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Előterjesztés
a Közbiztonsági Testület felkéréséről egyes a köz- és vízbiztonságot
érintő kérdések vonatkozásában
Az elmúlt időszakban több olyan köz-, és vízbiztonságot érintő esemény történt, probléma
merült fel, amelynek nyomán fontosnak érezzük, hogy a BFT is foglalkozzon a problémák
kezelésével, vegye számba a megoldási lehetőségeket és a lehetőségek ismeretében
fogalmazzon meg javaslatokat az illetékes szervezetek felé.
1. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Partnerségi Napok keretében
fórumot szervezett „Párbeszéd és lehetőségek a balatoni szabadtéri rendezvények
zajhatásának mérséklésére” címmel 2018. május 17-én.
A fórum célja volt, hogy helyet biztosítson a rendezvényekre, különösen a szabadtéri
rendezvényekre vonatkozó zajterhelési szabályozások, helyi települési szabályozások
ismertetésére, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben megrendezett fesztiválok, koncertek,
szabadtéri rendezvények zajterheléssel kapcsolatos tapasztalatainak megosztására, jó
gyakorlatok bemutatására, a jövőt érintően megoldási javaslatok bemutatására – műszaki
akusztikai és tudományos kutatók, valamint neves szakértők részvételével.
A fórumon résztvevők megfogalmazták a közös továbbgondolkodás igényét, térségi szintű
megoldási lehetőségek előkészítését.
Ennek a munkának a következő lépéseként javasoljuk, hogy a Tanács kérje fel
Közbiztonsági Testületét, hogy vizsgálja meg a többnapos szabadtéri zenés rendezvények
feltételeinek szabályozási lehetőségét, a magánélet védelméről szóló törvény
módosításainak figyelembe vételével.
2. A tavalyi - a korábbi évekhez képest - sok áldozatot követelő vízi balesetek legnagyobb
aránya a vízi biciklik használatával összefüggésben következett be. A tavaszi vízbiztonsági
fórumon számos ezzel foglalkozó vállalkozó mondta el véleményét, fogalmazott meg
biztonsági javaslatokat, azonban ezek csak minimális arányban és önkéntes vállalásokkal
realizálódtak.
Az augusztusi gyermek halállal végződő incidens ténye, körülményei az érintett szülők
kezdeményezésére, a vízimentők együttműködésével újabb hangsúlyt adott a problémának,
a szülők levele az államelnöktől, az érintett szervezetek vezetőiig eljutott. A szabad vizekben
történő fürdőzés feltételeinek felülvizsgálatával, az inkriminált eszközök biztonsági
felszerelésekkel történő kötelező ellátásával a kockázatok nagy mértékben
csökkenhetnének, azok segítenék a tragédiák elkerülését.
Javasoljuk, hogy a Tanács kérje fel Közbiztonsági Testületét, hogy tekintse át a jelenlegi
szabályozás megfelelőségét és ha úgy ítéli meg hogy szükséges, tegyen javaslatot a BFT felé
a módosítások kezdeményezésére.
3. Az elmúlt évek elektromos meghajtású jármű fejlesztéseinek eredményeként az elektromos
hajók kultúrája a Balatonon jelentősen fejlődik. Az idei szezonban megjelentek az
elektromos Jet Ski eszközök, amelyek használatát a jelenlegi jogszabályi környezetben
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többen kiemelkedő veszélyforrásnak tekintik. (Zajszint, nagy sebesség, rutintalan használat,
kialakulatlan kultúra, felügyelhetetlen közlekedés, területi korlátlanság stb.) Ennek az
eszköznek az elterjedése számos következménnyel járna, de a Balaton tipikus használati- és
létformáit ezen eszközök jellemzői bizonyára alaposan átrendezik. Ezért az erre vonatkozó
felkészülés keretében számos érintett jogszabály felülvizsgálatát célszerű megkezdeni.
Javasoljuk, hogy a Tanács kérje fel a Közbiztonsági Testületét, hogy tekintse át a jelenlegi
szabályozás megfelelőségét és ha úgy ítéli meg hogy szükséges, tegyen javaslatot a BFT felé
a módosítások kezdeményezésére.
Siófok, 2018. szeptember 24.
Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

…./2018 (10.05.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács az egyes a köz- és vízbiztonságot érintő kérdések vonatkozásában
a Közbiztonsági Testület felkéréséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Tanács felkéri Közbiztonsági Testületét, hogy vizsgálja meg a többnapos szabadtéri
zenés rendezvények feltételeinek szabályozási lehetőségét, a magánélet védelméről szóló
törvény módosításainak figyelembe vételével.
2. A Tanács felkéri Közbiztonsági Testületét, hogy tekintse át a szabad vizekben történő
fürdőzés feltételeire vonatkozó jelenlegi szabályozás megfelelőségét és ha úgy ítéli meg
hogy szükséges, tegyen javaslatot a BFT felé a módosítások kezdeményezésére..
3. A Tanács felkéri Közbiztonsági Testületét, hogy tekintse át az elektromos vizieszközökre
voantkozó jelenlegi szabályozás megfelelőségét és ha úgy ítéli meg hogy szükséges, tegyen
javaslatot a BFT felé a módosítások kezdeményezésére
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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