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2021. évi ..... törvény 

a természetvédelmi területek védelme érdekében szükséges törvénymódosításokról

Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon
sajátos  és  pótolhatatlan  részei,  fenntartásuk,  kezelésük,  állapotuk  javítása,  a  jelen  és  jövő
nemzedékek számára való megőrzése kiemelt állami feladat, ezért a következő törvényt alkotja:

1. §

(1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

(Állami tulajdonban álló)
„a) védett  természeti  terület  elidegenítése  –  a  miniszter  egyetértésével,  legalább  azonos

természetvédelmi  értékű  védett  természeti  területtel  történő  csere  kivételével  –  nem
lehetséges,”

(2)  A természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  68.  §-a  a  következő  (8a)  és  (8b)
bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Helyi jelentőségű védett természeti terület vagy védett természeti érték elidegenítésére – a (8)
bekezdés a)  és b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén – kizárólag akkor kerülhet sor,  ha az
elidegenítéssel  a  védetté  nyilvánító  települési  –  Budapesten  a  fővárosi  vagy  kerületi  –
önkormányzat rendeletében egyetértett.

(8b)  Közalapítvány,  közérdekű vagyonkezelő alapítvány,  illetve az általuk fenntartott  intézmény
tulajdonába került  védett  természeti  területen  vagy védett  természeti  értéken e  törvény erejénél
fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn.”

2. §

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 12. §-a a
következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az állam által ingyenesen juttatott természetvédelmi
területet vagy védett természeti értéket az alapítvány nem idegenítheti el. Az alapítvány köteles a
természetvédelmi terület,  illetve a természeti érték fenntartására, kezelésére, állapotuk javítására,
illetve a jelen és a jövő nemzedékek számára történő megóvására.”

3. §

Hatályát veszti a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a
Magyar  Agrár-  és  Élettudományi  Egyetemért  Alapítvány és  a  Magyar  Agrár-  és  Élettudományi
Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény

a) 3. § (2) bekezdése,
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b) 4. § (11) és (12) bekezdése,
c) 5. § (3) és (4) bekezdése.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

E  törvény  rendelkezéseit  az  e  törvény  hatályba  lépése  előtt  folyamatban  lévő  ügyekben  is
alkalmazni kell.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat a természetvédelmi területek és egyéb természetvédelmi értékek jelen és jövő
nemzedékek számára történő megőrzését szolgálja. Erre pedig azért van szükség, mert a politikai és
gazdasági  érdekek  továbbra  is  fontosabbak  a  környezet-  és  természetvédelemnél.  A
természetvédelmi területek a legfontosabbak egy ország természetvédelmi rendszerében, hozzájuk
tartozik  az  élővilág  azon  része,  amit  meg  kell  védeni,  amit  nem lehetne  alávetni  a  gazdasági
érdeknek.  Ha  ezek  a  területek  magánkézbe  jutnak,  további  sok  ezer  hektáron  nehezül  meg  a
természetvédelmi szempontok érvényesítésének lehetősége, veszélybe sodorva a magyar emberek
közös  vagyonát  képező,  a  társadalmi  jólét  és  gazdasági  stabilitás  alapját  is  jelentő  természeti
erőforrásokat.

Értesülések szerint az Orbán kormány most  a Budapesti  Corvinus Egyetem Budai  Campusának
bezárására, és ezzel egyidejűleg az igen értékes 7,5 hektáros ingatlanának eladására készül, mellyel
együtt értékesítenék az intézményhez tartozó Budai Arborétumot is, amely tavaly volt 125 éves. A
volt Kertészeti Egyetem, ami a beolvasztás óta a MATE Budai Campusa nevet viseli, és a Villányi
és  a  Somlói  út  által  határolt  területen  helyezkedik  el,  nem csupán jelentős  profittal  kecsegtető
ingatlan,  hanem  komoly  tudomány-  és  kultúrtörténeti  érték  is.  A  Budai  Arborétum  a  hazai
gyűjteményes kertek egyik leggazdagabb élőnövény-gyűjteménye, növényállománya napjainkban a
nemzetközileg  elfogadott  Radó-féle  módszer  alapján  közel  25  milliárd  forintos  eszmei  értéket
képvisel, a területen több mint 2000 növényfaj található. A Budai Campus másfél százados oktatási
hagyománya,  az  ehhez  kiépített,  1975  óta  fővárosi  természetvédelmi  területként,  2005  óta
műemlékként  védett  Budai  Arborétum,  illetve  Budai  Campus  sokkal  többet  jelent,  mint  egy
fejlesztésre  alkalmas  budai  ingatlant.  Az  arborétumi  együttes  egyedülálló  értékeit  oktatók  és
hallgatók generációinak folyamatos szakmai munkája teremtette meg, illúzió azt gondolni, hogy az
egyetemi  oktatás  kiköltöztetésével,  esetleg  más  funkciók  ide  telepítésével  a  kert  értékei
megőrizhetők lennének.

A Demokratikus Koalíció elfogadhatatlannak tartja a budai természetvédelmi terület értékesítését,
mellyel  jelentős  oktatási  és  természeti  értékek tűnnének el.  Úgy látszik,  az Orbán kormánynak
semmi sem számít, se természetvédelem, se oktatás, se kultúrtörténeti jelentőség, se hagyomány, ha
oligarcháinak gazdagodásáról van szó.

Éppen ezért  a  törvényjavaslat  kifejezett  célja  ennek a  védett  természeti  területnek a  megóvása,
melynek  érdekében  a  természet  védelméről  szóló  törvény  módosítására  teszünk  javaslatot  oly
módon, hogy helyi jelentőségű védett természeti terület elidegenítésére kizárólag akkor kerülhessen
sor, ha az elidegenítéssel a védetté nyilvánító települési – Budapesten a fővárosi vagy kerületi –
önkormányzat határozatában egyetértett. A javaslat ezen felül elidegenítési és terhelési tilalmat ír
elő  a  közalapítványok,  a  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványok,  illetve  az  általuk  fenntartott
intézmények  tulajdonába  került  védett  természeti  területek  vagy  védett  természeti  értékek
vonatkozásában.
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Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019.  (III.  13.)  IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 

A  természet  védelméről  szóló  törvény  módosításában  általános  jelleggel  megtiltja  az  állami
tulajdonban álló védett természeti területek elidegenítését. A javaslat meghagyja azt a lehetőséget,
hogy kivételes esetben a miniszter egyetértésével, legalább azonos természetvédelmi értékű védett
természeti  területtel  történő  csere  esetén  lehessen  értékesíteni.  A  közalapítvány,  közérdekű
vagyonkezelő alapítvány vagy az általuk fenntartott intézmény tulajdonába került védett természeti
területen  vagy védett  természeti  értéken pedig  elidegenítési  és  terhelési  tilalmat  határoz  meg a
javaslat.

2. § 

A  közfeladatot  ellátó  közérdekű  vagyonkezelő  alapítványokról  szóló  2021.  évi  IX.  törvény
módosításában is átvezeti a természetvédelmi területekre vonatkozó elidegenítési tilalmat.

3. § 

A  javaslat  hatályon  kívül  helyezi  azokat  a  rendelkezéseket,  melyek  a  Magyar  Agrár-  és
Élettudományi Egyetemért Alapítványnak, illetve az egyetemnek juttatott ingatlanok tekintetében
meghatározott  műemlékvédelmi,  természetvédelmi  szabályok  alóli  kivételt  meghatározták.  A
módosítással  az  Alapítványra  is  vonatkoznak  a  szigorú  műemlékvédelmi  és  természetvédelmi
szabályok.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.

5. § 

Átmeneti rendelkezés.
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