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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  "Van-e  valamilyen  akadálya,  hogy  a  Balaton-felvidéki
Nemzeti  Park  érvényt  szerezzen  az  eddig  évtizedeken  keresztül  megfelelő  védelmet  biztosító
előírásnak a Tihanyba tervezett építkezések kapcsán?" című,  K/11235.  számú,  "Van-e valamilyen
akadálya, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park érvényt szerezzen az eddig évtizedeken keresztül
megfelelő védelmet biztosító előírásnak a Tihanyba tervezett építkezések kapcsán?" című, K/11236.
számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat.

Budapest, 2020. július 22.
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Dr. Nagy István
miniszter úrhoz és Gulyás Gergely miniszter úrhoz intézett,  "Van-e valamilyen akadálya, hogy a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park érvényt szerezzen az eddig évtizedeken keresztül megfelelő védelmet
biztosító  előírásnak a  Tihanyba tervezett  építkezések  kapcsán?" című,  K/11235. számú,  "Van-e
valamilyen akadálya, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park érvényt szerezzen az eddig évtizedeken
keresztül megfelelő védelmet biztosító előírásnak a Tihanyba tervezett építkezések kapcsán?" című,
K/11236. számú írásbeli kérdésekre – Gulyás Gergely miniszter úr megbízásából – az alábbi választ
adom.

Kérdéseivel összefüggésben mindenekelőtt  szeretném leszögezni, hogy Magyarország Kormánya
elkötelezett az ország természeti kincseinek és zöldfelületeinek megőrzése és növelése iránt. Ennek
megfelelően 2010 óta 82 új, országos jelentőségű védett természeti terület létesült összesen több
mint 4 ezer hektár kiterjedéssel. Az élőhelyek rekonstrukcióját segítő programoknak köszönhetően
pedig a következő években mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti értékek állapota.

Az  utóbbi  évtizedekben  a  Balaton-felvidék  egészén  egyre  erőteljesebb  beépítési,  beruházási
szándék figyelhető meg. E tendencia hatásainak mérséklését hivatott szolgálni a már meglévő táj- és
természetvédelmi jogszabályokon túl a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény és annak szigorú, kiemelt térségi övezeti rendszere is. A
települések – így Tihany Község Önkormányzata is – az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény  által  meghatározott  kereteken  belül  megfelelő  és  hatékony  jogi  eszközrendszerrel
rendelkeznek a települések fejlesztésének elősegítésére, a települések területének rendezésére és a
hagyományos  településkép  megőrzésére.  E  törvényi  rendszert  erősíti  a  települések  hatályos
településképi rendelete, valamint a települési főépítészek hálózata is.

Szeretném Képviselő  Urat  biztosítani  afelől,  hogy a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  –  mint
területi természetvédelmi hatóság – a Tihanyban megvalósuló fejlesztéseket a község különleges
adottságaira, védett természeti terület jellegére tekintettel kiemelt figyelemmel kíséri, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és végrehajtási rendeletei által biztosított eszközökkel élve
a  növényzet  megóvására,  pótlására  minden  esetben  előírást  fogalmaz  meg,  illetve  hatósági
jogkörében eljárva szankcionálja az engedély nélkül végzett tevékenységeket.

Végezetül  szeretném  felhívni  a  figyelmét  arra,  hogy  –  a  szigorú  jogszabályi  előírásoknak
megfelelően –  Tihany településrendezési  terveinek  előkészítésében  a  Balaton-felvidéki  Nemzeti
Park Igazgatóság is részt vett.

Budapest, 2020. július 22.
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