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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mesterházy Attila (MSZP) 
országgyűlési képviselő "A Magyar Turisztikai Ügynökség miért írta ki késve a pályázatot a 
balatoni sétányok felújítására?" című, K/6591. számú Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési 
képviselő "Mikor kötötték meg a támogatási szerződéseket az érintett önkormányzatokkal?" című, 
K/6592. számú Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő "Miért nem engedélyezik a 
munkálatok végső határidejének kitolását?" című, K/6593. számú Mesterházy Attila (MSZP) 
országgyűlési képviselő "A Magyar Turisztikai Ügynökséget miért nem érdekli, hogy a nyári 
főszezonban zajló építkezések épp a turizmus érdekeit sérti?" című, K/6594. számú írásbeli választ 
igénylő kérdésére adott válaszomat. 



Címzett: Mesterházy Attila (MSZP)
Benyújtó: Dömötör Csaba, Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Rogán Antal
miniszterhez  benyújtott,  Mesterházy  Attila  (MSZP) országgyűlési  képviselő  "A  Magyar
Turisztikai  Ügynökség miért  írta ki  késve a pályázatot a balatoni sétányok felújítására?" című,
K/6591. számú,  "Mikor kötötték meg a támogatási szerződéseket az érintett önkormányzatokkal?"
című, K/6592. számú, "Miért nem engedélyezik a munkálatok végső határidejének kitolását?" című,
K/6593. számú,  "A Magyar Turisztikai Ügynökséget miért nem érdekli, hogy a nyári főszezonban
zajló  építkezések  épp  a  turizmus  érdekeit  sérti?" című,  K/6594.  számú  írásbeli  kérdésére  –  a
miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) két éve indította el a strandfejlesztési programját annak
érdekében,  hogy  a  fürdőhelyek  látogatottsága  növekedjen.  Megújulnak  a  partszakaszok,  a
zöldfelületek,  a  vízparti  lépcsők,  az  öltözők  és  vizesblokkok.  Fontos  szempont  a  családbarát
szolgáltatások  bővítése,  a  sportolási  lehetőségek  gazdagítása  és  a  vízbiztonságot  növelő,  vízi
mentést segítő eszközök beszerzésének támogatása is.

Az első ütemben, 2018 nyarára mintegy 2 milliárd forintos támogatásból újult meg több mint 30
balatoni település 55 fizetős strandja.

Az  MTÜ  célja,  hogy  2030-ig  az  összes  szabadvízi  strand  megújuljon,  ezért  idén
5 milliárd forint keretösszegből indult el a strandfejlesztési program második üteme, amelyben a
szabadstrandok fejlesztésére nyílt  lehetőség a  Balatonnál,  a  Tisza-tónál  és  a  Dunakanyarban.  A
vízparti  települések  közel  4,4  milliárd  forintos  támogatást  kaptak,  összesen  43  szabadstrand
fejlesztésére.

Idén a Balatonnál 15 településen 30 szabadstrand összesen több mint 3 milliárd forintból, a Tisza-
tónál 7 szabadstrand összesen 700 millió forintból,  a  Dunakanyarban pedig 6 szabadstrand 700
millió forintból újul meg.

A fejlesztések nagy része 2019. június 30-ig megvalósult, számos elem műszaki átadásra került, így
a magasabb minőséget biztosító szolgáltatásokat már a mostani szezonban élvezhetik a látogatók. A
kedvezőtlen időjárási  körülmények és az engedélyezési eljárások miatt  azonban a munkavégzés
egyes  beruházások  esetében elhúzódhat,  ezekben  az  esetben  az  önkormányzatok  kérelmezték  a
megvalósítási időszak meghosszabbítását.

A hosszabbítást kérő önkormányzatok esetében a megvalósítási határidő őszi időpontra módosul. A
kérelmek elfogadása mellett az érintett önkormányzatokat arra kérte a támogató, hogy június 30-ig a
munkálatok lezárását végezzék el,  a strandfelületeket tegyék használatra alkalmassá,  továbbá az
időjárási körülmények, közbeszerzési és hatósági eljárások, valamint egyéb akadályozó tényezők
következtében el nem végzett tevékenységek műszaki- és szakmai végrehajtását ősszel fejezzék be.
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Bízom benne, hogy válaszom eloszlatta a strandfejlesztésekkel kapcsolatos aggodalmát.
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