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Tisztelt Elnök úr!

Tájékoztatom, hogy az Építési és Beruházási Minisztériumnál fennálló technikai
problémák miatt a K/127. számú írásbeli kérdésre adotl választ papíralapon nyújtjuk be.

Budapest, 2022. augusztus ,, fi 

Tisztelettel:

.. ·,,,.',._,,~,:'.,-;:;; ·"'""'\~ .· :>-<>-··''":/
\ Csepreghy J'<iándor 

,rtíiniszterhelyettes



ÉPÍTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI
MINISZTÉRJUM

Szahó Rebeka
országgyűlési képviselő asszony
részére

Budapest
Széchenyi rkp. 19.
1358

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdése alapján ,,Hogyan
alakul a Fertő Part beruházás? Mi lesz a Fertő tó vízpótlásával?" címmel benyújtott,
Kf727. számú írásbeli kérdésre Lázár János miniszter úr megbízásából az alábbi választ
adom.

A legjobb szándékom ellenére is azt kell mondjam, hogy kérdésében nem jár el
méltányos és korrekt módon. Úgy fogalmaz, hogy a ,,hírek szerint" felülvizsgálatra kerül
a projekt, úgy utal erre, mint valamiféle pletykára. Lázár János miniszter úr 2022. július
22. napján levélben tájékoztatta Farkas Ciprián polgármester urat - és a teljes Közgyűlést
- a Kormány szándékairól. Ez tény, nem pedig feltevés vagy híresztelés. Meglátásom
szerint a kormányzati álláspont egyértelmű és világos, minden soproni polgártársunk
számára.

Ugyancsak nem tartom fairnek, hogy Képviselő asszony úgy tesz, mintha a Fertő tó
partján az osztrák félnek több joga lenne, mint a magyaroknak. Ezt az álláspontjukat
elfogadni és megérteni sem vagyok képes. Zöld szempontok mögé bújva, az osztrák
üzleti körök pénzügyi szempontjait képviselik, hogy ez tudatos, vagy sem, az az ügy
szempontjából lényegtelen. Költői a kérdés, hiszen kormányzati munkatársként nincs
helye az Ön felé irányuló visszakérdezésnek, de jelen esetben mégis megkísérlem: mi
indokolja azt, hogy az osztrák oldalon lehet szálloda, úszó színpad, csónakház, kikötő,
mindenféle szórakozást kiszolgáló szolgáltatás, de a magyar oldalon ez szigorúan tilos?



Konkrét kérdésével kapcsolatban arról tudom tájékoztatni , hogy a terület jelenleg építési
munkaterület. A folyamatban lévő vízügyi és vízvédelmi engedély alapján történő
kivitelezési munkálatok előreláthatóan az ősz folyamán fognak véget érni. A projekt
tervezése során folyamatosak voltak az egyezletések az osztrák féllel annak ellenére,
hogy nincsen határon átnyúló környezetvédelmi hatása a projektnek.

A cölöpházak vonatkozásában tudtommal jogvita áll fenn a beruházó és a bérlők között
- ennek eldöntése nem a Kormány feladata.
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