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Balassa Balázs a Balatoni Szövetség elnöke elsőként összefoglalta a 2015. évi minősítés tapasztalatait, 
kihangsúlyozta, hogy mindannyiunk érdeke, hogy a balatoni strandok évről-évre magasabb 
színvonalúak és minél vonzóbbak legyenek az idelátogatók számára, mert talán ez az egyik 
legfontosabb, amit nyújtani tudunk ebben a régióban.  
Ebben az évben új szempontok szerint történt a minősítés, a látogatók szemszögéből próbáltuk nézni 
a szolgáltatásokat, akkor jártuk be a strandokat mikor már üzemeltek, hogy pontosabb képet 
kapjunk. Nagy meglepetést okoztak a szabad strandok, amelyek ugyanolyan magas szintű 
szolgáltatást tudnak nyújtani, mint a fizetősek. A minősítésnek a legfontosabb célja, hogy tanuljanak 
belőle az önkormányzatok, a strand üzemeltetők, ezért minden nevezőnek megküldtük a kitöltött 
minősítő lapokat, ezekből kiderül, hogy mire kell a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni. 
A Balatoni Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy a jövőben is folytatja ezt a munkát, de kikötőket  
és más tóparti strandot nem minősítünk, csak a balatoni strandokat. Reményeink szerint egyre több 
balatoni strand méreti meg magát ezen a minősítésen. 
Megköszönte a minősítésben résztvevő partnereknek a segítséget: ezek a Balatonparti 
Fürdőegyesületek Szövetsége, a Magyar Turizmus Zrt, a NABE, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatósága és az ÁNTSZ voltak. 
 
Varga-Dani Barbara a Magyar Turizmus Zrt. regionális marketing igazgatója előadásában elmondta, 
hogy büszkék lehetünk strandjainkra. Folyamatosan részt vesz a strandok bejárásában és évről-évre 
látható a fejlődés. A tengerparti strandokhoz képest is versenyképesek a balatoni strandok. 
Kisgyerekes anyuka szemmel is figyelte a létesítményeket, nagyon fontos dolognak tartja ebből a 
szempontból az árnyékolókat, amit már a legtöbb helyen megvalósítottak, az animációt, a sportolási 
lehetőségeket. Igen fontos a strandon levő vizesblokkok megfelelő felszereltsége és tisztántartása. 
 
Dr. Fadgyas Erzsébet a Somogy megyei Kormányhivatal megyei tisztifőorvosa ismertette a strandokra 
vonatkozó hatályos jogszabályokat, követelményeket és felhívta a figyelmet a folyamatos 
ellenőrzésre. Fontosnak tartotta, hogy a minősítéskor észlelt hiányosságok mielőbb javításra, pótlásra 
kerüljenek, illetve az elért eredmények megtartására buzdított. A minősítések tapasztalatai alapján 
néhány konkrét használati tanáccsal látta el a megjelenteket. Végül megállapította, hogy a balatoni 
strandok általában jó színvonalúak. 
 
Fabacsovicsné Kovács Krisztina a Balatoni Szövetség titkára elmondta, hogy az idén három 
kategóriában adott ki a Szövetség különdíjakat (kerékpáros-barát-, családbarát-, és a legsportosabb 
strand), ezek kétévente fognak ismétlődni, hogy az üzemeltetőknek legyen elég idejük a megfelelő 
fejlesztésekre. A minősítésben résztvevő partnerekkel együtt áttekintették az idei év tapasztalatait és 
néhány új szempont bekerült a pontozásba. Ilyen a strand általános állapota, összképe, a hangosítás 
megléte, valamint az eligazító táblák kihelyezése. Áder János köztársasági elnök úr klímavédelmi 
törekvéseihez csatlakozva a Balatoni Szövetség jövőre keresi a Balaton legzöldebb strandját, ebben 
partnerünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága lesz. A legkisebb ökológiai lábnyommal 
rendelkező strandot szeretnénk megtalálni. Néhány a tervezett bírálati szempontok közül: a 
víztakarékosság (víztakarékos csaptelepek, WC öblítők), melegvíz előállítás napenergiával, szelektív 
hulladékgyűjtés, autó helyett kerékpárhasználat ösztönzése.  2016-ban a másik különdíj a Balaton 
akadálymentes strandja cím lesz. A minősített strandok közül az kapja, amelyik legelőrébb jár az 
akadálymentesítés terén Az akadálymentes strand különdíj odaitélésében a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége lesz a partnerünk. 
Szeretnénk ezekkel a különdíjakkal felhívni a figyelmet ezekre a szempontokra, illetve a társadalmi 
szerepvállalás fontosságára. 
 
Kató László a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének képviseletében elmondta, 
a legnagyobb probléma részükről, hogy ugyan sok helyen elkészültek az úgynevezett akadálymentes 



létesítmények, de sajnos sok esetben nem kértek véleményt tőlük a munkálatok előtt. Tapasztalatuk 
szerint a legtöbb helyen a gyakorlatban nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet az „akadálymentes” 
létesítményeket használni. Rossz helyen vannak elhelyezve a kapaszkodók, szűkek a feljárók, 
magasak a WC-k, nincs rögzítve rajta az ülőke és nem elég erős. Nagyon sok hibával találkoznak, ezért 
szeretné kérni, hogy ahol ilyet szeretnének létesíteni, először kérjék ki a véleményüket, hogy olyan 
valósuljon meg, amit utána használni is lehet. Képekkel illusztrálta a lehetséges vízbe jutási 
lehetőségeket és elmondta, hogy egy strand akkor akadálymentes, ha a megérkezéstől (parkolás) a 
vízbe jutáson át a vizesblokkok, illetve öltöző használatáig végig akadálymentes kialakítású. 
 
Dr. Nagy Lajos a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa ismertette a Balatonra 
vonatkozó különböző élőhely védelmi kategóriákat, valamint hogy ez mit is jelent egy strand 
üzemeltető számára. Elmondta, hogy a nádasokkal kapcsolatos tennivalókat időben el kell dönteni. 
Legtöbb esetben ez egy engedélyköteles eljárás, ami több hónapot is igénybe vehet. Ha nádast vissza 
akarunk szorítani a strand területén, ezt ősszel már lehet látni és nem a strand nyitása előtt kell az 
engedélyt megkérni, mert ez folyamatosan probléma. 
A parti kőszórások karbantartása, illetve a kotrás is olyan tevékenység, aminek megvan a megfelelő 
ideje, amikor nem zavarja az élővilágot, nem okozunk kárt vele. 
A legzöldebb strand bírálati szempontjai között ott lehet a madárbarát kialakítás ( odúk, 
denevérszállások kihelyezése), a hazai fa és cserjefajok előnyben részesítése. Felhívta a figyelmet, 
hogy a bütykös hattyú jelenléte a strandokon nem kívánatos, etetését kerülni kell. 
 
A rendezvény végén elhangzott néhány kérdés, illetve észrevétel a minősítésekkel kapcsolatban. 
 


