldások tesztelése, érvényesítése a nemzetközi elő-
írásoknak megfelelően. 
A projekt további fontos célja a HORECA-iparban működő hivatásos képzők képesítésének 
leírására vonatkozó szabvány kidolgozása és egy átfogó képzési program kifejlesztése a 
képzők számára. A projekt megvalósítása 2017 novemberében kezdődött, és 2019. 
októberében zárult.  

 
4. Lakes without limits - Tavak határok, korlátok nélkül 

A „Tavak határok / Természet korlátok nélkül: A környezeti neveléshez és természeti 
élményekhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossággal élő emberek számára” 
elnevezésű projekt célja elősegíteni, hogy a természet mindenki számára élmény lehessen.  
A projekt 2018 októberében indult és 2021 márciusában zárul le. 2019-ben a fő feladat a 
szervezett túrák akadálymentes átalakítását elősegítő útmutató elkészítése volt (IO.1), 
melyben bemutatásra kerültek a különböző fogyatékossággal élő csoportok (látáskárosultak, 
halláskárosultak, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők), valamint a főbb 
nehézségek, akadályok melyekkel szembesülnek, ha kirándulni mennek a természetbe. Az 
útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a túrák, szabadtéri rendezvények szervezőinek, 
hogy áthidalják ezeket a nehézségeket, és megkönnyítsék, élvezhetővé tegyék a természeti 
élmények megismerését a fogyatékkal élők számára. Megkezdődött továbbá a túraútvonalak 
akadálymentes átalakítását segítő önellenőrző eszköz (mátrix) kidolgozása (IO.2), melynek 
tesztelésére a 2019. október 21-23-a között Bécsben megrendezett projektegyeztetésen 
került sor (tanulmányi kirándulás a Donau-Auen Nemzeti Parkba). A mátrix véglegesítése 
2020 tavaszára várható. 

 
5. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-

dioxid kibocsátású innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható 
mobilitás és felelősségteljes utazás érdekében (Interreg Europe Program) 
Az Interreg Europe Program keretében megvalósuló úgynevezett DESTI-SMART projekt 
turisztikai és közlekedési ágazatok fokozott együttműködését, innovációját és integrációját 
célozza meg, olyan kiemelt fontosságú kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek 
várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréshez a 
fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén.  
A DESTI-SMART projekt 2018. júniusában indult el, görög, angol, olasz, német, portugál, 
spanyol, lett és ciprusi partnerekkel. 
A projekt szakmai tevékenysége a 2019-ben kezdődött el és az alábbi tevékenységek 
valósultak meg: 
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1. A korábban, a projekt céljaihoz kapcsolódóan megvalósított programok 
kulcsfontosságú politikáinak és bevált módszereinek áttekintése.  

2. Kapcsolódási pontok és szinergiák kialakítása az egyes szervezetek, hatóságok 
között, mint például: regionális hatóságok, helyi hatóságok, közlekedési 
hatóságok, idegenforgalmi irodák, fejlesztési ügynökségek, közlekedési 
szolgáltatók, valamint a turisztikai célállomás típusai között (part menti és 
tengeri, városi, vidéki, hegyvidéki).  

3. Interregionális tematikus műhelyek és tanulmányi látogatások megvalósítása. 
4. Közös módszertan alapján az utazási magatartás kutatására (intézményi / üzleti, 

állandó lakos és látogató / utazói felmérések) és 2019. nyarán 500 – 500 fő 
részvételével kérdőíves felmérés valósult meg. 

 
6. Inspiring of biodiversity - Biológiai sokféleség ösztönzése (ERASMUS program) 

A projekt célja a szemléletformálás a biológiai sokféleséggel kapcsolatban Európa 
országaiban. A specifikus képzések megszervezése hozzájárul a lakosság, civilek, 
fejlesztésben érdekelt szervezetek számára a biológiai sokféleség megőrzésének 
megértéséhez, és annak védelméhez. 
A projekt megvalósításában 6 ország (Ausztria, Észtország, Magyarország, Lengyelország, 
Németország, Szlovákia) 6 szervezete vesz részt. A projekt vezetője a németországi Global 
Nature Fund (Globális Természetvédelmi Alapítvány). 
A Balatoni Integrációs Kft. a projekt keretein belül közreműködik a projekteredmények 
széles körben történő elterjesztésében, elsősorban szemléletformáló képzések, workshopok 
szervezése, előadások tartása, tájékoztató kiadványok segítségével. 
A projekt 2019. szeptemberben indult el és a szakmai tevékenység 2020. évben kezdődik 
egy kérdőíves felméréssel a biológiai sokféleség megőrzése témakörben. 

 
 
2.8. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése  

 
 „Tudomány és Régiók találkozása” című nemzetközi konferencia 

A BFT munkaszervezete az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, 
2019. májusában rendezte meg a „Tudomány és Régiók találkozása” című nemzetközi 
konferenciát az európai tavak közös problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek témakörében. 
A rendezvény az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának finanszírozásával, a 
„Tudomány és a régiók találkozása” című program keretein belül valósult meg. A konferencia 
célja a döntéshozók figyelmének felhívása volt az európai tavak jelentőségére, ezáltal azok 
gazdasági és természeti szerepére, melyeket fenntartható módon meg kell őrizni.  
A konferencián tavakkal foglalkozó nemzetközi szakemberek, szakpolitikusok, valamint a 
regionális döntéshozatalban érintett politikusok és szakértők vettek részt. A meghívott 
főelőadók között szerepelt Dr. Navracsics Tibor, Európai Uniós Biztos, az Európai Bizottság 
oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagja, Hölvényi György, Európai 
Parlamenti Képviselő, Fejlesztési Bizottság valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság tagja, valamint Dr. Botos Barbara, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára.  
A konferencián elhangzott, hogy a tavak kezelésében szemléletváltásra van szükség, amely 
eredményeként a tavak a változó környezeti viszonyok között (pl. klímaváltozás) is biztosítani 
képesek az emberiség életében betöltendő szerepüket. Jelenleg azonban nem létezik a tavakra 
és térségeik integrált fejlesztésére vonatkozó politika. A meglévő ágazati politikák nem kezelik 
összetettségüknek és jelentőségüknek megfelelő szinten a nagy tavakat, holott mindegyik 
tagállamban jelentős természeti és gazdasági értéket, valamint nagy társadalmi jelentőséget 
töltenek be. 
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A konferencia előadásai hangsúlyozták, hogy az európai tavak integrált, programalapú 
fejlesztésére van szükség, mely szem előtt tartja a helyi és térségi igényeket is. A tavak kiemelt 
szerepet játszanak Európa jövőbeni környezeti sokszínűségének javításában, emiatt szükséges 
EU szinten a tavak fenntartható kezelésének elősegítése, a feladatok koordinálása, valamint egy 
tófejlesztési alap létrehozása, ahova Európa nagy tavai részéről integrált projekttel, 
programokkal tudnak pályázni a térségi szereplők. 
 

 Víz világtalálkozó 
A Balaton Fejlesztési Tanács „A tavak integrált kezelését segítő intézkedések a vízválság 
megelőzése érdekében - Nemzetközi Tófejlesztési Alap létrehozása” címmel tartott 
kísérőrendezvényt 2019. október 15-én a Budapesti Víz Világtalálkozón. 
A Budapesti Víz Világtalálkozó harmadjára került megrendezésre Magyarországon 
2019. október 15-17-e között. A három napos nemzetközi konferencia a globális vízválság 
megelőzésével és a vízügyi problémák rendezésével foglalkozott.  
A rendezvényt Áder János köztársasági elnök nyitotta meg, aki köszöntőjében a kevés víz, a 
sok víz és a szennyezett víz problémáira hívta fel a figyelmet. António Guterres ENSZ-főtitkár 
videó üzenetében hangsúlyozta, hogy a vízhez jutás emberi jog, mindenkinek biztosítani kell a 
szükséges, tiszta vízmennyiséget. 
A rendezvényen több mint 2300 résztvevő vett részt 118 országból. A vendégek jelentős része 
Délkelet-Ázsiából és Afrikából érkezett, főként azokból a térségekből, melyek már most, napi 
szinten szembesülnek a vízválság okozta problémákkal. A rendezvényen az érdeklődők a 
számos plenáris előadás, valamint a szakmai kísérőrendezvények mellett a hazai innovációkat 
ismertető vízipari szakkiállításon is részt vehettek. 
A találkozó résztvevői egyetértettek, hogy vízgazdálkodás határokon átnyúló probléma. A 
globális vízválság megakadályozásához nemzetközi összefogásra van szükség. A 
figyelemfelkeltés mellett a találkozó célja volt, hogy cselekvésre ösztönözze a világ politikai 
döntéshozóit, a vízügyi szakembereket és a finanszírozási intézmények képviselőit. A 
konferencia zárásaként „Budapest Felhívás” címmel nyolc pontban fogalmazták meg 
javaslataikat a vízzel kapcsolatos kihívások kezelésére vonatkozóan. 
A Balaton Fejlesztési Tanács által szervezett kísérőrendezvény a tavak integrált kezelésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet a vízválság megelőzése érdekében. A panelbeszélgetésen Dr. 
Walter Rast, az International Lake Environment Committee Foundation Tudományos 
Bizottságának elnöke, az Élő Tavak Hálózatának képviseletében Jörg Dürr-Pucher, a Global 
Nature Fund testületi tagja, valamint Dr. Jordán Ferenc a Balatoni Limnológiai Intézet 
igazgatója vett részt. A beszélgetést Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója moderálta. A meghívott vendégek elmondták 
tapasztalataikat, javaslataikat a tavak integrált kezelésének elősegítése érdekében. A 
beszélgetés során elhangzott, hogy a tavak komplex területek, rendkívül fontos szerepet 
töltenek be az ivóvíz biztosításában, a vízi közlekedés, mezőgazdaság, turizmus, növény és 
élővilág, valamint a biológiai sokféleség terén. A tavak rendkívül sérülékeny területek, ki 
vannak téve a környezeti változásoknak, a vízminőséggel, vízmennyiséggel kapcsolatos 
problémáknak. A tavak speciális területek, sajátos fejlesztési igényekkel. Jelenleg azonban nem 
létezik a tavakra és térségeik integrált fejlesztésére vonatkozó politika. A meglévő ágazati és 
integrált területi politikák nem kezelik összetettségüknek és jelentőségüknek megfelelő szinten 
a nagy tavakat. Az európai tavak integrált, programalapú fejlesztésére van szükség, szem előtt 
tartva a helyi és térségi igényeket. Az integrált programok megvalósításához megfelelő 
pénzügyi források biztosítása szükséges, melyhez hosszú távon egy nemzetközi tófejlesztési 
alap létrehozása nyújtana segítséget. 
A kísérőrendezvényen bemutatott rövid videófilm a tavak és integrált kezelésük fontosságára 
hívja fel a figyelmet. A panelbeszélgetés főbb témaköreit, megállapításait is tartalmazó videó 
megtekinthető a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján (www.balatonregion.hu) a 
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Régiófejlesztés / Nemzetközi Együttműködések / Aktuális Nemzetközi Projektek menüpont 
alatt.  
 

 
2.9. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony 

felhasználása 
 

A Balaton Fejlesztési Tanács 2019. évben 219,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A 
forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította támogatási szerződés 
keretében. A támogatási szerződés 2019.05.24-én került aláírásra. 
A menedzselés keretében megvalósult feladatok: 
 

Témakör Forrás (Ft)  Támogatott 
projektek 

száma 

Megjegyzés 

Településfejlesztési 
beruházások 
támogatása pályázat 
útján 

140.000.000,- 23 db A településfejlesztési beruházások 
támogatására a Tanács 2019. május 30-án 
pályázati felhívást jelentett meg, melynek 
beadási határideje 2019.08.02-e volt.  A 
beérkezett pályázatok vizsgálatát követően, 
a Szakértői Bizottság javaslata alapján a 
Tanács 2019. szeptemberi ülésén döntött a 
támogatásba részesülő 23 db pályázatról. A 
támogatási szerződések megkötésére 2019. 
év végén került sor. 

Közbiztonság-
vízbiztonság 
fejlesztése 

30.000.000,- 10 db A közbiztonság fejlesztési keret felosztására 
a BFT Közbiztonsági Testülete javaslata 
alapján került sor. A forrás felhasználás 
kiemelt területe a gyalogos közlekedés 
(gyalogos átjárók) biztonságosabbá tétele 
volt. 
Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés 2019-ban megkötésre került, 4 db 
projekt esetén a projekt befejezésre került és 
az elszámolás alapján a támogatás kifizetése 
megtörtént. 

Balatoni rendezvények 
támogatása 

21 000.000,- 18 db A rendezvények támogatása keretében 18 
rendezvény került támogatásra a megyei 
elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján. 
Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés megkötésre került és a 
rendezvények megvalósultak. 2019. évben 
14 rendezvény elszámolásának ellenőrzését, 
lezárását és a támogatás kifizetését végeztük 
el, a többi elszámolás 2020-ban teljesült. 

Balaton régiós szakmai 
együttműködési 
rendezvénysorozat – 
Balatoni Partnerségi 
Program. 

5.000.000,- 1 db A támogatási szerződés 2019. évben 
megkötésre került. A projekt lebonyolítása 
folyamatban. 

Mozdulj Balaton sport-
programsorozat 

5.000.000,- 1 db A támogatási szerződés megkötésre került, 
a program 2019. évben terv szerint 
megvalósult. Az EMMI 2019. évi kiegészítő 
forráshoz kapcsolódóan elvégeztük az 
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Témakör Forrás (Ft)  Támogatott 
projektek 

száma 

Megjegyzés 

eszközbeszerzési feladatokat. A projekt 
elszámolása megvalósult. 

Térségi tájékoztatási 
feladatok 

11.000.000,- 2 db A támogatási szerződések 2019. évben 
megkötésre kerültek. 
A Balatoni Futár esetén a projekt 
megvalósult. az elszámolás folyamatban. 
A Hírbalaton projekt esetén a megvalósítás 
folyamatban van.  

 
 

 
2.10. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, 

jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
 
 2018. évi fejlesztési forrás menedzselése 

A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évben 219.233 ezer Ft fejlesztési forrással rendelkezett. 
A forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja támogatási szerződés 
keretében. 

Az egyes témakörökben 2019-ben elvégzett feladatok: 
Témakör Forrás (Ft) 

átcsoportosítást 
követően 

Támogatott 
projektek 

száma 

Megjegyzés 

Településfejlesztési 
beruházások 
támogatása pályázat 
útján 

135.000.000,- 18 db A támogató döntés 2018.12.04-i BFT 
ülésen született meg. 2019. évben 
megtörtént  
 a támogatási szerződések megkötése 

(18 db), 
 beérkezett 23 db módosítás igény 

döntésre előkészítése, szerződés-
módosítások előkészítése, 

 beérkezett 17 db elszámolás 
ellenőrzése, hiánypótlási eljárások 
lebonyolítása, 

 helyszíni ellenőrzés 10 projekt 
esetében, 

 elszámolások lezárása, támogatás 
kifizetése 7 projekt esetében. 

A többi projekt esetében még folyamatban 
van az elszámolások hiánypótlási eljárása 
és helyszíni ellenőrzése.  
1 pályázó visszamondta a támogatását, 
mely összeg (5 mFt) átcsoportosításra 
került a Mozdulj Balaton projektre. 

Közbiztonság-
vízbiztonság 
fejlesztése 

31.500.000,- 9 db Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés már 2018-ban megkötésre került, 
2019. évben megtörtént beérkezett 9 db 
elszámolás ellenőrzése, hiánypótlási 
eljárások lebonyolítása, elszámolások 
lezárása, és a támogatás kifizetése 
valamennyi projekt esetében. 
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Témakör Forrás (Ft) 
átcsoportosítást 

követően 

Támogatott 
projektek 

száma 

Megjegyzés 

A Mentőöv projekt esetében külön 
tájékoztató előterjesztés készítése a BFT 
részére. 

Balatoni rendezvények 
támogatása 

21.100.000,- 20 db Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés megkötésre került és a 
rendezvények megvalósultak 2018. évben. 
2019. évben 11 rendezvény elszámolásának 
ellenőrzését, lezárását és a támogatás 
kifizetését végeztük el. 
Két rendezvény nem tudta teljesíteni az 
elszámolási kötelezettségét, ezen források a 
BFT döntései alapján átcsoportosításra 
kerültek: 1,5m Ft a közbiztonsági keretre, 
1,4mFt a Mozdulj Balaton rendezvényre. 

Balaton régiós szakmai 
együttműködési 
rendezvénysorozat – 
Balatoni Partnerségi 
Program. 

6.000.000,- 1 db A támogatási szerződés 2018. évben 
megkötésre került. 2019. évben elvégeztük 
a keret módosításhoz kapcsolódó 
szerződésmódosítást. A projekt 
elszámolása benyújtásra került. 

Mozdulj Balaton sport-
programsorozat 

11.400.000,- 1 db A támogatási szerződés megkötésre került, 
a program 2018. évben terv szerint 
megvalósult. A 2019. évi kiegészítő 
forráshoz kapcsolódóan elvégeztük az 
eszközbeszerzési feladatokat. A projekt 
elszámolása - a kiegészítő 
eszközbeszerzések miatt - folyamatban van. 

Térségi tájékoztatási 
feladatok 

7.000.000,- 2 db A támogatási szerződések 2018. évben 
megkötésre kerültek, a projektek a tervezet 
tartalommal megvalósultak. 
2019. évben elvégeztük a benyújtott 
elszámolások ellenőrzését és a támogatások 
kifizetését. 

  
 

 Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége 
A BFT 2019. májusi ülésén fogadta el a 2019. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. 
folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. A 2019. évben megvalósult ellenőrzések: 

 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 60 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 – 36 db. 
A fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzés az ellenőrzési terv alapján. 
Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek jellemzően a támogatási 
szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, az esetleges műszaki eltérések 
illeszkedtek a projekt céljához, így a szerződés műszaki tartalmának módosításával 
elfogadásra kerültek. A fenntartási időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek 
a szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségeknek.  

 
 



BFT ülés, 2020. február 21.  4. napirendi pont melléklet 

 20

2.11. Mozdulj Balaton programsorozat 2019. évi lebonyolítása 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2019-ban már 16. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, 
Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 33 település 38 
strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk 
szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó közel 30 ezer 
magyar, illetve külföldi vendég számára. Ezen kívül a strandolók szabadon használták a 
sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A 
szezont lezárva Vonyarcvashegyen került megszervezésre a XV. „Mozdulj, Balaton!” 
Sporttalálkozó. 
 
A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti 
hozzájárulásból összesen 3,8 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 6 millió Ft-ból kerülhetett sor.  

 
 

2.12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi 
Program) 2019. évi megvalósítása 

 
A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények (konferenciák, fórumok, 
műhelymunkák) szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, 
amelyek egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködések, új 
projektek megvalósításának feltételeit. A szakmai munka 2015. júniusától folyamatosan 
valósul meg. 
2019-ben az alábbi rendezvények kerültek megszervezésre: 
 Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban (Siófok Város Polgármesteri Hivatal, 
Balaton Terem, 2019. március 19.) 
A rendezvény megvalósításával azt a célt tűztük ki, hogy a partnerek új ismeretekkel 
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a Balaton vízgyűjtőjén tapasztalható szélsőséges 
időjárási eseményekről, Balaton vízmérlegéről, ökológiai állapotának jelenlegi helyzetéről, a 
halgazdálkodásról, a legújabb kutatások, vizsgálatok eredményeiről, a tervezett 
fejlesztésekről, beruházásokról.  
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o Hidrometeorológiai változékonyság a Balatonnál, mi változott, mit várhatunk a 2019. 
évben 

o A Balaton 120 cm üzemrendjének bemutatása 
o „Balaton 120 - A vízszinthez történő alkalmazkodás javítása Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzetben” vizsgálat eredménye 
o Balatont érintő projektek (KEHOP) jelenlegi helyzete, megvalósítása 
o Balaton Kiemelt Üdülőkörzet ÚJ területrendezési tervének előírásai és a Balaton part 

védelmének összefüggései 
o Klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata, eredményei (ősszel átadott kísérleti központ 
szerepe,gyógyszermaradvány felmérések) 

o Mikroműanyag előfordulása, hatásai Magyarország vizeiben 
o A vízhigiéné aktuális higiénés kérdései 
o Nemzetközi együttműködések a tóvédelem tekintetében – kapcsolódó rendezvények 
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 Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóság, Park Villa , 2018. április 28.) 
A Föld Napja alkalmából tervezett rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők új tudással, 
szakismerettel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a klímavédelmi egyezményekről, 
nemzeti stratégiákról, a térségben megvalósuló környezetvédelmi, közlekedés fejlesztését 
szolgáló projektekről, programokról, jó gyakorlatokról, környezettudatos életmódról, és a 
lehetséges társadalmi szerepvállalásról, szemléletformálásról. 
A konferencia elősegíteni hivatott a környezettudatos viselkedés elterjedését, a 
környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő 
szemléletváltást segítése a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű 
cselekvések támogatása a jó példák bemutatásával.  
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 
 Klímavédelmi egyezmények aktualitásai, nemzeti stratégiák és programok céljai, várható 

eredményei a Balaton Régió szempontjából; 
 Környezetbarát közlekedési célok a nemzeti stratégiában és IKOP-ban, kapcsolódó 

fejlesztések és lehetőségek a Balaton Régió számára;  
 Klímastratégiák a Balaton körül; 
 Települési jó gyakorlatok környezetvédelem, klímavédelem szemléletformálás területén; 
 Éghajlatváltozás, mint a környezettudatos életmód hajtóereje; 
 Valódi szemléletformálási programok, tevékenységek bemutatása; 
 Valódi szemléletformálási programok, tevékenységek bemutatása; 
 

 Természetvédelmi rendezvény a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Park Villa , 2019. június 5.) 
Természetvédelmi rendezvényünk célja, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, 
tájékoztatást kapjanak a vízgyűjtőgazdálkodási tervek felülvizsgálatáról, a vízparti sáv és az 
épített környezet egyensúlyáról, a Balaton parti sáv építési, építészeti szabályozásáról, a 
halgazdálkodás, horgászat természetre gyakorolt hatásairól, a természetvédelmi kérdések 
megjelenéséről a környezeti oktatásban, valamint a lakott területen megjelenő vadállatok, 
élőlényekkel való együttélés és a gyakorlati madár és állatvédelem kérdéseiről.  
A természettel való kapcsolatot, a környezettudatos viselkedés elterjedését, a 
környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő 
szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű 
cselekvések támogatása, bemutatása. A Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, 
rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is. A tó élővilága, a települések 
zöldterületei, a változatos madárvilág mind-mind ennek a kapcsolatnak a részei. 
Rendezvényünk ezt a változatosságot volt hivatott bemutatni. 
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o Vízgyűjtőgazdálkodási tervek felülvizsgálata. 
o Vízparti sáv, épített környezet egyensúlya. 
o A Balaton parti sáv építési, építészeti szabályozása - előírások és lehetőségek a vízpart 

település és tájkép formáló szerepének erősítésre.  
o Halgazdálkodás, horgászat és a természet egyensúlya – rekreációs tevékenység 

lehetséges melléktermékei. 
o Környezeti nevelés, oktatás tapasztalatai, aktuális természetvédelmi kérdések a 

környezeti oktatásban, nevelésben. 
o Lakott területen megjelenő vadállatok, élőlényekkel való együttélés – természet 

megjelenése a városban; városlakók a természetben.  
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o Madármentés gyakorlati szemmel. 
 
 Talaj világnapi rendezvény a Balaton Régióban (Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton 

Terem, 2019. november 26..) 
Az ENSZ élelmezésügyi világszervezete, a FAO javaslatára 2013 óta tartják meg december 
5-én ezt a világnapot, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és benne az ember legalapvetőbb 
életfeltételeit biztosító talajok állapotának világszintű súlyos romlására, és az ennek 
megállítása érdekében szükséges teendőkre. A Balaton térség egyedülálló a természettel 
kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes kapcsolataiban is, melyek között a talaj és 
a talajélet is meg kell kapja a kellő figyelmet. 
Talaj világnapi rendezvényünk célja, hogy a talajt a „mezőgazdasági közeg” skatulyából 
életközeggé, élettérré emeljük. A talaj a földi lét egyik központi helyen álló élettere, raktározó 
és szűrő közege, csakúgy mint a levegő és a víz. Különös hangsúlyt kell fektetni a talaj 
sérülékenységének és a rajta történő emberi tevékenység – aminek egy fontos része a 
fenntartható mezőgazdálkodás - jelentőségének hangsúlyozására. 
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o Talajhidrológiai és talajdegradációs folyamatok.  
o Talajvédelem, talajéletvédelem megjelenése a Nemzeti Vidékstratégiában, 

kapcsolódó fejlesztések és lehetőségek a Balaton Régió számára.  
o Az Elsivatagosodás elleni ENSZ egyezmény (UNCCD) aktualitásai. A Balaton (és 

vízgyűjtő területe) vízforgalmának becslése az ALADIN modellszimuláció 
eredményei alapján. 

o Szőlőültetvényben végzett talajművelési tartamkísérletek tapasztalatai a talajvédelem 
és a klímaváltozás tükrében.  

o Települési zöldterületeket érintő problémák talajtani vonatkozása városi 
környezetben. 

 
 A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín fejlesztése tematikájú 
szakmai tanácskozás 

A Balaton-felvidéki kultúrtáj kiemelt értékeket hordozó területeinek meghatározó, közös 
alapja a több millió éves földtörténeti múlt, a csodálatos flóra és fauna, az itt megjelenő ember, 
aki az őskortól napjainkig a földfelszín adottságaihoz alkalmazkodva használta, formálta ezt 
a tájat. 
A rendezvényünk célja, hogy e témában a meghívott szakértők számára bemutassuk az utóbbi 
időszakban a Balaton-felvidéki kultúrtáj Világörökségi Várományos terület fejlesztése 
érdekében végzett munkát és a fejlesztés céljára összpontosító, elkészített dokumentum 
csomagot, továbbá az, hogy a terület fejlesztése érdekében a továbblépés lehetőségeit 
megtárgyaljuk. 
A tanácskozás eredményeként a Balaton Világörökségért Alapítvány és világörökségi 
szakértők bevonásával elindult egy szakmai munka a Balaton-felvidéki Kultúrtáj 
világörökségi koncepció felülvizsgálata céljából, melynek jelen projekt keretében az I. üteme 
tudott megvalósulni az alábbi tartalommal: 

o A megalapozó dokumentumok és világörökségi értéktár alapján a jelenlegi 
kiemelkedő egyetemes érték (KEÉ) meghatározás felülvizsgálata és javaslattétel 
az értéktárak-részek beemelésére, vagy elhagyására, az UNESCO felvételi 
szempontrendszerének figyelembevételével. 

o A jelenlegi felterjesztési kategória (kultúrtáj) megfelelőségének vizsgálata és 
javaslattétel a szükséges módosításokra. 
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2.13. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása  
 
A projekt keretében 8 helyszín fejlesztése valósul meg: 
Szigligeti vár, Eszterházy Kastély - Balatonfüred, Festetics sétány – Hévíz, Helikon 
Kastélymúzeum, Kisfaludi sétány – Badacsonytomaj, Folly Arborétum, Uradalmi Magtár, 
Echo domb- Tihany, Tihanyi Apátság. 
 
A projekt kezdése óta megvalósult tevékenységek: 

 Valamennyi beruházási helyszín esetében elkészültek a kiviteli tervek. 
 A Folly Arborétum esetén megvalósult a látogatóközpont építése és a kertészeti 

fejlesztés. A borászati kiállítás várhatóan 2020. szeptemberére készül el. 
 Badacsonytomajban a Kisfaludy sétány beruházási feladatai elkészültek, a kiállítási 

elemek várhatóan 2020. júliusra készülnek el. 
  a Helikon Kastélymúzeum esetén megvalósult a Fő kapu felújítása és a szociális 

blokk korszerűsítése. Az audioguide rendszer fejlesztése folyamatban van. 
 Hévízen a beruházás közben felmerült műszaki problémák miatt kivitelezés 

elhúzódott. A sétány a kiállítási elemmel 2020. májusára valósul meg.  
 Balatonfüred és az Apátság beruházása esetén lezárult a beruházó kiválasztására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás. A beruházás hamarosan megkezdődik. 
 A Tihanyi Programiroda esetén folyamatban van a kivitelező kiválasztására 

vonatkozó közbeszerzési eljárás. 
Emellett folyamatosan készülnek az egyes helyszíneken létrehozandó kiállítások szakmai 
háttéranyagai. 
A projekt 2021. augusztus végén fog befejeződni. 

 
 

2.14. 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 rendszer fejlesztésére vonatkozó KEHOP projekt az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság kezelésében jelenleg folyamatban van, ezért - az egységes 
rendszer üzemeltetés céljából – a jelenleg még a BFT tulajdonában lévő eszközök átadásra 
kerülnek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére. Az átadás folyamatban van. 
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3. A tanács ülésein végzett feladatok 
 
A BFT 2019. évben - munkaterve szerint - 4 ülést tartott. 
 
2019. február 08. Siófok: 
A Tanács az ülésen 
 Tájékoztatót hallgatott meg 

- az „Uniós fejlesztési források kihelyezése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben c. 
tanulmányról és a Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési Konstrukció térségi vonatkozásairól 
szóló elemzésről. 

- a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
(OFTK) módosításához kapcsolódó BFT javaslatokról.  

- A Somogy, Zala és Veszprém Megyei Önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről, 
2019. évi terveiről. 

- A 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés tervezetéről, a 
programidőszak prioritásairól, a hazai tervezés szempontjairól és ütemtervéről, a 
Balaton Kiemelt Térség kapcsolódó lehetőségeiről, különös tekintettel az integrált 
területi tervezési és végrehajtási eszközökről.   

- A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balaton Kiemelt Térségben végzett feladatairól, a 
tervezett fejlesztésekről, kitekintéssel Keszthely térségének ivóvíz ellátási 
problémáiról. 

- A 2018. évi CXXXIX. tv. negyedik rész a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervéről, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet tervezetekről. 
 

 Elfogadta 
- A Balaton Fejlesztési Tanács munkatervét. 
- A Balaton Fejlesztési Tanács 2019. évi költségvetését és a 2018. évi beszámolóját. 
- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi tervét. 
- A BFT részére biztosított 2019. évi fejlesztési forrás felhasználási javaslatát. 

 
 Jóváhagyta 

- a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2019. évi programját és 
költségvetését. 

- a BFT Elnöke által a 2018. november 24. – 2019. január 21. között meghozott 16 db 
BFT Elnöki határozatot. 

- a BFT30/2018. (2018.10.05.) számú határozatában megfogalmazott – egyes köz- és 
vízbiztonságot érintő – feladatok elvégzéséről szóló előterjesztést. 

 
 
2019. május 21. Balatonfüred: 
 Tájékoztatót hallgatott meg 

- A balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előre haladásáról és a 
szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat 
megvalósulásáról. 

- A turisztikai szezont érintő feladatokról. 
- A Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott DESTI-SMART nemzetközi 

projektről. 
 
 Elfogadta 

- a „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2018. évi területi monitoring jelentése” c.  
tanulmányt.  
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- a BFT Közbiztonsági Testület 2018. évi tevékenységről szóló beszámolót valamint a 
2019. évi köz-és vízbiztonságot érintő feladatokat. 

- a Balatoni Integrációs Kft. 2018. évi tevékenységét, pénzügyi beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

- a Tanács 2019. évi ellenőrzési tervét. 
- a Tanács részére biztosított 2019. évi fejlesztési forrás felhasználási javaslatát. 
- A Tanács részére biztosított 2018. évi fejlesztési forrás felhasználásának módosítási 

javaslatát. 
- a BFT 2018. évi Éves Költségvetési Beszámolóját. 

 
 
 Jóváhagyta 

- a BFT Elnöke által a 2019. január 22. – 2019. május 06. között meghozott 7 db BFT 
Elnöki határozatot. 

- a „Balaton – 120 - a megemelt vízszinthez történő alkalmazkodás javítása a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzetben” c. tanulmányt. 

- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi 
projektekről szóló előterjesztést. 
 

 
2019. szeptember 27. Siófok: 
 Tájékoztatót hallgatott meg 

- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a 
szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat 
megvalósulásáról. 

- 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. tevékenységéről, 1861/2016. (XII.27.) Korm. határozat 

Balatoni Hajózási Zrt.-t érintő intézkedéseiről, fejlesztési projektjeiről.  
 
 Elfogadta 

- a Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt 
pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést. 

- a Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2018. évi és 2019. évi fejlesztési 
forrás felhasználásáról szóló előterjesztést. 

 
 Jóváhagyta 

- a BFT Elnöke által a 2019. május 07. – 2019. szeptember 18. között meghozott 23 db 
BFT Elnöki határozatot. 

- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott nemzetközi 
projektről szóló előterjesztést.  

- a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia elkészítéséről szóló előterjesztést. 
- a MENTŐÖV prevenciós program 2019. évi megvalósulásáról szóló előterjesztést.  
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2019. december 6. Siófok 
 
 Tájékoztatót hallgatott meg 

- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a 
szükséges intézkedésekről. 

- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatával 
kapcsolatos feladatok előrehaladásáról. 

- a Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezet Szövetségének 2019. évi 
tevékenységéről. 

- a „Mozdulj, Balaton!” szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi lebonyolításáról, a 
további feladatokról. 

- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott, megvalósuló 
nemzetközi projektekről, és egyéb nemzetközi tevékenységekről. 

- A Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott Culturecovery nemzetközi projekt 
előrehaladásáról, a projektben megvalósuló pilot tevékenységekről. 

 
 Elfogadta 

- a „Fejlesztési források kihelyezése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben” c. tanulmányt, 
mint negyedéves fejlesztési monitoring elemzést. 

- a részére biztosított 2020. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést. 
- a részére biztosított 2018. és 2019. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló 

módosítási javaslatot. 
 
 Jóváhagyta 

- a Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia elkészítéséről szóló előterjesztést. 
- a BFT Elnöke által a 2019. szeptember 19 – 2019. november 26. között meghozott 10 

db BFT Elnöki határozatot. 
 

 
Siófok, 2020. február 13. 
 
 

Balaton Fejlesztési Tanács 
munkaszervezete 


