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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az elmúlt hónapokban az agrárkormányzat határozott lépéseket tett a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

tulajdoni körébe tartozó állami termőföldvagyon egy részének magánkézbe adása érdekében. A híradások 

szerint hozzávetőlegesen 350 ezer hektár termőföldet tervez a Kormány privatizálni. Noha megítélésünk 

szerint nemzetstratégiai szempontból erősen vitatható a privatizációs kezdeményezés, melynek során 

igazságos és valamennyi érintett (beleértve a Magyar Államot is) számára egyaránt kedvező döntés aligha 

születhet, jelen levelünkkel csupán a tervezett értékesítések természetvédelmi vonatkozásaira kívánunk 

rávilágítani.  

A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő 

értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 1. d) pontja kiemeli a 

természetvédelmi területeken elhelyezkedő termőföldeket az értékesítésre szánt területek közül. Noha a 

jogalkotói szándék egyértelműnek tűnik, a Kormány határozat meglehetősen pontatlanul fogalmaz, mivel a 

„természetvédelmi terület” fogalom a természetvédelmi oltalom alatt álló területek csupán egy kategóriáját 

jelöli (lásd. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 28 § (1)).  

Meggyőződésünk, hogy az állami földek értékesítése során az állami tulajdonban lévő valamennyi 

természetvédelmi oltalom alatt álló területet mentesíteni kell az értékesítés alól. Az értékesítés köréből ki kell 

emelni és állami tulajdonban kell tartani a hazai jogszabályok alapján védelmet élvező védett természeti 

területeket (beleértve az ex lege védett területeket), a védelemre tervezett területeket, valamint az európai 

uniós kötelezettségként a Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelvek alapján megállapított Natura 2000 hálózat 

állami tulajdonban lévő elemeit is. Megítélésünk szerint a természetvédelem hazai és közösségi céljait a 

leghatékonyabban a termőföldek állami tulajdonban tartásával lehet elérni, ezért hibás lépés volna a jelenleg 

állami tulajdonban lévő területek magánkézbe adása. A magánkézben lévő területeken a természetvédelmi 

érdekérvényesítés eszközrendszere jóval korlátozottabb, mint az állami tulajdonú területek esetén, melyre jó 

példa a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő területek helyzete.  

Mindemellett meggyőződésünk, hogy az állami földterületek tekintetében az erdőkön és a természetvédelmi 

oltalom alatt álló területeken kívül is elengedhetetlen egy stratégiai termőföld tartalék megőrzése, annak 

érdekében, hogy a természetvédelmi érdekből felmerülő, termőföldekkel kapcsolatos ügyletek (pl. 

magánkézben lévő védett természeti területek cserealapja, kompenzációs intézkedésekhez szükséges 
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földterületek biztosítása) lebonyolíthatók legyenek. Ebben a vonatkozásban kiemelt fontosságúnak tartjuk 

legalább a természetvédelmi oltalom alatt álló földrészletekkel közvetlenül határos vagy azok közvetlen 

közelében lévő földek állami tulajdonban tartását. 

Az állami földvagyonnal kapcsolatos esetleges koncepcionális változások miatt szükségszerű, hogy a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet által vagyonkezelt, nem privatizálandó termőföldek helyzetét is újra gondolja az 

állam. Javasoljuk, hogy a területek funkcióinak felülvizsgálata után az NFA által kezelt, természetvédelmi 

oltalom álló területek főszabályként kerüljenek a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésébe. 

Fentiek mellett felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy elengedhetetlennek tartjuk, hogy – összhangban a 

Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 28 §-ával – a befolyt bevételekből a Kormány 

teljesítse a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 4. 

§ (1) bekezdésében foglalt kisajátítási kötelezettségét. 

Tisztelt Miniszter Úr! Az állami földvagyon magánkézbe adása olyan lépés, melyet – nehezen 

visszafordítható volta miatt – az állam valamennyi közfeladatának hosszú távú értékelésével komolyan 

mérlegelni kell. Fentiek okán ezúton kérjük javaslataink megfontolását és a folyamat során a 

természetvédelmi érdekek figyelembe vételét. 

Budapest, 2015. október 8. 
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