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1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai

Az Országgyűlés 2020.12.01-én elfogadta, és 2020.12.11-én kihirdette a területfejlesztésről és
területrendezésről szóló 1996.évi XXI. tv. módosításáról rendelkező 2020. évi CXXXIX sz.
törvényt, mely 2020.12.16-án hatályba lépett.
A törvény egyes rendelkezései érintik a Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT)
tagságát is. Az új törvény további két taggal bővítette a Tanács tagjainak létszámát és létrehozta
a társelnöki rendszert.
A Tanács két új tagja:
• a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszter képviselője, valamint
• a területrendezésért felelős miniszter képviselője.
Az újonnan létrehozott elnöki tisztséget betöltő elnök személyét a kormányzati stratégiák
kidolgozásáért felelős miniszter jelölni ki. A Tanács választott elnöke – eddig és a továbbiakban
is – a tagok közül kerül megválasztásra. Az elnökök feladataikat azonos jogkörrel, „egymással
együttműködve”, mint társelnökök látják el, a BFT üléseit „együttesen hívják össze”.
A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai a Területfejlesztési Törvénynek a 2020. évi XXIII.
törvény szerinti módosítása alapján - 2021. 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 operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (Innovációs és Technológiai
Minisztérium,
Pénzügyminisztérium,
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
Agrárminisztérium, Miniszterelnökség) egy-egy képviselője (5 fő)
- a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszter képviselője, (1 fő) valamint.
- a területrendezésért felelős miniszter képviselője. (1 fő)
A Tanács tagjainak száma 12-ről 14 főre emelkedett.

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,
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a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője,
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője.
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2. A BFT és munkaszervezete 2021. 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 2021. február 19-i ülésén fogadta el 2021. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács
az elfogadott munkaterv és költségvetés alapján – munkaszervezete aktív közreműködésével látta el munkáját.
A 2021. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára az alábbiak szerint kerültek
nevesítésre:
− a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve,
− önálló lebonyolítású térségi projektek előkészítése, megvalósítása,
− 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 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.
2020. évben elkészült a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának
aktualizálása és a 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési program Stratégia elemének
egyeztetési változata az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
módosításához illeszkedve. A munka folytatásaként 2021-ben - a társadalmi egyeztetést
követően - elfogadásra került a Stratégia és az Operatív Program. A teljes dokumentáció
elfogadására vonatkozóan a Pénzügyminisztérium kormány előterjesztést készített,
melynek kormány általi elfogadása folyamatban van.
2.

A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring
tevékenység végzése:
• társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
• éves monitoring jelentés készítése,
• felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben (pl:
Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács).

3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat
(továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés;
• Tájékoztatás készítése a program megvalósulásáról a pénzügyminiszter részére.
• Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában,
valamint a monitoring bizottságok feladatkörének bővülése révén részvétel a 2021-27
időszakra vonatkozó monitoring munkában.
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4. A Balaton Klímastratégia megvalósítása;
A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza azokat az
intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás
csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén. A Stratégia 2020-ban került
elfogadásra. A Stratégia céljai beépültek a BFT 2021. évi tevékenységébe, kiemelten a
településfejlesztési projektek támogatása és a Balatoni Partnerségi Program révén.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában
való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;
• jogszabály alkotási folyamat figyelése,
• tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését
követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete,
• térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata,
indokoltság esetén azok támogatása.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi szintű
problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése. Tervezett témakörök:
vízfelület használata, építészeti arculat, beépítettség, stb.
7.

A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése;
• Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban
a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
• A Balaton mint komplex élettér köztudatbeli erősítése, azaz a térség a turisztikai
desztináció mellett az itt élő lakosság, vállalkozók, üdülőtulajdonosok élettere,
és egy sérülékeny természeti egység egyaránt.

8. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében
nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése,
szakmai programokon részt vétel.
9. A Balaton Kiemelt Üdülőterület területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjog
átruházásához kapcsolódó előzetes véleményezés elvégzése 254/2007 (X.4) Korm rendelet
(Az állami vagyonnal való gazdálkodásról kiegészítése) alapján.

BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2021. évi
feladatai:
10. A 2021. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló
beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
11. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.

ellenőrzéséhez,

jelentési

12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2021. évi lebonyolítása.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2021.évi
megvalósítása. Tervezett témakörök:
• klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban, térségi szemléletformálási
program,
6
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környezettudatos régió,
vízpartrehabilitáció, partvédőművek.

14. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése

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

A 2021 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.
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
7
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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 az Ügynökség tematikus munkacsoport üléseket szervezett az alábbi témakörökben:
Közlekedésfejlesztés, környezetvédelem - természetvédelem, területfejlesztés –
vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés – turizmusfejlesztés, humán fejlesztések.
A Stratégiai Program végleges tartalom szerinti elfogadására a Tanács 2021. februári ülésén
került sor.
A Stratégiai Program társadalmi egyeztetésével párhuzamosan elkezdődött az Operatív
Program előkészítése, melynek egyeztetési változatát szintén 2021. februárjában fogadta el a
Tanács.
Az Operatív Program társadalmi vitája 2021. február 19. – 2021. április 25. között zajlott,
azonban a megadott határidőn túl is érkeztek be vélemények, melyeket szintén figyelembe
vettünk a módosítás során.
A társadalmi vita eredményei illetve a felmerülő szakmai kérdések öt tematikus online fórum
keretében kerültek bemutatásra a Tanács tagjai az érintett szakpolitikai, szakigazgatási
szervezetek, térségi stakeholderek, szakmai szervezetek, érdeklődők számára:
• 2021. április 15. Közlekedésfejlesztés
• 2021. április 21. Környezet- és természetvédelem
• 2021. április 23. Helyi gazdaságfejlesztés
• 2021. április 28. Turizmusfejlesztés
• 2021. május 3. Területfejlesztés
A rendezvényeken felmerülő kiegészítő-jellegű szóbeli és írásbeli javaslatok szakmai tervezői
mérlegelést követően döntő többségükben beépültek a 2021. májusában elfogadott Operatív
Programba.
A tervezési folyamat kísérő eljárásaként a tervdokumentumokhoz kapcsolódó stratégiai
környezeti vizsgálat (SKV) tematikája 2021. februárban szakértői egyeztetés során készült el.
Az SKV jelentés egyeztetésre szánt változatát 2021. májusában fogadta el a Tanács és ezt
követően kezdődött meg a dokumentum hatósági és társadalmi egyeztetése. A hatósági,
szakmai egyeztetés a nyár folyamán lezárult és az észrevételek az SKV-ba beépítésre kerültek.
Az elkészült területfejlesztési dokumentumrendszert (koncepció, stratégia, operatív program) a
Tanács megküldte a Pénzügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy a Minisztérium készítse
elő azok előterjesztését a kormány részére. A BFT kérte a kormányelőterjesztés kiegészítését a
térségi programok megvalósulását, és a Tanács kiszámítható működését biztosító források
megjelenítésével. Sajnos ezen igényünk nem került beépítésre.

2.2. 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
jelenségekről készülő időbeni és területi összehasonlító elemzések valós információkat tárjanak
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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 2020. évre vonatkozó előzetes monitoring jelentést a Tanács
februári ülésén elfogadta, majd a Kormányrendeletben előírt 2021. március 31-i határidőre
megküldésre került a jogszabályban rögzített szervezeteknek. Mivel a legfrissebb – jellemzően
2019. évi – statisztikai adatok a 2021. februári Tanácsülés idején még nem, vagy csak
korlátosan voltak elérhetőek, ezért a végleges monitoring jelentést a Tanács 2021. májusi ülésén
fogadta el.
Az elfogadott monitoring jelentés az alábbi témakörökre vonatkozik:
- Fejlesztési források kihelyezése, pályázati eredményesség
- A 1861/2016 sz. Kormányhatározatban foglalt fejlesztés stratégiai célok
megvalósulási folyamata
- Demográfiai jellemzők, társadalom
- Turizmus, vendégforgalom
- Foglalkoztatás, munkanélküliség
- Közbiztonság, bűnügyi helyzet
- Lakásállomány, lakásépítés
- Civil aktivitás, intézményrendszer
- Közlekedés
- Kommunális infrastruktúra
- Környezet, környezet-, és természetvédelem
- Gazdaság, gazdaságfejlesztés, települési gazdasági erő (TGE)
- Mezőgazdaság
A térségi folyamatok nyomonkövetése érdekében - pénzügyi forrásai függvényében – egyedi
elemzéseket, kutatásokat is végrehajtott az Ügynökség. 2021. évben ennek keretében a 2020.évi
BKÜ-településvizsgálat (Covid pandémia feladatok kezelése, költségvetési hatások,
településfejlesztési tervek) eredményeinek feldolgozása valósult meg.
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2.3. 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
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)
A Monitoring Bizottsági munka keretében nyomon követtük, véleményeztük,
észrevételeztük az egyes monitoring bizottságok által tárgyalt előterjesztéseket,
pályázati felhívás tervezeteket.
A Monitoring Bizottságok által tárgyalt főbb témakörök:
• OP módosítás
• OP pénzügyi és szakmai előrehaladás
• Éves végrehajtási jelentések
• Éves Fejlesztési Keret módosítása
• Covid19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása
• Ellenőrzések – projekt és OP szintű ellenőrzések
• Értékelések előrehaladása
• OP –k kommunikációs tevékenysége
• Pályázati felhívások egyeztetése
• Nagyprojektek, kiemelt projektek előrehaladása
• 2021-27 időszakra szóló Operatív Programok véleményezése, tervezési
folyamat nyomon követése
• 2021-27 időszakra szóló OP-k Éves Fejlesztési Keret tárgyalása
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 Somogy-, Veszprém,- és Zala megyei 2021-27 időszakra szóló
területfejlesztési koncepciók és programok és a kapcsolódó Stratégiai és
Környezeti Vizsgálatok (SKV) véleményezése.
• Konzorciumvezetőként folyamatosan dolgozunk a Balaton-felvidéki Kultúrtáj
világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztésére vonatkozó
pályázati projekt megvalósításán.
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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.

2.4. 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 Klímastratégiában megfogalmazott cél két féle beavatkozási területet igényel:
1. az emberek, település vezetők, tervezők, döntéshozók szemléletének átalakítása,
tudásának kiszélesítése, bemutatva hogy mit tudunk tenni mi, a térségben élők, a térség
fejlődéséért dolgozók a természeti környezet megóvása, a klímaváltozás mérséklése
érdekében.
2. a fejlesztések során a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek megvalósítása.
1. Szemléletformálás
A. A szemléletformálás terén a BFT munkaszervezete 2020. november elején elindította a
„Délután a Balatonról - ismeretterjesztő rendezvénysorozat” projektjét, melynek
keretében havonta feldolgozunk egy a klímaváltozáshoz kapcsolódó, a fenntartható
életmódot elősegítő témakört (pl: vízmegtartás a kertekben, hulladékok, egészséges
élelmiszerek, stb). A projektet – a témák kimeríthetetlen sokszínűsége miatt – több éves
időszakra tervezzük, melynek keretében előadások, rendezvények, ismeretterjesztő
videók, iskolai és lakossági akciók keretében igyekszünk újfajta gondolkodásra
sarkallni a térség lakosságát, döntéshozóit, tervezői, stb.
A projekt finanszírozását jelenleg a BFT fejlesztési forrása keretében, a Balatoni
Partnerségi Program részeként valósítjuk meg, azonban célunk további források
bevonásával folyamatosan növelni szakmai és pénzügyi lehetőségeinket.
B. „ROL-ROL Balatonról, jövőről” Klíma- és környezetvédelmi verseny a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet középiskolái számára
A Balaton Fejlesztési Tanács és az Információs és Technológiai Minisztérium
támogatásával online klíma- és környezetvédelmi versenyt hirdetett a Balaton Régióban
működő középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai számára. A projekt célja, hogy
• elérje a társadalom felnövekvő nemzedékét, a következő generációnak legjobb
tudásunk szerint minden segítséget, ismeretet megadjon ahhoz, hogy az egybolygós
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életmód koncepció váljék a hétköznapi lét témájává, a közösségek együtt keressék és
műveljék a Föld védelmének, a klímaváltozás mérséklésének lehetséges megoldásait.
• felhívjuk a figyelmet a klímaváltozásra, a természeti erőforrások csökkenésére és
Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava, a Balaton sérülékenységére.
A verseny alapoz a diákok által végzett kutatómunkára, saját iskolai közösségeik nagy
számban történő eléréseire.
A verseny 5 fordulóból áll, az ötödik fordulóban a csapatok online „Diákkonferencia”
keretében mutatják be az egyes fordulókban elvégzett és összesített munkájukat.
Feladatuk elsősorban a korcsoport elérését biztosító eszköz, a közösségi média
klímavédelmi célú használatára vonatkozik. Az egyes fordulók feladatai:
• facebook profil létrehozása a választott témakörhöz. Az iskola többi tanulóit is el
kell érniük, az elért diákok száma az értékelésbe is beleszámít.
• instagram oldal létrehozása. Fényképek készítésével az adott téma bemutatása.
kutatómunka, kapcsolódó információk gyűjtése.
• infografikák létrehozása, saját készítésű infografikák, plakátok létrehozása,
amelyeket az iskolában kihelyeznek.
• iskolán belüli szemléletformáló kampány vagy nap szervezése és lebonyolítása.
• Diákkonferencia keretében a csapatok összegzik és bemutatják a megelőző
fordulókban végzett munkájukat. A feladat a választott téma tudományos
részletességű feldolgozása egy ppt-ben. Ezek a ppt-k versenyeznének a
diákkonferencián.
A felkészüléshez és a feladatok elkészítéséhez az Ügynökség létrehozott egy interaktív
tudásbázis-platformot, amely egyben a verseny lebonyolítási felülete is:
https://www.rolrol.hu/kezdooldal .
A verseny során minden csapat részt vett egy a klíma-környezetvédelmi, a csapat által
választott témakörhöz kapcsolódó rövid, ingyenes kiránduláson, amely segítette a
feladatok megoldását, ugyanakkor élményt adó és tapasztalatszerző jellegű volt.
A közösségi média színvonala használatának támogatására egy alkalommal online
„véleményvezér és kommunikáció” oktatást szerveztünk a csapatoknak.
A verseny színvonalának emelése érdekében a versenyt külső, ún. szakmai-mentorok is
támogatják majd, akik a témakörök szerint előadást tartanak és a feladatok megoldásának
tudományos hátterét segítik.
A verseny keretében a csapatok az alábbi témákból választhattak:
o Felelős állattartás
o Ökoszisztémaszolgálatások, biodiverzitás,
o Klímaváltozás
o Anyaghasználat, fenntarthatóság
o Invazív fajok
o Talaj, talajélet
o Tájak újragondolása
A 2022/2023 tanév első félévében a csapatok kutatómunkáját, a verseny eredményeit
vándorkiállítás formájában tesszük közzé.
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2. A klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő
beruházási elemek megvalósítása
A Tanács pályázatot írt ki olyan zöldterületi fejlesztések támogatására, ahol a terület
használati funkciójától (közösségi terület, park, partvédmű, stb) függetlenül a
vízmegtartás, a klímatikus változásokhoz történő alkalmazkodás a fő szempont. Cél,
hogy a kialakításukban a természetességre törekvő, egyszerű megoldások szolgálják a
terület vízgazdálkodását, vízmegtartó képességének növelését.
Cél olyan mintaprojektek létrehozása, támogatása, melyek innovatív adaptációs
fejlesztések megvalósításával példát tudnak mutatni a településeknek, a települési zöld
és kék infrastruktúra fejlesztésében.
Mivel a vízmegtartás szemlélete, a fenntarthatóságot szolgáló beruházási elemek
jelenlegi tervezési gyakorlatban is csak kismértékben jelennek meg, ezért fontosnak
tartjottuk a tervek ilyen szempontú szakmai támogatását, fenntarthatósági szakértő
bevonásával a pályázóval folytatott közös projektfejlesztési munka keretében.
A pályázat forrását az ITM által biztosított fejlesztési forrás finanszírozta, melyről
további információ a 2.10. pontban szerepel.

3. Fenntarthatósági útmutató éves frissítése
Az Ügynökség 2018. évben dolgozta ki a Tanács által meghirdetett településfejlesztési
pályázatokhoz a Fenntarthatósági Útmutatót.
Az útmutató a települési zöldinfrastruktúra elemei (a növényzettel és vízzel borított
felületek), mint fásított közterek, közkertek, közparkok, játszóterek, fasorok és
zöldsávok, vízparti zöldsávok, intézménykertek, zöldtetők, zöldfalak kialakításához
kíván segítséget nyújtani gyakorlati példák, jó ötletek bemutatásával.
Az útmutatót folyamatosan fejlesztjük. 2021. évben a témák kiegészültek a
komposztálás témakörével, illetve egyre több helyi jó példa kerül bemutatásra az
útmutatóba.

2.5. A Balaton régiót érintő jogszabályok, stratégiák kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési
önkormányzatok koordinációja
A témakör keretében elvégzett feladatok:
• 2021-2027 Operatív Programok véleményezésében való részvétel, melynek célja a
térségi stratégiában meghatározott célok, projektek megvalósulásának segítése,
beépítésük az Operatív Programok cél és feladatrendszerébe.
• 2021-2027 Operatív Programjainak Stratégiai Környezeti Vizsgálatainak
véleményezésében és a kapcsolódó műhelytalálkozókon való részvétel.
• Az Ügynökség felkérésre részt vett a turisztikai támogatások átláthatósága és korrupciós
kitettsége járványidőszakban Magyarországon című Transparency International
Magyarország által folytatott felmérésben 2021.12.09. Budapest, CEU

2.6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi
szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
2021. évben az alábbi problémák, feladatok igényelték a Tanács közreműködését:
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1. Fejlesztési forrás igény bővítése
A BFT elnöke egyeztetést folytatott a Miniszterelnökséget vezető Gulyás miniszter úrral arra
vonatkozóan, hogy lehetne a Balaton Kiemelt Térségének fejlesztését integrált alapon,
összehangoltan, előre tervezhetően megvalósítani. Kezdeményeztünk – az előző tervezési
ciklushoz hasonlóan – egy kormányzattal kötendő megállapodást az elkövetkezendő 7 éves
támogatási időszakra vonatkozóan arról, hogy mely fejlesztési célokat, legalább indikatívan
milyen mértékben, összegben támogat a kormány, akár EU-s, vagy hazai fejlesztési forrásból.
Az egyeztetés még folyamatban van.
2. Vízügyi feladatokkal kapcsolatos szakmai egyeztetés
Az Ügynökség szakmai egyeztetés folytatott a Belügyminisztérium szakértőivel a balatoni
mederiszap mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségéről.
A sekély tavak eutrofizációjánk kezelése és a mederkotrás során keletkezett üledék eltávolítása,
felhasználása témában az Ügynökség 2 nemzetközi szemináriumot szervezett, ahol a
Balatonhoz hasonló adottságú tavak jógyakorlatai kerültek bemutatásra, megosztásra a hazai
szakemberekkel. A két rendezvényről részletesebben a 2.8. pontban számolunk be.
3. Térségi fejlesztési programok támogatása
Az Ügynökség szakmai konzultációkat folytatott a Balatonalmádi turizmusfejlesztési
koncepció készítéséhez kapcsolódóan.

2.7.

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 – részletesen
kifejtve lejjebb.
• Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen
kifejtve a Balatoni Partnerségi Program keretében.
• Részvétel és a térség képviselete (előadás tartása) szakmai programokon,
konferenciákon:
• „Területfejlesztési kihívások és sajátosságok a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben” – előadás a Eötvös Loránd Tudományegyetem geográfus
MSc szak IV. évfolyamán - 2021. április 14. (Fekete Károly)
• Smart regional development in a resort area? – Possibilities and limitations of
using smart devices in Lake Balaton Resort Area – konferencia szekció
előadás, Smart Communities 2.0 konferencia, 2021. április 16. Legénd.
• Területfejlesztési tervezés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (felkészülés a
2021-2027 közötti időszakra) – előadás a Kis-Balaton Nagyberek
Térségfejlesztési Együttműködés workshopján, 2021. szeptember 7., Kéthely.
• Kiemelt térségek a magyarországi területfejlesztésben – konferencia-előadás a
Veszprémi Akadémiai Bizottság konferenciáján, 2021. október 29., Bük.
• Versenyképesség és területpolitika Magyarországon – balatoni nézőpontból –
konferencia szekció-előadás a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Vándorgyűlésén. 2021. november 4-5., Budapest Corvinus Egyetem.
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Önkormányzatok és önkéntesek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében a
COVID-19 első hulláma idején – konferencia szekció-előadás a Magyar
Szociológiai Társaság Vándorgyűlésén. 2021. október 30. Budapest/online

A térség fejlesztéséhez kapcsolódó publikációk
• Fekete Károly – Dombi Gábor – Oláh Miklós: Önkormányzati válságkezelés a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben, a COVID-19-járvány első hullámában.
Területi Statisztika 2021/3.
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/terstat/2021/2021_03/ts610304.pdf
• -Önkormányzati válságkezelés a BKÜ-ben a Covid-19 járvány első
hullámában (Fekete Károly, Dombi Gábor kollégákkal) Területi Statisztika,
2021.3. 337-355.o.
• -A megye helye, Comitatus 30 év/könyv, szerk.:Agg Zolnán, Zongor Gábor)
123-149.
• -BIFÜ N KFT 20. évfordulós kötet szerkesztése, interjúk, tanulmány (Fekete
Páris Judit, Fekete Károly, Csákváriné Joó Zsuzsa, Kulics Beatrix kollégák
segítségével)
• -Önkormányzatok és önkéntesek a BKÜ-ben a Covid-19 pandémia első
hulláma idején (Fekete Károly, Dombi Gábor kollégákkal) Önkéntes Szemle,
2021.2.

• 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:
• Január: Higiénia – csak mértékkel
• Február : Otthonunk tervezése a fenntarthatóság jegyében
• Március: Biodiverzitás – az élővilág változatossága
• Április: Tóparti turizmus, pandémia, helyi szokások
• Május: Engedjük közel a természetet
• Június: Egy füst alatt…
• Július: Környezetszennyezés: előtérben a divatipar
• Augusztus: Balatoni közlekedés: türelem, empátia, defenzív vezetés
• Szeptember: Klímabarát életmód, fenntartható étrend, műanyagmentes étkezés
• Október: Itt van az ősz, itt van újra
• November: Őszi színek, őszi feladatok – szépség és haszon
• December: Karácsonyi süteményünk – nélkülük nincs mézeskalács
Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése
A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete sajtófigyelést végez a Balaton térségét
érintő témákban a helyi és országos médiumok által megjelentetett híreik legyűjtésével.
A naponta elkészülő sajtószemle tartalma különböző hírportálokon, internetes felületeken
online elérhető hírek gyűjteményét jelenti.
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
15
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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. Ezen a felületen saját hírek, interjú anyagok jelennek meg, melyek
kiegészülnek más médiumok online felületein megjelenő fontosabb hírekkel, amely
hivatkozással olvashatók e hírfelületen.
Az összegyűjtött híranyagok a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség belső
felhasználására készülnek naponta.
2021. január 1-től 2021. december 31-ig a Balaton térség tekintetében megjelenő hírek
következőképpen alakultak:
2021. év során 6814 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.
Megállapítható, hogy a legtöbb hír, mely e térséget érinti a turisztikailag kiemelt júniusjúlius-augusztus hónapokban olvasható a különböző médiumok hasábjain. Azonban az is
megállapítható, hogy lényeges eltérés a hónapok során alig tapasztalható, tehát kiegyenlített
a havonta megjelenő hírek számát tekintve.

MEGJELENT HÍREK SZÁMA ÖSSZESEN
(2021)
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

784
680
616
559

561

590

626

600
533
465

467
333

Forrás: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kft. saját adatai alapján
Az összegyűjtött adataink alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek
száma közel 500 hír. A turisztikailag is kiemelkedő nyári hónapokban, de különösen július
hónapban ez a szám még ennél is magasabb, amikor is elérte ebben az évben a 784 hírt.

2.8. 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
16
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együttműködések jellemzően a munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak
meg.
A Balatoni Integrációs Kft. 2021. évi nemzetközi projektjei
1. 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 augusztusában zárult le. A COVID-19 járvány
következtében a projekt megvalósítása 2021-ben is főként online keretek között
folytatódott. A tavalyi évben elkészült a fizikai akadályok megszüntetését elősegítő
útmutató (IO.3), mely feladatot a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. irányította.
A kiadvány gyakorlati megoldások ismertetése révén mutatja be, hogy a fogyatékossággal
élő személyek számára hogyan lehet a túraútvonalakat hozzáférhetőbbé tenni, hogy külső
segítség nélkül, saját maguk is megtapasztalhassák a természet nyújtotta élményeket. 2021ben elkészült továbbá a kommunikációs akadályok megszüntetését segítő útmutató (IO.4)
is, mely a túraútvonalak kezelői és a látogatóközpontok fenntartói számára nyújt segítséget,
hogy a tájékoztató anyagokat milyen módon, milyen formában dolgozzák ki annak
érdekében, hogy az információ mindenki számára hozzáférhető legyen. A kiadvány
mellékletében akadálymentes videófilmekre, audió-útmutatókra és nyomtatott szórólapokra
lehet jó példákat találni.
A projekt során kidolgozott útmutatók és tájékoztató anyagok magyar, angol, német és
lengyel nyelven is elérhetőek. A projekt zárórendezvényére 2021. augusztus 30-31-én
került sor Siófokon, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében (a
járványhelyzet kedvező alakulása miatt személyes jelenléttel). A projekt megvalósítása
2021. augusztus 31-én zárult.
2. 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.
2021. évben elvégzett tevékenységek:
• a projektben kidolgozásra került feladatterv (Action Plan) megvalósításának
ellenőrzése, szakmai jelentések készítése
• projekt rendezvényeken való részvétel (online) – 2021. november 17-18 Cagliari
projekt partneri találkozó
• a projekt zárójelentésének, szakmai beszámolójának készítése
3. 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,
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fejlesztésben érdekelt szervezetek számára a biológiai sokféleség megőrzésének
megértéséhez, és annak védelméhez.
A projekt megvalósítása 2019 szeptemberében indult. 2021-ben tovább folytatódott a
korábbi évben megkezdett szakmai feladatok megvalósítása. A pedagógiai program
részeként további oktatási eszközök kerültek kidolgozásra. Minden partnerszervezet 5
oktatási eszközt dolgoz ki a saját célcsoportjára vonatkozóan. A Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. a lakosság szemléletformálását segíti elő a kidolgozásra került
eszközök (online előadások és egyéb online tartalmak, virtuális közösségi tér,
környezetnevelési applikáció, roll-up installáció) révén. 2021-ben megkezdődött továbbá a
harmadik munkacsomag megvalósítása is, melynek keretében a kidolgozott oktatási
eszközök tesztelésére kerül majd sor. A tesztelés célja megvizsgálni, hogy a kidolgozott
oktatási anyagok milyen mértékben járulnak hozzá a projekt keretében kitűzött pedagógiai
célok megvalósításához, és az egyes eszközöket esetleg milyen más célcsoportok esetén
lehetne még alkalmazni. A tesztelési módszertan elkészült (tesztelési tematika, értékelő
kérdőívek összeállítása, stb.), a tesztelés megvalósítására pedig a jövő év elején kerül sor a
járványhelyzet alakulásától függően személyes vagy online találkozók keretében.
A járványhelyzet ellenére lehetőség nyílt személyes egyeztetésre a partnerekkel. A
projekttalálkozót a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezte Siófokon,
2021. augusztus 31 - szeptember 1-jén.
A COVID-19 járvány következtében a feladatok megvalósításának idejét és formáját
azonban át kellett tervezni. Annak érdekében, hogy kellő idő maradjon a feladatok
megvalósítására, kérvényeztük a projekt időtartamának meghosszabbítását. A projekt így
2022. február helyett, 2022. augusztusban zárul majd le.

4. 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.
A 2021. évben megvalósított tevékenységek:
• a projekt szakmai megvalósításának koordinációja (egyeztetés a szakértőkkel, projekt
partnerekkel, szakmai jelentések készítése), menedzsment feladatok ellátása, online
projekt megbeszéléseken való részvétel (2021. február 26, november 4, 23), Nyári
egyetemen való részvétel (Krems Duna Egyetem): 2021. június 7-11 (online).
• a projekt kommunikációs tevékenységeinek megvalósítása .
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• projekt jelentéseinek készítése, feltöltése eMS rendszerbe (március, szeptemberben).
• helyszíni ellenőrzésen való részvétel a Széchenyi Programiroda munkatársaival
2021. október 5.
• rendezvények szervezése: 2021. február 16 (online workshop – „Időjárási éghajlati, természeti katasztrófák okozta káresemények és a természeti és kulturális
értékek védelme” címmel) és egy személyes részvételű szemléletformáló rendezvény
szervezése 2021. szeptember 28 (Siófok) „Felkészülés az éghajlatváltozás okán
várható természeti jelenségekre, természeti és kulturális örökségünk védelmére”
címmel.
5. Living Gardens: Élőhelyek kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére
Ausztriában és Magyarországon (Interreg V-A Ausztria-Magyarország
Együttműködési Program)
A Living Gardens projekt célja élőhelyek kialakítása a veszélyeztetett növény- és állatfajok
megóvása érdekében az osztrák-magyar határmenti térségben. A projekt példaként szolgál,
hogy a magánkertekben és közösségi parkokban megvalósítandó egyszerű intézkedésekkel
miként lehet a térség biológiai sokféleségét növelni. A projekt keretében bemutató élőhelyek
kerülnek kialakításra öt településen a Bécstől délre és a Balatontól nyugatra fekvő határon
átnyúló térségben: osztrák részről Pfaffstätten, Tattendorf és Trumau, valamint magyar
részről Gyenesdiás és Zalakaros településeken.
A projekt megvalósítása 2021 áprilisában kezdődött. A projekt nyitórendezvényére
2021. június 4-én került sor Tattendorf településen, Ausztriában személyes találkozó
keretében. 2021-ben a fő feladat az osztrák-magyar határmenti térség élővilágának a
részletesebb megismerése volt. Kidolgozásra került azon veszélyeztetett növény- és
állatfajok listája, melyek megóvását az osztrák és magyar partnertelepülések elő kívánják
segíteni. Emellett megkezdődött a bemutató élőhelyek kialakításának előkészítése. A
kialakítandó élőhelyek megtervezésére várhatóan 2022. év elején kerül sor, míg az élőhelyek
kialakítása tavasszal kezdődhet meg.
A bemutató élőhelyeket az érdeklődő látogatók szabadon felkereshetik majd, és azok
mintájára ők is hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki a közvetlen környezetükben (a saját
kertjükben és a településükön). Segítséget nyújtva a bemutató élőhelyek kialakításához,
2022-ben háromnyelvű (HU/DE/ENG) útmutató kerül majd kidolgozásra, valamint
tájékoztató és figyelemfelhívó rendezvények kerülnek megszervezésre a települési
önkormányzatok, a zöldterületek kezelésével foglalkozó szervezetek, valamint a helyi
lakosság számára.

6. 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;
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c. hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni a helyi és
regionális erőforrásokra és a táj adottságaira építve.
A projekt céljai a következők:
a. esettanulmányok és jó gyakorlatok segítségével stratégiai koncepciók kidolgozása,
b. nemzetközi tudásbank és vidékfejlesztési kommunikációs platform létrehozása,
c. a vidékfejlesztésben és turisztikai stratégiai tervezésben hasznosítható, a kultúrtájmenedzsment 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.
A projekt formális lezárása után annak végső, összefoglaló rendezvényére a szicíliai Santo
Stefano di Camastra városában került sor 2021. november 10 – 14. között. A Balatoni
Integrációs Kft. poszter prezentációval és előadással (Multi-layered ecomuseums for
regenerative landscape conservation – a new concept) továbbá egy publikációval
(megjelenik 2022. február az Ecocycles online folyóiratban) is részt vett a rendezvényen.

Nagytavak közötti együttműködés erősítése
A téma keretében több nemzetközi rendezvényt is lebonyolítottunk, szerveztünk, illetve vettünk
részt rajta.
1. Tavak online-világtalálkozója – Global Lake Marathon – töltsünk egy teljes napot a világ
tavaival! (2021. november 26. – 0-24 órás online konferencia)
2021. november 26-án a greenwichi középidő szerint 0:01 perces (azaz hazai idő szerint éjjel
1:01 perces) kezdettel újra 24 órás online konferencia-maratont szerveztünk a tavak és tavas
térségek védelme és fenntartható kezelése érdekében. 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.
A jelenlegi járványügyi helyzet továbbra is fizikai távolságtartásra kényszerít mindenkit, de
egyben felhívja a figyelmünket arra is, hogy szorosabban tartsuk egymással a kapcsolatokat és
találkozzunk, még ha csak virtuálisan is. Kihasználva a digitális eszközök nyújtotta
lehetőségeket, az Ügynökség 2021-ben ismét megrendezte a huszonnégy órás Global Lake
Marathon elnevezésű online konferenciáját. A rendezvény a német Global Nature Fund
környezetvédő szervezet és a nemzetközi Élő Tavak Hálózatának - Living Lakes Network bevonásával valósult meg.
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A rendezvény célja a világon található tavak és vizes élőhelyek sokszínűségének,
változatosságának a bemutatása volt. A résztvevők megismerhették a tavak és környezetük
jellegzetességeit, a kihívásokat, melyekkel szembesülnek, valamint az alkalmazott
beavatkozások tapasztalatát, és a jól bevált gyakorlatok tárházát. A rendezvényen a földrajzi
elhelyezkedésük alapján kerültek bemutatásra a különböző tavak és tavas térségek - az egyes
részeket más-más Living Lakes partner szervezte és moderálta.
A rendezvény ZOOM platformon került megrendezésre, és élőben követhető volt a Balaton
Fejlesztési Tanács YouTube oldalán.

2. Tapasztalatok és jó gyakorlatok a sekély tavak eutrofizációjának kezelése kapcsán, kiemelt
tekintettel a lepelkotrási technológiák alkalmazására (online nemzetközi
szeminárium) - 2021. március 16.
A közel 600 km2 kiterjedésű vízfelületével a Balaton Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava,
és Magyarország egyik legfontosabb természeti kincse. Más sekély tavakhoz hasonlóan, az
üledék fontos szerepet tölt be a Balaton tápanyag-körforgásában. A múltban bekövetkezett
jelentős mértékű külső tápanyagterhelés eredményeként a tápanyagokat és szennyező
anyagokat az iszap tárolja. A sekély tavak üledékének felszíni rétege a szél által keltett
hullámok hatására könnyen felkeveredik, hozzájárulva a (belső) tápanyagterheléshez, és nem
utolsó sorban a tavak eutrofizációjához, amely káros algavirágzásokban nyilvánul meg. A
lepelkotrás a vízminőség védelmében/az eutrofizáció szabályozásában általánosan alkalmazott
technika, melynek során a legaktívabb és a leginkább szennyezett felszíni üledékréteg
(10-30 cm) kerül eltávolításra. A tómeder rendszeres kotrása vízminőségvédelmi célt szolgál,
valamint a kikötők és strandok használatát is elősegítheti.
A szeminárium célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a mederkotrás fontosságára és hatásaira
a nagykiterjedésű sekély tavakban, valamint jó gyakorlatokat és tapasztalatokat mutassunk be
itthonról és külföldről egyaránt.
A szeminárium a ZOOM platformon keresztül került megrendezésre. A rendezvény nyelve
magyar, angol és japán volt, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.
3. Mit tegyünk a sekély tavak mederkotrása során eltávolított üledékkel? Az iszap
elhelyezésével és hasznosításával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok
(online nemzetközi szeminárium) - 2021. május 6.
A rendezvény a 2021. március 16-án tartott sekély tavak mederkotrásával kapcsolatos online
szeminárium folytatása. Az előző szeminárium keretében áttekintésre kerültek a sekély tavak
kotrásának tudományos alapjai, valamint a mederkotrással kapcsolatos balatoni tapasztalatok
és nemzetközi gyakorlatok. Ezen a rendezvényen az eltávolított üledék elhelyezésével és
hasznosításával foglalkoztunk részletesebben. A szeminárium keretében röviden ismertetésre
került, mi a jelenlegi helyzet a Balatonnál, valamint nemzetközi kitekintésként, mi az aktuális
helyzet a Fülöp-szigeteken a Laguna de Bay-nél. Ezt követően áttekintésre kerültek, hogy
milyen aggályok és kérdések merültek fel az iszap elhelyezésével kapcsolatban, valamint
milyen alternatív megoldások, technológiák állnak rendelkezésre az iszap hasznosítására a
nemzetközi példák alapján.
A szeminárium a ZOOM platformon keresztül került megrendezésre. A rendezvény nyelve
magyar és angol volt, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.
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4. Tájobszervatóriumok - A fenntartható vidékfejlesztés döntéstámogatásának
nélkülözhetetlen eszközei (online nemzetközi szeminárium) - 2021. június 4.
Az Európai Tájegyezmény (ELC) értelmében a tájobszervatóriumok központok és
kulcsfontosságú eszközök a tájpolitika kialakításában és végrehajtásában, hidat képeznek a civil
társadalom, szakmai szervezetek és intézmények és a politikai döntéshozók között. Funkciójuk
az információk gyűjtése és cseréje, adatbázisok koordinálása és létrehozása, az ökológiai
tudatosság növelése, valamint a nyilvánosság részvételének serkentése.
A szeminárium célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet tájobszervatóriumok fontosságára, a
tájpolitika kialakításában betöltött szerepükre. A rendezvény keretében nemzetközi
tapasztalatokat osztottunk meg svéd, spanyol és olasz tájobszervatóriumok példáján keresztül,
valamint bemutattuk a hazai lehetőségeket.
A szeminárium a ZOOM platformon keresztül került megrendezésre. A rendezvény nyelve
magyar és angol volt, szinkrontolmácsolás biztosítása mellett.
5. Részvétel a 18. Tavak Világkonferenciáján (online) - mexikói Chapala tó térsége
Záróceremónia keretében a 19. Tavak Világkonferenciája - "A tavakon túl: A tudomány, a
kultúra és a kormányzás összekapcsolása a tavak fenntartható használata érdekében”
helyszínének és szervezőinek hivatalos bejelentése
A Tavak Világkonferenciája (World Lake Conference - WLC) története a 1984-es évre nyúlik
vissza, amikor a Japán Biwa tavat is magába foglaló Shiga tartományban szervezték meg az
első ilyen rendezvényt. A konferencia célja, hogy hozzájáruljon a tudományos megközelítések
népszerűsítéséhez a világ különböző részein található tavak esetében, többek között az Egyesült
Államokban, Magyarországon, Kínában, Olaszországban, Argentínában, Dániában, Kenyában,
Indiában, Indonéziában és Japánban.
Napjainkban a konferencia globálisan elismert világszínvonalú rendezvényt jelent a
multidiszciplináris, több tudomány területet magába foglaló szereplőknek, hogy megosszák
véleményüket és tapasztalatokat cseréljenek a tavak fenntartható kezeléséről. A konferencia 2
évente kerül megrendezésre az alapító Nemzetközi Tókörnyezet Bizottsággal (International
Lake Environment Committe –ILEC) közösen, a Bizottság szakmai gesztorságával.
A konferencia házigazdája 2023-ban a Balaton Fejlesztési Tanács lesz. A Balaton már
másodjára ad majd otthont a rendezvénynek. A 3. Tavak Világkonferenciája 1988-ban
Keszthelyen került megrendezésre, amely a tavak pusztulásával kapcsolatos kérdésekkel és
problémákkal foglalkozott, mint például az eutrofizáció, savasodás, mérgező anyagok,
modellezés, rehabilitációs lehetőségek, valamint az érintettek szerepe a tavak megóvása és
védelme során. A 2023-ban megrendezésre kerülő konferencián ezeket a témákat szeretnénk
majd tovább vinni és kiegészíteni olyan megfelelő és hatékony eszközök bemutatásával,
amelyek a tavak ökoszisztéma-szolgáltatásainak fenntartásához szükségesek.
A 19. Tavak Világkonferenciájának helyszínét a 2021. november 9-11-e között a mexikói
Chapala tó térségében megrendezésre került 18. Tavak Világkonferenciáján jelentették be
hivatalosan. (A járványhelyzet miatt a mexikói rendezvény hibrid formában került
megvalósításra.) A konferencia záróeseményén Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács
Elnöke videóüzenetben üdvözölte és hívta el a konferencia résztvevőit, hogy 2023-ban
látogassanak el a Balatonnál megrendezésre kerülő konferenciára, valamint Dr. Molnár Gábor,
a munkaszervezet vezetője ppt prezentáció keretében mutatta be részletesebben a Balaton
térségét.
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2.9. A 2021. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló
beruházások, fejlesztések, programok támogatása
A Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évben 719,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A
forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította
• 219,2 millió Ft erejéig a Gazdaságfejlesztési programok jogcím „Balaton fejlesztési
feladatok támogatása” feladat terhére,
• 500 millió Ft az Energia- és klímapolitikai, valamint a kapcsolódó innovációs
fejlesztési célok megvalósítása feladat terhére.
A 2021. évben megvalósult tevékenységek:

Témakör / forrás

Támogatott
projektek
száma

Településfejlesztési
beruházások
támogatása
pályázat útján
579.650.000,-Ft
40 db

Közbiztonságvízbiztonság
fejlesztése
30.000.000,-Ft

11 db

Balatoni
rendezvények
támogatása
18.000.000,-Ft

19 db

Megjegyzés
A településfejlesztési beruházások támogatására a
Tanács 2021. július 16-án meghirdette, két értékelési
határnappal, azaz két benyújtási határidővel (I. határnap:
2021. szeptember 15., II. határnap: 2021. november 15.).
Az I. értékelési határnapig összesen 41 db érvényes
pályázat érkezett be, 532.820.444,-Ft támogatási
igénnyel. A beérkezett pályázatok vizsgálatát követően,
a Szakértői Bizottság javaslata alapján a Tanács 2022.
januári ülésén döntött a támogatásban részesülő 40 db
pályázatról. A támogatási szerződések 2021. évben
kerültek/kerülnek megkötésre.
A II. értékelési határnapra beérkezett pályázatok
szakmai értékelése még folyamatban van, várhatóan
2022. márciusában tud dönteni róla a Tanács.
A közbiztonság fejlesztési keret felosztására a BFT
Közbiztonsági Testülete javaslata alapján került sor.
Valamennyi projekt esetén a támogatási szerződés 2021ben megkötésre került, 1 db projekt esetén a projekt
lezárásra is került. 2021. év végén 3 projekt elszámolása
érkezett be, ezen projektek esetében a hiánypótlási
eljárás folyamatban van.
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 pandémia helyzet miatt csak 17
rendezvény tudott 2021-ben megvalósulni. 1 rendezvény
pedig 2022. évben fog megvalósulni. 1 rendezvény a
pandémia helyzet miatt elmaradt.
2021. évben 15 rendezvény elszámolás érkezett be,
melyből 10 rendezvény kifizetésre került, 5 rendezvény
beszámoló hiánypótlása folyamatban van.
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Témakör / forrás
Balaton régiós
szakmai
együttműködési
rendezvénysorozat
– Balatoni
Partnerségi
Program.
6.000.000,-Ft

Támogatott
projektek
száma

4. napirendi pont
1. sz. melléklet
Megjegyzés
A támogatási szerződés 2021. évben megkötésre került.
A projekt 2022.12.31-ig valósul meg.

1 db

Mozdulj Balaton
sportprogramsorozat
5.000.000,-

1 db

Térségi
tájékoztatási
feladatok
11.000.000,-Ft

2 db

Szemléletformálási
program
középiskolások
részére
50.000.000,-Ft

1 db

A támogatási szerződés megkötésre került, a program
2021. évben terv szerint megvalósult. Az EMMI 2021.
évi kiegészítő forráshoz kapcsolódóan elvégeztük az
eszközbeszerzési feladatokat. A projekt elszámolása
megvalósult.
A támogatási szerződések 2021. évben megkötésre
kerültek.
A Balatoni Futár projekt 2021.12.31-ig, míg a Hírbalaton
projekt 2022. 04.30-ig valósult meg.
Mind a 2 projekt 2022-ben kerül elszámolásra.
A támogatási szerződés 2021. évben megkötésre került.
A projekt keretében megvalósítandó középiskolai
verseny 2021. szeptemberében elindult, és 12 térségi
iskola 23 osztálya részvételével folyamatosan zajlik. A
többfordulós verseny 2022. májusában zárul, melyet
2022. őszén egy iskolai tájékoztató kampány követ.

A 2021. évi fejlesztési forrás projektjeire vonatkozóan 19 db szerződésmódosítási kérelem
került feldolgozásra.

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

2020. évi fejlesztési forrás menedzselése
A Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évben 219,2 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett.
A forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította támogatási okirat
keretében. Az egyes témakörökben 2021-ben elvégzett feladatok:

Témakör /Forrás

Településfejlesztési
beruházások
támogatása
pályázat útján
140.000.000,-Ft

Támogatott
projektek
száma

Megjegyzés

26 db

A településfejlesztési beruházások támogatására a
Tanács 2020. május 7-én pályázati felhívást jelentett
meg, melynek beadási határideje 2020. szeptember 30-a
volt. A beérkezett pályázatok vizsgálatát követően, a
Szakértői Bizottság javaslata alapján a Tanács 2020.
decemberi ülésén döntött a támogatásba részesülő 26 db
pályázatról. A támogatási szerződések megkötésére
2021. évben került sor.
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Témakör /Forrás

Támogatott
projektek
száma

Közbiztonságvízbiztonság
fejlesztése
30.000.000,-Ft

9 db

Balatoni
rendezvények
támogatása
22 000.000,-Ft

18 db

Balaton régiós
szakmai
együttműködési
rendezvénysorozat
– Balatoni
Partnerségi
Program.
5.000.000,-Ft
Mozdulj Balaton
sportprogramsorozat
4.000.000,-Ft
Térségi
tájékoztatási
feladatok
11.900.000,-Ft

4. napirendi pont
1. sz. melléklet
Megjegyzés
2021. évben összesen 23 elszámolást nyújtottak be
pályázóink, ebből 13 beszámolót zártunk le az év végéig
kifizetéssel, 10 elszámolás pedig még hiánypótlás alatt
áll, várhatóan 2022. I. negyedévben zárul le.
A fennmaradó 3 projekt megvalósítása 2022. évben
várható.
A közbiztonság fejlesztési keret felosztására a BFT
Közbiztonsági Testülete javaslata alapján került sor. A
forrás felhasználás kiemelt területe a VÉSZ központ
fejlesztése és a Mentőöv projekt folytatása volt.
Valamennyi projekt esetén a támogatási szerződés 2020ban megkötésre került, 1 db projekt esetén a projekt
befejezésre került.
2021. évben a fennmaradó 8 projekt befejezésre került:
7 projekt esetében a projekt szakmai-pénzügyi
beszámolója elfogadásra került és a BFT támogatás
összege kifizetésre került, 1 projekt esetében a projekt
zárása 2022. I negyedévében várható.
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 8
rendezvény tudott 2020-ban megvalósulni. 4 rendezvény
a pandémia helyzet miatt nem tudott megvalósulni
(lemondásra került).
A többi rendezvény esetén 2021. ill. 2022. évre
átütemezett rendezvény került támogatásra.
2021. évben 9 db rendezvény elszámolásának
ellenőrzését végeztük el, ebből lezárásra került 4 db
rendezvény, 5 rendezvény esetében a támogatás
kifizetése 2022. I. negyedévében várható.
2022. évben 2 rendezvény megvalósulása várható.

1 db

A támogatási szerződés 2020. évben megkötésre került.
A projekt 2021.12.31-ig megvalósult.

1 db

A támogatási szerződés megkötésre került, a program
2020. évben terv szerint megvalósult. A projekt
elszámolása megvalósult.

2 db

A támogatási szerződések 2020. évben megkötésre
kerültek.
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Megjegyzés
A Balatoni Futár esetén a projekt 2020.12.31-ig, míg a
Hírbalaton projekt pedig 2021. 04.30-ig valósult meg.
Mind a 2 projekt 2021-ben került elszámolásra.

A 2020. évi fejlesztési forrás projektjeire vonatkozóan 30 db, a 2019. évi fejlesztési forrás
terhére 9 db szerződésmódosítási kérelem került feldolgozásra.
•
Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége
A BFT 2021. májusi ülésén fogadta el a 2021. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft.
folyamatosan végezte ezt a tevékenységet. A 2021. évben megvalósult ellenőrzések:
 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés (szakmai- és pénzügyi
beszámoló alapján)- 79 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 – 14 db.
A fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzés a BFT által elfogadott ellenőrzési terv
alapján:
• Településfejlesztés 2019. évi fejl. forrás: 4 projekt helyszíni ellenőrzése
megvalósult, 1 projekt esetében az ellenőrzés időpontja 2022. I. negyedévben
várható.
• Településfejlesztés 2020. évi fejl. forrás: 10 projekt helyszíni ellenőrzése
megvalósult, 16 projekt esetében az ellenőrzés időpontja 2022. I. negyedévben
várható.
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.

2.11. Mozdulj Balaton programsorozat 2021. évi lebonyolítása
A Balaton Fejlesztési Tanács 2021-ben már 18. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj,
Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat 35 település 41
strandján került megrendezésre. A nyári főszezonban strandonként 9 alkalommal biztosítottunk
szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több mint 39
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 XVII. „Mozdulj, Balaton!”
Sporttalálkozó.
A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti
hozzájárulásból összesen 4,1 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.
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2.12. 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.
2021-ben az alábbi (online) rendezvények kerültek megszervezésre:
− Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban: „A víz értékelése”
(2021. március 23. online konferencia keretében.)
A konferencia fő kérdéskörei az alábbiak voltak:
A víznek rendkívül fontos szerepe volt és van a földi élet, a termelés és a társadalmigazdasági fejlődés alakulásában.
Tekintettel arra, hogy a 2021. évben a Víz Világnap középpontjában a víz értékelése
„témakör” áll rendezvényünk célja volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a víz globális hidrológiai körforgásáról, a
vízlábnyom fogalmáról, az általunk használt termékek, élelmiszerek előállításának
vízigényéről, a Balaton vízgyűjtőjén megvalósuló felelősségteljes vízgazdálkodásról, a
közvetlen emberi vízhasználatról, valamint a vízkészlet gazdálkodást érintő
fejlesztésekről, beruházásokról.
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások:
o Víz, levegő, Balaton.
o Fenntartható vízkészlet-gazdálkodás a Balatonnál. A Balaton vízgyűjtőgazdálkodásának tapasztalatai, aktuális és jövőben várható kihívások,
célkitűzések, megoldási javaslatok.
o Vízlábnyom fogalma, meghatározása – Közvetett vízhasználatunk hatása
helyben és azokban a térségekben, régiókban, földrészeken ahol előállítják /
megtermelik az általunk használt tárgyakat, elfogyasztott élelmiszereket.
o Közvetlen emberi vízhasználat – az ivóvíz, ipari víz és a szennyvíz értéke és díja
(fedezi-e a hosszú távú elérhetőség biztonságát). Humán vízhasználat és
víztakarékossági megoldások.
o Víz Klub – Filmklub - Videók a nagyvilágból vízgazdálkodás, vizes élőhely
védelem témakörben
-

Föld Napi Konferencia: "A pandémia kényszeréből a tudatosabb jövő felé?" (2021.
április 27., online konferencia)
Az ember és a természet viszonyát, a jelen és a jövő generációk számára kedvező vagy
kedvezőtlen jellegét hosszabb távon a társadalmi értékrend és az ebből fakadó
viselkedés, termelési-fogyasztási szokások befolyásolják leginkább.
A Föld Napja alkalmából tervezett rendezvényünk célja volt, hogy a résztvevők új
ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a pandémia környezetre gyakorolt
pozitív, negatív hatásairól mind globális mind térségi szinten. Azáltal, hogy olyan
kérdésekre keressük a választ, hogy: Mit tanulhatunk belőle, mennyiben tudja segíteni
ez a megváltozott helyzet a környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos
életmód elsajátítását, a tudatos fogyasztói magatartás és a lehetséges társadalmi
szerepvállalás kialakítását?
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A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások:
o A pandémiás időszaknak milyen hatásai vannak globális szinten a természeti
értékekre, biológiai sokféleségre tekintettel?
o Az elmúlt év pozitív és negatív hatásai a természeti értékek védelmére,
megőrzésére, illetve az emberek természet látogatási szokásaira.
o Levegőhöz jutottunk? Mi történt az elmúlt évben a levegőben, mit lenne jó
megtartani és min kellene változtatni?
o A pandémia és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.
-

Természetvédelmi konferencia a Balaton Régióban (2021. június 8.)
A konferencián jelnyelvi tolmácsolást is biztosítottunk.
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 növények, ízeltlábúak, kétéltűek, 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 volt, hogy a résztvevők tájékoztatást kapjanak a biológiai
sokféleség fontosságáról, az ökológiai vadgazdálkodásról, betekintést kapjanak a hazai
madárvédelembe, továbbá a Balaton-felvidéki NPI elért eredményeiről, fejlesztési
elképzeléseiről és a civil szervezetek szerepvállalásáról is hallhassanak.
A konferencián az alábbi témakörökben hangzottak el előadások:
o A Balaton élővilágának jellemzői, kihívások és feladatok
o A biológiai sokféleség fontossága és a megoldásra váró legfontosabb teendők
o A Balaton-felvidéki NPI eredményei, középtávú céljai és projektjei
o Vadgazdálkodás és a természetes ökoszisztéma fenntartása, vadbiológia,
ökológiai vadgazdálkodás
o A madarak, mit környezetünk indikátorai
o Természetvédelem és a civil szervezetek szerepvállalása

A Kis-Balaton-Nagyberek térségfejlesztési együttműködés gesztorálása
A 2020-ban – a munkaszervezet közreműködésével létrejött Kis-Balaton Nagyberek
Térségfejlesztési Együttműködés, melynek III. mikrotérségi fórumára 2021. szeptemberében
került sor. A fórum célja a mikrotérség számára előnyös fejlesztési lehetőségek feltárása,
valamint az együttműködés további mélyítésének lehetséges útjai voltak. A rendezvényen a
Balatoni Integrációs Kft. munkatársai mellett a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének elnöke (Schmidt Jenő, Tab város polgármestere) valamint nyugalmazott
főtitkára (dr. Zongor Gábor) tartottak előadást, valamint felkért hozzászólóként dr. Szabó Pál,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszékének vezetője mondta el
gondolatait.
A Balatoni Integrációs Fejlesztési Ügynökség a kéthelyi rendezvény szervezésén túl a
partnerségi együttműködést szakmai tevékenységek ellátásával is segítette. Szakmai
gyakorlatukat töltő egyetemi hallgatók bevonásával Kis-Balaton Nagyberek Térségfejlesztési
Együttműködés potenciális területét képező településkörre vonatkozó területi (társadalmi,
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gazdasági, környezeti) monitoring elemzés és a mikrotérség ingatlanpiaci jellemzőinek
feltárása készült el.
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.
A rendezvénysorozat 2021. évben megvalósított elemei, témakörei:
2021.02. – Fenntarthatóság
A rendezvény felhívja a figyelmet a környezet védelme, az ökológiai, szociális, kulturális és
gazdasági fenntarthatóság érdekében a klímaváltozás, a természeti erőforrások csökkenése és
az ökoszisztémák sérülékenységére vonatkozóan. Mit tehetünk, hogy a jövőre vonatkozóan ne
hozzunk káros döntéseket? Éghajlatváltozás – helyi közösségépítés.
Előadók:
Dr. Bartus Gábor, Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács titkára
Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
- Környezetgazdaságtan Tanszék adjunktusa
Dr. Szalay Tímea, Csalán Egyesület
2021.03. – Biodiverzitás
A legújabb tapasztalatok szerint az egyik leghatékonyabb eszköz az érzékenyítő környezeti
nevelés. Különösen igaz ez a felnövekvő generációkra, hiszen az egyre sürgetőbb környezeti
problémák miatt nekik már egészen fiatal kortól át kell adnunk a természet szeretetét, tiszteletét
és fontosságát – ők azok, akik már egészen kiskortól tehetnek a bolygóért és környezetünkért.
A rendezvény célja volt, hogy figyelmet fordítson arra, hogy a biodiverzitás, azaz a biológiai
sokféleség képezi az alapját azoknak az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak, amelyek kritikusan
hozzájárulnak az emberi jóléthez, a Föld jólétének biztosításához.
Előadók:
Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója,
Dr. Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetmegőrzési
Osztályának osztályvezetője.
2021.04. – Eszik vagy isszák – algákról közérthetően
A Balaton, ahogy minden más nagy tó életében alapvető szerepet játszanak az algák.
Fotoszintézisük révén termelt szerves anyagok biztosítják a tavi ökológiai rendszer energetikai
alapját, ezért végső soron a tóban termett halak mennyisége is az algák függvénye. Az algák
sokféle felhasználhatósága a világban és itthon, pozitív hatásai (energiatermelés, építészet,
táplálkozás, stb.)
Előadók:
Somogyi Boglárka, a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos főmunkatársa
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Dr. habil Némethy Sándor, biológus, tengergeológus és környezetvédelmi szakmérnök
Göteborgi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem
2021.05. - Élelmiszerpazarlás-élelmiszerbiztonság
Az élelmiszerpazarlás csökkentés fő eszköze a szemléletformálás, amelyet már fiatal korban el
kell kezdeni. Erre az elmúlt 5 évben kiemelt hangsúlyt fektetett a Nébih: több mint 10 000
gyerek számára tartottak szemléletformáló foglalkozást személyesen a Maradék nélkül program
munkatársai. Emellett a foglalkozásokhoz kapcsolódó tudásanyagot állított össze rendkívül
sokszínű oktatási eszköztár formájában. Másik fontos célcsoport a felnőtt lakosság, akik
kiemelt szerepet játszanak a jövő generáció szokásainak kialakításában is.
Előadók:
Mérő Adrienn, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóság
Dr. Kasza Gyula, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kockázatkezelési Igazgatóság
2021.06. – Felelős állattartás
A felelős állattartásra már az óvodában, iskolában fel kell hívni a figyelmet. Az állatvédelem
eredményeiben, sikereiben ugyanis alapvető jelentősége van a fiatal generációnak, mely figyel
az állatokra, a természetre. Az állatvédő egyesületek, a vadmentők munkája kiemelten fontos,
tevékenységük bemutatása megrázó és tanulságos élmény. A Magyar Állatorvosi Kamara
Pannon Területi Szervezetének elnöke ismertette az állatorvosok tevékenységét, valamint az
állatvédelem szabályozottságát.
Előadók:
Hegedűs Zsolt, Ultimátum Állatvédelmi Alapítvány
Dr Szinesi András, állatorvos
2021.09. - Felelős Állattartás
A történeti bevezető után átfogó képet kaptunk a hazai szabályozás kialakulásáról és a jelenleg
érintett legfontosabb területekről. A mindennapi példákkal gazdagon illusztrált prezentációból
számos hasznos, elgondolkodtató információt tudtunk meg. Az alapítványhoz élet különböző
területéről érkező szakemberek, orvos, gyógypedagógus, kutyakiképző, tenyésztő, pedagógus
és segítőkutya nevelő is. Ez a sokrétű tudás segít abban, hogy a lehető legtöbb oldalról adódjon
lehetőség egymást támogatni, hogy minél szélesebb körű, hatékony segítséget nyújthassanak.
Előadók:
Varga Viktória, TámUgatók Terápiás és Segítőkutyás Alapítvány
Dr. Pallós László, osztályvezető, országos állatvédelmi főfelügyelő
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
2021.10. - Anyaghasználat fenntarthatóság
Bíró Imola a több mint negyedszázada létrehozott Követ Egyesület képviseletében sokkoló
számokkal kezdte előadását. A túlfogyasztás, a túllövés mutatóinak ismertetésével hívta fel a
figyelmet a folyamatok fenntarthatatlanságára.
A Goodall Intézet fő feladata az emlősök – s a kategóriába az emberiség is beletartozik –
védelme, hiszen csak együtt tehetjük boldogabbá a világot. Az álmok megvalósulásáért
azonban sokat kell tanulnunk, mert a természetbe való beavatkozásunk eredményeképp
csökkennek a naturális területek.
Előadók:
Bíró Imola KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
Kádár András Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
2021.11. - Ökoszisztémaszolgáltatások, biodiverzitás
Az előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy az elmúlt fél évszázadban drámai módon csökkent
az állatpopuláció, egyes fajok pedig immár csak a biológia könyvekből lesznek ismerősek a
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mai ifjúság számára. A drasztikus változások hátterében az erdőirtások, a szennyező anyagok
növekedése, a lebetonozott területek egyre emelkedő nagysága meghatározó szerepet játszik.
Az emberiségnek – saját érdekében is – meg kell akadályoznia a különböző fajok kihalását.
A BFNP feladata megőrizni egy tájegység értékét, s csak ezzel a szemlélettel lehet minden
egyes faj fontosságát megbecsülni, s értékelni, hogy évezredek evolúciós fejlődését hordozzák.
Kulcsfajokra, kulcsforrásokra van szükségünk, mert az esztétikai élmény mellett a tudomány is
hasznosítani tudja létezésüket, hasznosságukat.
Előadók:
Dr. Vári Ágnes Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Szentmiklósi-Nagy Kornél Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
2021.11. - Klímaváltozás
A csapadék globális átrendeződése, az erősödő aszályzóna egész Európát érinti. Hatással van a
települések, a helyi lakosság életére, a mezőgazdaságra – jelentős termőterületek, s ezzel
kedvelt növényeink, gyümölcseink tűnhetnek el. A tény: a tíz legsúlyosabb gazdasági kockázat
fele környezeti krízis. A kormányzatok és szervezetek mellett természetesen nem
elhanyagolható tényező a lakosság szerepe sem, tudatos vásárlással, kevesebb fogyasztással.
Az éghajlatkutatók különösen az évszázad utolsó harmadával kapcsolatosan borúlátók. A
szélsőséges időjárási jelenségek nőnek – a fagyos napok száma felére csökken, a hőhullámos
napok száma öt-hatszorosára emelkedik. A magyar gazdáknak tehát extrém melegre, aszályra,
tavaszi fagyokra kell felkészülniük. Ugyanakkor eltűnhetnek bükkös, gyertyános-tölgyes
erdeink, s várhatóan az évszázad végére a Balaton is lefolyástalan lesz. Indokolt tehát a
beépítések korlátozása, a biodiverzitás megőrzése, helyreállítása
Előadók:
Sipos Katalin WWF Magyarország Alapítvány
Kajner Péter WWF Magyarország Alapítvány

2.13. Balatoni (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése
A Balatoni Arculati Kézikönyv a Miniszterelnökség szakmai iránymutatása és pénzügyi
támogatása mellett került kidolgozásra. Célja, hogy a Területrendezési törvény és a vízpartrehabilitációs 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, a kéziköny szakmai tartalmának meghatározása,
egyeztetése. 2021. évben az elkészült kézikönyv szakmai egyeztetésre került a Minisztérium, a
szakértők és a térségi szereplők között.

2.14. Lóczy Lajos Program
A Lóczy Lajos Program egy átfogó, több intézményt és szakterületet magába foglaló,
alapvetően a Balaton és térségének fejlesztését célzó, több pillérből álló komplex projekt,
melynek jelenleg tervezése, szakmai tartalmának véglegesítése zajlik. A Balatoni Integrációs
és Fejlesztési Ügynökség a program 6. pilléreként tervezett regionális monitoring rendszer
létrehozásával kapcsolatos feladatokba került bevonásra. Az intézményi partnerek között
szerepel a Pannon Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az
Országos Meteorológiai Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a területileg illetékes
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vízügyi igazgatóságok, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósági, a Balatoni Limnológiai
Intézet. A projektelem célja egy a Balaton teljes vízgyűjtőjére kiterjedő integrált monitoring
adatrendszer kiépítése, mely az környezeti, természeti, ökológiai, vízügyi indikátorok mellett
olyan társadalmi-gazdasági indikátorokat is magába foglal, melyeket az Ügynökség
Társadalomtudományi Kutatócsoportja rendszeresen elemez, illetve olyanokat is melyek
előállítása, kidolgozása a jövőben tervezett. A tervezett eszköz fő hozzáadott értéke, hogy az
integrált adatbázis révén különböző tudományterületek által használt indikátorok egymással
kommunikáltathatóvá, összevethetővé, vizsgálhatóvá válhatnak.
A projekt előkészítése jelenleg két szinten zajlik. Az alapvetően vezetői döntést igénylő ügyeket
a LLP koordinációs bizottsága, míg a szakmai kérdéseket a szakértői bizottság tárgyalja. A
program koordinációs bizottságában dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató, míg a szakmai
munkacsoportban Oláh Miklós kutatásvezető és Fekete Károly kutató vesznek részt az
Ügynökség delegáltjaiként.
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3. A tanács ülésein végzett feladatok
A Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évben 5 ülést tartott.
2021. február 19. – Online felület
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen
• Tájékoztatót hallgatott meg
- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a
szükséges intézkedésekről
- Zala megye 2020. évi tevékenységéről és 2021. évi terveiről
• Elfogadta
- a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
- a Balaton Fejlesztési Tanács 2021. évi munkatervét
- a BFT 2021. évi költségvetését és a 2020. évi beszámolóját
- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi tervét
- a Közbiztonsági Testület 2021. évi munkatervét
- a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési pályázatát
• Jóváhagyta
- a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi tervezetét
- a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja III. kötet (Stratégiai Program
2021-2027) társadalmi egyeztetést követő változatát és a kiemelt térségi operatív
program javaslattételi dokumentumát
- a Balaton Kiemelt Térség2020. évre vonatkozó előzetes monitoring jelentését
- a BFT Elnöke által 2020. november 20 – 2021. január 29. között időszakban
meghozott 14 db BFT Elnöki határozatot
- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott
nemzetközi projektről szóló előterjesztést
2021. május 14. – Online felület
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen
• Tájékoztatót hallgatott meg
- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és a
szükséges intézkedésekről
- a turisztikai szezont érintő feladatokról
- a Magyar Vitorlás Szövetség tevékenységéről, aktuális feladatairól és terveiről
- a Balatoni Üdülőkörzet megközelítését elősegítő közlekedési infrastruktúra
fejlesztések előrehaladásáról
- a BFT Közbiztonsági Testület 2020. évi tevékenységéről valamint az
idegenforgalmi szezon fontosabb eseményeiről
• Elfogadta
- a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjának tervezési folyamatát, a
kiemelt térségi Operatív Programját és a tervdokumentumok stratégiai
környezeti vizsgálatát
- A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2020. évre vonatkozó területi monitoring
jelentése” c. tanulmányt
- a részére biztosított 2021. évi fejlesztési forrás felhasználását
- a BFT 2020. évi ellenőrzési tervének megvalósulásáról és a 2021. évi ellenőrzési
tervének elfogadásáról szóló beszámolót
- a Balatoni Integrációs Kft. 2020. évi tevékenységét, pénzügyi beszámolóját és
közhasznúsági mellékletét
- a 2020. évi Éves Költségvetési Beszámolóját
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Jóváhagyta
- a BFT Elnöke által 2021. január 30. – 2021. április 30. közötti időszakban
meghozott 4 db BFT Elnöki határozatot
- a 2020. évi rendezvények felhasználásáról szóló előterjesztést
- a Tavak Világkonferenciája pályázat elnyeréséről szóló szóbeli előterjesztést

2021. július 09. – Online felület
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen
• Elfogadta
- a részére biztosított 2021. évi fejlesztési forrás felhasználását valamint a
támogatási Szabályzat módosítását
- a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos
módosítási kérelmeket
- a részére biztosított 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett
maradvány felhasználását
• Jóváhagyta
- a BFT Elnöke által 2021. május 1. – 2021. június 4. közötti időszakban
meghozott 6 db BFT Elnöki határozatot
- a balatoni közlekedésszervező iroda felállításáról szóló előterjesztést
2021. szeptember 17. – Online felület
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen
• Tájékoztatót hallgatott meg
- a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladásáról és
a szükséges intézkedésekről
- a Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdésekről, tervezett
és megvalósult projektekről
- a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről, tervezett és megvalósult
projektekről
- a Balaton régió ivóvízellátásáról, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balaton
Kiemelt Térségében végzett feladatairól, a tervezett fejlesztésekről
- a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tevékenységéről, kutatási eredményeiről
- a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tevékenységéről
• Elfogadta
- a Balaton Kiemelt Térség Koncepció, Stratégia és Operatív Program (20212027) Stratégiai Környezeti Vizsgálatának társadalmi egyeztetést követő
változatát valamint a Társadalmi-gazdasági hatásvizsgálati tanulmányt
- a BFT 2021. évi költségvetésének módosítását
- a részére biztosított 2021. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló
előterjesztést
• Jóváhagyta
- a BFT Elnöke által 2021. június 5. – 2021. augusztus 31. között meghozott 12
db BFT Elnöki határozatot
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2021. december 03. – Online felület
A Balaton Fejlesztési Tanács az ülésen
• Tájékoztatót hallgatott meg
- a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról és
a szükséges intézkedésekről valamint a Balaton térségében megvalósuló
forráskihelyezési gyakorlat eredményeiről
- a Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének
tevékenységéről
- a Balaton Kiemelt Térséget érintő célkitűzésekről, együttműködési és fejlesztési
tevékenységekről a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa programmal
összefüggésben
- a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységéről és fejlesztési terveiről
- a „Mozdulj, Balaton!” szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi
lebonyolításáról, a további feladatokról
- a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott,
megvalósuló nemzetközi projektekről, nemzetközi rendezvényekről
• Elfogadta
- Balaton Kiemelt Térség Klímastratégiájával kapcsolatban elvégzett feladatokról
szóló beszámolót
- a 2021. évi idegenforgalmi szezon köz- és vízbiztonsági gyors mérlegéről szóló
tájékoztatót
• Jóváhagyta
- a BFT Elnöke által 2021. szeptember 1. – 2021. november 23. között meghozott
15 db BFT Elnöki határozatot
- a részére biztosított 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett
maradvány felhasználását
- a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos
módosítási kérelmeket

Siófok, 2022. február 18.

Balaton Fejlesztési Tanács
munkaszervezete
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