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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet
Területrendezési  Tervének  elfogadásáról  és  a  Balatoni  Területrendezési  Szabályzat
megállapításáról  szóló  2000.  évi  CXII.  törvény  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2017. évi ..... törvény 

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról

1. §

A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Területrendezési  Tervének  elfogadásáról  és  a  Balatoni
Területrendezési  Szabályzat  megállapításáról  szóló  2000.  évi  CXII.  törvény  19.  §-a  helyébe  a
következő rendelkezés lép:

„19. §

(1) A kempingek területének más célra történő igénybevétele történhet
a) zöldterületként 4%-os beépítettséggel, vagy
b)  a  turizmus  fejlesztését  szolgáló  vegyes  területként,  üdülőházas  üdülőterületként,  illetve  a
különleges  területfelhasználási  egységek  közül  a  vízpart-rehabilitációs  szabályozási
követelményekben meghatározott települési területfelhasználási egységként

ba) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os beépítettséggel,
bb)  a  balatoni  vízpart-rehabilitációs  szabályozási  követelményekkel  érintett,  eredetileg
közvetlen  Balaton-parti  kapcsolattal  rendelkező  területen  a  visszamaradó  telekre
meghatározott  települési  területfelhasználási  egység  vízpart-rehabilitációs  szabályozási
követelményekben meghatározott  beépítési  százalékával,  ha  a  közvetlen parti  kapcsolattal
rendelkező 30 méter széles - közhasználatú parti sétány kialakítására alkalmas - zöldterület
települési  területfelhasználási  egységbe  tartozó  terület  tulajdonjogát  a  települési
önkormányzat megszerezte,
bc)  a  balatoni  vízpart-rehabilitációs  szabályozási  követelményekkel  érintett,  közvetlen
Balaton-parti  kapcsolattal  nem  rendelkező  területen  meghatározott  települési
területfelhasználási  egység  vízpart-rehabilitációs  szabályozási  követelményekben
meghatározott beépítési százalékával,
bd) a kiemelt üdülőkörzet parti és partközeli településeinek területén lévő, a balatoni vízpart-
rehabilitációs  szabályozási  követelményekkel  nem  érintett  területen  a  településrendezési
eszközökben meghatározható beépítési szabályok szerint.

(2) A vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területeken, ahol a kempingek
területének  átsorolása  nem történt  meg,  a  kempingek  beépítettségének  mértéke  legfeljebb  15%
lehet.

(3)  A meglévő  strandok  területe  a  településrendezési  eszközökben  csak  zöldterület  kialakítása
céljából  csökkenthető.  A strandok  területén  telekfelosztás  csak  zöldterület  kialakítása  céljából,
telekhatár-rendezés  csak zöldterületbe sorolás  vagy a strandterület  növelése,  illetve  a  telekhatár
kiigazítása  céljából  végezhető.  A  telekhatár-rendezés  során  a  strandterület  parthossza  nem
csökkenthető. A strandok területének

a) legfeljebb 10%-a építhető be a külön jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,
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b)  legkevesebb  65%-át  -  legkésőbb  a  használatbavételi  engedélykérelem  benyújtásáig  -
növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.

(4)  A más  célra  történő  felhasználásra  vonatkozó,  az  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontjában,  a  (2)
bekezdésben, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott százalékos beépítés szabályait
azzal kell alkalmazni, hogy 2018. január 1-től kizárólag a kemping illetve a strand funkciójának
megfelelő beépítésre kerülhet sor.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A törvény megalkotásának eredeti szándéka az volt, hogy: „a Balaton kiemelt üdülőkörzetében
differenciált  térségi  területrendezési  szabályozás lépjen életbe,  amely lehetővé teszi,  hogy az
üdülőnépesség száma csak olyan mértékben növekedjék, amilyen mértékben az infrastruktúra is
fejlődik,  továbbá  lehetővé  teszi,  hogy  szabályozott  mederben  legyenek  tarthatók  az  egyes
ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi szándékok is”.

Ha ez a szándék megváltozna, azaz például az egyes ingatlanok tulajdonosainak üzleti érdeke
felülkerekedne és a Balaton kiemelt üdülőkörzet jellege csak a gazdagokra szűkülne le, nem
csupán  a  táj  szépsége  és  egyedisége  kerülne  veszélybe.  A Balaton  élvezete  nem  válhat  a
tehetősek úri passziójává. Olyan közkincsről van szó, amelyhez bárki számára meg kell hagyni a
hozzáférés lehetőségét.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat  a  kempingek és  a  strandok beépíthetőségének mértékén nem változtat,  az
ugyanis értelemszerű, hogy a használatot minél komfortosabbá lehet tenni.

2018.  január  1-től  azonban  előírás,  hogy a  maximum 15  %-os  beépítés  lehetőségét  csak  a
kemping illetve a strand funkciójához szükséges építmények számára tartsa fenn a törvény. Nem
építhető  tehát  lakópark,  a  Balatont  ugyanis  nem  lehet  szűkebb  magánérdekek  szolgálatába
állítani.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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