
BFT ülés, 2021. február 19.  5. napirendi pont melléklet 

 1

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tájékoztató 
a Balaton Fejlesztési Tanács  

2020. évi tevékenységéről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siófok, 2021. február 



BFT ülés, 2021. február 19.  5. napirendi pont melléklet 

 2

 
 

Tartalom 
1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai ................................................................................ 3 

2. A BFT és munkaszervezete 2020. évi tevékenységének kiemelt területei ................... 4 

2.1. A Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításához illeszkedve ................ 5 

2.2. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának 
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve .......... 6 

2.3. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring 
tevékenység ............................................................................................................................ 6 

2.4. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat 
(továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés ............................. 7 

2.5. A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia kidolgozása, elfogadása ....................... 11 

2.6. A Balaton régiót érintő jogszabályok, stratégiák kialakításában, felülvizsgálatában, 
végrehajtásában való közreműködés, ................................................................................... 12 

2.7. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi 
szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése. ....................... 12 

2.8. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok elvégzése ...................... 14 

2.9. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében 
nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, 
szakmai programokon részt vétel ......................................................................................... 16 

2.10. A 2020. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló 
beruházások, fejlesztések, programok támogatása ............................................................... 19 

2.11. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési 
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. ............................................................... 21 

2.12. Mozdulj Balaton programsorozat 2020. évi lebonyolítása ....................................... 22 

2.13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 
2020. évi megvalósítása ....................................................................................................... 23 

2.14. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása ........................... 26 

2.15. Balatoni (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése ............................................... 27 

2.16. Diákmunka lehetőségek támogatására vonatkozó projekt megvalósítása ................ 27 

3. A tanács ülésein végzett feladatok ................................................................................ 28 
 

 
 



BFT ülés, 2021. február 19.  5. napirendi pont melléklet 

 3

1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai 
 
A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai a Területfejlesztési Törvénynek a 2020. évi XXIII. 
törvény szerinti módosítása alapján - 2020. 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, Miniszterelnökség) egy-egy képviselője (5 fő) 

 
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 meghívott volt a BFT ülésein: 

- az érintett megyék kormányhivatalának vezetői,  
- 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 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), 
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője, 
- a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője, 
- az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője. 
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2. A BFT és munkaszervezete 2020. 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 2020. február 21-i ülésén fogadta el 2020. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács 
az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján – munkaszervezete aktív közreműködésével - 
látta el munkáját. 
 
A 2020. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára az alábbiak szerint kerültek 
nevesítésre:  

 a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve; 

 a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának 
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve, 

 a Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi 
szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése. 

 

A BFT feladatainak részletesebb kifejtése: 

1. A Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) módosításához illeszkedve. 
A koncepció aktualizálása során kiemelt figyelmet fordítottunk az alábbi témakörökre: 

 népességmegtartóerő növelése, 
 alkalmazkodóképesség növelése a klímaváltozással kapcsolatban, 
 térségi végrehajtási eszközök megújítása, kialakítása. 
 

2. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának 
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve. 

 

3. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring 
tevékenység végzése. 

4. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat 
(továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés. 

5. A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia kidolgozása, elfogadása. 

6. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában 
való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja. 

7. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű 
problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.  

8. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése.  

9. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében 
nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése, 
szakmai programokon részt vétel. 
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BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2020. évi 
feladatai: 
 

10. A 2020. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló 
beruházások, fejlesztések, programok támogatása. 

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

12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2020. évi lebonyolítása. 

13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2020.évi 
megvalósítása. 

14. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása konzorciumi 
együttműködés keretében. 

15. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése. 

16. Diákmunka lehetőségek támogatására vonatkozó projekt megvalósítása. 

 
A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte. 
 
A 2020 évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása: 
 
2.1. A Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának aktualizálása az 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításához 
illeszkedve  

 
2018. évben elindult az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
felülvizsgálata. Mivel a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési irányait az OFTK 
nagymértékben befolyásolhatja, így a Tanács és munkaszervezete célszerűnek tartotta a kiemelt 
térség érvényben lévő fejlesztési dokumentumaival kapcsolatban a felülvizsgálat megkezdését 
az országos koncepcióval párhuzamosan.  
Mindezek mellett a munka fő jelentőségét az adta, hogy a 2020 során elfogadásra kerülő kiemelt 
térségi fejlesztési dokumentumok képezhetik a 2021 – 2027 közötti uniós programozási időszak 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben releváns keretprogramjainak alapját. 
 
A 2019. év során lezajlott a koncepció felülvizsgálatának első üteme, mely eredményeként a 
Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójának társadalmi egyeztetésre szánt 
változatát 2020. február 21-i ülésén a Tanács megtárgyalta, 5/2020. (II.21) BFT határozatával 
elfogadta, és egyidejűleg társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 219/2009. Kormányrendeletbe 
foglalt szabályok szerint. A dokumentum társadalmi egyeztetése 2020. március 19. – április 24. 
között zajlott. 
A koncepció társadalmi egyeztetésen átesett változatát a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. 
május 15-i ülésén megtárgyalta, és a 22/2020. (05.15) számú határozatával elfogadta. Ezzel 
egyidőben a Tanács a határozatban utasítást adott a Balaton Kiemelt Térség Stratégiai 
Programja társadalmi egyeztetésre szánt változatának előkészítésére.   
 
A koncepció aktualizálása során kiemelt figyelmet fordítottunk az alábbi témakörökre: 

 népességmegtartóerő növelése, 
 alkalmazkodóképesség növelése a klímaváltozással kapcsolatban, 
 térségi végrehajtási eszközök megújítása, kialakítása. 
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2.2. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési 

programjának elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési 
módszertanához illeszkedve  

 
A Balaton Kiemelt Térség Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójának elfogadását követőn az 
Ügynökség folytatta a tervezési dokumentumok előkészítését a területfejlesztési programot 
alkotó Stratégiai Program és Operatív Program kidolgozásával. 
A Stratégiai Program társadalmi egyeztetést megelőző változatát 2020. decemberi ülésén 
fogadta el a Tanács (42/2020. (12.04.) BFT határozat). A Program a Pénzügyminisztérium 
Területfejlesztési Tervezési Főosztálya által összeállított „Útmutató a megyei önkormányzatok, 
a főváros és a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok számára a 2021-2027 közötti tervezési 
időszakra, valamint a területfejlesztési koncepciók felülvizsgálatához, módosításához” c. 
dokumentum iránymutatásainak megfelelően, a 218/2009. Kormányrendelet előírásaihoz 
illeszkedve készült el. 
A Stratégiai és az az alapján kialakítandó Operatív Program tartalmi megalapozását szolgálta 
egy a kérdőíves felmérésbe ágyazott fejlesztési igényfelmérés, melyet a 2020. július-október 
között folytattak le a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft. munkatársai az üdülőkörzet 
önkormányzatai körében. Az alapvetően a Covid-19 járvány Balaton-térségi településeket 
érintő hatásait vizsgáló, személyes interjún alapuló felmérésben priorizáltan az öt legfontosabb 
fejlesztési szükségletet ismertethették a települési válaszadók – döntő többségében 
polgármesterek. Mivel az üdülőkörzet mind a 180 településén elkészülhetett ez a vizsgálat, így 
teljeskörű igényfelmérésre nyílt lehetőség, amelynek eredményei beépülhettek a Stratégiai 
Programba. 
Ugyancsak Stratégiai és Operatív Program tervezésének szakmai megalapozása és támogatása 
érdekében, összhangban a Tanács által elfogadott munkatervvel, 2020. őszén a Balatoni 
Integrációs Közhasznú NKft. tematikus munkacsoport üléseket szervezett (a pandémiás 
helyzetre való tekintettel online formában). A szakmai tanácskozások célja az volt, hogy az 
országos szintű operatív programok tartalma mellett a különböző szakpolitikák fejlesztési 
terveit és igényeit, valamint a térségi szereplők fejlesztési elképzeléseit, projektjeit is 
megismerhesse a szakmai közvélemény. Az alábbi munkacsoport ülések zajlottak le a tervezési 
folyamat során:  

1. Közlekedésfejlesztés – 2020. október 7.   
2. Környezetvédelem, természetvédelem; 2020. október 14.    
3. Területfejlesztés – vidékfejlesztés; 2020. október 19.  
4. Gazdaságfejlesztés – turizmusfejlesztés; 2020. október 21.   
5. Humán fejlesztések; 2020. október 22.    

A munkacsoportüléseken elhangzott javaslatok és igények, valamint a tanácskozások szakmai 
konklúziói beépültek a kiemelt térségi Stratégiai Programba. 
 
A Stratégiai Program társadalmi egyeztetésével párhuzamosan elkezdődött az Operatív 
Program előkészítése, melynek egyeztetési változatát 2021-ben tárgyalja a Tanács. 
 
2.3. A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos 

monitoring tevékenység 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) 2009. május 8-i ülésén a Balaton 2007-2020 közötti 
időszakra szóló, Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója elfogadásával egy időben döntött 
arról, hogy az üdülőkörzetre vonatkozóan a munka keretében kialakított legfontosabb 
gazdasági, társadalmi, környezeti és infrastruktúra indikátorok alapján rendszeres fejlesztési 
monitoring elemzések készüljenek. E döntést az a cél motiválta, hogy az üdülőkörzetben zajló 
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jelenségekről készülő időbeni és területi összehasonlító elemzések valós információkat tárjanak 
a döntéshozók elé. E döntéstámogató munka elvégzését a tanács munkaszervezete, a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. folyamatosan végzi.  
 
A monitoring tevékenység keretében 91 db éves rendszerességgel, valamint 45 további, 
háromévente mérendő és elemzendő mutató alapján vizsgálja a térséget az alábbi szakterületek, 
témakörök szerint:  

 Demográfia, társadalmi jellemzők 
 Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség 
 Turizmus, vendéglátás 
 Foglalkoztatás, munkanélküliség 
 Gazdaság, gazdaságfejlesztés  
 Közlekedés  
 Kommunális infrastruktúra  
 Környezet, környezet- és természetvédelem 

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2019. évre vonatkozó monitoring jelentése (előzetes jelentés) 
c. dokumentum a Kormányrendeletben előírt, 2020. március 31-i határidőre megküldésre került 
a jogszabályban rögzített szervezeteknek. Mivel a legfrissebb – jellemzően 2018. évi – 
statisztikai adatok a 2020. februári Tanácsülés idején még nem, vagy csak korlátosan voltak 
elérhetőek, ezért előzetes jelentésként egy a Tanács által nem tárgyalt monitoring jelentés került 
kiküldésre a jogszabály által előírt időben.  A végleges monitoring jelentést a Tanács 2020. 
májusi ülésén fogadta el. 
Az elfogadott monitoring jelentés az alábbi témakörökre vonatkozik: 

 Fejlesztési források kihelyezése, 
 Turizmus, 
 Foglakoztatás, munkanélküliség 
 Társadalom, 
 Közbiztonság, bűnözés 
 Közlekedés, 
 Környezet, környezeti infrastruktúra 
 Lakásállomány, lakásépítés 
 

 
2.4. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú 

Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában 
való közreműködés 

 
A.) 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 jelentést 2020. májusi ülésén tárgyalta a Tanács. 
A Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia Program 
felülvizsgálatát a Pénzügyminisztérium szakmai iránymutatásával 2018-ban 
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indította el a Tanács, melynek folyamatáról a 2.1.és 2.2 pontokban adtunk részletes 
tájékoztatást. 

 
b) Monitoring Bizottsági részvétel 

A BFT 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP, KEHOP, 
TOP, EFOP, VPOP, MAHOP) 
 

IKOP Monitoring Bizottság 
Monitoring Bizottsági ülésekre online formában került sor 2020. június 9-én és 2020. 
december 8-án. Az ülések főbb témakörei az alábbiak voltak:  

 IKOP MB Ügyrend módosítása a tagságot érintő jogszabályváltozások, 
valamint pandémia okozta eljárásrendbeli változások miatt.  

 Éves Fejlesztési Keret módosítása (több alkalommal). 
 2020 évi Kommunikációs terv 
 OP nagyprojekt lista módosítása  
 2019. évről szóló Éves Végrehajtási Jelentés jóváhagyása  
 Az Értékelési Terv jóváhagyása  
 TEN-T közúti és vasúti fejlesztések eredményeinek átfogó értékelése  
 Fenntartható közlekedésfejlesztés értékelése  
 A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás támogatása érdekében 

megvalósult fejlesztések és központi intézkedések értékelése 
 Írásos eljárást a 2021-2027 közötti uniós költségvetési időszak 

közlekedésfejlesztési programjának elindításáról, a pályázati felhívások 
megjelentetéséről 

KEHOP Monitoring Bizottság 
A pandémia miatt az év első felében nem került sor monitoring ülésre. Online 
monitoring ülésre 2020. december 4-én került sor. Főbb témakörök: 

 KEHOP előrehaladás bemutatása, 
 Prioritásonkénti előrehaladás, 
 ZIKOP bemutatása, rövid összefoglaló. 

Részvétel az alábbi értékelési projektekben: 
 A természetvédelmi fejlesztések átfogó értékelése, 

 A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás támogatása érdekében, 
megvalósult fejlesztések és központi intézkedések értékelése. 

A KEHOP 2020 Kommunikációs terv tartalmazta, hogy áprilisban Balatoni helyszínen 
valósul meg egy ITM KEHOP HÁT Konferencia, ennek előkészítése megvalósult csak 
a pandémia miatt nem került rá sor (áprilisban és októberben sem). 

 
EFOP Monitoring Bizottság (MB) 
A pandémia miatt az év első felében nem került sor monitoring ülésre. A szakmai munka 
email útján folyt. A II. féléves monitoring ülés online formában került megrendezésre 
2020. november 24-én. Főbb témakörök:  

 OP végrehajtás előrehaladása, 
 OP módosítás,  
 Éves jelentés tárgyalása, elfogadása, 
 Értékelési terv módosítása, elfogadás, 
 Új kiemelt projektek áttekintése, 
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 Uniós források felhasználhatósága a koronavírus járvány kezelésében, és az 
EFOP hozzájárulása a koronavírus járvány egészségügyi és szociális 
szempontjainak kezeléséhez, 

 Az EFOP 2021. évi kommunikációs akcióterve, 
 Az EFOP-ot érintő, folyamatban lévő értékelések, 
 2021-2027 időszak előkészítési folyamata. 

A tárgyalt témaköröknek balatoni vonatkozása nem volt. 
 
GINOP MB 
A pandémia miatt 2020. évben írásos eljárás keretében folyt a szakmai munka. A 
GINOP MB feladatok mellett a 2021-2027 programozási időszak monitoring 
bizottságainak hivatalos megalakulásáig a GINOP Monitoring Bizottság feladata 
kiegészült a 2021-2027 programozási időszak gazdaságfejlesztési programjának 
monitoring bizottsági feladataival. 
Írásbeli egyeztetésre került témák: 

 OP 2019. évi végrehajtási jelentés elfogadása, előrehaladás (OP 
megvalósítás, eredményességi kritériumok) tárgyalása,  

 OP módosítás elfogadása, 
 Éves Fejlesztési Keret módosítása, 
 Értékelések előrehaladásának megtárgyalása, 
 a szegedi ELI nagyprojekt módosítása, 
 COVID válság intézkedések bemutatása, 
 Értékelési terv elfogadása, 
 VINOP kiválasztási kritériumok, 
 VINOP Éves Fejlesztési Keret, 
 VINOP műveletek kiválasztásához használt módszertan elfogadása. 

 
TOP MB 
A pandémia miatt 2020-ban írásos eljárás keretében folyt a szakmai munka. A 
GINOP MB feladatok mellett a 2021-2027 programozási időszak monitoring 
bizottságainak hivatalos megalakulásáig a TOP Monitoring Bizottság feladata 
kiegészült a 2021-2027 programozási időszak területfejlesztési programjának 
monitoring bizottsági feladataival. 
Írásbeli egyeztetésre került témák: 

 OP 2019. évi végrehajtásának, előrehaladásnak tárgyalása, ellenőrzési 
tapasztalatok,  

 OP módosítása, 
 TOP értékelési terv megtárgyalása, 
 TOP Éves Fejlesztési Keret módosítása, 
 TOP végrehajtás általános előrehaladása, célértékek teljesítése,  
 2020. évi kommunikációs terv, 
 pályázati felhívások egyeztetése. 

 
MAHOP 
2020-ban a pandémia miatt vegyes, (személyes és on-line) technikájú MB ülésre 
csupán egy alkalommal került sor - 2020.11.05-én - ezen túlmenően a bizottság a 
munkáját online végezte.  
Az online ügymenet illetve az ülés keretében tárgyalt főbb témakörök: 
 A 2019. évi végrehajtási jelentés véleményezése, 
 N33 kifizetési kötelezettségek teljesítése, 
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 ÉFK módosítások tárgyalása, véleményezése, 
 A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program megvalósulásának aktuális 

kérdései, 
 A 2021-2027-es programidőszak Partnerségi Megállapodásának, az Európai 

Unió támogatásával megvalósuló új Operatív Programoknak, azok stratégiai 
környezeti vizsgálatainak és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköznek 
(RRF) a társadalmi egyeztetéséről szóló tájékoztató, 

 A MAKOP társadalmasításának részletes ismertetése, véleményezése, 
 a MAKOP Éves Fejlesztési Keretének, valamint a MAKOP-1.1-2021 

kódszámú, „A fenntartható természetes vízi halgazdálkodás támogatása” című 
felhívás véleményezése, 

 A Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP) bemutatása.  
 

Vidékfejlesztési Program MB 
2020-ban a pandémia miatt személyes megjelenésen alapuló MB ülésre nem került 
sor, a bizottság a munkáját online végezte. Az év során 34 esetben került sor 
dokumentumok véleményezésére, illetve online szavazásra. 
 
A tárgyalt főbb témakörök: 
 A Vidékfejlesztési Program 2019. évre vonatkozó Éves Végrehajtási 

Jelentésének bemutatása, elfogadása, 
 2021-2027-es programozási időszak Partnerségi Megállapodásának és új 

Operatív Programjainak (DIMOP, MAHOP, MAKOP, MIOP, VINOP, VMOP, 
ZIKOP, RRF társadalmi egyeztetéséről szóló jelentés, 

 SKV tematikai jelentés véleményezése, elfogadása, 
 2020. negyedéves Éves Fejlesztési Keretek véleményezése, elfogadása, 
 Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, előrehaladásáról, 
 A VP módosítása, 
 Kiválasztási kritériumok véleményezése, 
 Értékelési jelentések véleményezése, 
 Vidéki Területek Hosszú távú Jövőképének bemutatása, véleményezése,  
 Tájékoztató a KAP 2020 utáni időszakáról, 
 Tájékoztató a Partnerségi Megállapodás végrehajtásáról, a VP hozzájárulása az 

eredményekhez, 
 Előadás az MNVH tevékenységeiről és terveiről, 
 Az Európai Bizottság tájékoztatása a KAP 2020 utáni időszakról. 

 
B) A fenti feladatok mellett a Tanács végzi a kormányhatározatban megfogalmazott 
fejlesztési célok, projektek megvalósításának segítését. 
 A Tanács részt vett az alábbi projekt dokumentumok, szakmai anyagok 

véleményezésében:  
o NIF Zrt. részére Szabadbattyán-Tapolca-Keszthely szűkkeresztmetszet 

kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a 
Balaton körül - (I. ütem és II. ütem) megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés véleményezése (2020.01.23.) 

o BM, OVF részére javaslat küldése a Keszthelyi medencét és térségét 
(részben a Szigligeti-öböl) érintő mederkotrási és zagyelhelyezési feladatok 
végrehajtásához (2020.06.22.).  

 A Tanács Közbiztonsági Testülete folyamatosan részt vett a KEHOP 1. prioritás 
keretében a vízminőség és biztonság, annak katasztrófavédelmi célú fejlesztései 
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terveire vonatkozó BM OKF program megvalósításában. 2020-ban a viharjelző 
rendszer fejlesztéséhez kapcsolódóan a tó közepi állomás energiaellátásban és az új 
állomásokhoz kapcsolódó tájékoztatási tevékenységben vett részt. 

 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. 

 Konzorciumvezetőként folyamatosan dolgozunk a Balaton-felvidéki Kultúrtáj 
világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztésére vonatkozó 
pályázati projekt megvalósításán. 

 A munkaszervezet részt vesz 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. 

 
2.5. A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia kidolgozása, elfogadása 
 
Az utóbbi időszakban egyre hangsúlyosabbá váló globális folyamatok új kihívások elé állítják 
a Balaton régiót. Súlyponti kérdésé vált a klímaváltozáshoz való adaptációs feladatok 
megvalósítása, a munkaerőhiány és a térség elöregedésének kezelése, a népességmegtartóerő 
javítása, mindez egy gyorsan változó klimatikus, gazdasági és társadalmi környezetben. 
 
A Klímaváltozáshoz kapcsolódó megelőzési, alkalmazkodási feladatokat a Balaton Kiemelt 
Térség Klímastratégiája határozza meg, melyet széleskörű társadalmi egyeztetést követően 
2020. évben a Balaton Fejlesztési Tanács – és tagjaiként az egyes operatív programok 
végrehajtásáért, valamint a területi tervezésért felelős minisztériumok képviselői – elfogadott.  
 
A hazai klímapolitikai tervezés az országos jellemzők figyelembevételével készült el, azonban 
a hatások földrajzi térségenként mások és mások, az országon belül is eltérő kitettségű és 
érintettségű területek vannak. A természetföldrajzi alapú felosztás helyett megyei szintű 
klímastratégiák kidolgozására került sor, ami nem veszi figyelembe a Balaton és vízgyűjtője, 
mint ökológiai rendszer egységét, valamint azt, hogy a tó a környező területek éghajlatára, 
meteorológiai eseményeire erős hatással van. A tó és környezete, ezáltal kialakít egy a 
klímaváltozás szempontjából csakis egyben és önállóan vizsgálható térséget, mely a megyéktől 
eltérő klímaspecifikus adaptációs megközelítést igényel. A klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodás a kulcsa a Balaton - mint ökológiai rendszer és mint gazdasági potenciál - 
megóvásának is. Ezt szem előtt tartva kell a tó ökoszisztémáját óvni, hiszen a társadalom, az 
infrastruktúra és a gazdaság is a Balaton élő rendszerére támaszkodik. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy a Balatont nem, mint jól körülhatárolható tavat, hanem mint komplex rendszert, a 
közvetlen parti, és a közvetett (vízgyűjtő) területét is figyelembe véve kell vizsgálni.  
 

A Balaton Kiemelt Térség klímastratégiája mitigációs, adaptációs, tudatformálási és pénzügyi 
ösztönző intézkedések megvalósítását tűzte ki célul. A program 5 kibocsátás csökkentési, 
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valamint 4 alkalmazkodási intézkedést határoz meg a régió számára a 2020-2030-as évekre, 
nagy hangsúlyt fektetve a szemléletformálásra. 
A Balatoni Klíma Stratégia a Megyei Klímastratégiákkal egyenrangú kíván lenni. Mind 
felépítésében és részletezettségében, mind céljait tekintve követi a megyei klímastratégiák 
felépítését, illetve integrálja azok intézkedéseit. Eszközeit tekintve azonban különbözik a 
megyei stratégiáktól, de azokat támogatva, kiegészítve dolgozik a közös célok megvalósításán 
úgy, hogy szoros együttműködést, kétirányú információ és tapasztalat áramlást kíván 
fenntartani az érintett megyékkel. A Balatoni Klíma Stratégiát felhasználva a megyei tervek és 
programok is integráltabban láthatják és kezelhetik a Balatont érintő területeiket. 
 
 
2.6. A Balaton régiót érintő jogszabályok, stratégiák kialakításában, 

felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban 
a települési önkormányzatok koordinációja 

 
A témakör keretében elvégzett feladatok: 

 folyamatos részvétel a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakkollégium 
munkájában. 

 Zala Megyei Koncepció és Program felülvizsgálat véleményezése a Zala megyei 
területfejlesztési dokumentumok társadalmasítása kapcsán 

 KDTVIZIG részére - Észrevételek megküldése a 4-2 Balaton közvetlen vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegység  Vitaanyaghoz kapcsolódóan valamint a 4-1 Zala 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység  Vitaanyaghoz kapcsolódóan (2020.05.22.) 

 KDTVIZIG részére – Észrevételek megküldése a Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések 
(VGT3): Balaton Részvízgyűjtő Vitaanyaghoz kapcsolódóan (2020.06.08.) 
 

 
2.7. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, 

a térségi szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások 
előkészítése.  

 
2020. évben az alábbi problémák, feladatok igényelték a Tanács közreműködését: 
 
1. Fejlesztési forrás igény bővítése  

A klímaváltozás hatására a térségben a szélsőséges meteorológiai és vízrajzi helyzetek 
előfordulása, és azok súlyossága is nő. A Balaton és a környező települések szoros geológiai, 
vízrajzi kapcsolata speciális és egyedi problémákat okoznak, amelyek kezelése is egyedi 
megoldásokat kíván. A vízmegtartás a településeken, a települési kék és zöld infrastruktúra 
összekapcsolása oly módon, hogy az egyben a tavi ökoszisztéma védelmét, valamint a terület 
rezilienciáját is növelje, az egyik leghatékonyabb válasz a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás terén, amely egyben lehetőséget is jelent a települések számára. Célunk, hogy a 
klímaadaptációt szolgáló fejlesztések minél nagyobb mértékben meg tudjanak valósulni a 
térségben és ehhez megfelelő nagyságú támogatási forrás rendelkezésre álljon, ezért a BFT 
elnöke személyes egyeztetést folytatott Palkovics László miniszter úrral kérve a Tanács 
fejlesztési forrásának évenként 500 millió Ft-al történő bővítését. A minisztérium szakmailag 
támogatja a forrás bővítési igényünket, azonban a forrás biztosítására kormány előterjesztést 
kell készíteni.  
 
2. Vízügyi feladatokkal kapcsolatos szakmai egyeztetés (2020.02.18) 
Dr. Hoffmann Imre vízügyi helyettes államtitkár úr a Balaton Fejlesztési Tanács 
együttműködését kérte, hogy a térségi szereplőkkel egyeztetett helyszínek (zagyterek, anyag 
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be- és kirakodó helyek, szolgálati kikötő) kijelölése, akár természetvédelmi korlátozások 
oldásával vagy csereterületek biztosításával mielőbb megtörténhessen. 
A felkérést elfogadva a Tanács az érintett szakterületekkel (vízügy, természetvédelem, 
területrendezés), valamint Balaton parti önkormányzatok részvételével egy szakmai egyeztetést 
kezdeményezett. 
 
3. Nyugati medence vízminőség problémához kapcsolódó mederkotrási egyeztetések 
szervezése 
A nyugati medence vízminőségi, mederkotrási problémájának témakörében – az érintett 
szakmai, önkormányzati szereplők részvételével – szakmai párbeszédet kezdeményeztünk, 
melyre 3 különböző helyszínen és időpontban került sor. 
2020.06.12 Keszthely – a keszthelyi medencét és térségét érintő mederkotrási és 
zagyelhelyezési feladatokkal kapcsolatos egyeztetése,  
2020.07.02 Bfenyves – Az egyeztetés témái Szigligeti és szemesi medencét és térségét érintő 
mederkotrási és zagyelhelyezési feladatokkal kapcsolatos egyeztetése. 
2020.07.02 Siófok – Az egyeztetés témái Keleti (siófoki) medencét és térségét érintő 
mederkotrási és zagyelhelyezési feladatokkal kapcsolatos egyeztetése. 
Az egyes egyeztetések tartalmi elemei: 

- mederkotráshoz szükséges eszközök és létesítmények; 
- zagyterek kialakítása és üzemeltetése; 
- partvédőművek rekonstrukciójához, kiépítéséhez szükséges eszközök; 
- szolgálati kikötő kialakítása és üzemeltetése; 
- vízijárművek kikötésére, kő, illetve mederanyagok be- és kirakodásra alkalmas helyek 

biztosítása. 
A fórumokon elhangzott javaslatok megküldésre kerültek a Belügyminisztérium Országos 
Vízügyi Főigazgatósága részére. 
 
4. Bahart kikötő értékesítésekhez kapcsolódó egyeztetés 
A Balatoni Hajózási Zrt. reorganizációs terve alapján a 22 közforgalmú kikötő közül négyet – 
Balatonkenese, Csopak, Balatonakali, Balatonudvari – a cég be akarta zárni és a területet 
értékesíteni kívánta. A Bahart Zrt. többségi tulajdonosával folytatott egyeztetés alapján az 
értékesítés helyett a cég az érintett önkormányzatoknak 25 éves ingyenes használati jogot 
ajánlott fel, melynek fejében az önkormányzatoknak fenn kell tartaniuk kikötőik 
közforgalmúságát, állniuk kell a fenntartás és a szükséges engedélyek beszerzésének költségeit. 
Csopak kivételével a települések éltek a felajánlással. Csopak esetében a kikötő értékesítésre 
került. 
 

5. Siófoki meteorológiai állomás melletti terület beépítése   
A Siófoki Obszervatórium az alapja a térség időjárás előrejelzésének, viharjelző rendszerének. 
Az Obszervatórium mellé építendő épület – a meteorológusok, térségi szakértők szerint - 
befolyásolja majd az Obszervatórium mérési műszereinek adatait, veszélyeztetve ezzel az 
időjárás és viharjelzés biztonságát. Az építkezés ellen valamennyi térségéi szervezet tiltakozott, 
köztük a BFT, és annak Közbiztonsági Testülete is, illetve a BFT elnöke személyesen egyeztetett 
a helyszínen az illetékes, területi közigazgatásért felelős államtitkár úrral és a beruházóval. 
Sajnos az építkezés átgondolását, áthelyezését nem sikerült elérnie a térségi szervezeteknek. 
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2.8. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok elvégzése 
 

A témakör 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: 
o Szakértői Fórum a délnyugat-balatoni háttértelepülések fejlesztéséért (2020.02.05) 
o V. Természeti Erőforrás Gazdálkodási Műhelykonferencia (2020.02.21.) 
o Veszprém-Balaton 2023 – Kultúra és gazdaság c. fórum (2020.03.12) 
o Vízügyi egyeztetés (Balatoni mederkotrás, szolgálati kikötő) (2020.06.12) 
o Felsőfokú Tanulmányok Intézete - "Táguló horizontok" c konferencia 

(2020.09.18) 
o Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság szakmai Workshop (2020.09.23) 
o Környezetfejlesztés - stratégia felülvizsgálat, tervezés 2021-27 – Balatonfüred 

(2020.10.24) 
o Régiók hete Brüsszel (2020.10.15) 
o MTÜ Tudomány és Parlament rendezvény (2020.11.20) 
o VI. Veszprém Megyei Foglalkoztatási Fórum (2020.11.10) 
o Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (2020.11.17) 
o Veszprém Megyei Klímakonferencia: A fenntartható települési vízgazdálkodás 

aktuális kihívásai (2020.11.24) 
 

 2018. évben elindítottunk egy havi magazint a Balatoni Futár térségi havilapban. 
Ennek keretében minden hónapban a témához köthető témakörben készítünk egy, a 
lakosság számára is közérthető anyagot. A beszámoló időszakában tárgyalt témakörök: 
o 2020. január: Az éghajlatváltozás hatása a mindennapokra – Megfontolt 

gondolkodásra, higgadt cselekvésre van szükség 
o 2020. február: Közelítő tavasz – A beltéri kertészkedés legfontosabb tudnivalói 
o 2020. március: Állattartás felelősséggel 
o 2020. április: Vigyázat, kullancsveszély! – Óvjuk magunkat és kedvenc 

háziállatainkat 
o 2020. május: Aktualitások a méhek világnapja alkalmából 
o 2020. június: Vészhelyzet végén – az éghajlatváltozásra gondolva – Más lett a 

Föld, más lett a világ, mások lettünk magunk is 
o 2020. július: Vágyakozás és racionalitás – Tervezett elavulás – tudatos elutasítás 
o 2020. augusztus: Gyep vagy műfű? – A természetbarát kert előnyei 
o 2020. szeptember: Bálványfa, ecetfa, császárfa, smaragdfa, oxyfa… 
o 2020. október: Élhető jövőnkért: örökerdők és természetközeli erdőművelés 
o 2020. november: Reziliencia és megküzdés 
o 2020. december:   A talaj, amelyen élünk, Talajvédelem, fesztiválkultúra 
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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 vesszük, 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 hírek, interjúk, anyagok jelennek meg, melyeket más médiumok is - 
hivatkozással - saját felületeiken megjelentetnek.  
 
2020. január 1-től 2020. december 31-ig a Balaton térség tekintetében megjelenő hírek 
következőképpen alakultak:  
2020. év során 7042 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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Az összegyűjtött adataink alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek 
száma átlagosan 500 feletti. A turisztikailag is kiemelkedő nyári hónapokban ez a szám még 
ennél is magasabb. 

 
 

2.9. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek 
védelmében nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, 
konferenciák szervezése, szakmai programokon részt vétel  

 
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. 2020. 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.  
2020. évben a projekt tevékenységek többnyire online formában valósultak meg a pandémia 
következtében. Két műhelyfoglalkozásra került sor és egy nemzetközi úgynevezett 
„mainstream” konferenciára a projekt lezárásaként, amely tevékenységek középpontjában 
a köz- és magánszféra együttműködésének megvalósítása állt. A Balatoni Integrációs Kft. 
vállalta, hogy elősegíti a Balatoni Ökomúzeum létrehozását a köz- és magánszféra 
együttműködése révén, amelyben az idegenforgalmi szolgáltatók, ökomúzeumok, kulturális 
egyesületek azzal a céllal vesznek részt, hogy a szellemi kulturális örökség értékeit 
beépítsék a turisztikai ajánlatukba. Ennek érdekében egy Együttműködési Megállapodás 
aláírására került sor a Kft. és a Balatoni Turizmus Szövetség részéről. A 
CULTURECOVERY projekt 2020. június 30-án fejeződött be, jelenleg folyamatban van a 
projekt lezárása a Közös Technikai Titkárság (Joint Secretary) közreműködésével. 

 
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. 
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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. 

 
A projekt 2017 októberében indult és 2020. decemberében fejeződött be. 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. A 2020-as évben főként esettanulmányok elkészítése és a tananyagok gyakorlati 
részének, a jövőbeli hallgatói szakmai gyakorlatok és terepgyakorlatok bázisának 
megszervezése a most készülő Balatoni Ökomúzeum területén volt a feladat. A projekt 
másik nagyon lényeges része a nemzetközi munkacsoport által létrehozott alkalmazott 
tudományos és oktatási platform munkájában való aktív részvétel /a nemzetközi tudásbank 
(Knowledge Bank) munkájában való részvétel, nemzetközi pályázatok kidolgozása/. A 
projekt eredményeként létrejött „SUMCULA” nemzetközi platform hosszú távú fenntartása 
és eredményes működtetése a projekt lejárta után is a partnerek egyik legfontosabb 
vállalása, mivel ez a nemzetközi platform csúcskompetenciák bevonását és új források 
megszerzését teszi lehetővé. 

 
3. 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. A COVID-19 járvány 
következtében a projekt megvalósítása 2020-ban online keretek között folytatódott. 
Személyes találkozókra nem kerülhetett sor. Helyette több kisebb online egyeztetést és két 
nagyobb online találkozót szerveztük (2020. május 25-26-a és 2020. szeptember 23-24-e 
között). 2020-ban véglegesítésre került a szervezett túrák akadálymentes átalakítását 
elősegítő útmutató angol, német és magyar nyelven. Az egyéni természeti élmények kapcsán 
véglegesítésre került a túraútvonalak akadálymentes átalakítását segítő önellenőrző mátrix, 
elkészült az egyéni természeti élmények akadálymentes kialakítására vonatkozó útmatató 
tervezete (angol nyelven), valamint az útmutatóhoz kapcsolódó Prezi prezentáció. 
Folyamatban van a fizikai akadályok megszüntetését elősegítő útmutató elkészítése, mely 
feladat a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irányításával valósul meg. Végül, 
de nem utolsó sorban megkezdődött a munka a kommunikációs akadályok megszüntetése 
érdekében is. Szemléltetésként rövid akadálymentes videófilm készült (egyenlőre csak 
munkaanyag formájában), hogy miként lehet a tanösvényeket mindenki számára 
hozzáférhető módon bemutatni a nyilvánosság számára. 

A projekt bizonyos feladatait sajnos nem lehet online formában megvalósítani, így azokat 
2021-re kellett halasztani. Annak érdekében, hogy kellő idő maradjon a feladatok 
megvalósítására, kérvényeztük a projekt időtartamának meghosszabbítását. Így 2021. 
márciusa helyett, a projekt 2021. augusztusában zárul majd le. 
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4. 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 első üteme (30 hónap) 2020. novemberben zárult le. Ennek keretében – egy térségi 
felmérésre alapozva - elkészült a Cselekvési terv egyeztetési változata a Balaton Régió 
környezetbarát közlekedésének fejlesztésére. 

 
5. 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 kezdődött 
egy kérdőíves felméréssel a biológiai sokféleség megőrzése témakörben. Bár a pandémia 
miatt a 2020 évi szakmai találkozók elmaradtak, a szakmai munka a terveknek megfelelően 
haladt tovább, havi online egyeztetések megtartása mellett. 
A 2020-as elemzésekkel töltött évet követően 2021-ben a biodiverzitás népszerűsítésével, 
oktatási eszközök kidolgozásával folytatódik a munka. 
 

6. STRENCH - A változó környezetben veszélyeztetett kulturális örökség ellenálló 
képességének erősítése transznacionális együttműködés révén (Interreg Central 
Europe Program) 
A STRENCH megnevezésű projekt célja: a kulturális örökség és erőforrások fenntartható 
használatának javítása. Az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges/rendkívüli 
események hatása miatt veszélyeztetett természeti és kulturális örökség megőrzése és 
kezelése a politikai döntéshozók, a közigazgatási szervek, a magánszektor és társadalmi 
szereplők együttműködése és koordinációs fellépés révén, amelynek célja kifejezetten a 
célzott európai projektek eredményeinek kiaknázása. Részcélok: 
 Integrált döntés-támogatási rendszer megvalósítása a veszélyeztetett kulturális örökség 

kezelésben; 
 A politikai, kormányzati és társadalmi szervezetek közötti együttműködések 

maximalizálása a kulturális örökség védelme érdekében az éghajlatváltozás hatásaival 
szembeni ellenállása elősegítésében; 

 A katasztrófakockázat csökkentésére és kezelésére vonatkozó tervek végrehajtása helyi 
/ regionális szinten 

A projekt 2020. tavasszal indult el. A projekt megvalósításában 7 ország (Szlovénia, 
Magyarország, Németország, Csehország, Horvátország, Ausztria és Olaszország) 9 
szervezete vesz részt. A projekt vezetője az olaszországi Institute of Atmospheric Sciences 
and Climate – National Research Council of Italy. 
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Nagytavak közötti együttműködés erősítése 
A téma keretében egy 24 órás online konferenciát szerveztünk a világ tavainak részvételével.  

 
Tavak online-világtalálkozója – Global Lake Marathon – töltsünk egy teljes napot a világ 
tavaival! (2020. november 27. – 0-24 órás online konferencia) 
2020. november 27-én a greenwichi középidő szerint 0:01 perces (azaz hazai idő szerint éjjel 
1:01 perces) kezdettel 24 órás online konferencia-marathont szerveztünk a tavak és tavas 
térségek védelme és fenntartható kezelése érdekében. A jelenlegi járványügyi helyzet igaz 
fizikai távolságtartásra kényszerít mindenkit, de egyben felhívja a figyelmünket arra is, hogy 
szorosabban tartsuk egymással a kapcsolatokat és találkozzunk, még ha csak virtuálisan is a 
digitális eszközök segítségével! 
A tavas térségek speciális területek, egyedi fejlesztési igényekkel. A Balatoni Integrációs és 
Fejlesztési Ügynökség évek óta kiemelt feladatának tekinti, hogy felhívja a döntéshozók 
figyelmét mind hazai, mind nemzetközi szinten a tavak természeti, gazdasági és társadalmi 
jelentőségére, valamint a térségek integrált, program-alapú fejlesztésének szükségére. Sajnos a 
jelenlegi járványügyi helyzetben a személyes találkozók és rendezvények mellőzése ajánlott, 
így az Ügynökség kihasználva a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket, egy 24 órán át tartó 
online konferencia-maraton szervezésébe kezdett az Élő Tavak Hálózatában (Living Lakes 
Network) részt vevő tavak bevonásával. 
A rendezvény célja volt egyrészt bemutatni a világon található tavak sokszínűségét, 
változatosságát, valamint felhívni a figyelmet a tavak jelentőségére, fenntartható kezelésük 
fontosságára. A rendezvény lehetőséget biztosított, hogy a hálózatban résztvevő tavak 
bemutassák magukat, a térségüket, ismertessék a problémákat és kihívásokat, mellyel 
szembesülnek, valamint megosszák jó tapasztalataikat, bevált gyakorlataikat. A rendezvényen 
többek között a Fülöp-szigetek, Kambodzsa, Sri Lanka, India, Mexikó, Kolumbia, Kanada, 
Afrika, Ausztrália és több Európai ország tavai is bemutatásra kerülnek. A rendezvény a 
nemzetközi Élő Tavak Hálózatában résztvevő tavak közreműködésével valósult meg. 
A rendezvényen bemutatásra kerültek az egyes tavak menedzsmentjének videófilmjei, melyek 
a tavak és integrált kezelésük fontosságára hívták fel a figyelmet. 

 
 

2.10. A 2020. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését 
szolgáló beruházások, fejlesztések, programok támogatása  

 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évben 219,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A 
forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította támogatási szerződés 
keretében. A támogatási szerződés 2019.02.28-án került aláírásra. 
A menedzselés keretében megvalósult feladatok: 
 

Témakör Forrás (Ft) 
Támogatott 
projektek 

száma 
Megjegyzés 

Településfejlesztési 
beruházások 

támogatása pályázat 
útján 

140.000.000,- 26 db 

A településfejlesztési beruházások 
támogatására a Tanács 2020. május 7-én 
pályázati felhívást jelentett meg,  két 
értékelési határnappal, azaz két benyújtási 
határidővel (I. határnap: 2020. szeptember 
30., II. határnap: 2021. február 1.). Az I. 
értékelési határnapig, 2020.09.30-ig 
összesen 35 db érvényes pályázat érkezett 
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Témakör Forrás (Ft) 
Támogatott 
projektek 

száma 
Megjegyzés 

be, melyek támogatási igénye jóval 
meghaladta a 140 millió Ft-os 
forráskeretet. A beérkezett pályázatok 
vizsgálatát követően, a Szakértői 
Bizottság javaslata alapján a Tanács 2020. 
decemberi ülésén döntött a támogatásban 
részesülő 26 db pályázatról, valamint a 
keret kimerülése miatt lezárta a 
pályázatok benyújtására vonatkozó 
további lehetőséget. A támogatási 
szerződések 2021. évben 
kerültek/kerülnek megkötésre. 

Közbiztonság-
vízbiztonság 
fejlesztése 

30.000.000,- 9 db 

A közbiztonság fejlesztési keret felosztására a 
BFT Közbiztonsági Testülete javaslata 
alapján került sor. A forrás felhasználás 
kiemelt területe VÉSZ központ fejlesztése és 
a Mentőöv projekt folytatása volt. 
Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés 2020-ban megkötésre került, 1 db 
projekt esetén a projekt befejezésre került és 
az elszámolás alapján a támogatás kifizetése 
megtörtént. 2 db projekt esetében 
részelszámolás került befogadásra. 

Balatoni 
rendezvények 

támogatása 
22 000.000,- 22 db 

A rendezvények támogatása keretében 22 
rendezvény került támogatásra a megyei 
elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján. 
Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés megkötésre került. A pandémia 
helyzet miatt csak 9 rendezvény tudott 2020-
ban megvalósulni. A többi rendezvény esetén 
a 2021. évre átütemezett rendezvény kerül 
támogatásra. A 2020. évben 7 db rendezvény 
elszámolásának ellenőrzését, lezárását és a 
támogatás kifizetését végeztük el. 

Balaton régiós 
szakmai 

együttműködési 
rendezvénysorozat – 
Balatoni Partnerségi 

Program. 

5.000.000,- 1 db 

A támogatási szerződés 2020. évben 
megkötésre került. A projekt lebonyolítása 
folyamatban. 

Mozdulj Balaton 
sport-programsorozat 

4.000.000,- 1 db 

A támogatási szerződés megkötésre került, a 
program 2020. évben terv szerint 
megvalósult. Az EMMI 2020. évi kiegészítő 
forráshoz kapcsolódóan elvégeztük az 
eszközbeszerzési feladatokat. A projekt 
elszámolása megvalósult. 

Térségi tájékoztatási 
feladatok 

11.900.000,- 2 db 

A támogatási szerződések 2020. évben 
megkötésre kerültek. 
A Balatoni Futár esetén a projekt megvalósult, 
az elszámolás folyamatban van. 
A Hírbalaton projekt esetén a megvalósítás 
folyamatban van.  
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2.11. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, 
jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 
 2019. évi fejlesztési forrás menedzselése 

A Balaton Fejlesztési Tanács 2019. évben 219.233 ezer Ft fejlesztési forrással rendelkezett. 
A forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja támogatási szerződés 
keretében. Az egyes témakörökben 2020-ben elvégzett 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. 
A 2020-as év folyamán 23 db 
szerződésmódosítási kérelmet kezeltünk. A 
módosítások a projektekkel kapcsolatos 
határidők, a költségvetés és a műszaki 
tartalom változtatására irányultak. 2020-ban 
összesen 15 elszámolást nyújtottak be 
pályázóink; ebből 8 beszámolót zártunk le az 
év végéig kifizetéssel, 7 elszámolás pedig 
még hiánypótlás alatt áll, várhatóan 2021 
elején zárul le. 

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-ben megkötésre került. 2019. 
évben 3 db projekt esetén, 2020. évben 6 db 
projekt esetében a projekt befejezésre került 
és az elszámolás alapján a támogatás 
kifizetése megtörtént. 1 projekt 
megvalósítása 2021. évben várható. 

Balatoni 
rendezvények 

támogatása 
21 000.000,- 19 db 

A rendezvények támogatása keretében 19 
rendezvény került támogatásra a megyei 
elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján. 
Valamennyi projekt esetén a támogatási 
szerződés megkötésre került, a rendezvények 
megvalósultak, 2019-ben 13 projekt 
támogatásának kifizetése valósult meg el, a 
többi elszámolás 2020-ban teljesült. 
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Témakör Forrás (Ft) 
Támogatott 
projektek 

száma 
Megjegyzés 

Balaton régiós 
szakmai 

együttműködési 
rendezvénysorozat – 
Balatoni Partnerségi 

Program. 

5.000.000,- 1 db 
A támogatási szerződés 2019. évben 
megkötésre került. A projekt 2020.12.31-ig 
megvalósult. 

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 
eszközbeszerzési feladatokat. A projekt 
elszámolása megvalósult. 2020. januárjában 
küldtük meg a 34 résztvevő önkormányzat 
részére a strandonként 100 ezer Ft-os 
hozzájárulás felhasználásáról a szakmai-
pénzügyi beszámolót.(Ezt a koordinációs 
feladatot is a BFT munkaszervezete végzi.) 

Térségi tájékoztatási 
feladatok 

11.000.000,- 2 db 

A támogatási szerződések 2019. évben 
megkötésre kerültek. 
A Balatoni Futár esetén a projekt 2019.12.31-
ig, míg a Hírbalaton projekt pedig 2020. 
03.15-ig valósult meg. Mind a 2 projekt 
2020-ban került elszámolásra. 

 
 
 Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége 
A BFT 2020. májusi ülésén fogadta el a 2020. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. 
folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. A 2020. évben megvalósult ellenőrzések: 

 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 50 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 – 8 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.  

 
 

2.12. Mozdulj Balaton programsorozat 2020. évi lebonyolítása 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2020-ban már 17. 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 több mint 31 
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 XVI. „Mozdulj, Balaton!” 
Sporttalálkozó. 
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A rendezvénysorozathoz a BFT 4 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.  

 
 

2.13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi 
Program) 2020. 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. 
2020-ban az alábbi (online) rendezvények kerültek megszervezésre: 
 Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban (2020. április 9.,  online konferencia 

keretében.) 
A konferencia fő kérdéskörei az alábbiak voltak: 
Vízvédelmi, élőhelyvédelmi, nádgazdálkodási, tájkép-megőrzési célok és intézkedések 
mellett megjelennek a közösségi és turisztikai fejlesztések igényei is. A vízparti táj 
kezelésének alapfeladata, hogy miképp lehetne feloldani a természet/környezet jó 
ökológiai állapotban tartása és az emberek vízhasználati igénye között fennálló 
ellentéteket. A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel 
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a vízgazdálkodást érintő nemzetközi 
tevékenységekről, a vízgyűjtőgazdálkodási tervezés aktuális feladatairól, a tó meder 
állapotával kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeiről, a Balatont érő 
tápanyagterhelésről, a klímaváltozás vízminőségre, vízkészletre gyakorolt hatásairól, a 
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról. 
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o A 2019. évi Budapesti Vízvilágtalálkozó eredményei az előttünk álló 3 év 
tervezett tevékenységei (2022. évi Vízvilágtalálkozóig).  

o A Balaton Kiemelt Térség hosszútávú fejlesztési koncepciójának tervezése, 
kitekintéssel az integrált vízgazdálkodásra.  

o EU Víz keretirányelvének végrehajtási tapasztalatai a Balaton vízgyűjtő 
területén, vízgyűjtőgazdálkodási tervezés aktuális feladatai.  

o A tó vízgazdálkodási szolgáltatásainak hosszú távú biztosítása érdekében 
szükséges feladatok, vizsgálati eredmények és tervezett fejlesztések. 

o A klímaváltozás vízminőségre gyakorolt hatásainak vizsgálata, mezokozmosz 
kísérletek eredményeinek bemutatása. 

o A Balaton külső tápanyag-terhelésének jellemzői, hatása a tó vízminőségére 
különös tekintettel a klímaváltozásra (villámárvizek, felszín borítottság 
változása, stb.). 

o Kék-zöld infrastruktúra tervezése településfejlesztési szempontból.  
o A DRV Zrt., mint felelős víziközmű szolgáltató válaszai a klímaváltozás 

kérdéseire, kiemelten a Balaton térségében. 
o Az üzleti szféra kezdeményezései, lehetőségei a vízkészletek megőrzése az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése érdekében. 
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 Föld Napi Konferencia: Szellemi kulturális örökség megőrzése a Balaton Régióban 

(2020. április 28., online konferencia) 
Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek 
fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi 
kohézió alakításában – ezen eszmei értékek megőrzésének fontos jövőbeni eszközévé 
kíván válni az „ökomúzeum”.  
Az ökomúzeumok olyan modern múzeumpedagógiai elvek alapján kialakított területek, 
melyek egy adott hely vagy régió identitására és a helyi közösségek aktív részvételére 
épülnek, növelve ezzel ezeknek a közösségeknek a jólétét és a terület fenntartható 
fejődési lehetőségeit. A rendezvényen angol – magyar nyelvű szinkron tolmácsolást a 
résztvevők számára biztosítottuk. A rendezvény a Culturecovery projekt részét képezi, 
amely e fentiek mellett támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és 
magánszervezetei közötti együttműködést, hogy így járuljanak hozzá az intézményi 
kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és gyakorlati 
intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére 
és fenntartható használatára vonatkoznak.  
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o Regionális fejlesztés és kulturális turizmus ökomúzeumok és 
tájobszervatóriumok révén.  

o Földhasználat és fenntartható turizmus az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás 
szempontjából. 

o A vidékfejlesztés humánökológiája: szemléletváltás. 
o A Balaton vízminőség változásai – veszélyeztetett turizmus. 
o Fenntarthatóság és a vidék népesség-megtartó képessége.  

 
 Természetvédelmi konferencia a Balaton Régióban Méhek Világnapja (május 20.), a 

Biológiai sokféleség Nemzetközi Napja (május 22.), és a Környezetvédelem Világnapja 
(június 5.) alkalmából (2020. június 14., online konferencia.) 
A Balaton mára gyakorlatilag körbeépült, egyetlen hatalmas település, ebből kifolyólag 
az emberi hatások okozta terhelés igen jelentős. Ezen élettéren belül élünk együtt az 
ökoszisztéma részeként méhek, szúnyogok, madarak, vad- és háziállatok és mi emberek. 
A klímaváltozás hatására a balatoni ökoszisztémára jellemző rendkívül komplex 
kapcsolatok is megváltoznak. Ez azt jelenti, hogy a természetben jellemző 
táplálékláncokban bekövetkező változások több állat- és növényfaj populációjának 
életműködését is megzavarhatják, mivel a természetben összetett kölcsönhatások 
érvényesülnek. 
A rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, 
tájékoztatást kapjanak a beporzók és a szúnyogok ökológiai rendszerben betöltött 
szerepéről, a nádasok helyzetéről, a madarak, házi-és vadállatok életéről a Balaton 
régióban. 
 
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

o Természetvédelem témakörében folyamatban levő és előkészítés alatt álló 
projektek.  

o Kik azok a beporzók, mi lenne velünk nélkülük? A megporzás ökológiai és 
gazdasági jelentősége.  

o Csípőszúnyogok, szúnyoglárvák helye az ökoszisztémában. Mit tehet az 
átlagember?  

o Szúnyoggyérítés különböző módszereinek bemutatása, ezek beporzókra 
gyakorolt hatása. Biológiai kontra hagyományos szúnyoggyérítés.  
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o Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv 2.0.  
o Nádasban élő védett állatok.  
o A balatoni hattyúk természetvédelmi és társadalmi megítélése.  
o Állatvédelem helyzete Veszprém Megyében.  

 
 Talaj világnapi rendezvény a Balaton Régióban (2020. december 9. online konferencia.) 

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. 
Talaj Világnapi rendezvényünk célja az volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel 
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a témában, további cél, hogy a talaj a 
„mezőgazdasági közeg” skatulyából életközeggé, élettérré emelkedjen, hiszen a talaj a 
földi lét egyik központi helyen álló élettere, raktározó és szűrő közege, csakúgy, mint a 
levegő és a víz. 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. A rendezvény hangsúlyt kívánt 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 Soil Security (Talajbiztonság).  
o Talajegészség és talajvédelem kihívásai. 
o Termő természet. 
o A talajegészség és az élelmiszereink kapcsolatának elkötelezettsége. 

Szemléletformáló rendezvénysorozat 
A Földünket fenyegető környezeti problémák iránt egyre fogékonyabbakká váltunk, a 
gyermekektől a felnőttekig szinte minden korosztály ismeri a globális változásokat érintő témák 
fontosságát.  
A környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és gazdasági fenntarthatóság érdekében 
2020 második félévében (hosszú távra tervezetten) szemléletformáló rendezvénysorozatot 
indítottunk, hogy felhívjuk a figyelmet mindannyiunk személyes érintettségére, a 
klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és az ökoszisztémák sérülékenységére 
vonatkozóan. 
A rendezvénysorozat online formában kerül megvalósításra, minden hónap első szerdáján, 
figyelemfelkeltő, érdekes prezentációkkal, filmekkel, amelyek minden érdeklődő partnerünk, 
továbbá az iskolai oktatás - a tanárok, a diákok és a szülők – és a lakosság számára is segítséget 
és támogatást nyújtva azokban a témákban, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a 
klímaváltozással, környezetvédelemmel és természetesen a Balatonnal kapcsolatban. 
 

 Csapadékvíz megtartás a kertekben és a közterületeken (2020. november 4.,) 
A rendezvényünk célja, amellett, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, 
tudományos értékű előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat 
hallgathassanak, fontosnak tartjuk, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki 
számára, továbbá a közös hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre 
vezethessen. 
Az online rendezvényen az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

 
Csapadékvíz megtartás a kertekben és a közterületeken  

 Dr. Buzás Kálmán (címzetes egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék  
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 Pádár Tibor (parkfenntartási vezető, Probio Zrt.) 
 

 Mezőgazdasági túlfogyasztás és ökológiai lábnyom – az ökoszisztéma szolgálatások 
ellehetetlenítése (2020. december 2.) 
„A véges Föld és a végtelen növekedés közötti ellentmondás a tudósok szerint azzal 
oldható fel, ha a növekedésnek nem a fizikai térben és az extenzív paraméterekben, 
hanem a bölcsesség belső tereiben és az intenzív mutatókban (pl. hatékonyságban) 
következik be.” 
Rendezvényünk céljaként megfogalmazódott, hogy a környezetünket érintő területeken 
a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, a környezet kulcsszavaival ismerkedjenek 
(fenntartható fejlődés, eltartóképesség, ökológiai lábnyom), tudományos értékű 
előadásokat és közérthető formában ismertetett jó gyakorlatokat hallgathassanak, annak 
érdekében, hogy a saját felelősség felismerhető legyen mindenki számára, hogy a közös 
hang megtalálásával a közös cselekvés eredményre vezethessen. 

 
Az online rendezvényen az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

 Mezőgazdasági túlfogyasztás és ökológiai lábnyom – az 
ökoszisztémaszolgálatások ellehetetlenítése – Dr. Samu Ferenc tudományos 
tanácsadó (Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet) 

 Kultúrnövényeink sokszínűsége – Múlt, jelen és jövő – Baktay Borbála 
főigazgató (Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ) 

 
 

2.14. 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: 

 A Szigligeti vár beruházása 2020-ban elkészült, jelenleg folyamatban a fedett terek 
kiállítási elemeinek készítése.  

 A Folly Arborétum esetén megvalósult a látogatóközpont építése és a kertészeti 
fejlesztés. A borászati kiállítás várhatóan 2021. májusára készül el. 

 Badacsonytomajban a Kisfaludy sétány és szabadtéri kiállítás 2020-ban elkészült. 
 A Helikon Kastélymúzeum esetén megvalósult a Fő kapu felújítása és a szociális 

blokk korszerűsítése. Az audioguide rendszer fejlesztése folyamatban van. 
 Hévízen megvalósult a sétány. A szabadtéri kiállítás kialakítása folyamatban van, 

várhatóan 2021. májusára valósul meg.  
 Megvalósult az Apátság pincemúzeumának megújítása és folyamatban van a napváró 

terasz kialakítása, mely várhatóan 2021. áprilisára készül el. 
 Balatonfüred esetén folyamatban van az Esterházy Kastély felújításának beruházása. 

a kiállítási elemek az év második felében valósulnak meg. 
 A Tihanyi Programiroda esetén folyamatban van a Magtár és a Visszhang dombi 

látogatóközpont beruházása, a kertépítészeti munkákra még folyik a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. 

Emellett folyamatosan készül a világörökség várományosi helyszín egészét bemutató webes 
felület kialakítása. 
A projekt 2021. novemberében fog befejeződni. 
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2.15. Balatoni (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése 
 
A Balatoni Arculati Kézikönyv a Miniszterelnökség szakmai iránymutatása és pénzügyi 
támogatása mellett kerül kidolgozásra. Célja, hogy a Területrendezési törvény és a vízpart-
rehabilitációs tervek rendelkezéseivel összhangban meghatározza azon követelményeket, 
amelyek a Balaton vízparti területeinek egyedi arculatának megőrzéséhez szükségesek, 
összhangban az érintett települések által már elfogadott Településképi Arculati 
Kézikönyvekkel. A Balatoni Arculati Kézikönyv ezáltal segíti az építkezni vágyókat és az 
építésügyi szakmagyakorlókat a területrendezési előírások és a településképi és 
településrendezési követelmények összehangolásában és megfelelő alkalmazásában. 2020-ban 
megvalósult a partvonal tó felöli légifotózása, illetve folyamatban van a szakmai egyeztetés a 
Minisztérium, a szakértők és a térségi szereplők között. 
 
 
 
2.16. Diákmunka lehetőségek támogatására vonatkozó projekt megvalósítása 

 
A Balatoni Integrációs Kh. Np. Kft. a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Nonprofit Zrt támogatásával valósította meg a Diákmunka szakmai garanciákkal című 
projektjét.  
A mintaprojekt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az EUDiákok 
Iskolaszövetkezet szakmai együttműködésében, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a 
Melo-Diák Iskolaszövetkezet közreműködésével valósult meg. 
A mintaprojekt keretében 30 diák számára biztosítottunk munkalehetőséget kedvezményes 
szálláslehetőséggel, valamint a gazdasági folyamtok elemzésére és a diákok vélemény 
felmérésére alapozva elkészítésre került egy tanulmány. A tanulmányban javaslatot 
fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatok, szabályozók, tevékenységek 
tudnák biztosítani a térség számára, hogy a nyári szezonban jelentkező munkaerőhiány jelentős 
része a diákok bevonásával biztosítható legyen. 
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3. A tanács ülésein végzett feladatok 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évben 5 ülést tartott. 
2020. február 21. - Siófok 
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen 

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

szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat 
megvalósulásáról,  

- A tagszervezetek 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi terveiről, 
- A Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott DESTI-SMART nemzetközi 

projektről. 
 Elfogadta 

- A Balaton Fejlesztési Tanács munkatervét, 
- A BFT 2020. évi költségvetéséről és a 2019. évi beszámolójáról szóló előterjesztést, 
- A Balaton Kiemelt Térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának módosítását, 
- A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégiáját, 
- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi tervét, 
- a BFT Közbiztonsági Testülete 2020. évi közbiztonság fejlesztési forrás 

felhasználási javaslatát. 
 Jóváhagyta 

- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével, „A Balaton Kiemelt 
Térségi Klímastratégia végrehajtása innovatív technikák és új módszerek 
felhasználásával” címmel, a LIFE Környezetvédelem és Éghajlat-politika 
alprogram felhívására benyújtandó integrált projektet, 

- A „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2020 évi tervét, 
- A BFT elnöke által 2019. november 27. – 2020. február 14. között meghozott 8 db 

BFT Elnöki határozatot. 
 
2020. május 15. – Online felület 
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen 

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

szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat 
megvalósulásáról, 

- A 2021-2027-es EU-s program időszakra szóló vidékfejlesztési tervekről, a hazai 
tervezés szempontjairól és ütemtervéről, a Balaton Kiemelt Térség kapcsolódó 
lehetőségeiről, 

- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről, a kapcsolódó 
végrehajtási rendelet tervezetekről, a törvény alapján elvégzett feladatok 
teljesüléséről, és a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási tervével 
kapcsolatos tervezési munkák előrehaladásáról, 

- a Balatoni kotrási tervek és a hozzájuk kapcsolódó beavatkozási tervekről, 
- A Balatont érintő klímaváltozások rövid- és középtávú hatásairól, 
- Turisztikai szezont érintő feladatokról 
- A Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott Culturecovery nemzetközi 

projekt előrehaladásáról, a projekt eredményeire támaszkodva a magán és közszféra 
együttműködésének megalapozásáról. 



BFT ülés, 2021. február 19.  5. napirendi pont melléklet 

 29

 
 Elfogadta 

- A „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2019. évi területi monitoring jelentése” c. 
tanulmányt, 

- A BFT Közbiztonsági Testület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a 2020. évi köz-és vízbiztonságot érintő feladatokat, 

- A részére biztosított 2020. évi fejlesztési forrás felhasználását és a támogatási 
szabályzat módosítását, 

- A Balaton Kiemelt Térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának (2014-2030) 
2020-ban felülvizsgált változatát, 

- A BFT 2019. évi Éves Költségvetési Beszámolóját, 
- A Balatoni Integrációs Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét, 
- A BFT 2019. évi ellenőrzési tervének megvalósulását és a 2020. évi ellenőrzési 

tervét. 
 Jóváhagyta 

- A 2022-ben megrendezendő Tavak Világkonferenciája pályázatáról szóló 
előterjesztést, 

- A BFT Elnöke által 2020. február 15 – 2020. április 30. között időszakban 
meghozott 10 db BFT Elnöki határozatot 

- Balatongyörök Önkormányzatának P-TF-23/2019 számú, „Balatongyörök 
kulturális értékeinek fejlesztése” című pályázatáról szóló előterjesztést. 

 

2020. augusztus 28. – online felület 
A Balaton Fejlesztési Tanács a rendkívüli ülésen 

 Elfogadta 
- Balaton Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 
- A BFT 2020. évi költségvetésének és a Balatoni Integrációs Kft. 2020. évi pénzügyi 

tervének módosítását és a Kft könyvvizsgálójának megválasztását, 
- BFT részére biztosított 2020. és 2019. évi fejlesztési forrás felhasználását. 

 

 
2020. szeptember 18. – online felület 
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen 

 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 Balatoni Limnológiai Intézet tevékenységéről, 
- A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tevékenységéről. 

 Elfogadta 
- 2020. évi közbiztonsági keret terhére szakmai tartalmú projekt támogatását. 

 Jóváhagyta 
- A BFT Elnöke által 2020. május 1 – 2020. szeptember 10. között időszakban 

meghozott 23 db BFT Elnöki határozatot. 
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2020. december 04. – online felület 
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen 

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

szükséges intézkedésekről – 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm. határozat 
megvalósulásáról, 

- A Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezetek Szövetség tevékenységéről 
- A „Mozdulj, Balaton!” szabadidős sportprogram-sorozat 2020. évi lebonyolításáról, 

a további feladatokról, 
- A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott, 

megvalósuló nemzetközi projektekről, 
- A Veszprém város által 2018. évben elnyert „Európa Kulturális Fővárosa 2023” 

címhez kapcsolódó feladatokról, a BKÜ területére tervezett lehetőségekről, 
kapcsolódási pontokról, 

- A BFT Közbiztonsági Testület a Balaton Régió 2020. évi idegenforgalmi 
szezonjának köz- és vízbiztonsági „gyorsmérlegéről”. 

 Elfogadta 
- A Balaton Fejlesztési Tanács által a településfejlesztési beruházások támogatására kiírt 

pályázatok bírálatáról szóló előterjesztést, 
- A Balaton Kiemelt Térség Stratégiai Programjának (2021-2027) társadalmi egyeztetés 

előtti változatát, 
- A részére biztosított 2021. évi fejlesztési forrás felhasználását. 
 Jóváhagyta 

- A BFT Elnöke által 2020. szeptember 11 – 2020. november 20. között időszakban 
meghozott 22 db BFT Elnöki határozatot. 

 
 

 
Siófok, 2021. február 10. 
 
 

Balaton Fejlesztési Tanács 
munkaszervezete 


