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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Korábban megkerestük a „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek 

részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Kormány határozat 

(továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásával kapcsolatban. Levelünkben jeleztük, hogy a 

kormányhatározat azon pontjait, amelyek a természetvédelmi területek és erdők esetében nem tartják 

lehetségesnek az állami területek értékesítését, nagyon fontosnak tartjuk. Egyben felhívtuk a figyelmét, hogy 

pontosításra szorul a határozat, mivel ezen területek közé tartoznak az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelemi rendeltetésű területek (továbbiakban: Natura 2000 területek) is, amelyek esetében a már 

állami tulajdonban lévő földrészletek megtartása elengedhetetlen. Erre az az alapvető jogok biztosának jövő 

nemzedékekért felelős helyettese is felhívta a figyelmet nyilatkozatában.  

2015. október 15-én a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) honlapján megjelentek a 3 

hektár térmértéket meghaladó földrészletek árverés útján történő értékesítésére vonatkozó hirdetmények. A 

hirdetmények tanulmányozása során egyértelművé vált, hogy habár a kormányrendelet kiemeli a 

természetvédelmi területeken elhelyezkedő termőföldeket az értékesítésre szánt területek közül, a 

meghirdetett földrészletek között számos esetben találhatók Natura 2000 területek. Megítélésünk szerint az 

állami tulajdonú Natura 2000 területek magántulajdonba adása az alábbi okok miatt ellentétes a 

természetvédelmi érdekekkel, illetve aggályos az egészséges környezethez való alapjog szempontjából is: 

1. A haszonbérbe adott állami tulajdonú Natura 2000 területek esetében a haszonbérleti szerződés 

tartalmi elemei között feltüntethetők az adott Natura 2000 terület kedvező természeti állapotának 

elérése érdekében szükséges előírások (pl. vonatkozó fenntartási tervek előírásai), míg a magánkézbe 

adott területek esetében az állam eme lehetősége megszűnik. Megítélésünk szerint ez a 

természetvédelmi érdekek megvalósulását esetlegessé teszi, ami a védettségi szint csökkenésének 

kockázatát veti fel. 

2. A Natura 2000 területeken az Európai Unió közösségi természetvédelmi céljainak megvalósítását kell 

előtérbe helyezni, ezért ezek állami tulajdonban tartása a közösségi célok és a magántulajdonos 

érdekeinek ellentétét oldja fel (pl. egy Natura 2000 területre tervezett, a védelem céljával nem 

összeegyeztethető beruházás esetén). 
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3. A kedvező természetvédelmi állapot elérése érdekében kívánatos természetvédelmi célú beruházások, 

fajvédelmi programok vagy élőhelyfejlesztések megvalósításának esélye szinte kizárólag az állami 

területeken adott. 

4. Fentiek mellett fenntartjuk azt a korábban megfogalmazott véleményünket, mely szerint az állami 

földterületek tekintetében 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 

földterületek biztosítása) lebonyolíthatók legyenek.  

Tisztelt Miniszter Úr! Fentieket összefoglalva ezúton szeretnénk közbenjárását kérni a kormányhatározatban 

foglaltak maradéktalan betartatására, valamint arra, hogy természetvédelemért felelős miniszterként kövessen 

el mindent a jelenleg állami tulajdonban lévő Natura 2000 területek megőrzése érdekében.  

Budapest, 2015. október 21. 
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