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   Az Országgyűlés 

 
Területfejlesztési  

bizottságának 
Idegenforgalmi bizottságának 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

törvény módosításáról benyújtott T/17966. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/17966/13. sz. ajánlással.) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Idegenforgalmi bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága és Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
módosításáról T/17966. számon beterjesztett törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott 
T/17966/14-18. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Btv.: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
 
 (Az Idegenforgalmi bizottság ülésén az Előterjesztő tárcaálláspontot közölt.) 
 
 
 
_____________________ 
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1.  Dr. Bóka István képviselő – kapcsolódva saját T/17966/7. számú módosító 
indítványához (T/17966/13. számú ajánlás 1. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-ában a Btv. 6. § 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Btv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „6. §. A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, illetve első felülvizsgálatát követően 
a vízpart-rehabilitációs tervben (a továbbiakban együtt: vízpart-rehabilitációs terv), továbbá a 
településrendezési tervben zöldterületi területfelhasználási egységbe sorolt, vagy az ingatlan-
nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban lévő parkként, díszkertként, közkertként, 
illetve közparkként bejegyzett területen/ 
 
 "a) más területfelhasználási egység nem jelölhető ki, kivéve, ha 100 méteren belül a 
park, díszkert, közkert, közpark kijelölhető ugyanakkora területen, (ez nem vonatkozik a 
közvetlen part menti ingatlanra);" 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Herényi Károly képviselő – kapcsolódva saját T/17966/6. számú módosító 
indítványához (T/17966/13. számú ajánlás 2. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-ában a Btv. 6. § 
b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Btv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "6. §. A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, illetve első felülvizsgálatát követően 
a vízpart-rehabilitációs tervben (a továbbiakban együtt: vízpart-rehabilitációs terv), továbbá a 
településrendezési tervben zöldterületi területfelhasználási egységbe sorolt, vagy az ingatlan-
nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban lévő parkként, díszkertként, közkertként, 
illetve közparkként bejegyzett területen 
 
 a) más területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 
 
 b) vízgazdálkodási terület tómederben, területfelhasználási területekkel közvetlenül 
érintkező vízfelület, medencés kikötő nem alakítható ki;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 



-  3  - 

3.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában a Btv. 16. § (5) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Btv. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs terv meghatározása során 
figyelembe kell venni 
 
 a) az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő, a Balatonnal érintkező telkek 
határvonalát, 
 
 b) a mértékadó vízállást, a jégjárást és hullámverést, valamint a mederben kialakuló 
áramlási és [fenék viszonyokat] fenékviszonyokat, 
 
 c) a természeti területek, védett természeti területek, valamint a védett természeti 
értékek, megőrzésének szempont- és feltételrendszerét, 
 
 d) a parti zóna ökológiai funkcióját, 
 
 e) környezeti célból megszüntetendő engedély nélküli mederfeltöltéseket, 
 
 f) a meder egyes területein (szennyzugok) összegyűlő hordalékok és uszadékok 
rendszeres figyelemmel kíséréséhez és szükség szerinti eltávolításához fűződő környezeti 
célokat." 
 

T/17966/18/2., /3., /4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 5., 6., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/18/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 

4.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 4. §-ában a Btv. 16. § (7) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § A Btv. 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(7) A szabályozási partvonal és a jogi partvonal közötti 
 
 a) a meder részének minősülő területen a feltöltés felülvizsgálatára, megszüntetésére 
külön jogszabályokban meghatározott hatósági eljárást kell indítani; 
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 b) a meder részének nem minősülő terület feltöltésére, és a [partvonal szabályozási] 
partvonal-szabályozási tervben meghatározott kikötésre alkalmas partszakaszon kikötő 
létesítésére – külön jogszabályokban meghatározott feltételekre figyelemmel – vízjogi 
engedély alapján kerülhet sor; 
 
 c) feltöltésre került terület területfelhasználását a vízpart-rehabilitációs tervnek 
megfelelően, valamint a d) pontban foglalt tilalommal összhangban kell meghatározni; 
 
 d) a feltöltésre, illetve a Balaton medréből kiszabályozásra került terület beépítésre 
szánt területbe nem sorolható." 
 

T/17966/18/1., /3., /4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 5., 6., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában a Btv. 38. § e) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Btv. 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „38. § A tómeder alövezetén (D-1):/ 
 
 "e) az I-III. osztályú nádasban, illetve attól legalább [2m-re] 2 m-re, a környezeti 
kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás eseteitől 
eltekintve, tilos minden olyan mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, 
csónakút-, horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, 
illetőleg a nádas pusztulását eredményezheti;" 
 

Megjegyzés: A fenti módosítás a szóköz hiányát korrigálja. 
 

T/17966/18/1., /2., /4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 6., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/18/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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6.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában a Btv. 38. § f) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A Btv. 38. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „38. § A tómeder alövezetén (D-1):/ 
 
 "f) a IV-V. osztályú nádasban – védett természeti terület kivételével – az e) pont 
szerinti tevékenység a [vízi állás létesítés] víziállás-létesítés kivételével a hatóság 
engedélyével végezhető, vízi állás a jegyző engedélyével létesíthető;" 
 

T/17966/18/1., /2., /3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 5., 9. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/18/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

7.  Dr. Bóka István képviselő – kapcsolódva saját T/17966/9. számú módosító 
indítványához (T/17966/13. számú ajánlás 7. pontja) – a törvényjavaslat 7. §-a felvezető 
szövegének a következő módosítását, valamint 7. §-ában a Btv. 56. §-ának új (3)-(4) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "7. § A Btv. 56. §-a a következő (2) bekezdés[sel]ekkel egészül ki, egyidejűleg a § 
jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik: 
 
 „(2) Ha a nem állami és nem önkormányzati tulajdonú ingatlan e törvény előírásai 
folytán az eredeti céljára használhatatlanná, illetve az ingatlannal kapcsolatos jog vagy 
foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik, a tulajdonos a 
kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 5. §-ának megfelelő alkalmazásával az 
ingatlan kisajátítását kérheti. 
 
 (3) A területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter által rendeletben 
kiadott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek alapján készített településrendezési tervek és 
helyi építési szabályzatok hatályba lépéséig állami tulajdonban lévő közvetlen part menti 
ingatlanok nem idegeníthetők el, nem terhelhetők meg. 
 
 (4) A településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok hatályba lépését követően 
a közhasználatú parti sétány kialakításához szükséges, az állam tulajdonában lévő területet az 
állam térítésmentesen köteles az érintett települési önkormányzat tulajdonába adni a hatályba 
lépést követő 60 napon belül.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8.  Dr. Bóka István képviselő – kapcsolódva saját T/17966/10. számú módosító 
indítványához (T/17966/13. számú ajánlás 8. pontja) – a törvényjavaslat 8. §-a a felvezető 
szövegének a következő módosítását, valamint 8. §-ában a Btv. 58. §-ának új (1) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "8. § A Btv. 58. §-a (1) és (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép, 
valamint ezzel egyidejűleg a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az elfogadott országos és térségi 
területrendezési tervekből származó korlátozásokból eredő kártalanítási igények rendezésének 
részletes eljárási szabályait meghatározza." 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

9.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában a Btv. 58. § (3) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Btv. 58. §-a (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint 
ezzel egyidejűleg a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, hogy a vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervek első felülvizsgálatát megelőzően a [partvonal szabályozási] 
partvonal-szabályozási terveket rendelettel fogadja el." 
 

T/17966/18/1., /3., /4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 5., 6. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/18/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. november 30. 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k., 
Idegenforgalmi bizottság 

elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 
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