Előterjesztés
a Balatoni Szövetség 2018. március 14.-én tartandó közgyűlésére.

4 Napirend.
Beszámoló a Balatoni Szövetség 2017. évi munkájáról.
1. Legfontosabb rendezvényeink
1.1.Vadászati kerekasztal Veszprém, 2017 január 25.
Keszthely, 2017. február 03.
A Balatoni Szövetséget több önkormányzat is megkereste a vadak elszaporodásából fakadó
károkozások és a lakosság biztonságérzetét befolyásoló jelenlétük miatt. Javaslatukra három
megyében egyeztető tárgyalást, megbeszélést hívunk össze, melyből a kedvezőtlen időjárási
körülmények miatt kettőt sikerült megtartani. Elkezdtünk egy közös gondolkodást, melyhez
partnereket kerestünk és a megbeszélésekre meghívtuk az érintetteket, a térség
vadgazdálkodóit, vadászkamarát, rendőrséget, Balaton Felvidéki Nemzeti Parkot, a témában
kutatásokat folytató szakembereket.
1.2.Közgyűlés Hévíz, 2017. március 22.
A közgyűlésen adták át a Balaton Díjakat. Elismerésben részesült a Balatoni Hajózási Zrt., a
Reformkori Hagyományőrzők Társasága, valamint a Balaton Világörökségéért Alapítvány.
Négy új együttműködési megállapodás került aláírásra, a Hermann Ottó Intézettel, Veszprém
Megyei Jogú Várossal, a Somogy Megyei Építészkamarával, a Zala Megyei
Építészkamarával, és a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájával.
1.3.Az első hajó fogadása Balatonfüred, 2017 április 15.
A Balatoni Szövetség hagyományosan - a három Balaton parti nagyvárossal közösenrendezte meg az első balatoni hajó fogadását Balatonfüreden.
1.4.Rendkívüli, kibővített elnökségi ülések a Balaton törvény felülvizsgálatával
kapcsolatban Balatonfüred 2017 július 18
Balatonfüred 2017. szeptember 13.
Balatonfüred 2017. október 17.
A Miniszterelnökség kezdeményezésére a Balatoni Szövetség rendkívüli egyeztető
tárgyalásokat hívott össze az Országos Területrendezési Terv és a Balaton törvény tervezett
felülvizsgálatának előzetes egyeztetésére, ahová tagjain kívül a BKÜ településeinek
polgármestereit is meghívta.
1.5.Balaton-party Szigliget, 2017. október 11.
Idén már második alkalommal szezonzáró rendezvényt tartott a Balatoni Szövetség tagjai,
együttműködő partnerei számára, melynek nem titkolt célja az volt, hogy lehetőséget

biztosítson ismerkedésre, beszélgetésre a térséget érintő kérdések témájában. A rendezvény
célja a balatoni hal és a balatoni borok népszerűsítése.
2. Hagyományos tevékenységeink
2.1. Kék Hullám Zászló strandminősítés
Az idei évben a tavaly frissített szempontrendszer alapján végeztük a strandok minősítését. A
minősítésben idén részt vett a Kerékpáros Magyarország Szövetség képviselője, valamint a
Veszprém megyei strandoknál a Veszprém Megyei Önkormányzat képviselője. Idén, 2017.ben 33 minősítésre nevező volt.
A strandokat az elmúlt évhez hasonlóan idén is „működés” közben vizsgálta a Szövetség, így
az ellenőrzést végző bizottság a strandot igénybevevő turisták szemével tapasztalhatta meg a
szolgáltatásokat.
A helyszíni szemlék során a strandok színvonala egytől öt csillaggal lettek minősítve. A
nevezett strandok közül idén 10 kapott öt csillagos minősítést, 16 kapott négy csillagot, 6
strand lett három, és 1 egycsillagos minősítésű.
2017-ben a Balatoni Szövetség az alábbi különdíjakat osztotta ki:
- a Balaton családbarát strandja a Diási Játékstrand lett Gyenesdiásról (a különdíjat
felajánlotta Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért felelős
államtitkára)
- a Balaton kerékpáros-barát strandja 2017.-ben ismét a balatonberényi Községi Strand lett ( a
különdíjat Révész Máriusz, kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével
összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos ajánlotta fel)
- A Balaton legsportosabb strandja 2017.-ben a vonyarcvashegyi Lido Strand ( a különdíj felajánlója
az EMMI Sportért felelős államtitkára dr. Szabó Tünde volt)

- a minősítés során legtöbb pontot elérő strand a fővédnöki különdíjat kapta:a
vonyarcvashegyi Lido strand, a díjat Witzmann Mihály országgyűlési képviselő ajánlotta fel
és adta át..
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke különdíjat ajánlott fel egy
kiemelkedően teljesítő Veszprém megyei strandnak, ezt idén Alsóörs kapta.
- a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is különdíjat ajánlott fel egy
kiemelkedően teljesítő Somogy megyei strandnak, ezt idén a balatonlellei Napfény Strand
kapta.
2.2 Csípőszúnyog gyérítés
2017. évben – hasonlóan az előző évihez – a csípőszúnyogok gyérítése az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az önkormányzatok feladata volt. A Balatoni
Szövetség az önkormányzatok megbízásából a szervezési feladatokat látta el.
A Balatoni Szövetség a kitűzött cél eléréséhez – közbeszerzési eljárás keretében – a
védekezést úgy szervezte, hogy független szakértőként a Pannónia Központ Kft. a
tenyészőhelyek folyamatos figyelésével meghatározta az optimális időt a gyérítési műveletek
végrehajtására.

A turisztikai program keretében – az előzőekben vázolt konstrukcióban –megvalósult
védekezések:
- két légi biológiai gyérítés,
- két légi kémiai gyérítés,
- földi kémiai (szükség szerinti) gyérítések.
A Balaton térségében a turisztikai program keretében végzett csípőszúnyog-gyérítések
hatékonysága 81,0 – 87,0 % közöttiek voltak (átlag 82,7 %).
Tekintettel arra, hogy a csípőszúnyogok imágói 5-6 hétig élnek, a korábbi kelésük hatása a
Balatoni Szövetség településen hosszú ideig fennmaradt. A szúnyogok az ismétlődően
visszatérő kánikulai periódusokban a magas hőmérsékleti értékek miatt nem csak a szokásos
esti rajzási időszakban, de szinte az egész éjszaka támadták a szabadban tartózkodókat.
A fentiekkel indokolva szakértői javaslatra és a rendelkezésre álló költségvetési források
mértékéig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Balaton térségében június 15.-től
augusztus 10-ig végeztetett gyérítéseket.
A Balatoni Szövetség megbízásában a Pannónia Központ Kft. az idei évben is folytatta
tenyészőhelyek figyelését és a rendelkezésre álló digitális állományok terepi vizsgálatokkal
való aktualizálását. A megfigyelésük alapján – az Önkormányzatok pénzügyi hozzájárulását
felhasználva – az OKF gyérítés előtt és szeptember 15.-én hatékony légi biológiai gyérítést
végeztettünk.
2.3. Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2017.
Hagyományoknak megfelelően részt vettünk a Virágos Magyarországért idei verseny
szervező bizottságában és három különdíjat adtunk át a díjkiosztó ünnepségen. A Balaton
Szövetség különdíját kapták: Vonyarcvashegy, Siófok és Balatonudvari.
2.4. Balatoni régiós borverseny Balatonfenyves, 2017 július 16.
Idén –immár 15. alkalommal- újra megrendezésre került a térség egyetlen régiós
borversenye. A verseny rendezésében szakmai partnerünk a Pannon Egyetem Georgikon
Karának Kertészeti Tanszéke volt. A tavalyi 138 borral szemben, idén már 141 mintával
neveztek a boros gazdák (47 termelő) a balatoni borrégió hat borvidékéről.
Az esemény fővédnöke a Földművelésügyi Miniszter, Fazekas Sándor volt, Két
nagyaranyérem, 35 aranyérem, 60 ezüst és 37 bronz és 7 oklevél került kiosztásra.
A verseny fődíjas borai:
-A Balatoni Fejlesztési Tanács különdíját a nagy arany éremmel elismert 2016.-os Sauvignon
Blanc (Feind Borház, Balatonfőkajár, Balatonfüred-Csopaki Borvidék) kapta.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Fehér Bora 2017. címet a 2016 évjáratú Fröccsnekisjó
olaszrizling (Borbély Családi Pincészet, Badacsonytomaj, Badacsonyi Borvidék) kapta. A
díjat dr. Kiss Eliza a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borágazati feladatokért felelős
miniszteri biztosa adta át.

- A Balatoni Borrégió Legjobb Vörös Bora 2017 címet a 2015 évjáratú Shiraz bora (Feind
Borház, Balatonfőkajár, Balatonfüred-Csopaki Borvidék) kapta. A díjat dr. Kiss Eliza adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Rozé Bora 2017 címet a 2016.-os Balatoni Rozé (Rád-Vin
Kft., Balatonboglár, Balatonboglári Borvidék) nyerte. A díjat dr. Kocsis László a Pannon
Egyetem rektorhelyettese adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Gyöngyöző-pezsgő Bora:2017 címet a 2016. évjáratú
Frizzante (Hujber Pince Kft., Balatonboglár, Balatonboglári Borvidék) kapta. A díjat Koczor
Kálmán, a zsűri elnöke adta át.
- A Balatoni Borrégió Legjobb Desszert Bora 2017-ben is a Bezerics Kereskedőház Kft.
(Keszthely, Zalai Borvidék) nevéhez kötődik egy 2016. évjáratú Orosztonyi Cserszegi
fűszeres késői szüretelésű borral. A díjat átadta: Lombár Gábor a házigazda Balatonfenyves
polgármestere.
Idén először megválasztásra került Veszprém Város Bora, a címet a Dobosi Pincészet
(Szentantalfa, Balatonfüred- Csopaki Borvidék) nyerte 2015. évjáratú Kéknyelű borával. A
díjat Józsa Tamás irodavezető, kabinetfőnök adta át
3. Érdekképviselet
3.1.Vadak elszaporodásából fakadó károkozás
2017. elején megkerestük a BKÜ területén fekvő önkormányzatokat, hogy felmérjük a vadak
elszaporodásából fakadó károk mennyiségét. A visszaérkező válaszokból kiderült, hogy
komoly problémát okoz a térségben az elszaporodott vad.
A három megyében Vadászati kerekasztalt hoztunk létre, melyre meghívtuk az illetékes
vadgazdálkodókat, vadászkamarát, rendőrséget, Nemzeti Parkot, az önkormányzatokat és a
témában kutatásokat folytató szakembereket. A somogyi rendezvény időjárási okok miatt
elmaradt, de a másik két helyszínen nagy érdeklődés mellett zajlott az esemény, melyen
megállapításra került, hogy több szervezet összefogására van szükség a probléma
kezeléséhez.
Felhívtuk az önkormányzatok figyelmét, hogy a Hegyközségekkel közösen törekedjenek arra,
hogy az elhanyagolt, gondozatlan területek megszüntetésre kerüljenek, ne adjunk a vadnak
ideális lakhelyet. A Földművelésügyi Minisztériumnak levelet írtunk, melyben felhívtuk a
figyelmet a problémára, valamint javasoltuk a Vadászati törvényben Vadvédelmi Szolgálat
létrehozását, illetve a belterületen felbukkanó vadak befogásának szabályozását. A vízügynek
levélben hívtuk fel a figyelmét a gondozatlan nádasok kezelésére, melyek ideális élőhelyei
lehetnek a vadaknak.
3.2.Balaton törvény és OTrT egyeztetés
Az idén júliusban, majd szeptemberben magtartott találkozók után 2017. október 17.-én,
Balatonfüreden harmadik alkalommal tartott egyeztetést a Miniszterelnökség a Balatoni
Szövetséggel. A téma mindhárom alkalommal az Országos Területrendezési Terv és a
Balaton törvény tervezett felülvizsgálata volt.

A Miniszterelnökséget Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár és Kolossa
József főosztályvezető képviselte. A Balatoni Szövetség a tárgyalásra a BKÜ területén fekvő
települések vezetőit, valamint az együttműködő szervezetek képviselőit hívta, akik szép
számban képviseltették magukat a megbeszélésen.
Füleky Zsolt helyettes államtitkár elmondta, hogy az addigi személyes találkozások,
egyeztetések során beérkezett észrevételek, javaslatok nagy segítségére vannak a
törvényjavaslat készítőinek abban, hogy megértsék a térség problémáit és olyan
törvénytervezet születhessen meg, amely nem akadályozza a fejlesztéseket, ugyanakkor
megoldást jelenthet számos olyan, most fennálló problémára, melyet ezeken a fórumokon
jeleztek az önkormányzatok. Szándékuk a területrendezésben is a hierarchikus jogalkotás
megtartása: a törvényi szabályozást követni fogja a hozzá kapcsolódó kormányrendelet, majd
a helyi rendeletek egészítik ki a sort. A helyi problémákra helyben kell megoldást találni,
ezért - a törvény, illetve a kormányrendelet keretein belül- minél több területen a helyi
szabályozásra bíznák a döntéseket. A megbeszélésen újra felmerült - a Balatoni Szövetség
kezdeményezése után- a csónakkikötők létesítésének kérdése, melyre a most születő törvény
használható, gyakorlatias lehetőséget kíván biztosítani. Teljes az egyetértés a légkábelek,
illetve a reklámfeliratok létesítésével, illetve tiltásával kapcsolatban a Balatoni Szövetség és a
Miniszterelnökség között.
Az előző egyeztetéseken elhangzott javaslatok, illetve írásban beküldött észrevételek nagy
része az előadók ismertetése szerint már beépült a törvénytervezet szövegébe, de van néhány
téma, mely további egyeztetést igényel. Sikerült elérni, hogy a tervezett kötelező közstrand
kikerült a törvényjavaslatból, valamint a partvonal rehabilitációs tervek külön rendeletben
kerülnek majd módosításra, illetve elfogadásra.
3.3. „Balatoni halat az asztalra!”
A tavaly elindított kezdeményezést ez évben a Balatoni Kör próbálta képviselni, egyelőre
kevés eredménnyel. A Balaton-partyn a Balatoni Halgazdálkodási Zrt helyi képviselőjével
folytatott egyeztetés eredményeképpen elkezdődött egy közös gondolkozás a két szervezet
között. Ezt követően a Hegymagason tartott elnökségi ülésen az elnökség támogatta a
kapcsolatfelvételt a Halgazdálkodási Zrt-vel. A döntésnek megfelelően, 2017. november 30.án a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-vel egy több szervezet részvételével megtartott egyeztetés
zajlott, ahol egyetértés született arra vonatkozóan, hogy fontos a térségben „előállított” hal
biztosítása a vendéglátóegységekben. Az első lépésben támogatták a térségi halastavakban
nevelt halak minőségi kritériumainak meghatározását.
3.4. „Balaton” névhasználat
A Balatoni Szövetség Hegymagason tartott elnökségi ülésén a Balatoni Kör felvetette az
egységes „Balaton” márka, illetve névhasználat bevezetését. 2017. november 20.-án,
Balatonfüreden összehívott munka megbeszélésen a BSZ, a Balatoni Kör és a BFT képviselői
megegyeztek, hogy a „Balaton” névhasználattal kapcsolatban kerekasztal megbeszélést
hívnak össze a térség mértékadó szervezeti között, melyet 2017. december 06.-án,
Balatonfüreden szerveztek. A rendezvényen résztvevő szervezetek egyetértettek abban, hogy
foglalkozni kell a témával. Első ütemben a Balaton név használatának szabályozásával kell
előrelépni, majd az MTÜ-vel közösen a Balaton márka (brand) kidolgozása következhet. A
Balaton védjegy használata távlati célként jöhet szóba. A BFT támogatásával a Balatoni
Integrrációs Nonprofit Közhasznú Kft megbízásából szakjogász vizsgálja a jogi lehetőségeket
a névhasználat szabályozásával kapcsolatban.
3.5.Balaton konzílium

A Balatoni Szövetség képviseletében folyamatosan részt veszünk a „Balaton konzílium”
rendezvényen. Az eddigiekben a Balaton jövőjét meghatározó témákban (a balatoni
szőlőterületek jövőjéről, valamint a 4 évszakos Balaton létrehozásának esélyeiről) folytattunk,
folytatunk tanácskozásokat.
Egyébként a szőlők védelmének témakörében egyéb
rendezvényeken, kerekasztal beszélgetéseken is részt vettünk, kifejtettük véleményünket.
Balatonfüred, 2018. február 28.
Balassa Balázs
elnök

