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Tóth Imre
országgyűlési képviselő

A Házszabály 91 .§-a (2) bekezdése értelmében írásbeli választ igénylő kérdést
kívánok benyújtani Dr. Persányi Miklós úr, környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez

„Még egy szög a vidék, az agrárium koporsójába, avagy a gazdákkal fizettetik e
meg a NATURA 2000 terheit?"

címmel .

Tisztelt Miniszter úr!

Ahogy a népi bölcsesség tartja : "Ki könnyen ígér, nehezen ad ."

Önök Miniszter úr, ígértek már sok mindent a környezetvédelem és a mezőgazdaság
felvirágoztatására, úgy tűnik azonban, hogy a könnyű ígéretek mára feledésbe
merültek .

Keserves valóság ez a magyar gazdálkodók ezreinek, akiket a csak névleg
egyenrangú verseny mára kivéreztetett, teljesen kilátástalan helyzetbe taszított .
Mert hol van ott esélyegyenlőség, ahol a magyar gazda az uniós támogatásoknak csak
55%-ához jut hozzá, szemben a 100%-os támogatást élvező német, dán, vagy osztrák
versenytársaikkal?

Ha önök versenyképességet növelnek, akkor fokozatosan de tendenciózusan csődbe
viszik az élelmiszeripari feldolgozó egységeket, majd felszámolják, bezárják és
privatizálják őket .

Ma a szegedi Pick, holnap a békéscsabai Barnevál, s talán holnapután a Gyulai
Húskombinát következik . Az állattenyésztő és a takarmánygabona termelő ágazat



leépítésével párhuzamosan, az uniós csatlakozással, mélyütést kaptak a
földtulajdonosok is .

Magyarországon ugyanis az uniós NATURA 2000 program keretében 1 millió 950
ezer hektár, hazánk területének 21 %-a esik majd erős gazdálkodási korlátozások alá .

Mit ad Isten, a NATURA 2000 az EU összterületének 17,5%-át érinti csak, míg az új
tagállamok területének már közel a dupláját, 35 %-át .

Az "uniós esélyegyenlőség" jegyében tehát a termelés korlátozása ott érint kétszer
akkora területet, ahol fele annyi a földalapú támogatás! S hogy szűkebb pátriámat
említsem, Békés megye területének 13%-át kebelezné be a NATURA 2000 hálózat,
amely területnek egyötöde harminc aranykorona átlagú szántó!

Ebben a sokkoló helyzetben még tovább súlyosbította a gazdák helyzetét, hogy hiába
várták: sem egyeztetésre nem hívták őket, sem pedig érdemi tájékoztatást nem kaptak
a NATURA 2000-ről.

Az Ön tárcájánál uralkodó zűrzavart jelzi, hogy az Interneten először közzétették a
korlátozásra szánt területek helyrajzi számait, majd - a figyelmeztetésünkre -, gyorsan
levették azokat. Ez az eljárás sértette az adatvédelem szabályait, és a földforgalom
piacán több ezer gazdának tételes hátrányt is okozott .

A fentiek fényében azt hiszem az érintett földtulajdonosok joggal várják el, hogy a
kijelölési eljárásba bevonják őket a "megállapodásos természetvédelem"
megvalósításának érdekében . Ez mellesleg a 2/2002(1 .23 .) közös KvVM-FVM
miniszteri rendelet szerint kötelező . A területeket az államigazgatási eljárás szabályai
szerint, ingatlanonként, egyedi eljárásban kell kijelölni, részletes természetvédelmi,
szakmai és jogi indoklással . Ezzel egyidejűleg meg kell határozni az adott
földterületre vonatkozó konkrét korlátozások tartalmát, továbbá az ezek miatt
bekövetkező forgalmi érték csökkenést és jövedelem kiesést kompenzáló kártérítés
összegét is. Az eljárásnak, illetve a határozatnak pedig biztosítania kell a jogorvoslat
lehetőségét, végső soron a bírói út igénybevételét .

A NATURA 2000 területek kijelölésének előkészítéséről és szabályozásáról szóló
kormányrendeleteknek, a kérdéskör egészét szabályozó jogszabályokkal egyidejűleg
kell hatályba lépniük .

Fentiek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter úrtól :

1 . Ön szerint a minisztérium részéről törvényesen vagy törvénysértően jelenítették
meg előzetesen az interneten a magántulajdonban lévő, a programba bevonni
tervezett földterületek helyrajzi számát?

2. Indokolt-e, hogy a tervezetben szereplő 1 millió 950 ezer hektárt egészét bevonják
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a NATURA 2000 hálózatba?
3 . Készült-e hatástanulmány a NATURA 2000 programra, ha igen, az hol lelhető

fel?

4 . A korlátozásokkal párhuzamosan szabályozzák-e a kieső jövedelem
kompenzálását?

5 . Melyek a kompenzálás forrásai, s ezek rendelkezésre állnak-e 2005-ben a magyar
és az uniós költségvetésben? Ha igen, mekkora ezek nagyságrendje?

6 . Igaz-e (és igazságos lehet-e) hogy a kompenzációt - vagy egy részét - pályázati
úton tervezik a gazdáknak biztosítani?

7. Az ingatlan nyilvántartásba bevezetik-e a terület védettségét, s a bejegyzőnek ez
elővásárlási jogot biztosít-e?

8 . Vezethet-e mindez később kisajátításhoz?

9. A NATURA 2000 kapcsán milyen a gyakorlati együttműködés az FVM és az Ön
minisztériuma között?

10 .Ha van, mi a két minisztérium egyeztetett álláspontja a fenti kérdéskörrel
kapcsolatban?

Várom Miniszter úr Válaszát .

Budapest, 2005 . január 10 .

Tóth Imre
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