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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Agrárminisztériumot vezető miniszterhez

„Miért nem hallják meg az Őrségben élők hangját? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt években és a kampány során tartott lakossági fórumaim során is rengeteg panasz t
hallottam az őrségiektől az Őrségi Nemzeti Parkkal összefüggésben . A térségért felelősséget
érző országgyűlési képviselőként folyamatosan tartom a kapcsolatot az őrségiekkel is, így
elmondhatom, hogy számtalan észrevétel érkezett hozzám az Őrségi Nemzeti Park működését
illetően. Az ott élők úgy látják, hogy a nemzeti parki m űködés leginkább az üzletről és a
rongyrázásról szól, valamint arról, hogy mindenbe beleszólnak, megkeserítve ezzel a helyie k
életét . Túlszabályozottság és központosítás – ezek jellemzik az Őrség mindennapjait. Az
őrségiek érdekei teljesen háttérbe szorulnak, megkötik a kezüket . Az Őrségi Nemzeti Park
vezetői közül többen nem is helyiek, így értelemszerűen nem is érthetik meg az ott él ők
gondolkodását . Az Őrségre jellemz ő gazdálkodás, a családi parasztgazdaságok rendszer e
teljesen háttérbe szorult, szinte el is t űnt, miközben egyéb szempontok váltak fontosabbá .

Félreértés ne essék : nem magának a Nemzeti Parknak a létezése ellen beszélek, hanem anna k
nem megfelelő működését kritizálom. Hiszen éppen az őrségiek teremtették meg annak
lehetőségét, hogy e csodás tájon Nemzeti Park jöhessen létre, mivel hosszú évszázadoko n
keresztül óvták a természetet, építették-szépítették környezetüket . Most mégis kisemmizve
érzik magukat, mert azt látják, hogy az ő véleményük sokadlagos. Az Őrségben élők



mindössze azt szeretnék, ha folytathatnák megszokott hagyományaikat, végezhetnék a
dolgukat és továbbra is a megszokott harmóniában élhetnének a természettel .

Tisztelt Miniszter Úr !

- Meghallják-e végre az Őrségben élők hangját vagy továbbra is semmibe veszik a
véleményüket?

- Belátják-e, hogy változtatni kell az eddigi szemléletmódon ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2018 . május 18 .

Tisztelettel,

Bana Tibor

Jobbik
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