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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 
2000. évi CXII. törvény módosításáról T/17966/21. számon beterjesztett egységes 
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17966/22-23. számú zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat. 
 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 3. §-ában a Btv. 9. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 
 "3. § (1) A Btv. 9. §-a (5) és (6) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 (5) Az üdülőkörzet településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterületein, ahol 
a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető: 
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 a) 2007. december 31-ig új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve 
az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha vízzáró szennyvíztároló, illetve 
az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott szennyvíztisztító berendezés 
létesült; 
 
 b) 2007. december 31. után új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, 
illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani csak a szennyvízcsatorna-hálózat és 
megfelelő kapacitású tisztítómű megléte esetén lehet. 
 
 (6) Az üdülőkörzet településeinek beépítésre nem szánt területén, amennyiben nincs 
lehetőség a közcsatornára történő csatlakozásra, új épület építésére építésügyi hatósági 
engedélyt adni csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság 
által elfogadott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény (korszerű csatorna-közműpótló) 
megléte esetén lehet." 
 
 (2) A Btv. a következő 15/A. §-sal egészül ki: 
 
 „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéből származó korlátozásokból 
eredő kártalanítási igények rendezésének részletes szabályait az Országos Területrendezési 
Tervről szóló törvény felhatalmazásán alapuló külön jogszabály határozza meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17966/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:- az Előterjesztő egyetért
 
 

2.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 4. §-ában a Btv. 16. § (7) 
bekezdésének 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] területen, amely a meder részének minősül[ő területen], a feltöltés 
felülvizsgálatára, megszüntetésére külön jogszabályokban meghatározott hatósági eljárást kell 
indítani; 
 
 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] terület, amely feltöltésre, illetve a Balaton medréből kiszabályozásra került, 
[terület] beépítésre szánt területbe nem sorolható.” 
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Indokolás: Lásd a T/17966/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal:- az Előterjesztő egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 12. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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