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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor mond le a Fidesz az újpesti erdőírtásról?" 

Miniszter Úr!

A Farkaserdő Káposztásmegyer egyik büszkesége, gyönyörű erdős terület, amelyhez fogható nem 
sok van ilyen közel a lakókörnyezethez. Újpest fideszes polgármestere, Wintermantel Zsolt ebből 
akar két hektárnyit kivágatni, hogy ott íjászközpont létesüljön, ahelyett, hogy egy erdővel nem 
borított területet jelölt volna ki erre a célra. A Fővárosi Közgyűlésben ugyan sikerült meghátrálásra 
kényszeríteni, de tervéről aligha tett le, hiszen a területet 15 évre már haszonkölcsönbe is adták az 
íjászszövetségnek. A haszonkölcsön nevével ellentétben ingyenes használatba adást takar, vagyis 
ebből a szerződésből a kerületnek egy fillérnyi haszna nem lesz, hacsak a két hektár erdő 
pusztulását nem tekintjük annak.

A polgármester ráadásul port hint a helybeliek szemébe, azt állítva, hogy a letarolásra kijelölt két 
hektár helyett majd háromszor akkora területen telepítenek erdőt. Erre a célra azonban sikerült egy 
olyan területet kijelölnie, ahol már most is 10-15 méteres fák állnak. A csereerdő telepítésének 
ígérete tehát egész egyszerű szélhámosság.

Miniszter úr, nyakunkon a klímakatasztrófa. Minden egyes fát, ami a globális fölmelegedésért 
elsősorban felelős széndioxidot megköti, meg kellene becsülnünk. Ehelyett önök valami egészen 
érthetetlen kéjes örömmel pusztítják a zöldterületeket. A miniszterelnök is két vezetővel ápol jó 
kapcsolatot az amerikai kontinensről: Trump elnökkel, aki kiléptette országát a párizsi 
klímaegyezményből és Jair Bolsonaro brazil elnökkel, aki első intézkedései egyikével esett neki az 
Amazonas menti esőerdőknek.

Kérdezem ezért miniszter urat:

Hajlandó-e a minisztérium végre tenni is valamit a természetes környezet védelmében, és ha igen, 



nem kívánják-e ezt a Farkaserdőnél kezdeni?

Budapest, 2019. június 6.

Varju László

Demokratikus Koalíció
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