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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Kocsis-Cake  Olivio
(Párbeszéd) országgyűlési  képviselő  "Hogy  áll  a  Balatoni  vízparti  terv  szabályozása?" című,
K/9246. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2020. március 03.

Tisztelettel:

Orbán Balázs



Címzett: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott, "Hogy áll a Balatoni vízparti terv szabályozása?" című, K/9246. számú
írásbeli kérdésére – a miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Február  24-i  plenáris  ülésen  részletes  választ  adtam  Önnek,  ahogy  korábban  is  a  hasonló
megkereséseire. Az Országgyűlés 2018-ban fogadta el Magyarország új, területrendezési tervekről
szóló  törvényét  közel  négy éves  előkészítő  munka,  valamint  szakmai  és  társadalmi  egyeztetést
követően.  Az  új  szabályozás  európai  mércével  nézve  is  úttörő,  innovatív  és  sok  szempontból
mérföldkőnek  tekinthető.  Az  új  törvényi  szabályozás  lehetővé  teszi,  hogy  ezen  terület-  és
településrendezési  tervek  Magyarország  történetében  először  egységes,  digitális  és  ingyenes
földhivatali  alaptérképre  készüljenek,  a  pontosság  és  kiszámíthatóság  soha  nem látott  szintjére
emelve a környezet-, a természet- és a településkép-védelem ügyét.

Hangsúlyozni  kívánom,  hogy  a  Balaton  kiemelt  szerepe  és  jelentősége  az  új  törvényben  is
megmaradt, sőt tovább erősödött. A Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználási terve
(a  továbbiakban:  vízparti  terv)  a  jelenleg  is  hatályban  lévő,  a  Balaton-törvény  felhatalmazása
alapján 2004 és 2006 között miniszteri rendelettel elfogadott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek
felülvizsgálatával  készül,  és  tovább  pontosítja  az  új  területrendezési  törvény  megállapításait,
ügyelve  a  jogszabályokban  biztosított  védelmi  szint  megtartására.  A  vízparti  terv  szakmai
előkészítése előzetes vélemények és javaslatok bekérésével kezdődött meg 2018 elején az érintett
települési  önkormányzatok,  államigazgatási  szervek,  civil  és  szakmai  szervezetek  bevonásával,
néhány hónappal  később pedig  a  tervező Lechner  Tudásközpont,  valamint  a  Miniszterelnökség
kollégái  helyszíni  felméréseket  végeztek  a  települések  vízparti  területein.  Az  egyeztetés  és
konzultáció  menetéről  az  érintett  önkormányzatok  számára  tájékoztatást  küldtünk,  ezen  felül
megkerestük a Balaton Fejlesztési Tanácsot és a Balaton Szövetséget is. Az egyeztetési anyagot az
e-epites.hu oldalon nyilvánossá tettük,  egyúttal  tájékoztattuk az önkormányzatokat arról,  hogy a
véleményezés és a beérkezett észrevételek feldolgozása a szakmai egyeztetés első fázisát jelenti, és
további szóbeli egyeztetések várhatók.

A cél közös: a balatoni emberek, a balatoni településvezetők és a Kormány egyöntetűen elkötelezett
a Balaton és a természeti környezetünk megóvása mellett.

Budapest, 2020. március 03.
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