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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kepli Lajos (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím 7. Alcím új 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

      10
Balaton-parti ingatlanok 
kisajátítása

4     000,0 /+4 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 16     579,5
/-4 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A Balaton  a  helyben  élők  és  az  ide  látogató  üdülővendégek  számára  is  szabadon  egyre
nehezebben  megközelíthető.  Sok  településen  kizárólag  1-1  kikötő  rövid  szakaszán  lehet
díjmentesen lejutni a tó partjára. Az északi parton sok településen még ez a lehetőség se adott,
kizárólag  a  strandok  partszakasza  megközelíthető,  az  esetek  nagy  részében  belépőjegy
megfizetésével.

A 2000. évi CXII. törvény az alábbiak szerint szabályozza a szabad parti sétányok kialakítását: ”
A  kiemelt  üdülőkörzet  valamennyi  parti  településén  a  belterülethez  csatlakozó  parthossz
legkevesebb 30%-án legalább 5 méter széles közhasználatú parti sétány helye biztosítandó…”.
Azonban a települések nehezen vagy egyáltalán nem tudják teljesíteni ezt az elvárást. Időközben
eltelt 14 év és ez idő alatt nem hogy nőtt volna, hanem csökkent a szabadon megközelíthető
partszakaszok  száma.  2012-ben  készült  egy  törvénytervezet,  ami  megoldást  kínált  volna  a
problémára érintett ingatlanok kisajátításával. Ez összesen 95 ingatlant érintett, a kártalanításra
tervezett összeg 3,7 milliárd forint lett volna. Eltelt több év, de a megvalósulás továbbra is várat
magára, mivel a kormány elvetette a kisajátítási tervet. A Jobbik álláspontja azonban az, hogy
biztosítani kell a szabad hozzáférést a Balatonhoz, akár kisajátítások árán is.

A módosító javaslattal az erre a célra fordítandó összeget szeretném biztosítani, hogy nemzeti
kincsünk, a Balaton minél több ember számára legyen díjmentesen hozzáférhető.
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