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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Persányi Miklós
környezetvédelmi és vízügyi miniszter úrnak

„Milyen súllyal esik latba a Cibakházi Önkormányzat és az általa képviselt
emberek tiltakozása a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet bővítését jelentő védetté

nyilvánítás során?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a
kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter úr!

A Hortobágyi Nemzeti Park 2003-ban eljárást indított a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet
védetté nyilvánítása érdekében .
Az eljárással kapcsolatban számos kifogás fogalmazódott meg, melyek az alábbiak
szerint összegezhetők

A védetté nyilvánítás szigorítja a területkezelési előírásokat, és gazdálkodást
korlátozó szabályok sokaságát helyezi kilátásba .
Ezt azonban az általánosságok szintjén teszi, mellőzve a konkrét, tervezett
intézkedéseket .
Hogyan tudják ezt véleményezni az érintett gazdálkodók, különösen, ha a
kártalanítás mértéke és szabályai előttük nem ismertek?
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A védetté nyilvánítás mellett nagymértékben ki akarják terjeszteni a Tájvédelmi
Körzet határait . Ez veszélyezteti a mezőgazdaságból élő vagy jövedelmét ebből
kiegészítő emberek megélhetését, részben a földhasználat módja, részben a Cibaki
Holt-Tisza ágból történő öntözés bizonytalansága miatt .
A holtág védelem alá helyezése ellehetetleníti a turisztikai célú hasznosítást,
amely a meglehetősen kevés kitörési pontok egyike .
Kifogásolható az eljárás módja is, mert a nem konkrét meghívók alapján
megtartott egyeztetések, viták kizárólag az érintettek megnyugtatását szolgálják
és nem tudni, ki, milyen tanulságot von le ezekből .

írásbeli kérdés



Ez ügyben Cibakháza polgármestere 2003 . szeptember 1-jei levelében már jelezte
kifogásait, kérését a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójának és Önnek is .
Országgyűlési képviselőként ugyancsak megkerestem Önt, és kértem a Tiszazugra
kiterjedő érdemi egyeztetést . Ezt a lehetőséget megkaptuk, de a 2003, október 17-én
megtartott egyeztetés sem alaposnak, sem érdeminek nem bizonyult .
A fő kérdéseket tekintve hasonlóan eredménytelen maradt a 2004 . február 19-én
lebonyolított - Megyei Önkormányzat által koordinált - egyeztetés .

Miközben nem tudjuk, hogy a védetté nyilvánítás milyen szakaszában tart, szaporodnak
azok a jelek, amelyekből mindez már tényként jelenik meg, függetlenül az érintettek
tiltakozásától .

Tisztelettel várom Miniszter úr válaszát és érdemi közbenjárását!

Tisztelettel :

Farkas Imre
országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2004 . március 3 .
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