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Natura 2000, mint idegen gazdasági érdek 
dr. Rigó Mihály 

okl. erdőmérnök 
okl. építőmérnök 

 
 
 
Tárgyalási alapként 
A mezőgazdák és az erdészek már akkor is óvták a természeti értékeket, amikor 
biológusok és főleg zöldek még a világon sem voltak. 
Napjaink egyik kulcsfogalma a fenntartható fejlődés. Az ezzel tartalmilag 
azonos fogalom egy erdészeti alapműben jelent meg 1713-ban. 
Az alapmű címe: Sylvicultura Oeconomoca, szerzője pedig H. C. von Carlowitz (1645-
1714.) A könyv címlapja: 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Carl_von_Carlowitz 
 
 
Natura 2000, aminek nekünk mondják 
„Európa természeti kincseinek helyzete napról-napra egyre fenyegetettebb. Egyes fajok 
állománya aggasztó iramban apad, illetve gyors ütemben tűnik el értékes természetes és 
féltermészetes élőhelyek sokasága. Napjainkban Európa emlőseinek majdnem a fele, hüllő-, 
hal- és madárfajainak pedig mintegy harmada veszélyeztetett.  
E drámai helyzet elsősorban a fajok fennmaradásához szükséges élőhelyek 
feldarabolódásának vagy eltűnésének következménye. Sok közülük az egyre intenzívebb 
földhasználati módok terjedésének, az infrastruktúrafejlesztéseknek (pl. útépítések) és a 
városias területek szakadatlan terjeszkedésének esik áldozatul. Alig néhány évtized alatt 
Európa értékes lápjainak felét csapolták le újabb termőföldek kialakítása érdekében. 
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Franciaország, Olaszország és Spanyolország homokdűneinek közel háromnegyede a 
tömeges turizmus következményeként tűnt el.” 
„Nemcsak a barnamedvéhez, a különféle pillangókhoz vagy az endemikus (bennszülött) 
növényekhez hasonló, ritka fajok vannak veszélyben. Az élőhelyek zsugorodása miatt az elmúlt 
húsz évben a közönséges házi veréb állománya is drámaian megfogyatkozott. Eltűnt Európa 
legtöbb fenyere, és vele együtt számos, ott elő faj is kihalóban van, mint például a fürge gyík 
vagy a bujkáló poszáta.” 
„A vonuló madarak széltében-hosszában átszelik Európát, amikor pihenő-, táplálkozó- és 
költőhelyet keresnek. Ha élőhelyeiket csupán a kontinens egyes területein védjük, a fajok 
túlélési esélyei óhatatlanul lecsökkennek.” 
„A Natura 2000 ilyen módon a fenntartható fejlődés elvet kívánja megvalósítani. Célja nem a 
gazdasagi tevékenységek leállítása, hanem azon feltételek meghatározása, melyek mellett a 
termelés tovább folyhat úgy, hogy egyben Európa biológiai sokféleséget is megóvjuk.” 
 „A Natura 2000 hálózat 1992-ben jött létre, amikor az Élőhelyvédelmi Irányelvet – a 
Madárvédelmi Irányelv után – elfogadták. Ez a két rendelet képezi az Európai Unió 
természetvédelmi politikájának alapját.” 
„A «környezeti megszorítások alá tartozó mezőgazdasági terület» meghatározás ma már 
kizárólag a Natura 2000 területekre vonatkozik. Segíti a gazdálkodókat abban, hogy 
teljesítsék az Élőhelyvédelmi és Madárvédelmi Irányelvek előírásait, és kompenzációt biztosít 
a jó mezőgazdasági gyakorlat normál követelményeit meghaladó, különleges feladatok 
elvégzéséért.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
„Az Európai Unió ökológiai hálózata 
 Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai 
hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és 
növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul 
kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához.” 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090 
 
„Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások  
A támogatás célja a nem termelő beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájérték 
fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása, 
az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének 
elősegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a 
környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás.” 
http://www.emk.nyme.hu/index.php?id=16393&L=1&id=16393 
 
„Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a 
hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi 
jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós 
direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles 
volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében 
területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a 
részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, 
élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A 
kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett 
területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 
millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban 
vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, erdők, ahol évszázadok óta 
gazdálkodás folyik.” http://www.natura.2000.hu/ 
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Területek az egyik szempont szerint: 

 
 
 
 
 
 
Területek a másik szempont szerint: 
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Területek együttesen: 

 
http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUVAT28/teruletfejlesztes.ppt#300,42 
 
 
 
 
Milyen arányban jelöltek ki hasonló területeket Európa más országaiban? 

 
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=eu&nyelv=hun 
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http://www.ikr.hu/cikkek/cikk3387.htm 
 
Mint látható, az a feladat, melyhez Magyarországon 21% kell, az Németországban 
13%-kal, Franciaországban 7%-kal, Angliában 12%-kal is megoldható! Vajon miért? 
Nincsenek esetleg folyóik, tengerpartjaik, élelmet és szaporodási helyet kereső 
vándormadaraik? Ha voltak egykor, kötelességük lenne a régi helyzetet visszaállítani, 
mint itt olvasható: 
„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE A VADON ÉLŐ MADARAK 
VÉDELMÉRŐL 
A biotópok és élőhelyek megőrzése, fenntartása és helyreállítása elsősorban az alábbi 
intézkedéseket foglalja magában: 

a) védett területek kialakítása; 
b) a védett területeken belüli és kívüli élőhelyek ökológiai szempontú fenntartása és  
kezelése; 
c) a tönkretett biotópok helyreállítása; 
d) biotópok kialakítása.” 

http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/EU_Tanacs_iranyelv_vadon-elo-madarak-
vedelmerol.pdf 
 
Látni szeretném az elvek megvalósulását pl. Franciaországban! 
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Milyen esetben is védenek valamit? 
„… hálózat legfőbb célja, hogy a sérülékeny élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi 
helyzetét természetes (európai) elterjedési területükön megőrizze – vagy szükség esetén – 
helyreállítsa.”  http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
E szerint védeni kell azt, ami van. 
Én nem úgy emlékszem, hogy Franciaország egy sivatag, melyben nem vagy csak 
ilyen kis arányban fészkelnek madarak!  
„A világháborút követően a gazdálkodás intenzívebbé tételére és modernizálásra ösztönözték 
a gazdálkodókat, hogy így is növeljék a termés mennyiségét és a hatékonyságot. 
Monokultúrákat telepítettek, megnövelték a parcellák nagyságát, bővítették az állattartó 
gazdaságokat, növényvédő szereket és műtrágyákat kezdtek alkalmazni.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
Ha esetleg az előbbi miatt mégis, akkor nem kellene ott is az ország területének 
21%-át kijelölni védett területnek, hiszen lenne mit helyreállítani az előbbi idézet 
szerint. Tud valaki arra példát, hogy visszaminősítették ezeket a területeket pl. 
Franciaországban? 
„Egy további óvintézkedés gondoskodik a kiemelt jelentőségű – azaz különösen 
veszélyeztetett, illetve sérülékeny – élőhelyeknek vagy fajoknak otthont adó természeti 
területet érintő tervek és projektek vizsgálatáról.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
A második elvük szerint védeni kell a különösen veszélyeztetetteket, tehát azokat, 
melyekből kevés és egyre kevesebb van. 
„A Tanács 92/43/EGK irányelve 
a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről az érintett fajok 
újbóli elszaporításával és visszahonosításával 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/A_Tanacs92-43-EGK_iranyelve.pdf 
 
Franciaországban hogyan akarnak elszaporítani egy fajt, ha nem jelölnek ki számukra 
területet, esetleg hová akarják az elüldözött fajaikat visszahonosítani? Átköltöztetik 
őket hozzánk? Valamelyik üres lakóparkba? 
„… az irányelvek mellékletein szerepel jó néhány olyan faj is, melyek Nyugat-Európában 
megritkultak, de Magyarországon még erős állományuk létezik, és a korábbi védetté 
nyilvánítások során nem szolgáltak a kijelölés szempontjául. (Ilyen a szarvasbogár, a 
remetebogár, mocsári teknős, a tövisszúró gébics, az örvös légykapó, kisfészkű aszat, pannon 
gyertyános-tölgyes stb.). A fogyatkozó nyugat-európai állományok megerősítésében éppen a 
még nem veszélyeztetett kelet-európai törzsállományok még hatékonyabb védelmük révén 
kiemelt szerepet játszhatnak, így az Európai Unió általános természetvédelmi célkitűzéseinek 
akkor felelünk meg, ha e nálunk még nem veszélyeztetett fajok területi-élőhelyi védelmére is 
az eddigieknél jobban odafigyelünk.” 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090 
 
„Az élővilágvédelmi irányelv mellékletén szereplő, kiemelt jelentőségű bennszülött fajaink 
például a magyar kökörcsin, a pilisi len, a magyarföldi husáng, a magyar vakcsiga és a 
rákosi vipera. A közösségi jelentőségű élőhely típusok közül 46, növényfajok közül 36, 
madarak közül 91, egyéb állatfajok közül 105 fordul elő Magyarországon számottevő 
állományban, melyek hazai állományai kapcsán területeket kellett kijelölnünk.” 
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=moon&nyelv=hun 
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Azaz végül természetesen védik azokat, amelyekből sok van valahol. Csak remélni 
tudom, hogy ezekből rövidesen jól el fogjuk látni pl. Angliát szarvasbogárral, 
tövisszúró gébiccsel, esetleg mocsári teknőssel. Magyarul: bármit le lehet védetni, ha 
kevés van, ha sok van, ha átlagos van. Dönthetnek a döntéshozók kényük-kedvük 
szerint. 
 
 
Hol is vannak a magyar védterületek? 
A magyarországi naturás területek halvány foltokként jelölve (figyelem: ezek lettek, 
ezek kivonásához asszisztáltunk, az EU által szigorúan védett földek): 

 
http://geo.kvvm.hu/tir/ 
 
Hasonlót hogyan is jelöltek pl. Franciaországban? 
„A nagy biológiai sokféleség gyakran jár alacsony gazdasági termelékenységgel, ezért a 
Natura 2000 mezőgazdasági területei többnyire marginális fekvésűek. Tipikus példái ennek az 
alpesi kaszálók és legelők, az alföldi sztyepprétek, a dehesas/ montados neveken ismert ibériai 
örökzöld tölgyes ligeterdők, a fenyérek vagy a láp- és mocsárrétek. E térségekben a jelenlegi 
művelési módok feltehetően megfelelnek a természeti területek szükségleteinek, így biztosítani 
kell fennmaradásukat. A Natura 2000 területei közé való jelölésük elősegítheti az itt 
folytatható tevékenységek felvirágzását, mivel társadalmi értékükre, illetve a fenntartásukra 
vagy újraélesztésükre igénybe vehető EU-támogatásokra irányítja a figyelmet.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
Erős a gyanúm, hogy nálunk nem egészen követték ezeket az elveket. Persze a 
marginális fekvést el lehet érni a termelő pénzügyi ellehetetlenítésével is. Elég, ha 
bebizonyítják a paraszt embernek, neki semmit sem éri meg termelni. Önköltség 
alatti vételi árat kell csak neki ajánlani a termékeiért. Sajnos azonban nemcsak 
Natura 2000 területek vannak Magyarországon. Szinte követhetetlen az ilyen-olyan 
védettségi fokozatba sorolható területek listája. Egy példa: 
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http://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=plenaris 
 
Rosszul látszanak az előbbi térképen a folyó-menti sávok, melyek természetesen 
ökológiai folyó részei! Ember legyen a talpán az, aki a maradék területen 
termelni vagy főleg építeni tud. Komoly lecke a konfliktusmentes folyosó 
megtalálása, ráadásul a folyóinkat a zöldfolyosóikkal a „zöldek” hidakkal 
keresztezhetetlenné tették! 
 
 
A farizeus EU.  
Élőlénynek számít-e az ember? 
„…a közönséges házi veréb állománya is drámaian megfogyatkozott.”  
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
Engem is nagyon aggaszt ez a jelenség! De mi a helyzet a magyar ember 
„állományával”? 
„Egyes fajok állománya aggasztó iramban apad, …” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
Szerintem a Földön az ember is fajnak számít, mely legalább annyi védelmet 
érdemelne, mint a csíkos szöcskeegér, vagy a nagyfülű denevér. 
Ezzel szemben mit tapasztalunk kis hazánkban? 
 
a) Európa legbetegebb állama vagyunk, testileg is, lelkileg is. 
 
b) élelmiszereink lényegében vegyszer keverékek, oldatok. 
Az E-kódok minden élelmiszerünkben nagy mennyiségben fordulnak elő. Ma már a 
kenyér sem kenyér, hanem az alábbi kategóriákba eső vegyszerek keveréke, 
melyeket az EU egyébként engedélyezett. 
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http://www.hazipatika.com/keresok/e_szam?HPID=3B480FED-9D3B7E39-32ECE8CF-6BA5351D 
 
Aki ennél alaposabb listát szeretne látni, elképedhet az alábbi helyen. Ebben a 
táblázatban szerényen azt is jelzik, hogy milyen mellékhatásra lehet számítani. 
http://www.szkarabeusz.hu/Eszamok.html 
 
c) Senki sem vizsgálja viszont azt, hogy ezen „élelmiszerek” együttes hatása az 
emberben mit okoz, hiszen ne csak kenyéren él az ember! 
 
d) Ivóvizünk, mely az egyik legfontosabb élelmiszerünk, tele van ki nem szűrt 
gyógyszermaradékokkal, hormonokkal. 
 
e) Akit sikerült a „fejlett vegyipar” ezen ágával, ezekkel a katyvaszokkal 
megbetegíteni azt várja tárt karokkal a „fejlett vegyipar” másik ágának 
haszonélvezője, a gyógyszer maffia, az emberen elkövetik mindazt, amit a „fejlett” és 
az EU által szintén nem eléggé ellenőrzött vegyipar el tud az ember ellen követni. 
Erről a témáról ma már könyvek olvashatók. Mit tesz ez ellene az EU? 
 
f) 1956 óta nem születhetett meg 6-7 millió magyar kisgyerek, mert még az előtt ki 
lettek végezve, hogy nevük lett volna. Ehhez csak a halál ideológiáját kellett sugallni 
és a gazdasági környezetet olyanra beállítani, amely a gyerekáldásból iszonyú terhet 
csinált, egy olyan Európa végzi ki ártatlanjait, amely amúgy a gyilkosok védelmére 
kitalálta a halálbüntetés betiltását. 
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g) A megszületettek közül évente kb. 100 csecsemőt még legyilkolunk, mely jól 
illusztrálja az EU tagállam lakóinak mentális állapotát. 
 
h) Országunk lakossága évről évre fogy, évente kb. 20.000 fővel. Ez sem a jólét, a 
biztonság, a jókedv jele. 
 
i) Akik megszülethetnek, nagy valószínűséggel munkanélküliek lesznek, az európai 
profitmaximálás jegyében.  
 
j) A „fejlett vegyipar” következő említésre méltó terméke a GMO, azaz a 
géntechnológiával módosított élőlény. Az egyik faj génjének egy darabját beviszik 
egy másik fajba. Lehet növényt növénybe, baktériumot növénybe, vírust növénybe, 
majd állatba, végül a emberbe. Így tud a kukorica minden sejtje mérget termelni a 
kukoricabogár ellen. Ezt a kukoricát, szóját azután megeszi a sertés, a marha vagy 
közvetlenül az ember (a szója már ma is alapanyaga egy csomó emberi 
tápláléknak!). Senki sem tudja, hogy mi lesz a várható következmény, hiszen ezek a 
kísérletek sok időt kérnek és költségesek, melyek nem illenek be a profitmaximálás 
elvébe, azaz: kísérleteznek rajtunk, mint az állatkísérleteknél is szokásuk. Az EU mai 
vezetése ettől sem tudta megvédeni tagállamait! 
A GMO növény az olajra, a vegyszerre, a nagyon kevés embert foglalkoztató, a kevés 
növényfajt nagy területen termelő, agyongépesített, iparosított mezőgazdaság 
kelléke. Ez a mezőgazdaság megszünteti a tájfajtákat, kiírtja a talaj 
megszámlálhatatlan mikroorganizmusát (vírusok, baktériumos, paránylények), mely 
miatt a talaj megszűnik talajnak lenni! Azaz felszámolja a biológiai sokféleséget, a 
biodiverzitást, amit amúgy a Natura 2000 elvei között kötőszó gyakorisággal hirdet! 
Itt nem számít? Kettős megint a mérce? A GMO növényekkel lefertőzi a nem GMO 
növényeket. A beindított folyamat vezérelhetetlenné vált az EU gyengesége miatt. 
Mindennek a végén pedig mi vagyunk. Alapműként ajánlom megnézni, elolvasni: 
http://videa.hu/videok/nagyvilag/gmo-QbCuuIJ0MylyFzek 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_kormany_hadat_uzent_a_gmo-nak/2312661/ 
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/erosodik_a_vita_illuzio_a_gmom
entes_agrarium/ 
http://magyarnarancs.hu/publicisztika/mentes_vagy_menthetetlen_-
_hova_vezet_a_kormanyzati_gmo-strategia-76678 
http://mkk.szie.hu/dep/genetika/pdf/Heszky/Tanuljunk_IV_4.pdf 
http://gmo.kormany.hu/ 
http://index.hu/tudomany/gmo200/ 
 
k) „Megfagyni emberi jog?” 
„Utcán élni az Alkotmánybíróság szerint emberi jog, …” 
http://hetivalasz.hu/itthon/megfagyni-emberi-jog-58262/ 
 
l) Gyermekéhezés és több milliós koldus, amire évtizedek óta nem volt 
Magyarországon példa! Bármelyik alábbi számot tekintjük igaznak, ez 2013 
Európájának legnagyobb szégyene! Ezt a szégyent, aljasságot az elmúlt 22 
„rendszerváltásos” év és az EU-hoz való csatlakozás hozta létre! 
„Hazai és nemzetközi intézmények felmérései szerint ugyanis jelenleg Magyarországon 
40.000 gyermek éhezik, sokan közülük az óvodai, iskolai napköziben jutnak meleg ételhez. E 
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gyermekek számára a legveszélyeztetettebb időszak a hétvége és az iskolai szünetek tartama. 
Király Gábor, a Gyermekétkeztetési Alapítvány elnöke elmondta: „A Karácsony időszakát 
pedig a szegény családok lelkileg is nehezen élik meg. Nehéz a szülőknek elfogadni, hogy 
nincs pénz ajándékra, de még nehezebb, hogy sok esetben meleg vacsorát sem tudnak adni a 
gyerekeknek!””  http://www.168ora.hu/itthon/40-ezer-gyerek-ehezik-meg-tobb-fog-86641.html 
 
„Magyarországon 30 ezer gyermek éhezik, 130 ezer alultáplált, 380 ezer mélyszegénységben 
él. Jelenleg 30 ezer ember hajléktalan, 100 ezer családot kilakoltatás fenyeget, 1 millió 
állampolgár él olyan lakásban, ami a bank tulajdonában van.” 
http://indavideo.hu/video/Peticio_a_gyermekehezes_ellen 
 
„A KSH legfrissebb adatai szerint 3,7 millióan élnek a létminimum alatt.” 
„A gyermekek a legveszélyeztetettebbek, azok a hátrányos kistelepülésen élő gyerekek, ahol a 
családban egyetlen kereső sincs.” 
„A felmérések szerint a gyerekes családok 70 százalékának a hónap végén már nincs pénze.” 
http://atv.hu/cikk/20110803_brutalis_szamok_legalabb_egymillio_ember_nyomorog_magyarorszagon_video?so
urce=hirkereso 
 
„Magyarországon a lakosság közel mint 7%-a nyomorszinten él. Az e családokban élő 
százhúszezer gyerek közül húszezernek egyszerűen a fizikai léte múlik azon, hogy az 
iskolában, óvodában kedvezményesen, illetve ingyenesen jutnak ennivalóhoz.” 
http://www.eletforma.hu/szines_hirek/magyarorszagon_a_lakossag_7a_nyomorszinten_el/ 
 
„Az országban közel négymillióan élnek a létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi 
szegénységben, és bizony közel félmillióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban.” 
http://www.stop.hu/belfold/kozel-negymillioan-a-letminimum-alatt-kozel-felmillioan-
melyszegenysegben/1098146/ 
 
„A miniszter 1-1,5 millióra becsülte a Magyarországon mélyszegénységben élők számát.” 
http://mno.hu/belfold/a-melyszegenyseg-egyik-ellenszere-a-szocialis-foldprogram-1111960 
 
A mélyszegénység magyarul a nyomor, csak így korrekt politikailag. Vannak 
gyerekek, akik hétvégén otthon nem esznek főtt ételt, majd hétfőn kiesnek az 
iskolapadból az éhség miatt, miközben ma Magyarországon csak önköltség alatt lehet 
eladni bármilyen mezőgazdasági terméket. 
 
m) Meg kellene nézni a vidék lakásállományát, ha úgy tetszik a nem védett emberi 
faj „fészkelőhelyeit, költőhelyeit, vagy ha úgy tetszik: biotópját”. Mi mindent 
kénytelenek lakásnak nevezni jó magyarjaink? A putri volt sajnos ezek neve, a 
borzalmas pénztelenség miatt. Szinte a teljes vidéki lakásállományt újra kellene 
építeni. 
Ugyanakkor melegség öntheti el szívünket, hiszen hála az EU-nak, a tojótyúkjaink jól 
fognak élni. Legalább ennyit nem kérhetünk az embernek is? 
„A hagyományos ketrecek tilalmáról 1999-ben elfogadott irányelv szerint (1999/74/EK) 2012. 
január 1-jétől a tojótyúkoknak a jelenlegi 550 négyzetcentiméter helyett legalább 750 
négyzetcentiméter ketrecterületet kell biztosítani, és a ketrecben minden állatnak 15 
centiméteres ülőrudat kell elhelyezni. Gondoskodni kell korlátozás nélkül használható, 
tyúkonként legalább 12 centi hosszú etetővályúról és minden szárnyasnak két szelepes vagy 
két csészés itatóhoz kell hozzáférnie. Ezen felül a ketreceknek tojófészket és alommal ellátott 
kaparóteret is tartalmaznia kell.” 
http://magyarmezogazdasag.hu/hu/irasok/tamogatas-tojotyuk-ketrecek-korszerusitesehez 
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Az EU szerint a tojótyúk nem lakhatna ott és olyan körülmények között, ahol az EU 
tagja, a magyar ember lakik! 
 
n) Mégis, mintha egy esetben madárnak néznek bennünket: a magyar fizetések 2004 
óta sem tudtak a híres EU átlagszintjéig eljutni! Lenne itt még a kígyózó korpafű 
mellett egy és más védeni való!  
 
Az EU a vakcsiga és az éhező gyerek gondjainak mérlegelése után a 
vakcsigát védi! Ez képmutatás, hazugság. Amikor ekkora egy társadalom 
gondja, az erők a Natura 2000 területek érdekeit szolgálják. A naturás EU 
álszent, képmutató! Az „Europa 2020” program a Natura 2000-hez képest 
erőtlen, jelzés értékű, holott éppen fordítva kellene lenni. Mindennél 
fontosabb az ember boldogulása, jóléte, minden egyéb csak ez után 
következhet! Legyen közösségi szempontból jelentős faj az ember, 
kerüljön föl a védettek listájára, a különlegesen védendők közé! 
 
 
Milyenek Magyarország mezőgazdasági adottságai? 
A mezőgazdasághoz igen sok dolog kell, de főleg föld! 

 
http://w3.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Weisz%20M/Agr.gazd/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gt
an.pdf 
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Még izgalmasabb a kép egy másik mutatószám szerint, ha a szántóterületet nézzük: 
 

 
http://w3.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Weisz%20M/Agr.gazd/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gt
an.pdf 
 
 
Milyen Magyarország gazdasági környezete 
Egészen más, ha nyugat, és más, ha kelet felé nézünk. 
Kupa Mihály úr, volt pénzügyminiszter, egykori TV nyilatkozatában kijelentette, hogy 
a Magyarország keleti határtól Japánig a fél világ éhezik, rosszul ellátott. Sajnos, ez 
ma is igaz. 
Mi nem tudnánk – még az előbb bemutatott – igen kedvező mezőgazdasági 
adottságaink szerint sem jóllakatni ezt a hatalmas létszámú népséget, azaz nem 
tudnánk annyit termelni, amennyit ezek a népek meg ne vennének. Adjanak olajat, 
gázt, fát, követ, vasúti kocsit, metrót, trolit, gépet, bármit cserébe. Arról nem is 
beszélve, hogy a régi, önként feladott piacainkat örömmel és azonnal betöltötte az a 
nyugat, az az EU, mely bennünket ettől óvott. Érdekes módon még a fizetési 
gondokat is meg tudták oldani, csak véletlenül éppen mi nem. Sőt gyorsan 
leszerelték, leszereltették az élelmiszeripari kapacitásainkat, a konzervgyárakat, 
hűtőházakat, cukorgyárakat stb., nehogy véletlenül visszamenjünk, persze minden 
bizonnyal ismét a mi érdekünkben. Mi ugyanezeken a földjeinken védjük csak az 
őrgébicset. De nem, mi oda akarunk minden áron szállítani, az EU-ba, mely szenved 
a saját túltermelésétől. Ésszel fel nem fogható! Nem termelőnek kellettünk, hanem a 
felesleg felvevőinek! 
 
 
Felvevő piacnak kellettünk, nem termelőnek! 
A Natura 2000 bevezetéskori gazdasági környezet  
A gödöllői egyetem Agrárgazdaságtan I. 2004. jegyzetéből: 
(CAP=Közös Agrárpolitika) 
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1958 - 1970. között, a CAP kiépülése: 
 

 
 
[...] 
 

 
 
[...] 
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Vagyis: megfelelő jövedelem biztosítása, exporttámogatás, világpiacinál magasabb 
belső árak, világpiaci ártól elszakított árak, mesterségesen magasan tartott árak, 
felesleges termék, állami készletezés.  
Eredmény: a termelés meghaladta a belső piac igényét, azaz túltermelés lett.  
Megjelenik a TANÁCS 79/409/EGK (1979. áprilisi 2.) sz. irányelve a vadon élő 
madarak védelméről. Ez lényegében már termőterület-kivonás volt a termelésből. 
 
1980 - 1992. között, a CAP korrekciós szakasza: 
 

 
 
Vagyis: megszorító ár, árbefagyasztás, növekvő exporttámogatás, termelt mennyiség 
behatárolása, kvótarendszer bevezetése, területpihentetés, prémium fizetés a kivont 
terület után. 
Eredmény: a felemás, egymás ellen ható intézkedések miatt a termelés fokozódása. 
Naturás elem a területkivonás a termelésből és ezért fizetés! 
 
1992 - 1999. között a CAP reform szakasza: (a TANÁCS 92/43/EGK (1992. május 
21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények 
védelméről, mely újabb termőterület kivonás.) 
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[...] 
 

 
 
Azaz: árcsökkentés, a piaci egyensúly megteremtése, állatsűrűség csökkentése 
pénzért, erdősítési támogatás, agrár-környezetvédelmi rendszer, termeléskorlátozás, 
intervenciós készletek csökkentése, kompenzáció fizetése, a legjobb termelők kapták 
a legtöbb támogatást. 
Eredmény: a felemás intézkedések felemás eredményt hoztak. 
Az erdősítés támogatása, a termeléskorlátozás ismét eleme lesz a Natura 2000-nek. 
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2000 - 2006. között, az AGENDA 2000, (a magyar belépés: 2004. V: 1.): 
 

 
 

 
 
Azaz: környezetvédelmi szempontok beépítése a közös agrárpolitikába, a 
fenntartható mezőgazdaság, gazdálkodóknak helyettesítő és alternatív jövedelem 
biztosítása. Vagyis termeléscsökkentés, minden eszközzel. 
Eredmény: még mindig ne érték el azt a termeléscsökkentést, melyet szerettek 
volna. 
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2006 után, a CARPE: 
 

 
 
Azaz: vidékfejlesztés (tehát nem csak a termeléssel kell foglalkozni az eddigi 
termelőknek), alternatív mezőgazdasági stratégiák (az iparszerű mezőgazdaság 
helyett, mellett), termelési extenzifikáció (az intenzifikáció helyett). 
Ugyanez a Magyar Agrárkamara szerint: 
„A közös agrárpolitika (KAP) 2003-as reformja előtt a közvetlen mezőgazdasági 
támogatások termeléshez kötötten jutottak el a gazdálkodókhoz, a támogatás feltétele a 
mezőgazdasági termékek előállítása volt. …. 
2003-ban azonban gyökeresen átalakult a közvetlen támogatások rendszere. A régi 
tagállamokban alkalmazott ún. standard rendszert az összevont gazdaságtámogatás (Single 
Payment Scheme, SPS) váltotta fel, míg az új tagállamok számára az egyszerűsített 
területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme, SAPS) jelenti a közvetlen kifizetések 
elosztási rendszerét.” 
http://www.kolcsonosmegfeleltetes.hu/ 
 
Hogy mi a SAPS magyarul? 
„A támogatásban részesülő területeken nincs művelési kötelezettség, …” 
http://www.szilberhorn.com/teruletalapu-tamogatas.html 
 
„PÉLDA: A termelő 12,35 hektáron rozst, 8,25 hektáron rizst termel és 23,10 hektár legelővel 
is rendelkezik. Ezekre a területekre benyújtotta területalapú támogatási kérelmét. A termelő 
az egységes területalapú támogatási jogcímen a következő támogatási összegre jogosult …: 
12,35 ha + 8,25 ha + 23,10 ha = 43,70 ha 
43,70 ha × 70,22 EUR/ha = 3068,61 EUR” 
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200409/1_melleklet_tajekoztato.pdf 
 
A termelő által kapott pénz független lett a termelt mennyiségtől. A terület nagysága 
a lényeg. Ezzel megint a túltermelés ellen, a termelés csökkentése felé terelik a 
gazdákat. Mit várnak el ezért a pénzért? 
„Egységes területalapú és Kiegészítő nemzeti támogatásra jogosult az a terület, amelyet 
„Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotban” tartanak.” 
Ez mit jelent: 
„- Eróziónak kitett területeken, tavaszi vetésű növények előtt talajvédelmet szolgáló 
talajfedettség biztosítása 
- Erózióval veszélyeztetett területen rétegvonalas talajművelés alkalmazása 
- Erózió ellen kialakított teraszok megőrzése 
- 12%-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos 
- Természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok (sövények, táblaszegélyek stb.) 
megőrzése 
- Vetésváltás alkalmazása a térség agro- ökológiai adottságainak figyelembevételével 
- Betakarítást követő tarlóhántás, illetve tarlóápolás alkalmazása 
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- A tarló égetése tilos, kivéve növény-egészségügyi hatósági elrendelés Esetén 
- Termőföld hasznosítási irányának megfelelő gépek, eszközök alkalmazása 
- Periodikus mélyművelés alkalmazása 
- Szántóterületek művelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása 
- A tájképet alkotó természetes elemek megőrzése 
- A természetes gyepterületek megőrzését biztosítani kell 
- Nem kívánatos lágy- és fás szárú növények mezőgazdasági területeken történő 
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni 
- A gyeptípusnak megfelelő kaszálással vagy állatlétszámmal történő hasznosítás, illetve 
legalább évente egyszeri tisztító kaszálás végzése 
- A gyepterületek természetes termőképességéhez igazodó legeltetést kell folytatni” 
http://www.fvm.gov.hu/doc/upload/200409/1_melleklet_tajekoztato.pdf 
 
Talán világos:  

 Mindent megpróbáltak a túltermelés ellen tenni: árbefolyásolás, 
termőterület csökkentés. Mi viszont jöttünk az EU-ba, a kiváló 
mezőgazdasági termőföldekkel, nagy termelői kapacitással. 
Írhatnám: Dunára vizet! 

 Természetesen tévedhetek, de vajon csökkenti-e a termőterületet a 
Natura 2000? A természet-közelinek nevezett gazdálkodás ugye nem 
azonos az intenzív, iparszerű gazdálkodással? A nem időben 
végezhető mezőgazdasági munkák előírása talán nem növeli a 
hozamokat. 

 Miközben itthon évtizeden át a piac mindenhatóságáról, a piac 
szabályzó szerepéről trombitált a média, a hazai „mi tudjuk” 
kollaboránsok hada, a tervgazdaságot meghazudtoló módon, erős 
állami befolyásolással termelt az EU! Becsaptak bennünket, ekkor is. 
Senki sem tartotta fontosnak felvilágosítani a magyar társadalmat? 
A hazugságokra, félrevezetésekre kezd fény derülni. Nincs a 
folyamatnak felelőse? 

 A Natura 2000 ilyen megvalósítása a magyar gazdaság lefojtásának, 
jelentéktelenné tevésének lett az eszköze, de nem természeti 
csapásként, hanem emberi álnokságból. 

http://w3.georgikon.hu/tanszekek/agrargaz/Tananyagok/Weisz%20M/Agr.gazd/Agr%C3%A1rgazdas%C3%A1gt
an.pdf 
 
Itthon a befolyásolást természetesen átvették, a belépés után, neve: agrárpiaci 
rendtartás lett, mely elég jól kifejezi a lényeget, szemben liberális hadovával, melyet 
hallhattunk. 
„agrárpiaci rendtartás: a termékek sajátos termelési és piaci viszonyaiból adódó 
szabályozási rendszer” 
„kvóta: az a szabályozási rendszerbe vont termék- vagy árumennyiség, illetőleg termőterület, 
amely külön jogszabályban kerül meghatározásra, és amelyhez minőségi kikötés is 
elrendelhető” 

„Az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere 
6. § (1) A törvény alkalmazása során a piacszabályozásban az alábbi piacszabályozási 
eszközök vehetők igénybe: 

1. intervenciós ár; 
2. irányár; 
3. alapár; 
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5. intervenciós felvásárlás; 
6. magántárolási támogatás; 
7. állami készletezés, állami készlet értékesítése, feldolgoztatás, bértároltatás; 
8. közraktári támogatás; 
9. krízislepárlási intézkedés; 
16. kvóta meghatározása; 
17. termelési önkorlátozás; 
18. közvetlen termelői támogatás; 
19. a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezet támogatása; 
21. termelő kapacitások csökkentéséhez nyújtott támogatás; 
22. belföldi szociális célú élelmiszer-segélyezéshez nyújtott támogatás; 
23. egyes termékek állati takarmányozási célú, illetve élelmiszer-ipari felhasználására 

adott támogatás; 
24. a piacra jutást elősegítő agrár-környezetvédelmi költségek és a biogazdálkodás 

támogatása; 
25. közösségi agrármarketing támogatása; 
26. élelmiszer-biztonság, minőségbiztosítás támogatása; 
27. termelés- és kereskedelem-finanszírozási eszközök (kamattámogatás, exporthitel-

támogatás és exporthitel-biztosítás támogatása); 
29. egyes termékek minőségvizsgálati támogatása; 
30. informatikai támogatás; 
33. a termék megsemmisítése; 
34. import kezdeményezése, taktikai célú importvásárlás lebonyolítása és e termékek 

szükség szerinti kedvezményekkel történő forgalomba hozatala; 
35. egyéb, a miniszter által külön jogszabályban meghatározott eszközök. 

http://gtr2.uw.hu/2003evi16tv.htm 
 
A 35. pont ezek után egyértelműen a Natura 2000 területek kijelölése volt. Szó nincs 
tehát a madárkákról, a kacagóbékák, a házi görény védelméről. Ez mind csak ürügy, 
hivatkozási alap. Ismét a báránybőrbe bújtatott farkas esete, mely eddig is jellemzője 
volt bizonyos „zöld” csoportoknak. 
A szakember szerint is szűkülnek a gazdálkodók és a gazdálkodás lehetőségei: 
„Az ország 21 százaléka  
Az Unió területének 17 százaléka Natura 2000-es védettségű. Szlovéniában és Bulgáriában 
35, Szlovákiában 29 százalék, az Egyesült Királyságban és Dániában viszont 10 százalék alatt 
marad ez az arány. Magyarország területének közel 21 százaléka került ebbe a kategóriába. 
„A nyugat-európai gazdák nevetnek rajtunk, mert ennek a nagy arányú területvédelemnek az 
a következménye, hogy szűkülnek a gazdálkodók lehetőségei, ez pedig újabb versenyhátrányt 
okoz" – mondta erről a fönt említett fórumon Kispál Ferenc, a megyei agrárkamara elnöke.” 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/termeszetvedelemben_sem_ismerunk_merteket/2313104/ 
 
„Az Európai Unió közös agrárpolitikája a mezőgazdasági termelés számos területén alkalmaz 
különböző mennyiségi korlátozásokat.” 
„A termelést befolyásoló kvóták bevezetésére a 80-as évektől került sor, amikor az EU-n belül 
a hatékonyság növekedésből fakadó túltermelés már olyan mértékűvé vált, hogy azt a 
"hagyományos" eszközökkel (pl. intervenciós készletek, támogatott export) már nem tudták 
ésszerűen levezetni.” 
„1. A termésmennyiség behatárolása  
Az egy-egy tagország által adott gazdasági évben előállítható termésmenynyiséget szigorúan 
korlátozzák [tej, cukor (beleértve az izocukrot is), dohány].  
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Ezekből a termékekből az országos kvótákat meghatározott szabályok szerint osztják le az 
egyes termelőkre. A kvóták betartását szigorúan ellenőrzik; túllépés esetén szankciókkal 
sújtják mind az egyes országokat, mind az egyes termelőket (pl. következő évi kvóta 
szűkítésével, pénzbüntetéssel). Az utóbbi években a kvóták egyre inkább átruházhatóvá, adás-
vétel tárgyává váltak. A tejkvóta pl. egyre inkább beépül az eszközértékbe, akár a teljes 
farmérték 30%-a erejéig.  
2. Területi mennyiségi korlátozás  
A megengedett vetésterületet szigorúan korlátozzák az olajmagvaknál, az EU és az USA között 
kötött nemzetközi megállapodás alapján. Lazább (részleges) területi korlátok érvényesek a 
gabonatermelésre, a fehérjenövényekre (pl. bab, borsó, csillagfürt, olajlen), a szőlőre (pl. a 
kivágás és telepítés aránya, a minőségi bortermelés maximális hektáronkénti átlagtermése). 
Az ugaroltatási előírásokhoz kárpótló kifizetések kapcsolódnak.  
3. A támogatott állatlétszám korlátozása  
Ez a fajta korlátozás vonatkozik például a húsmarhára és anyajuhra (a támogatott 
országkvóta megállapítása, és egy-egy gazda esetében a legnagyobb támogatott állatlétszám 
meghatározása).  
… 
http://www.omgk.hu/pages/euag/EA9606/vl.html 
 
A Natura 2000 területeket mindig ebben a gazdasági környezetben szabad 
és kell tárgyalni. Ezt meg kell ismertetni a magyar társadalommal is. Rá 
kell mutatni itt is tőke, a pénz, a multik hatására, szerepére. 
 
A Natura 2000 európai és hazai bevezetési „módjai” 
„A FIDESZ-KDNP Frakciószövetség véleménye a Natura 2000 területi kategória és kifizetési 
rendszer magyarországi bevezetéséről, annak konfliktusairól és a teendőkről, 2008. 
Összeállította: Ángyán József egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, országgyűlési 
képviselő (FIDESZ)  
Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet” 
„A kijelölt Natura 2000 területek mintegy 1,96 millió hektárt tesznek ki, mely az ország 
területének 21%-a. Az európai ökológiai hálózat magyarországi területein 467 különleges 
természet-megőrzési területet – összesen 1,41 millió ha - jelöltek ki, míg 55 különleges 
madárvédelmi területet határoztak meg 1,36 millió ha kiterjedésben. E két területtípus 
átfedése közel 41%. A Natura 2000 hálózat részben a védett természeti területek már meglévő 
hálózatára épül (a jelölt területek 37%-a), de eddig még nem védett területek is részét képezik. 
Natura 2000 terület alá tartozik 480.000 ha legelő, 520.000 ha szántó, és valamivel több mint 
770.000 ha erdőterület. A területek térképi szemléltetését” 
1. „A RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KONFLIKTUSOK 
A fenti célokat szolgáló Natura 2000 rendszer bevezetése az EU tagállamok többségében 
többé-kevésbé konfliktusmentesen zajlott illetve zajlik. Úgy látjuk, hogy ezt három kulcspont 
megfelelő kezelése és előkészítése, a társadalmi partnerség magyarországihoz képest 
lényegesen fejlettebb állapota tette illetve teszi lehetővé. Ezek a neuralgikus pontok az 
alábbiak. 
1.1. A területkijelölés (az aláhúzások – RM-tól) 
A Natura 2000 területek lehatárolását az EU tagállamaiban a célokat, a gazdálkodási 
következményeket, a várható korlátozásokat és az ezért felkínált kompenzációs kifizetéseket 
tisztázó, széles körű társadalmi párbeszéd, az érintettekkel folytatott partnerségi 
érdekegyeztetés előzte meg. Ezt követően a területek konkrét lehatárolása is a társadalmi 
partnerekkel közösen, az érintett területeket tulajdonlók illetve használók, a gazdálkodók és az 
önkormányzatok bevonásával történt.  
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Magyarországon ezzel szemben a 275/2004 (X.8.) továbbá a 2001/2006 (X.2.) számú 
kormányrendelet ezek nélkül a megelőző lépések nélkül vezette be a rendszert, a területeket 
kijelölte, lehatárolta, az EU felé lejelentette, majd a közösségi jóváhagyást követően 
kihirdette. A hazai konfliktusok jelentős része éppen abból származik, hogy az Európában 
általánosan elfogadott társadalmi partnerségre alapozott előzetes tájékoztatás és 
érdekegyeztetés nálunk ezúttal is elmaradt. Az érintettek utólag és annak kapcsán szereztek 
illetve szereznek ez év folyamán tudomást arról, hogy területük Natura 2000 terület lett, hogy 
a földhivatalok folyamatosan széljegyzet formájában rögzítik azt a tulajdoni lapokon. 
Ráadásul azt sem tudják az érintettek, hogy ez mit fog jelenteni, milyen gazdálkodási 
korlátozásokkal kell számolniuk, illetve, hogy mindezért kapnak-e egyáltalán kompenzációt, 
és ha igen, milyen mértékű lesz az. 
1.2. A gazdálkodási előírások, korlátozások meghatározása 
Az EU általános partnerségi gyakorlatának megfelelően az általános gazdálkodási 
szabályokat a Natura 2000-es területeken törvény vagy kormányrendelet írja elő, de a konkrét 
területekre vonatkozó speciális előírások meghatározása szintén a helyi gazdák, a 
földhasználók és tulajdonosok bevonásával, velük egyeztetve történik. 
Magyarországon az általános feltételeket az említett két kormányrendelet szabályozza, ám a 
konkrét területekre vonatkozó kezelési tervek, gazdálkodási előírások, korlátozások 
kidolgozása úgy kezdődött meg és jelenleg is úgy folyik, hogy erről a területen érintettek mit 
sem tudnak. 
1.3. A kompenzációs kifizetések 
Az EU tagállamaiban a fenti szempontok és gyakorlat érvényesítése mellett, azokon túl talán 
a legfontosabb – viszonylagos konfliktusmentességet biztosító – eszköz azonban az, hogy a 
korlátozásokkal teljes mértékben arányos, rendszeres kifizetés jár azoknak a gazdáknak, akik 
Natura 2000-es területen gazdálkodnak. Ez az eszköz szerves része a rendszer bevezetésének, 
és a családi gazdaságok, a háztartások bevételeinek rendszeres, előre kiszámítható, 
biztonságos elemét adják. Az ilyen típusú állami kifizetésekre biztonsággal számíthatnak, azok 
jelentősen hozzájárulnak a gazdálkodó családok gazdasági stabilitásához. Ez különösen 
vonzó és a konfliktusokat jelentősen mérséklő szempont lehet olyan körülmények között, 
amikor a mezőgazdasági ráfordítások illetve termékek piacain olyan jelentős 
bizonytalanságok és tendenciák jelennek meg, amelyek destabilizálják a gazdaságokat, és 
amelyeket az elmúlt időszakban egyre erőteljesebben érzékelhettünk.  
Magyarországon ezzel szemben a rendszer bevezetéséhez szükséges források egyszerűen nem 
állnak rendelkezésre, …”…  Mindez azzal fenyeget, hogy – miután Magyarországnak, mint 
minden EU tagállamnak kötelezettsége a rendszer bevezetése, ezért jó magyar szokás szerint – 
anélkül ír elő a kormány a kijelölt terülteken gazdasági hátrányt okozó gazdálkodási előírásokat 
és korlátozásokat, hogy ennek ellentételezéseként kifizetésben részesítené az e területeken 
gazdálkodókat.” (Sajnos nem tudom, hogy azóta a magyar fizetési hajlandóság azonos 
lett-e az európaival – RM) 
http://gazdakorok.hu/files/2011/04/NATURA2000_velemeny.doc 
 
Az EU elismerése 
Milyen érdekes! Valószínűen tudott az előbbiekről az EU, mégis jónak találta a 
folyamatot. Miért másért, mert érdekei teljesültek, bárhogy, bármi áron! 
„Élen jár Magyarország a Natura 2000 bővítésében 
MTI Eco 
2011.11.22., kedd, 10:17 
„Magyarország is jelentős szerepet vállalt abban, hogy Európa természetvédelmi területeinek 
hálózata, a Natura 2000 mintegy 19 ezer négyzetkilométerrel bővült a közelmúltban - közölte 
az Európai Bizottság hétfőn sajtóközleményben. 
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Magyarország mellett ebben az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium, Görögország, 
Ciprus, Litvánia és Olaszország játszotta a legnagyobb szerepet. A hálózat mintegy 18.800 
négyzetkilométerrel növekedett, amelynek döntő hányadát tengeri területek alkotják. A 
Bizottság közleménye szerint Magyarországon újonnan összesen 92 négyzetkilométer került a 
Natura 2000 hálózatba. Ezek a területek - egyebek között - puszták, lápok, mocsarak, ahol 
nagy számban élnek védett növények és állatok. A természetvédelmi területek hálózatát az 
Európai Unió a legértékesebb, veszélyeztetett állat-és növényfajainak megóvására hozta létre. 
A Natura 2000 "kulcsszerepet tölt be a természetvédelmi örökség megőrzésére vonatkozó 
stratégiánkban" - hangsúlyozta Janez Potocnik európai környezetvédelmi biztos a 
közleményben.” 
Kétes dicsőség! 
http://mmgonline.hu/hu/irasok/europai-gazda/elen-jar-magyarorszag-natura-2000-boviteseben 
 
 
Egy 2008-as módosítási javaslat 
A forrás, mint előbb. 
 
2. „MÓDOSÍTÓ JAVASLATOK 
A felsorolt anomáliákra parlamenti (bizottsági és plenáris) továbbá minden lehetséges 
parlamenten kívüli (demonstrációs, média, internet, 2007 őszén a Nemzeti Érdek című 
folyóiratban1 illetve a 2007-es politikai évkönyvben2 publikált, stb.) keretek között is 
számtalanszor felhívtuk a figyelmet, ám a kormány arra sem volt hajlandó, hogy az ÚMVP-t és 
annak forráselosztási terveit a törvényhozás elé terjessze. A Natura 2000 rendszer bevezetése 
körül kialakuló és dagadó botránnyal kapcsolatos teljes felelősség így a kormányt és a Parlament 
kormánypárti frakcióit terheli.  
Mégis a konfliktusok mérséklése érdekében készek vagyunk a probléma megoldásában 
közreműködni, és ennek érdekében az alábbi javaslatokat tesszük. 
A területkijelölést az időközben a gazdálkodóktól és egyéb területhasználó szereplőktől 
beérkező javaslatok, észrevételek alapján, a helyi társadalmi partnerek bevonásával 
ismételten át kell tekinteni, és a szükséges módosításokat haladéktalanul el kell végezni. 
Erre a gazda-érdekképviseletek és az önkormányzatok megfelelő partnerségi keretet 
biztosíthatnak. Ennek földhivatali konzekvenciáit is vállalni kell. 

 Az egyes területekre vonatkozó speciális gazdálkodási előírások, korlátozások 
kidolgozásába a területhasználókat, a gazdálkodókat, a helyi társadalmi partnereket 
haladéktalanul be kell vonni, a tervezett intézkedéseket velük egyeztetni kell. A gazda-
érdekképviseletek és az önkormányzatok erre is megfelelő keretet biztosíthatnak.  

 A rendszer bevezetésének forrásait haladéktalanul meg kell teremteni. …  
Budapest, 2008. szeptember 15. 
 

Ángyán József s.k. 
a Mezőgazdasági Bizottság tagja (FIDESZ) 

Font Sándor s.k. 
a Mezőgazdasági Bizottság elnöke (FIDESZ) 

Jakab István s.k. 
a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke (FIDESZ, MAGOSZ) 

Kékkői Zoltán s.k. 
a Mezőgazdasági Bizottság tagja (FIDESZ, KPE) 

Medgyasszay László s.k. 
a Mezőgazdasági Bizottság tagja (KDNP)” 

 

                                                
1 Ángyán J. (2007): Az agrár- és vidékfejlesztés európai trendje, és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Nemzeti Érdek, Budapest, I. évf. 3. sz., 26-55. p. 1 A teljes program megtalálható a 
https://www.nakp.hu/counter/click.php?id=266 linken. 

 

2 Ángyán J. (2008): Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) kritikai elemzése, (in: Sándor P. – Vass L. (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 2007-ről, Demokrácia Kutatások Központja Alapítvány, 
Budapest, 1225 p.), 1129-1150. p. 
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Itt az alkalom, most meg kell valósítani a javaslatot! 
El kell menni az EU szakembereihez és el kell mesélni a hazai bevezetés 
visszásságait, megértésüket kérve, és újra kell gombolni a kabátot! Meg lehet ezt 
rendesen is csinálni! A területek újragondolása, felülvizsgálata a rendcsinálás része. 
 
 
Kik akartak még hasonló változást? 
Gráf József volt agrárminiszter (MSZP) 
 
„Botrány miatt átgondolva 
Felülvizsgálja a kormány a Natura 2000 környezetvédelmi program magyarországi 
végrehajtását. A pártokkal és civilszervezetekkel egyeztetett álláspont várhatóan novemberre 
készül el, így a kormány még az év vége előtt dönthet a rosszul végrehajtott uniós 
környezetvédelmi program átalakításáról. 
Először a Magyar Hírlap adott hírt az idén áprilisban az Európai Unió által előírt Natura 
környezetvédelmi program botrányos magyarországi végrehajtásáról. A kormány úgy vonta 
rövid idő alatt ellenőrzése alá Magyarország területének ötödét, hogy arról a 
földtulajdonosok túlnyomó többsége nem tudott. Egy, az ügyet jól ismerő, telekügyekre 
specializálódott ügyvéd szerint, noha a környezetvédelmi köntösbe bújtatott program mintegy 
kétmillió hektárt érint, mégis a legnagyobb titokban és elképesztően gyorsasággal jelölték ki a 
földeket. Radovits László arra figyelmeztetett, hogy ha egyszer élni fog elővásárlási jogával 
az állam, az nemzetpolitikai és területi integritás szempontjából kockázatos lehet. 
Áprilisi cikksorozatunkból kiderült, hazánkban túl nagy területre kiterjedően túl sok 
természetvédelmi korlátozás van érvényben közcélokra hivatkozással, miközben az 
ellentételezés megoldatlan. Ráadásul sem az európai uniós Natura 2000 program nevében 
eljáró magyar szakértői kör tagjai, sem a területkijelölés módja nem ismert a széles 
nyilvánosság előtt. De még a szűkebb szakmához tartozók előtt is titok, hogy röpke két év alatt 
miként lehet több mint ötszázezer helyrajzi számhoz tartozó földterületet szakszerűen 
kiválasztani és felmérni – márpedig Magyarország területének húsz százalékát érinti az 
Európai Unió által sürgetett program. 
SZDSZ-es megbízott 
Gráf József agrárminiszter néhány hete a kormánykoalíció felbomlása miatt munka nélkül 
maradt egykori SZDSZ-es parlamenti képviselőt, az agrártárca volt államtitkárát, a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. felmentett vezérigazgatóját bízta meg december végéig a 
Natura program anomáliáinak feltérképezésével. Kis Zoltán érdeklődésünkre megerősítette: 
legfőképpen a Natura 2000-es területek és az agrárkörnyezet-gazdálkodás 
viszonyrendszerének feltárása a feladata, melynek során a pártokat képviselő politikusokkal, 
érdekképviseletekkel, civilszervezetekkel, környezetvédőkkel tartja a kapcsolatot, és havonta 
jelentést tesz. Szeptember végére írásos javaslatot vár a partnerektől, majd a kész jelentést 
tőle kapja meg Gráf József. A földművelésügyi miniszter várhatóan még decemberben a 
kormány elé terjeszti végleges javaslatát. 
Súlyos probléma 
Kis elismerte, hogy óriási botrányt okozott a Natura 2000 program, mert "sem az 
előkészítése, sem a program lebonyolítása nem volt korrektül végrehajtva". Emiatt a 
hatóságok ma nem merik érvényesíteni a művelési korlátozásokat a programba felvett 
földeken, és az exlex állapot miatt – a természetkárosítást kivéve – bárki bármit megtehet 
saját földjével. A volt politikus erről a súlyos problémáról már beszámolt legutóbbi 
jelentésében a miniszternek. 
"Gráf József miniszter és Gőgös Zoltán államtitkár komolyan veszi a Natura 2000-es 
problémahalmazt, különös tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági támogatási rendszerben is 
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változások várhatók az SPS-rendszer bevezetésével" – mutatott rá Kis, utalva rá: az 
agrárkörnyezet-gazdálkodásba négy évvel ezelőtt bevont 1,4 millió hektár föld – részben 
szántóföld – helyzetének felülvizsgálatát is meg kell kezdeni. 
Ez a cél lesz a végső 
A végső cél megtalálni a harmóniát a versenyképességet favorizáló támogatási rendszer, a 
vidékfejlesztési agrárkörnyezet-gazdálkodás és a tájfenntartás programja között. "A Natura 
eredeti célja az volt, hogy minél több termőföldet kivonjanak a művelés alól, és a gazda 
kárpótlást kapjon érte. Ez a helyzet a múlté, most már ezeken a földeken is termelni kell, de az 
intenzív termelés feltételei helyett az extenzív termelés feltételeit kell megteremtenünk" – tette 
hozzá. 
Radovits László szerint üdvözlésre érdemes, hogy az elhibázott Natura 2000 programot a 
pártok együttesen felülvizsgálják, és a normáknak megfelelően kezelik. A naturás területek 
felettébb ellentmondásos kiválasztásával és a program működtetésével minden jogi normát 
felrúgtak, így várható volt, hogy ennek az eljárásnak a következménye katasztrofális lesz 
valamennyi érintettre nézve – mondta. Az ügyvéd elismerte, hogy a Natura program súlyos 
hiányosságainak bemutatásával lapunk indította el azt a láncreakciót, ami végre elérte a 
politikát, és ma már a politikusok sem tudnak kitérni a probléma elől.” 
Magyar Hírlap 
http://www.agroline.hu/hir/botrany-miatt-atgondolva 
 
Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár 
„Kénytelenek vagyunk felülvizsgálni, hogy a Natura 2000-es területek védelme jogos volt-e" - 
ezt még tavaly Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár jelentette ki. Állítása szerint vannak 
olyan erdőterületek, ahol semmi nem bizonyítja védendő faj jelenlétét, és ezzel szemben 
vannak olyan helyek, ahol viszont indokolt lenne a védelem, mégsem vonták be a 
programba.” 
http://szigetkoz.eu/sajto2/natura2000.htm 
 
Úgy tűnik, hogy a Natura 2000 területek felülvizsgálatának ügyében egyetértés van 
az ellentétes érdekű pártok képviselői között, mégsem történt semmi! El kellene 
kezdeni a rendcsinálást! 
Pénzt kell szánni a megoldásra.  
Megoldották ezt a finnek is, igaz rászántak 5 évet. 
„A Natura 2000 javaslatok egyeztetô tárgyalásait 1997. június és 1998. április között 
tartották meg. A Regionális Környezetvédelmi Központok összesen 14 000 panaszt és 1000 
észrevételt kaptak. Miután a panaszokra reagáltak és megválaszolták a földtulajdonosok 
kérdéseit, a finn kormány 1998 augusztusában elfogadta a javasolt Natura 2000 területek 
országos listáját. A javasolt hálózat hozzávetőlegesen 1500 területet ölelt fel és 4,77 millió ha 
területet borított, ami az ország 12%-át jelenti. Ennek körülbelül 95%-a már korábban 
jogszabályi védelem alatt állt (vagy az országos jelentőségű védett természeti területek 
hálózatának részeként, vagy valamely természetvédelmi program hatálya alá tartozott).” 
„A Minisztérium részéről a kommunikáció eszközei a következők voltak: 

• a Környezetvédelmi Minisztérium által felállított Natura 2000 munkacsoport, 
• találkozók az érdekcsoportokkal (egyéb minisztériumok, szervezetek stb.), 
• cikkek és hirdetések napilapokban és hetilapokban, válaszok a Natura 2000-rôl szóló 
cikkekre, 
• leporellók, 
• telefonos információ-szolgáltatás, 
• sajtóközlemények, 
• eligazítások, tájékoztató gyűlések, sajtókonferenciák, 
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• egyeztető tárgyalások, a javaslat köröztetése, 
• internetes honlapok, 
• kommunikációs ügynökség szolgáltatásai, 
• publikáció a finn Natura 2000 javaslatról.” 

A spanyoloknál: 
„A második lépés az élôhelytípusok terepi térképezése volt. 27 egyetemet és 3 kutatóközpontot 
vontak be a felmérésekbe (kb. 300 kutatót).” 
http://www.natura.2000.hu/doc/Europai%20halozat%20K1%20beliv%20vegleges.pdf 
 
 
Korjellemző: a pénz présként, kényszerként való alkalmazása 
Ebben az időben, és sajnos ma is, bárminek a termelésébe kezdett a magyar 
gazda, azt csak ráfizetéssel tehette, hiába próbált terméket váltani, hiszen 
termékét csak önköltség alatt voltak hajlandók esetleg megvenni. Volt itt alma-
botrány, dinnye-botrány. De úgy állították be az árakat, hogy sem a tej, sem a 
sertés, sem a szőlő nem kellett senkinek. Mindig tudott jönni valahonnan 
élelmiszernek álcázott szemét, ami „olcsóbb” volt a hazainál. Eladtak itt kutyatápot 
emberi táplálékként, téglaporból készült „paprikát” a szupermarketekben. 
A paraszttól polcpénzt kértek a nagyáruházak, ha befogadni voltak kegyesek az árut, 
még abból a nyomott árból is visszavettek, amit adtak. 
Valami miatt nálunk nem érvényesülhettek az EU-árformái! Kik a 
felelősök? 
Nyilvánvaló volt a cél: utálja meg a mezőgazdasági termelést, mindentől menjen el a 
kedve és üveggyöngyért adja el a földjét azoknak, akik ezt a gazdasági környezetet 
beállították nekik! 
Volt idő, amikor fizettek a gazdának a tehenek, a lovak kiirtásáért, a szőlők 
kipusztításáért. 
A 2004-2013-as időszakban a magyar gazda támogatása töredéke volt az 
ugyanazt végző nyugati gazdáénak, természetesen szigorúan a 
piacgazdaság nevében. Hogyan tudhatna a magyar gazda így 
versenyképes lenni? 
Mivel pénzt csak a parlagfű-irtás jellegű munkákért kapott, kénytelen volt elfogadni a 
naturás támogatásokat, ha egyáltalán ezeket is megkapta. Szó sincs belátásról, csak 
elemi kényszerekről, ne szépítsük. 
Természetesen úgy sikerült a pályázati környezetet beállítani, hogy a támogatások 
nem a családi gazdaságoknál landoltak. 
Az sem figyelmen kívül hagyható praktika, hogy a mezőgazdasági 
terméken haszonelosztása rendkívül igazságtalan. Hogyan lesz a termelőtől 
50 Ft-ért megvett almából a boltban, azaz a vevőnél, 250 Ft-os? Ugyanez 
megfigyelhető a disznóhúsnál, és a többi terméknél is. Mindenki többet keres, mint 
az, aki a valódi értéket előállítja! 
Néhány év alatt – ismét véletlenül – eltűntek a falusi portákról a tehenek, a sertés, a 
baromfi fajták. A tojást is a szupermarketben veszi már a gazdaasszony. 
Emlékezzünk, mennyire kellett a magyar libamáj mennyire kellett a franciáknak! 
Emlékezzünk a Négy mancs nevű „zöld” szervezet kártételére a baromfi-iparunkban! 
Ezek mind, mind a termelés visszaszorítása jegyében született tervszerű és 
aljas intézkedések voltak! Nem termelőnek kellettünk az EU-nak, hanem a 
szemetük, feleslegeik felvevőinek, fogyasztónak! 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 27 

 
 
Miért nem készült hatásvizsgálat a Natura 2000 területek kijelölése ELŐTT? 
Miután suttyomban levédték az ország ötödét, az építeni szándékozót hatásvizsgálat 
készítésére kötelezik a zöldek. 
Nem lett volna, lenne ennyi botrány, ha fordítanánk a helyzeten. Javaslom: csak 
hatásvizsgálattal alátámasztott Natura 2000 területkijelölés legyen 
elfogadva. Azaz a naturás területek kijelölése is legyen hatásvizsgálat 
köteles! Az eddig kijelölteket ebben a szellemben felül kell vizsgálni. 
Igazolják azt, hogy ott tényleg van védendő, pontosan az EU előírásai 
szerint. Ebben térjenek ki a társadalomra kifejtett hatásokra is. Legyen kötelező 
területenként KONKRÉTAN bemutatni, hogy mi a védendő élőlény. Csak az maradjon 
védett terület, ahol tényleg van mit védeni.  
 
 
A pontatlan jogi környezet, a jogalkotó felelőssége 
(aláhúzásos kiemelés – RM) 
„Fenntartható használat (hasznosítás)* A természeti értékek olyan módon és ütemben történő 
használata, amely nem haladja meg azok megújuló képességét, nem vezet a természeti értékek 
és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel fenntartja a jelen és jövő generációk 
életlehetőségeit.” 
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=fogalomtar&nyelv=hun 
 
Hogyan mérhető, számszerűsíthető ez? 
„A TANÁCS 1992. május 21-i IRÁNYELVE 
a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növény és állatvilág megőrzéséről 
(92/43/EGK)” 
99. old.: 
„…ezen irányelv, minthogy fő célja elősegíteni a biológiai sokféleség megőrzését a gazdasági, 
társadalmi, kulturális és regionális igények figyelembe vételével, hozzásegít egy közös cél, a 
fenntartható hasznosítás megvalósításához” 
Ez mimimum kettős követelmény! E kettő sokszor nehezen egyeztethető össze, 
mégis megfogalmazza együtt a kettőt! Itthon erről a zöld hatóság teljesen 
megfeledkezik, mivel csak a mondat első részét alkalmazza! 
 
100. old.: 
„… megfelelő hatásvizsgálatot kell végezni minden olyan terv vagy program esetében, 
amelynek jelentős hatása lehet egy már kijelölt vagy a jövőben kijelölendő terület megőrzési 
céljait illetően;” 
Mikor és kinek megfelelő egy drágán elkészített hatásvizsgálat? Volt már olyan eset, 
melynél az egy évig készült hatástanulmány egy mozdulattal papírkosárba dobták, 
mondván: nem meggyőző. Bizonytalan kritériumrendszer mellett képtelenség 
„megfelelő” hatásvizsgálatot készíteni. 
 
101 old.: 
„természetes élőhelyek a földrajzi, abiotikus vagy biotikus jellegzetességeik révén 
megkülönböztethető – teljes mértékben természetes vagy csak természetközeli – szárazföldi 
vagy vizes területek” 
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A természetes élőhely lehet a természetes élőhely, mely magában is sajátos definíció. 
Ráadásul van teljes mértékben és kis mértékben természetes természetes élőhely. 
Ráadásul a természetesbe bele tartozik a nem definiált természetközeli is. Káosz az 
alapfogalmak körül. 
 
101-102. old: 
Vannak „közösségi jelentőségű jelentős természetes élőhelytípusok�� Øs vannak �kiemelt 
jelentőségű természetes élőhelytípusok”. 
A közösségi jelentőségű egyből jelentős is? A kiemelt jelentőségű pedig nem 
közösségi? Követhető ez? Van csak jelentős is? 
 
102 - 103. old.: 
„a Közösség szempontjából jelentős fajok alatt olyan fajokat értünk, amelyek a 2. cikkben 
meghatározott területen belül: 

(i) veszélyeztetettek, kivéve azokat a fajokat, amelyek természetes előfordulása e 
területen belül elhanyagolható, és amelyek nem veszélyeztetettek és nem is 
sérülékenyek a nyugat-palearktikus régióban; vagy 

Veszélyeztetett, és egyúttal nem veszélyeztetett? Ritkák, és mégsem nem 
veszélyeztettek? 
(ii) sérülékenyek, azaz valószínűsíthető, hogy a veszélyeztetett kategóriába 

kerülnek a közeljövőben, amennyiben a sérülékenységet előidéző okok 
továbbra is fennállnak; vagy  

Mi alapján valószínűsíti és ki azt, hogy a közeljövőben kategóriát vált? Ahány 
biológus, annyiféle kategorizálás! 
(iii) ritkák, azaz kis állományaik léteznek, amelyek ugyan jelenleg nem 

veszélyeztetettek vagy sebezhetők, de kockázatnak vannak kitéve. E fajok 
körülhatárolt földrajzi területen vagy kiterjedtebb területen, de alacsony 
sűrűségben fordulnak elő; vagy 

Itt a 3. kategória is, a „kockázatnak kitettek”. Van olyan élőlény a Földön, 
mely nincs kitéve kockázatnak? 
(iv) endemikusak és különös figyelmet érdemelnek élőhelyük különleges természete 
miatt és/vagy a hasznosításukkal kapcsolatos, élőhelyükre, illetve védelmi helyzetükre 
gyakorolt esetleges kihatások miatt.” 

 Ki tudja, hogy mit jelent az „élőhelyük különleges természete” kitétel? Hasonló  
 fogalom a „védelmi helyzetükre gyakorolt esetleges kihatások miatt” 
 
103. old.: 
„…kiemelt jelentőségű fajok azok a (g) (i) pontban meghatározott fajok, melyeknek 
megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik  …” 
Azaz: bármi, amit ennek önkényesen kineveznek. 
Ilyenek az alaprendelet alapfogalmai, melyekre az egész kijelölés alapul! 
 
103. old.: 
A Natura 2000 területek lehatárolásakor elvégezték minden esetben az alábbi 
felméréseket? Ugye, hogy nem! 
„A védelmi helyzetet „kedvezőnek” tekintjük, ha: 

– a szóban forgó faj állománydinamikai adatai azt jelzik, hogy a faj képes önmagát 
természetes élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani, továbbá 
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– a faj természetes elterjedési területe nem csökken, illetve belátható időn belül 
valószínűleg nem is fog csökkenni, továbbá 
– jelenleg és valószínűleg a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre 
ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjon az állomány;” 

Itt vannak megfogalmazva a felülvizsgálati szempontok: állománydinamikai adatok 
fajonként, kijelölni szánt területenként! Hol vagyunk ettől? Az Irányelv III. melléklete 
(132. old.) is ad szempontokat a feladat tisztességes elvégzéséhez, persze ehhez 
más szándék és idő kellett volna. Csak alkalmazni kell itthon az EU irányelveit! 
Ki tudja megjósolni, hogy a terület csökken vagy nem? Mennyi fajonként a megfelelő 
kiterjedésű élőhely nagysága? Mi kell fajonként a hosszú távú fennmaradáshoz? 
Megfoghatatlan alapfogalmak. Kinek-kinek ahogy tetszik! 
 
104. old.: 
„Az irányelv értelmében hozott intézkedések figyelembe veszik a gazdasági, társadalmi és 
kulturális igényeket, továbbá a regionális és helyi jellegzetességeket is.” 
Az Irányelv erre a fontos tényre immár másodszor hívja fel a figyelmet. Mégsem 
veszik figyelembe a hazai zöld hatóságok? Nyilvánvalóan azért, mert nincs rögzítve 
az, hogy miként és milyen mértékben veszi figyelembe! Az intézkedések veszik 
figyelembe, vagy az intézkedők? Mi számít figyelembe vételnek? Van itt gond 
bőven, pusztán ezzel az egyetlen mondattal is! Figyelembe veheti, vagy kötelező 
figyelembe venni? Ezt a mondatot is oda kellene egy jogásznak adni, hogyan, 
hányféleképpen értelmezgetheti? Mi van, ha mégsem veszi figyelembe? Egy elvárás 
szankciók nélkül? Annyit is ér! 
 
105. old.: 
Az Irányelv ad lehetőséget változtatásra: 
„Szükség esetén a tagállamok a lista módosítását a 11. cikk szerint végrehajtott vizsgálat 
eredményének tükrében javasolhatják.” 
„Azok a tagállamok, amelyek felségterületének több, mint 5%-át teszik ki azok a területek, 
amelyek egy vagy több kiemelt jelentőségű természetes élőhelytípusnak, illetve kiemelt 
jelentőségű fajnak adnak otthont, a Bizottság beleegyezésével kérelmezhetik a III függelékben 
(2. szakasz) felsorolt kritériumok rugalmasabb kezelését a Közösségi jelentőségű területek 
kiválasztása során.” 
Ki tudja, hogy mit jelenthet a rugalmasabb kezelés? 
 
106-107. old.: 
„A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a különleges 
természetmegőrzési területeken elkerüljék a természetes élőhelytípusok, illetve a fajok 
élőhelyeinek leromlását, továbbá azon fajok háborgatását, amelyek alapján a területet 
kijelölték, amennyiben a háborgatás az irányelv célja szempontjából jelentős lehet.” 
„Azoknak a terveknek vagy projekteknek, amelyek a terület kezelésével nincsenek közvetlen 
kapcsolatban vagy ahhoz nem szükségesek, de arra vélhetőleg jelentős hatással lehetnek akár 
önmagukban, akár más tervekkel vagy projektekkel együtthatásban, megfelelő hatásbecslést 
kell elvégezni a területre való kihatásaival kapcsolatban, figyelemmel a terület megőrzési 
céljaira. A területtel kapcsolatos hatásbecslés eredményeit figyelembe véve, továbbá a 4. pont 
rendelkezéseinek értelmében az illetékes nemzeti hatóságok csak akkor járulhatnak hozzá a 
szóban forgó tervhez vagy projekthez, ha előzőleg megbizonyosodtak arról, hogy az nem fogja 
sérteni az érintett terület integritását, továbbá ha szükség esetén kikérték a lakosság 
véleményét.” 
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„Amennyiben a területtel kapcsolatban a hatásbecslés negatív, és alternatív megoldások 
hiányában kiemelt közérdek által kényszerítve – legyen az társadalmi vagy gazdasági 
természetű – mégis végre kellene hajtani egy tervet vagy projektet, a tagállamnak minden 
szükséges kárpótló intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy megóvja a Natura 2000 
egészének koherenciáját.” 
A sokadik gumiparagrafus! Mi számít megfelelő lépésnek? Mikor vannak a fajok 
háborgatva? Ha elrepül felettük egy repülő? Milyen az a háborgatás, amely az 
irányelv szempontjából jelentő? Mikor jelentős? Ezeken múlnak a dolgok. 
Megint bejön a definiálatlan „jelentős hatás”. Mikor van valaki tekintettel a megőrzési 
célokra? Mikor sérti egy építmény a területi integritást? Mi ennek a mértéke, a 
határa? Ha utat építünk, a burkolat helyén nem nőhet fű, nem legelheti azt a 
madárka. Akkor most oda van az integritás, és a hatás már egyből jelentős? Mikor 
lesz egy hatásbecslés negatív? Mitől válik azzá? Mi ennek a leírt 
követelmény-rendszere? Ma semmi! Kofák piaci alkuihoz hasonló jellegű. Az első 
hatás a politikai hátszél léte vagy nem léte! Ezek a gumiszabályok a 
legszélesebb teret adnak az egyedi értelmezésnek, ezekkel kódolva 
vannak az állandó konfliktusok, a véget nem érő bírósági tárgyalások, az 
újabb és még újabb szakmai anyagok sora, mindez a játék az adófizetők 
pénzén! 
 
107. old.: 
Minden kiemelt! Vegyük észre: az EU nem engedi ki a karmai közül, amit a hazai 
kollaboránsok odalöktek. 
„Azokon a területeken, amelyek kiemelt jelentőségű természetes élőhelynek és/vagy kiemelt 
jelentőségű veszélyeztetett fajnak adnak otthont, kizárólag olyan érvek nevezhetők meg, 
amelyek az emberi egészséggel, a közbiztonsággal vagy a környezet szempontjából kiemelt 
jelentőségű kedvező hatásokkal kapcsolatosak vagy amelyek a Bizottság véleménye szerint 
egyéb kiemelt fontosságú közérdeken alapulnak.” 
112. old.: 
„Az I., II., III., V., és VI. függelékeknek a technikai és tudományos előrehaladás szerint 
szükséges módosításait a Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többséggel fogadja 
el.” 
http://www.natura.2000.hu/doc/Europai%20halozat%20K1%20beliv%20vegleges.pdf 
 
Ezt tudták a kollaboránsok, időben! Jól bevittek bennünket a málnásba! Nem 
törődtek azzal a borzalmas következményekkel, amelyek következmények lettek. Hol 
vannak a kijelölés felelősei? Ez az egy mondat világosan kifejezi azt az idegen 
gazdasági érdeket, amelyet Natura 2000-ként lenyomtak a torkunkon! Ezt az 
Irányelvet és erre alapozó hazai rendeleteket, előírásokat jogilag 
egyértelművé kellene tenni, pontosítva az alapfogalmakat, alaposan 
átvizsgálva a mellékletek listáit (benne vannak-e a francia és az angol 
madárkák is?). 
 
 
Az EU által elképzelt eljárásrend 
„Többlépcsős eljárás 
Az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikkelye írja le az alábbi, többlépcsős eljárást: A “projekt” 
kifejezés az építkezéseket és a természeti környezetbe való egyéb beavatkozásokat takarja. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 31 

“Terv” alatt a földhasználati terveket, ágazati terveket vagy programokat értjük, de nem 
foglalja magába az általános politikai nyilatkozatokat. 

 Első lépcső:  
először meg kell állapítani, hogy a terv vagy projekt jelentős hatással van-e az adott 
területre. Ha befolyása várhatóan nem lesz jelentős, a projekt azonnal engedélyezhető. 

 Második lépcső:  
amennyiben a terv vagy projekt előreláthatólag jelentős hatással lesz a területre, a 
javaslattevőnek át kell dolgoznia a projektet a valószínűsíthető hatások csökkentése 
érdekében, vagy más, alternatív megoldásokat kell fontolóra vennie (pl. a tervezett út 
nyomvonalának megváltoztatását), melyeknek már nincs negatív hatása a területre. 

 Harmadik lépcső:  
ha nincs alternatív megoldás, de a projekt vagy a terv megvalósítása elengedhetetlen – 
pl. elsődlegesen fontos közösségi érdek –, végre kell hajtani, s egyúttal gondoskodni 
kell a szükséges kiegyenlítő intézkedésekről, a Natura 2000 általános egységességének 
megóvása érdekében. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
A szokásos kérdések: Mi a jelentős hatás? Mi a nem jelentős hatás? Hogyan 
mérhető, számszerűsíthető, objektivizálható a hatás? Hol van ez definiálva? 
Ki dönti ezt el? Teljesen ellentétesek a vélemények az esetek nagy részében. Mennyi 
a szükséges kiegyenlítő intézkedés? Elég 1%? Ha az útnak van hatása a környezetre, 
akkor az út nyomvonal-változtatása csak nagyon kevés esetben segít. Ezzel a negatív 
hatást az egyik területről csak áttesszük a szomszédos területre. A New York – 
Washington közötti utat emiatt nem lehet Nyíregyháza és Baktalórántháza közé 
tenni, ráadásul biztosan ott napozik a földi kutya. 
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http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
A naturás területeken a négy lehetséges kimenetelből három esetben az 
EU engedélyezhetőnek tartja az út vagy hídépítést! Itthon politikai hátszél 
esetén a négyből egyszer lehet építkezni. Az eddigi összes kérdést persze itt is fel 
lehetne tenni, de nem ismétlem azokat. 
 
 
Éles különbség van a hazai és az EU-s értelmezésben 
Mi az EU véleménye? 
„Az érintett felek bevonása 
Az érintett felek bevonása a gyakorlatban a földtulajdonosokkal és más érintett csoportokkal 
való szoros együttműködést jelenti a Natura 2000 természeti területein és környékén, annak 
érdekében, hogy – a helyi gazdasági-társadalmi viszonyokat is tiszteletben tartva – közös 
megegyezés születhessen a területen található fajok és élőhelyek megőrzéséhez 
legmegfelelőbb módszerek alkalmazásáról.” 
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Az érintettek közé tartoznak szerintem pl. az infrastruktúrákért felelős hazai 
szervezetek is! Ugyan miért is maradt ez el? 
„És ami tévhit… 
• A földek automatikusan elvesztik értéküket, ha a Natura 2000 részévé nyilvánítják őket. 
• Minden gazdasági tevékenységet korlátoznak. 
• A vadászatot betiltják. 
• Tilos bármilyen infrastruktúra létesítése. 
• A hétköznapi tevékenységeket is környezetvédelmi hatásvizsgálatnak kell alávetni.” 
Valóban így van itthon is? 
„Némely esetben olyan fejlesztési terveket vagy projekteket javasolnak, melyek hatással 
lehetnek a Natura 2000 hálózat részét képező természeti területekre: például utak építése, 
turisztikai komplexumok létesítése vagy új kőbányák nyitása.” 
„Az EU-irányelvek egyiket sem tiltják automatikusan, de szigorú átvilágítási eljárást írnak elő 
egy terv vagy projekt engedélyezésének mérlegelésére.” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/conservation/hu.pdf 
 
Itthon is tévhitek ezek az állítások? 
„…a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, 
gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás kerülhet 
előtérbe.” 
http://www.natura.2000.hu/ 
 
Végül a legújabb állásfoglalás: 
„Belvízi utak és természetvédelem: új útmutató 
Brüsszel, 2012. október 18. 
„A Natura 2000 egy egész Európára kiterjedő, hatalmas hálózat, melyben az emberi 
tevékenységek és a természetvédelem együttesen vannak jelen.” 
„A belvízi szállítás és a Natura 2000 – a belvízi hajóutak fenntartható fejlesztése és kezelése 
az EU madárvédelmi, illetve élőhelyvédelmi irányelveivel összefüggésben” 
„…a dokumentum „hasznos eszköze lesz a befektetők, a tervezők, a döntéshozók és a 
természetvédők közötti kölcsönös megértés elősegítésének, lehetővé téve számukra, hogy olyan 
fenntartható hajózási projekteket tervezzenek, amelyek eleget tesznek a belvízi szállítás 
céljainak, és egyúttal a folyók ökológiai értékeit is tiszteletben tartják.” 
„Az útmutató hangsúlyozza, hogy a Natura 2000 területek kijelölésének célja nem az, hogy 
azok területfejlesztéstől mentes övezetek legyenek, tehát az új fejlesztések lehetősége fennáll, 
ha azok garantálják a természet megfelelő szintű védelmét.” 
„Az útmutató különösen hangsúlyozza az integrált tervezés előnyeit, melynek során a 
környezetvédelmi előírásokat az infrastruktúrafejlesztési folyamat valamennyi szakaszában 
figyelembe veszik, a különböző érdekelt felek – ideértve a nem kormányzati és a civil 
szervezeteket is – részvétele pedig aktív és átlátható módon történik, mindkét ágazat számára 
előnyös megoldásokat biztosítva.” 
„A mezőgazdasági, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési, turisztikai, erdészeti 
és szabadidős tevékenységek gyakorlásának a hálózaton belül nincs akadálya, 
ha azok fenntarthatóak és megfelelnek a természetvédelmi jogszabályoknak.” 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1114_hu.htm 
 
Miért vagyunk ettől a szemlélettől fényévekre itthon? 
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Mi a hazai zöld hatóság értelmezése? 
 „Hozzájárulás csak abban az esetben, ha nem károsítja a Natura 2000 területet, illetőleg a 
kijelölés céljaival nem ellentétes” 
http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/BMEEOUVAT28/teruletfejlesztes.ppt#300,42 
 
Ez a másfél sor a zöld hatóság egyik fő érve. Az eddigi „nincs hatása”-val szemben, 
és mellett megjelenik a „nem károsítja”. Azonos a helyzet a „kijelölés céljával 
ellentétes” kitétellel. Ez semmit sem építeni burkolt megfogalmazása! Szerintük a 
naturás területre „emberi kéz nem teheti be a lábát”, hiszen minden emberi 
tevékenység valamilyen módon befolyásolja a természetet” Mindez kizárható a hazai 
értelmezés szerint, hacsak nincs a zöld hatóság vezetőjének pozícióját veszélyeztető 
politikai nyomás a háttérben. Szeged mellett van a híres Fehér-tó, a híres 
Vadvízország, ahol tényleg tömegesen vannak madarak. Mégis minden gond nélkül 
mellé lehetett tenni nyugatról az M5 és délről az M43 autópályákat, melyeknek 
természetesen semmilyen hatása sincs a Fehér-tó élővilágára. De akkor 
ugyanezen hatóságok miért tagadhatták meg kisebb forgalmú utak 
engedélyezését, melyeknél ekkora madárvilág sincs, tehát mind a károsító 
hatás mind az elszenvedők kevesebben vannak! Sőt akár egy kerékpárútét is! 
Következetlenség! 
 
„Ezeken a területeken tilos az olyan építkezés, gazdálkodás, „amely a terület védelmi 
céljainak a megvalósítását akadályozza"  fogalmazott lapunk kérdésére … az ….  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatója. 
Látható: ugyanazokat a pontatlan, megfoghatatlan szavakat csűrik-csavarják.  
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/termeszetvedelemben_sem_ismerunk_merteket/2313104/ 
 
Ha valakinek még maradt volna reménye, tanulmányozza a kerékpárút esetét, amely 
a környezetre káros minősítést kapott! Miközben az esőerdőket probléma nélkül 
irtják, a szója-ültetvényéket mértéktelenül növelik, igaz ott ez a multi érdeke. 
Mit remélhet akkor egy út, vagy híd, melyen káros anyagot kipufogó autók járnak?  
Ennyit a hatások és a kártételek, a mérlegelések objektivitásáról! 
Jó, ha megjegyzik a tervezők: még a kerékpárút sem! 
„Kérdésessé vált, hogy megépülhet-e a Kiskőröst Akasztóval és az akasztói sziki tavakkal 
összekötő kerékpárút a térségben, pedig a város és a falu vezetése akarja. A Kiskőrösi 
Többcélú Kistérségi Társulás miután korábban már az építési engedélyeket és a különböző 
hatósági engedélyeket megszerezte az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés Operatív 
Programhoz pályázott. Nyert is 438 millió 187 ezer forint összeget az építkezésre tavaly. 
Időközben a kivitelezésre váró három útszakasz építési engedélye csaknem lejárt. Ekkor a 
társulás újra az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséghez fordult az építési engedély hosszabbítását intézve. A beruházási 
hozzájárulást most azonban már nem adta meg a szervezet. 
Hivatalos indoklás:  
a kerékpárút „... természet- és tájvédelmi szempontból nem illeszkedik a hatályos jogi 
szabályozásban foglal előírásokhoz.”  
Majd az is olvasható, hogy  
a tervezett út „az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, 
valamint a környezet szempontjából kiemelt hatás elérése” közérdeknek minősíthető 
kategóriákba nem tartozik.” 
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2012/05/20120905225129760000000857.html 
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Ugyanez kissé részletesebben, a plusz információk miatt megéri elolvasni a 2012-es 
történetet: 
„2012. június 03., vasárnap, 13:06 
KÁROSÍT A BICIKLIÚT?  
szerző: Borzák Tibor 
Egyre több gondot okoznak azok a fokozottan védett természetvédelmi területek, melyek a 
hazánk területének 21 százalékát jelentő Natura 2000 hálózathoz tartoznak. Magyarország 
uniós csatlakozásával szigorodtak a jogi szabályozások, ezeken a területeken például 
semmilyen engedélyköteles építést nem lehet véghezvinni, mert az illetékes hatóság 
„zsigerből” elutasítja a kérelmet. Ezzel viszont a korábban elkezdett beruházásoknak is gátat 
szabhatnak. 

 
Fotó: Habik Csaba 
Kiskőrös és Akasztó hat évvel ezelőtt kezdett a két település közötti közforgalmi kerékpárút 
megvalósításához. Miután a nyomvonal már akkor is érintett Natura 2000-es területeket, 
annak rendje-módja szerint beszerezték a szükséges hatósági engedélyeket. Tízmillió forintos 
uniós támogatással elkészültek a tervek, tavaly pedig 483 milliót nyertek az építkezéshez. – 
Mielőtt kiírtuk volna a közbeszerzési pályázatot, már láttuk, hogy márciusban lejár a három 
évre kiadott építési engedélyünk – mondja az akasztói polgármester, Suhajda Antal. – A 
korábbi szakértői állásfoglalások megerősítése miatt újból végigjártuk a hivatalokat, köztük a 
Kiskunsági Nemzeti Parkot, ahol azt a választ kaptuk, hogy semmilyen természetvédelmi 
érdeket nem sért a kerékpárút építése. Ennek ellenére a szegedi szakhatóság elutasította a 
kérelmünket. Természetesen beadtuk a fellebbezésünket  
Az akasztóiak értetlenül fogadták a döntést, hiszen eddig több mint tizenötmillió forintot 
költöttek közpénzből a fejlesztésre, és bizonytalannak látják a rendelkezésükre álló jelentős 
összeg sorsát is. Egy mereven és szigorúan értelmezett szabályozás miatt megsemmisülni 
látszik a környék lakosságát szolgáló beruházás. A 11 kilométeres kerékpárút ugyanis 
nagyban segítené az ott élő embereket, akik a nyomvonal közelében lévő munkahelyeiket két 
keréken a forgalmas közútnál biztonságosabban közelíthetnék meg egy védett sávban. 
Tanácstalanok a vállalkozók, gazdálkodók is, akik jövőre vonatkozó terveikhez el sem kezdik a 
hivatali ügyintézést, mert előre tudják, hogy a végén úgyis kikosarazzák őket.  
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Megkerestük az elutasító határozatot kiadó Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. A szegedi székhelyű hivatalban csak 
minisztériumi engedéllyel nyilatkozhatnak bármiről is. Amíg a fővárosból megérkezik a 
bólintás, tanulmányozzuk a birtokunkban lévő iratot. A Kiskőrös–Akasztó kerékpárutat 
legfőképpen azért nem tartják megépíthetőnek, mert az „természet- és tájvédelmi szempontból 
nem illeszkedik” a környezetbe. A bővebb indoklásban szerepel, hogy a megvizsgált 
dokumentáció alapján megállapították: a kerékpárút létesítése, üzemeltetése vízvédelmi, 
levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz jelentős 
környezeti hatást, ugyanakkor Natura 2000 területet érint, ezért természetvédelmi 
szempontból nem adható engedély a kérelem szerinti megvalósításához.  
– Nem akartam elhinni, hogy elutasították a kérelmet, tulajdonképpen átlátszó indokokkal – 
közli keserűen Szabó József vállalkozó, aki halastavai, turisztikai központja révén sok 
helybelinek ad munkát, és sokhektáros gazdaságát is érintené a kerékpárút, tehát érdekeltnek 
is mondható az ügyben. – Ha a fellebbezés is eredménytelen lesz, minden valószínűség szerint 
a beruházó bírósághoz fordul, én pedig demonstrációt szervezek. Addig maradunk az úton, 
amíg nem kapunk megnyugtató választ. Az sem kizárt, hogy Brüsszelig elmegyünk. Nem azt 
kifogásoljuk, hogy a Natura 2000 hálózathoz tartozó, többségében magántulajdonban lévő 
területeinken miért kell betartanunk a szigorú előírásokat, hiszen hosszú ideje ennek 
szellemében gazdálkodunk, hanem azt nem tudjuk elfogadni, hogy ésszerűtlenül, a hétköznapi 
valóságtól teljesen elrugaszkodó döntéseket hoznak egy hivatali szobában, megakadályozva 
ezzel már folyamatban lévő beruházásokat.  
Régen visszaértünk már Akasztóról, hosszú napokon át türelmesen vártuk a szegedi 
szakhatóság hívását is, de ezt minden bizonnyal nem engedélyezték nekik a minisztériumban, 
hiszen lapzártánkig nem küldtek választ az írásban feltett kérdéseinkre. 
http://www.szabadföld.hu/zoldfold/karosit_a_bicikliut 
 
A jogi káosz itt is megnyilvánult. A korábban kiadott zöld hatósági hozzájárulást 
ugyanaz a zöld hatóság felülírta, felülírhatta az építési engedély lejárta előtti 
hosszabbítási kérelem során. Azaz ugyanaz a hatóság egyszer kishatásúnak, 
hatástalannak tartotta a kerékpárút építést, majd rendkívül károsnak! Ez 
vicc! A mai rendelkezések szabad teret adnak a szubjektív 
jogalkalmazásnak! Megengedhető, eltűrhető ez? Károsít a bicikliút? 
 
 
Egy út kálváriája 
Csongrád megyében van a román – magyar – szerb hármas-határpont Szegedtől 
délkeletre. A Maros folyó Szeged és Makó között nagyjából kelet–nyugat irányban 
folyik. Vele közel párhuzamos az M43 autópálya, a Marostól északra. Így a hármas- 
határpont és az autópálya a Maros átellenes oldalán helyezkedik el. 
A Maros Szeged és Deszk közötti szakasza erdőrezervátumnak levédett terület. Az 
ember ilyen szót hallva egy brazil esőerdőt képzel el, melyben lila színű elefántok 
kergetnek kék pettyes krokodilokat. Itt valójában azonban korhadt fűzfák, nyárak és 
a kiirtani nem bírt gyalogakác van.  
A Deszk és a Makó közötti szakaszt elődeink szó szerint kiegyenesítették. Szó nincs 
természetes környezetről!  
A korábbi Maros rendkívül kanyargós volt. Az emberi beavatkozás a mai felfogás túl 
egyenesre sikerült ezért a vízügyiek megtervezték a folyó meándereztetését, a 
visszakanyarogtatást. 
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Egy szerb gondolat szerint induljon el egy út a Belgrád melletti Szendrő (Smederovo) 
mellől északi irányba, Magyarország felé, nagyjából a Tisza és a szerb-román határ 
között félúton. Ezt ők Banatska magistrala-nak nevezik, szerbiai hossza kb. 200 km! 
Ha ezt meghosszabbítjuk Magyarországon, akkor kb. csak 20 km hosszú szakasszal 
az út beköthető az M43 autópályába. A 20 km-nyi magyar szakasz neve Bánáti főút. 
 
Az utas előírásoknak megfelelően elkészült a tanulmányterv, majd PHARE forrásból a 
magyar szakasz engedélyezési terve. 
Az észak-déli irányú Bánáti főútnak elkerülhetetlenül kereszteznie kell a kelet-nyugat 
irányú Marost. 
 
A tanulmányterv szerint az utas szempontból ideális hídhely Szeged és Deszk között 
lenne, mert itt a legkisebb a folyót kísérő árvédelmi töltések közötti távolság és ezzel 
a védett terület keresztezése. A vízügy adott is erre a szakaszra néhány hídhelyet, 
amely vízügyi szempontból elfogadható. A tanulmánytervi vonalak ezeken mennek 
át. 
Ezeket a hídhelyeket azonban éppen amiatt vetettük el, mert nem akartunk hidat 
tenni az erdőrezervátumba, tehát alkalmazkodtunk. 
A Deszk és Makó közötti Maros-szakaszra a vízügy szerint nem érdemes hídhelyet 
tenni, mert egyrészt nem lehet tudni a meánderezés időpontját, másrészt az esetleg 
előbb készülő Maros-híd építései költségeit megterhelnék a Maros-szakasz igen 
jelentős meánderezési költségeivel. Harmadrészt: elképzelhető, hogy a végleges 
hidat a Maroson kívül kellene megépíteni, mert a meánderezett Maros nem ott fog 
folyni, ahol ma. Emiatt esetleg kellene még egy híd, ideiglenesen a mai Marosra is. 
Szinte kizárható a két nagy beruházás azonos idejűsége. 
Egyértelmű volt ez, hogy ebbe a szakaszba sem érdemes belemenni. 
Maradt egyetlen pont: az erdőrezervátum vége, ami megegyezett nagyjából a 
meánderezési szakasz kezdetével. 
Az engedélyezési terv erre a hídhelyre készült. 
A tervet elkezdtük engedélyeztetni.  
Az eljárás során az építés kiadását támogatta az összes bevonandó szakhatóság, a 
zöld hatóság kivételével. Érdekessége a dolognak az, hogy a zöld hatóság egyes 
szakterületei is mind kiadhatónak vélték az építési engedélyt, kivéve az illetékes 
nemzeti parkot. Ők az előbbiekben már megismert Irányelvek szövegeinek bő 
idézésével elintézték tiltásuk indoklását. 
 
Ezután elkezdődött a Bánáti főút kálváriája, melynek stációi: 

a) a magyar Országgyűlés az OTrT soros korszerűsítése során minden 
aktív aknamunka ellenére bent hagyta az OTrT-ben a Bánáti főutat, 
az ország alapinfrastruktúrái között. Ezzel elismerte ennek társadalmi, 
gazdasági szerepét. Hiszen itt három ország (Szerbia, Románia és 
Magyarország) állami úthálózatának összekapcsolásáról van szó. Ez az út 
Belgrád, Temesvár és Szeged térségeit kötné össze! Ez az út eddig feltáratlan, 
többnyire elmaradott térségét fűzné fel. Az OTrT egy magyar törvény! Mi ez, 
ha nem az Irányelvben elvárt társadalmi fontosság? De ilyen csekélység nem 
zavarta a nemzeti parkosokat, hiszen, mint tudjuk: még egy kerékpárút is 
zavarásnak számít! Az sem számít társadalmi támogatottságnak, hogy a 
PHARE forrást egy olyan pályázattal sikerült elnyerni, amelyet három ország írt 
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alá. Nincs példa térségünkben arra, hogy a román, a szerb és a 
magyar egyszerre egyetértsen valamiben. Ebben egyetértenek! 
Három ország hivatalinak bélyegzői láthatók a pályázaton! 

b) Ezen döntés után utasította el az engedély kiadását az elsőfokú zöld hatóság, 
mintegy felülírva a friss magyar törvényt! Milyen jogbiztonság van itt? 

c) Az elsőfokú zöld hatóság határozatát megtámadta a beruházó (a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium intézménye) a másodfokú zöld hatóságnál, akik az 
elsőfok határozatát helyben hagyták. Elveszettnek tűnt az ügy. 

d) Ezt a beruházó ismét megtámadta a Csongrád Megyei Bíróságon, aki a 
beruházónak adott igazat. 

e) A megyei bíróság ítélete ellen a zöld hatóság a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, 
aki új eljárásra kötelezte a zöld hatóságot. Nem jelenti ez esetleg azt, hogy a 
zöld hatóság tévedett? A kérdés a folytatás szempontjából fontos! Ezzel 
visszajutottunk a kiinduló pontra, a fárasztó ciklus kezdődhet elölről. 
Gondolom, hogy a beruházónak van annyi józan ítélőképessége, hogy ettől 
nem várhat csodát, hiszen megint az eleve elutasító zöld hatóságnál van a 
labda, akinek pedig mitől változna meg a véleménye. Hiszen láthatják, 
hogy milyen sikeresen lehet lavírozni, packázni a pontatlan törvényi 
környezetben. 

f) Az elsőfokú zöld hatóság természetesen új hatásvizsgálatot kért, mivel nekik 
ez nem kerül semmibe. Természetesen a terepen semmi az ég világon, nem 
változott, az új hatásvizsgálat kérés így értelmetlen. 

g) Az újabb hatástanulmány költsége milliós nagyságrendű, melyet sem a 
tervező, sem a beruházó nem akar vállalni. Az elsőfokú zöld hatóság, aki miatt 
mindezeket a köröket megfutni volt kénytelen a beruházó, még csak véletlenül 
sem szándékozik a költséget vállalni.  

Lehet, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet miatti pénztelenség miatt elhal a 
folyamat. Kútba esve sok munka és költség. Rendkívül fárasztó ez az évek óta tartó 
folyamat.  
Az Országgyűlés, a Megyei Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság támogatása ma 
kevés. Nem űznek itt csúfot a neves hazai intézményekből? Ha a gondolat 
annyira törvényellenes lenne, akkor éppen ez a három fórum ezt nem vette volna 
észre? Az viszont érdekes, hogy a bíróságoknak nem tűnt fel, hogy itt valami nagyon 
nincs rendben, ha ez megtehető, bár ők jogalkalmazók és nem jogalkotók. 
Ezt hozták ránk a nyugati tőke kollaboránsai.  
Vajon miként fog a folyamat folytatódni mivel egy teljes hazai ciklust lefutottunk. Ez 
a ciklus többször meg fog fordulni? Hányan lehetnek, akik már hamarabb kiszállnak a 
verkliből?  
Arról nem is beszélve, hogy amennyiben megvalósul a Maros folyó tervezett 
meánderezése, a mai állapotot jórészt felszámolják, a folyót kísérő füzesek, nyárasok 
megszűnnek, át kell, hogy települjenek, vagy ezt is meg fogják akadályozni? 
 
 
A költségek 
A folyamatot kísérő költségekről is érdemes valamit gondolni. 
Tessék beárazni az előbbi kálváriát, a hatásvizsgálatok, az eljárási illetékek, az 
ügyvédek, a bíróságok költségeivel. Ebből semmi sem terheli a zöld hatóságot! Ez 
ráadásul csak egyetlen eset! Ezt mind az adófizetők fizetik meg! 
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Az elvesztett időt is figyelembe kellene venni, amennyivel késleltetnek egy 
beruházást! Ha Szerbia belép az EU-ba, ez az út ennek feltétele lehetne, de addigra 
az előkészítési folyamatnak kiviteli terv szintre kellene jutnia. Az EU ebben az esetben 
finanszírozna az út építési költsége javát. Az bűne ugyan, hogy nem megy át 
Budapesten és így a fővárosiaknak van ennél fontosabb, de a 4-es metró sem fontos 
senkinek Debrecenben. 
A zöld hatóság alapmódszere lett az is, hogy az általa már engedélyezett építést, ha 
az nem készülhet el pénzhiány miatt rövid időn belül, és ezért az építési engedélyt 
meg kell hosszabbítani, akkor újra hatásvizsgálatot kér, bízva a pénztelenség 
miatt elbukásban, mutatva a ma tőlük elvárt szigort! Újra pumpolva az 
adófizetőket, miközben a területen semmi sem változott. 
 
 
Még 2012-ben is ez volt a helyzet: 
„A védendő helyeket szakértői csoport jelölte ki: két év alatt ötszázezer helyrajzi számhoz 
tartozó földterületről döntöttek. A projekt bírálói szerint kérdéses, ekkora munkát hogyan 
tudtak szakszerűen elvégezni. Kádár Mihály, az Ativizig főmérnöke említette, ugyancsak a 
szegedi fórumon, fölfoghatatlan, hogy a hódmezővásárhelyi laktanya közelében lévő, 
eredetileg betonozott, de gazzal fölvert terület miért lett Natura 2000-es. Az igazi gond mégis 
az, hogy mindez szinte teljes titokban zajlott. 
Sokan tényleg csak a földhivatali bejegyzésből értesültek birtokuk Natura 2000-jellegéről, és 
mivel még sok esetben nincs meg a kezelési terv, azt sem tudják, hogy mi a védettség tárgya 
(madár, vagy egyéb védett növény stb.) – mondja Sztahura Erzsébet, az agrárkamara 
szakértője. – Így a védelem, s az azzal összefüggő természetbarát gazdálkodási mód elvárása 
is nehézkes. 
További probléma, hogy a Natura 2000-es területekről szóló, „generális" kormányrendeletet 
2004-ben adták ki, a földhasználati szabályok csak 2007-ben jelentek meg, és csak a gyepre 
vonatkozóan. Az erdőkkel kapcsolatos előírások idén áprilisban váltak ismertté. Mivel a 
területek használatát korlátozzák, a tulajdonost támogatással kompenzálják. Ez azonban 
tényleg csak a használatra vonatkozik: a tiltás miatt meghiúsuló beruházásokért nem jár 
ellentételezés. Létezik ugyan egy 2004-es kormányrendelet a kártalanításról, de Sztahura 
Erzsébet szerint a döntéshozók sem értenek egyet abban, ezt lehet-e alkalmazni a Natura 
2000-es területeken. Mindez azzal jár, hogy az eredeti cél, az érdekeket összehangoló védelem 
is meghiúsul: a hatóságok olykor merik, máskor nem merik érvényesíteni a korlátozásokat az 
érintett területeken. Ez nem csak a gazdálkodókat érinti.  
A megye most készülő területrendezési tervének szerzői már előre figyelmeztetnek: mivel a 
kijelölt területeket főutak keresztezik, több helyen pedig a belterület határáig húzódnak – 
ebben a cipőben jár például Baks, Derekegyház, Dóc, Ópusztaszer, Pusztaszer, Sándorfalva 
–, az eddigi országos tapasztalatok szerint konfliktusok várhatók „bányászat, vízügyi 
kezelés, belvízcsatornázás, útépítés és felújítás" miatt. 
A botrányt már az előző kormány is érezte, 2008-ban Gráf József miniszter a teljes projekt 
felülvizsgálatát kezdeményezte. A Natura-kérdés azonban a mostani kormányon belül is okoz 
konfliktusokat. Arról, hogy ez mit jelent, az ország már fogalmat alkothatott. Illés Zoltán 
környezetügyért felelős államtitkár – összetűzve egy pártjabeli polgármesterrel – nemrég 
személyesen állíttatta le a Balatonendrédet Lullával összekötő 10 kilométeres út építését, 
kétszer is. Hiába volt érvényes építési engedély, az állami pénzből készülő beruházás Natura 
2000-es területet érintett, ezt valami miatt kihagyták a számításból. Az államtitkár egy 
térképen, kék filccel jelölte be, merre mehetnek az útépítők, merre nem. 
A bizonytalanságra jellemző, hogy például az Algyői Természetvédő Horgászegyesület 
korábban szóban azt a tájékoztatást kapta, a Tisza-ártér Natura 2000-es védettsége miatt egy 
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műanyag csövet sem fektethet le az erdőben három napra, hogy azon át a folyóból vizet 
szivattyúzzon a tavába. Azóta viszont kiderült: ez az ártérszakasz nem került bele a hálózatba. 
Bár Némethy Tímeától úgy tudjuk, a megyében 2011-ben 2 esetben szabott ki bírságot Natura 
2000-es ügyben a felügyelőség, 2012-ben pedig egyszer sem, a tulajdonosok félnek. Okkal. 
2008-ban egy céget azért büntettek, mert egy ősgyepnek számító területet szántott fel Deszk 
mellett. Tavaly márciusban megírtuk, első fokon 150-150 millió forintra büntettek két 
dorozsmai gazdát. Az ügyből új eljárás lett, de a földtulajdonosok nagyon megtanulták, hogy 
néz ki a tarka sáfrány, és miért nem szabad kipusztítani gazirtás közben. 
A ló túlsó oldala. A megkérdezettek szerint ez a helyzet a rossz előkészítés mellett annak is 
betudható, hogy a Natura 2000 egyik eredeti célja az volt, minél több termőföldet vonjanak 
ki művelés alól, kárpótolva a gazdálkodókat. Közben viszont módosult a cél, a támogatási 
szándék is. Most már ezeken a területeken is muszáj termelni, csak nem intenzív, hanem 
extenzív módszerekkel.” 
Néhány hozzászólás az előbbi cikkhez, mutatja, hogy az egyszerű emberik értik azt, 
hogy miről van itt szó: 
„7.Grabowsky 2012.12.30. 09:41  
Egy a lényeg, minél jobban ellehetetleníteni a hazai gazdálkodókat, irreális, megfizethetetlen 
bírságokkal sújtani, örökre megnyomorítani, elvenni a kedvét a munkától hogy még a puszta 
gondolatától is irtózzon, soha többé meg se próbálja, és ezt adja át örökül az utódainak...  
Kell a piac a többi EU-s országnak... 
 
16.Varga111 2012.12.30. 20:44  
Csergemerge! 
A cikk tökéletesen írja le a természetvédelmet Magyarországon! Vagyis ez a téma is - mint sok 
más - nevetséges, haszontalan ebben a formában. Jó a megfogalmazás: ismét átestünk a ló 
másik oldalára. Az általános emberi tevékenységgel szemben védik a természetet. Nem lehet 
akácfát ültetni, nem lehet színes a ház oldala, nádtető kell a házra, nem lehet kerítés, minden 
legyen tájba illő - (a táj nekik, sivatag középen egy gémeskúttal) A Natura 2000= Kiskunsági 
Nemzeti Park=ők mindenhova magyar tarka gulyákat, madárlakta sivatagos bozótos 
területeket álmodnak. 100 milliókat költöttek az idén és tavaly a békák vonulási útjának 
biztosítására!!!!!!!!!!!!!!!! Kiskunsági Nemzeti Park=kőagyú, embergűlölő, biológusok 
túlfinanszírozott társasága (az egyik pottyantós toalettet épített a házába Ópusztaszeren (a 
vízöblítéses tájidegen volt a hülyének)!!! Mindenki életét meg fogja keseríteni a Natura. 
Ebben biztosak lehettek.” 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/termeszetvedelemben_sem_ismerunk_merteket/2313104/ 
 
 
Kis csokor az eddig sajtónyilvánosságot kapott esetekből, a Natura 2000 miatti 
konfliktusokból 
http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=163188 
http://nol.hu/belfold/20120709-a_repuloter_miatt_is_tavoztak_gyorbol# 
http://nol.hu/belfold/20120622-volt__nincs__lesz_jatek 
http://nol.hu/belfold/20110818-europa_is_vizsgalja_a_beruhazast# 
http://nol.hu/belfold/elutasitottak_az_audi-beruhazas_elleni_fellebbezest 
http://nol.hu/belfold/_nem_vagyunk_mi_macskajancsik__-
_kiverte_a_biztositekot_illes_balatoni_mustraja 
http://nol.hu/belfold/20101018-a_somogyi_utcsata 
http://nol.hu/gazdasag/folytatjak_az_illes_zoltan_altal_leallitott_somogyi_utepitest 
http://nol.hu/belfold/20100223-erdei_klinika___vegjatek 
http://hvg.hu/hvgfriss/2012.47/201247_a_gyorperi_repter_allamositasa_leszallito_r 
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http://hvg.hu/itthon/20120627_belapatfalva_banya_robbanoanyag 
http://hvg.hu/itthon/20120607_die_hard_forgatas 
http://hvg.hu/hvgfriss/2011.28/201128_kulonosen_vedett_lapok_milliok_egy_miatt 
http://hvg.hu/gazdasag/20100310_mol_foldgazkutats_foldgaztermeles 
http://hvg.hu/sport/20090707_jogserto_magyar_dakar 
http://hvg.hu/itthon/20081021_tallya_vilagorokseg_tokaj 
http://hvg.hu/hvgfriss/2008.39/200839_Folytatodik_a_Benedekugy 
http://hvg.hu/itthon/20080421_kozep_europa_ralli_zoldek_bakony 
http://hvg.hu/itthon/20080105_sajolad_erdo 
http://hvg.hu/hvgfriss/2004.32/200432HVGFriss246 
 
 
A publikussá nem vált esetek felmérése 
Sejthető az, hogy az előbbi lista csak a jéghegy csúcsa. Javaslom megbízni egy 
elemző szervezetet az alábbi feladattal: 

1. Keresse meg a különféle építési engedélyt kérő szervezeteket, hirdetéssel 
pedig magáncégeket. 
2. Kérje el tőlük mindazon határozatokat, amelyekben a zöld hatóság 
elutasított valamit. 
3. Gyűjtse össze az elutasítási indokokat, abból adjon ki egy fehér könyvet. 

 
 
„Összeütközésbe kerülhet-e egymással a környezetvédelem és a természetvédelem?” 
„Már a kérdésfelvetés is abszurdnak hangzik, hisz a köznyelv a két fogalmat sokszor 
szinonimaként használja, a gyakorlatban azonban a legmagasabb jogi fórumokig is eljutó 
több közigazgatási per zajlik ilyen ügyekben. A Legfelsőbb Bíróság (LB) egyik - még csak 
szóban kihirdetett - ítélete szakértők szerint precedensértékű. 
A tét, némileg leegyszerűsítve, az, hogy két alföldi település, a 2004-ben a legszegényebb 
magyar községnek minősített hajdú-bihari Vekerd (HVG, 2006. január 7.) és Zsáka 
határában, de az előbbi területén felépülhet-e egy akkumulátorbontó üzem, vagy más helyet 
kellene keresni a veszélyes hulladékot semlegesítő, számos munkahelyet ígérő beruházásnak 
(HVG, 2003. szeptember 6.). Az ugyanis a magyar természetvédelem jelképének is nevezhető 
túzok, valamint egy ugyancsak veszélyeztetett élőhelytípus, az úgynevezett pannon sziki gyep 
károsításával járhat. 
"Nyilvánvaló, hogy egy adott természetvédelmi szempontból fontos terület összes gazdája úgy 
gondolkodik, hogy a terület kismértékű csökkentése, amennyiben neki az gazdasági előnyökkel 
jár, még megengedhető, a többi tulajdonos pedig természetesen tartsa be szigorúan a 
természetvédelmi követelményeket. Emiatt, ahogy annak folyamatosan tanúi vagyunk 
Magyarországon és a környezetpusztításban már előttünk járó "fejlett" országokban, a 
természeti területek fokozatosan eltűnnek" - érvelt a felperes Zsáka község az LB-re beadott 
felülvizsgálati kérelmében. Minderre a zöld ombudsmannak jelölt Fülöp Sándor ügyvéd, az 
EMLA jogvédő szervezet vezetője (HVG, 2008. január 19.) a felülvizsgálati tárgyaláson 
perbeszédében nyomatékosan hivatkozott, nem is sikertelenül. 
Az LB Buzinkay Zoltán vezette tanácsa az indoklásában kifejtette ugyanis, elsődleges 
szempont az alternatívák vizsgálata, a beruházást lehetőleg olyan helyen kell végrehajtani, 
ahol nem érint a Natura 2000 szerinti védett területet. Leszögezte azt is, hogy ilyen 
eldöntendő természetvédelmi jogvitában a káros hatások által esetleg érintett szomszédos 
település is közvetlenül felléphet jogai védelmében. 
… Fontos különbség, hogy mind a régi tagállamokban, mind az újonnan csatlakozottak 
többségében a naturás körzetek főként hegyvidékiek, így különlegességnek számít a viszonylag 
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sok magyar alföldi, gyepes terület. E pusztákon él például az egész uniós túzokállomány 
legalább fele, s kiemelten támogatott természetvédelmi feladat e madarak védelme. 
Nem lehet persze egy ország teljes területének ötödét mindenfajta gazdálkodás alól kivonni. 
… A leggyakoribb érdekütközés, amikor autópályát építenének, bányát nyitnának, vagy akár 
elektromos légvezetéket állítanának fel. A vekerdihez hasonlóan többször is előfordul 
azonban, hogy kifejezetten környezetvédő törekvés veszélyeztet naturás fajt vagy élőhelyet. 
Kiss Csaba, az EMLA munkatársa ilyen paradoxonként említette például a Bakonyban, 
Hárskútnál tervezett szélerőművet. Környezetvédőként magától értetődően támogatják az 
alternatív energiatermelést - de inkább természetvédelmileg nem különösen érzékeny 
helyszíneken. 
Az EMLA formai okból vesztésre áll egy furcsa szennyvíztisztítási ügyben.  
Mártélyról a klóros technológiával tisztított szennyvizet a Darvasszék-Mártély főcsatornába 
vezetik, és ez olyan területet érint, amely nemcsak naturás védelem alatt áll, de egyúttal 
tájvédelmi körzet és a költöző madarak megóvását szolgáló ramsaari egyezmény hatálya alá 
is tartozik. Kézenfekvő megoldás lenne, hogy néhány kilométer hosszú, zárt csőben a Tisza 
fősodrába vezessék a tisztított szennyvizet, ám ez 40 millió forintos többletköltséggel járna. A 
közigazgatási eljárás többlépcsős, elkülönül az építés és az üzemeltetés engedélyezése. A 
Csongrád Megyei Bíróság ítélete szerint a szennyvíztisztító hatását a Natura 2000-es területre 
nem a korábbi, építési engedélyezési eljárásban lehet vizsgálni, hanem majd az 
üzemeltetésiben. A tisztítómű így tavaly nyár óta már működik, miközben üzemeltetési 
engedélye még nincs, az építési engedély viszont a jelenlegi helyzet szerint naturás 
hivatkozással nem támadható. Persze ez még nem a végső szó a törvényszéki csatában. Ha az 
EMLA megbízója, Hódmezővásárhely vállalja az újabb fordulót, ez az ügy ugyanúgy az LB-re 
kerül, mint a vekerdi akkumulátorfeldolgozóé. Amelyben Fülöpék győzelme azért csak 
viszonylagos, mert mindössze új eljárásra kötelezték a beruházást korábban engedélyező 
környezetvédelmi főfelügyelőséget, amely az LB iránymutatását figyelembe véve, de akár 
újból megadhatja hozzájárulását ahhoz az üzemhez, amely feltehetőleg csak romániai 
használt akkumulátorok behozatalával tudna eredményesen működni.” 
http://hvg.hu/hvgfriss/2008.04/200804HVGFriss_365 
 
 
A természetet gátló, megakasztó Natura 2000 
„A hortobágyi pusztán az 1930-as években 35 ezer szarvasmarha legelt, és ehhez társult az a 
rendkívül gazdag élővilág, amiről ma már csak álmodunk. A hihetetlenül nagy vadmadár-
populációknak főként a szarvasmarhatrágyán szaporodó rovarvilág szolgált eleségül, de a 
tipró-legelő állatok hatására alakultak ki a védett gyeptársulások is. Ma 8 ezer szarvasmarha 
él a pusztán, az ökológusok számítása szerint viszont legalább 15 ezres állományra lenne 
szükség a puszta hosszú távú életben tartásához. Ennyi kérődzőnek akkor is lennie kellene, ha 
minden egyes egyed végelgyengülésben pusztulna is el, s egyetlen egyet sem értékesítenénk 
hungarikumként. A nemzeti parkok gazdálkodását ne tévesszük össze a piaci szereplők 
tevékenységével, s nem csupán azért, mert minden egyes megtermelt forintot visszaforgatunk a 
természetvédelembe, ugyanis a természetvédelmi értékek jelentős részét az úgynevezett 
extenzív – vagy ahogy mai divatszóval mondhatjuk, az ökológiai – gazdálkodáson alapuló 
emberi tevékenység alakította ki. S így is lehet csak fenntartani. Ez azt jelenti, hogy ha nem 
legeltetjük, akkor a Hortobágy jelentős részén például 100 év múlva, elegendő vízellátás 
mellett újra tölgyerdő lesz. Vagyis semmiképpen sem az, aminek ismerjük.  
A Natura 2000 itt lényegében akadályozza a természetes folyamatokat, 
megakadályozza a természetet abban, hogy kiköszörülje az emberi csorbát. 
„Vitatkozhatunk azon, hogy mit tartunk értéknek. Először is tudni kell, hogy a mi 
térségünkben a 10 ezer év ezelőtt befejeződött jégkorszak előtti időkből nagyon kevés növény 
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és állat maradt. A jelenleg védett flóra és fauna többsége azóta került ide, és nagy részének 
fennmaradásában az emberi tevékenység meghatározó szerepet játszott és játszik ma is. Az 
európai és a magyar természetvédelem nagy dilemmája, hogy az ideális, szűz természetet 
védjük-e vagy a már valamilyen formában átalakítottat. (Zárójelben: az európai kontinensen 
a magashegységi és északi nemzeti parkok kivételével zajlik valamiféle természetgazdálkodás 
a nemzeti parkokban.) Az ideális persze az volna, hogy ha egy védett területen a természet 
változásának minden állomása egyszerre megfigyelhető lenne. Például, ha egy erdőben a 300 
éves famatuzsálemek és a pár centis magoncok közötti átmenet minden fázisa jelen lenne. 
Ehhez az európai nemzeti parkok területileg is kicsik. De akadnak más bökkenők is. Például, 
hogy a hegyi rétek nem természetesek. Valamikori kiirtott területeken alakultak ki, úgy hogy 
az irtásokat legeltették eleink, így jöttek létre azok a speciális életközösségek, mondjuk a 
Zempléni-hegységben, amelyek ma otthonai a különféle orchideafajoknak vagy a keresztes 
viperának. Ha megengednénk, hogy ezek a területek természetes úton visszaerdősödjenek, 
akkor ezek a természeti értékek eltűnnének. S lenne néhány hektárral több erdő.  
Kérdem én, vajon mennyi fehér gólya lehetett a Kárpát-medencében az ember megjelenése 
előtt? 85 százalékos erdősültség mellett jóval kevesebb, mint ma, mert a zárt erdőkben nem él 
meg a gólya. De túzokból és kerecsensólyomból is csak mutatóba akadt. Persze a 6-8 ezer 
évvel ezelőtti időszakról beszélek. A magas hegységek kivételével Európában olyan értékeket 
őriz a természetvédelem, amelyeken az emberi kéz nyoma ott van. A természetvédelem így 
sokszor azt jelenti, hogy a természeti erőkkel szembe haladva egy mára kialakult, de jelentős 
biológiai sokféleséget hordozó állapotot igyekszünk fenntartani.” 
http://hvg.hu/itthon/20080103_haraszthy_laszlo_kornyezetvedelem_civil 
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A magyar mezőgazdaság más szemlélete, a mezőgazdaság új funkciója: a 
mezőgazdaság Magyarország egyik fő erőforrása lesz (?) 
 

 
 

 
http://gazdakorok.hu/files/2011/04/Orbán-Viktor-levele.pdf 
 
A mezőgazdaság új megközelítése a termelő, az eladható értéket előállító 
mezőgazdaság, melyhez megművelhető terület kell, ez megint a területkijelölés 
felülvizsgálata irányába hat. A magyar költségvetésnek nagyon kell a 
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mezőgazdaságból származó bevétel. A mezőgazdaság elsorvasztása, lefojtása, 
ellehetetlenítése helyett megint az eladható árut termelő mezőgazdaság 
lép, mely már egy új gazdaságpolitika, gazdaságfilozófia. Ehhez a 
szemlélethez kell igazítani a Natura 2000 területkijelölését is. Ha már megúszni nem 
tudjuk, akkor a 21% helyett legyen nálunk is 12% a naturás területek aránya. Ez 
még nem a francia arány! 
 
 
A káros folyamat enyhítési lehetőségei 

 Az elhibázott hazai bevezetésének visszáságairól részletesen tájékoztatni kell 
az EU-t, majd újra el kell végezni a naturás területek kijelölését.  

 Azok területi arányát a franciára 7%-ra, vagy a finn 12%-ra kell levinni (vagy 
ezen országok is jöjjenek fel a magyar 21%-ra az esélyegyenlőség jegyében).  

 Kezdeményezni kell az Irányelvek mellékleteinek alapos felülvizsgálatát. Benne 
vannak pl. a Franciaországban élők is? 

 A naturás területek kijelölését, kezelést szabályozó rendeletek fogalmait 
pontosítani, objektívvé kell tenni, mert csak így akadályozható meg a mai 
szubjektív jogalkalmazás. 

 Át kell engedni – kárpótlással az OTrT-ben lévő infrastruktúra elemeket – a 
naturás területeken, mégis csak egy magyar törvény tekintélyéről van szó. 

 
Tegyük ezt akkor is, ha emiatt a „zöldek” részéről lesz némi hangos ajvékolás, a 
megbízók, a multik sajtójának riasztásával, a szokásuk szerint, hiszen sokan jól 
megélnek ma már az ún. természetvédelemből. 
 
Szeged, 2013. január 5. 
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