
 1 

Vizsgálják felül a Natura 2000 területek kijelölését 
dr. Rigó Mihály 

okl. erdőmérnök 
okl. építőmérnök 

 
 
 
Írásomban érveket gyűjtöttem össze a Natura 2000 területek kijelölésének 
felülvizsgálatához. Bízom abban, hogy a listámat olvasóim még bővítik. 
 
 
1. A lista, a szempontok, a tények 
1.1 A társadalmi egyeztetés kihagyása 
Ma már mindenhez társadalmi egyezetés kell. Hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen 
lényeges témában ez kimaradt, kimaradhatott? 
 
 
1.2 Az érintett földtulajdonosokkal való előzetes egyeztetés kihagyása 
Miközben a Natura 2000 területek kijelölése az egyik legfontosabb jogot, a 
tulajdonjogot sérti, bevezetése előtt még az érintett tulajdonosokat sem vonták be a 
folyamatba. Csak ez az egy ok is elegendő lenne újra kezdeni az egészet. 
 
 
1.3 A Natura 2000 területek kijelölése idejének gazdasági környezete.  
A gyarmatosító know-how (=vagyoni értékű tapasztalat) 
Minden érthetőbb, ha felidézzük az időszak gazdaságpolitikáját. 
Nem szabad elfelednünk, hogy az EU alapítói korábban, még mielőtt nem lettek 
ennyire demokratikusak, a világ legnagyobb gyarmatosítói voltak. Nyilvánvaló, hogy 
a gyarmatosítást nem a szeretetszolgálat, az önzetlenség motiválta! Már akkor is 
szerették az erőforrásokat maguk felé áramoltatni, legyenek azok akár emberiek, 
akár anyagiak! 
„Gyarmatbirodalmak kialakulása: A XIX. század végén a tudomány és technika vívmányai 
miatt a Nyugat-európai országokban és az USA-ban gyorsuló ütemű termelés kezdődött, így 
az új nyersanyaglelőhelyek és piacok megszerzése lett a fejlett az államok elsődleges célja.” 
http://tortenelemklub.com/xxszazad/els-vilaghaboru/197-az-els-vilaghaboru-toertenete 
Hogyan is van ma? 
Miben jelenhet meg ez a tudásuk? 
Lehet azon hitvitát folytatni, hogy ez most egy új gyarmatosítási folyamat 
vagy sem, azonban mind a gyarmatbirodalmak idején, mind ma tény az, 
hogy a gazdag országok mindent megtesznek azért, hogy környezetük 
szegényebb államaiból maguk felé irányítsák az erőforrásokat és a 
profitot, függetlenül attól, hogy ezt a jelenséget ma minek hívjuk! 
A francia és a német mezőgazdaságnak nem kell a legkésőbben csatlakozott 
országok mezőgazdasága, mezőgazdasági terméke, mert az konkurens! Nem 
termelőnek kellettünk, hanem az ő termékeik fogyasztóinak! 
„Az Európai Unió 2004 és 2007 közötti bővítése különbözött minden korábbitól. Az 1989-et 
követő közép-európai rendszerváltások után az unió a csatlakozni vágyó országokat sokáig 
permanensen ötévnyi távolságra tartotta a tagságtól, majd egy gyors fordulattal – saját, a 
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fejlett piacon alapuló demokráciára vonatkozó elveit is sutba dobva – rohamsebességgel 
emelte tagjai sorába. A hosszúra nyúlt öt évek alatt megtörtént az országcsoport nyugati piaci 
igényeknek megfelelő „piacosítása”, a potenciálisan virágzó ágazatok külföldi kezekbe 
juttatása, a fogyasztói piac belső konkurenciától való megtisztítása tömeges felszámolások 
révén, és ami a legfontosabb, a dolgozók tízmillióinak a nyugati technológiákon alapuló, 
kiemelkedő termelékenységű ágazatokba való munkába állítása, de a nyugati bérek 
töredékéért.” 
„Az unió bővítése inkább hasonlított az angol gyarmatbirodalom 19. századi terjeszkedésére, 
mint egyenrangú nemzetek együttműködésére.” 
„Az uniós pénzek csak tettek egy kanyart az új országcsoportban, és irány haza – profitokkal 
megrakottan.” 
http://www.magyarhirlap.hu/euroatlanti-bankunio-epul 
„Az Európa Unió a közös agrárpénzeket – miként az várható is volt – főként a nettó befizető 
tagállamok érdekeinek megfelelően osztaná el.” 
http://www.haszonagrar.hu/cimlapsztori/722-az-uj-koezoes-agrarpolitika-sarokpontjai-.html 
Csak látszólag természettudományos kérdés a Natura 2000 területek kijelölése! 
„A termőföld az EU-ban nem a versenyszférához tartozó árupiac tárgya, hanem térhez kötött, 
területi alkotóeleme a tagállamok nemzeti szuverenitásának.” 
http://www.okotaj.hu/szamok/18-19/tars1.html 
De nem nálunk! Miféle érdekből vajon? Állama a közjó képviselete helyett a tőke 
oldalán! A tőkés társaságok világuralma nem a régi gyarmatvilág új formái? 
„Eszerint egyfajta modern kétpártiság alakult ki a világban: ahol az egyik oldalon állnak a 
tőkeérdekek, a másikon pedig a helyi közösségek. Ezzel önmagában nem is lenne baj, hacsak 
az állam nem áll a helyiek helyett a globális tőke érdekeinek szolgálatába.” 
http://hvg.hu/itthon/20121031_Angyan_Bencsik_foldtorveny_modositok 
Valós kép a nálunk lekezelt, eljelentéktelenített mezőgazdaság fontosságáról, idegen 
érdekből eredő kiszolgáltatott helyzetünkről innen nyerhető: 
http://greenr.blog.hu/2012/11/23/kozgazdaszok_a_paradigmavaltasert_angyan_jozs
ef_a_corvinuson 
Talán csak annyi a változás, hogy az egykori gyarmatosító államok 
szerepét átvették a multinacionális vagy transznacionális cégek, de 
lényegében mindkét intézmény ugyanazt tette és teszi a nálánál gyengébb 
országokkal. Lényeges az a különbség, hogy ez utóbbi nagyobb 
propaganda alakulatot fizet és mozgat, az emberek manipulálása céljából. 
Alaposabban taglalja a valóságot D. C. Korten: Tőkés társaságok világuralma című 
könyve. 
 „A gazdagok prédája a politika 
Jövedelmi szakadék – A davosi világgazdasági fórumot is figyelmeztetik a kockázatokra 

Egyetlen emeletes buszra felférne az a 85 ember, akinek együtt annyi vagyona van, mint 
a világ lakossága szegényebb felének, 3,5 milliárd embernek – áll az Oxfam hétfőn 
nyilvánosságra hozott jelentésében. 

„A világban felhalmozott vagyon csaknem fele – 46 százaléka – a bolygó népessége egyetlen 
százalékának a kezében van.” 
„Európa tíz leggazdagabb emberének ma már nagyobb a vagyona, mint amennyit az EU 2008 
és 2010 között összesen a válságkezelésre fordított (217 milliárd euró szemben a 200 
milliárddal).” 
„A legérdekesebb azt vizsgálni, hogy az egyenlőtlenségek hogyan hatnak a politikai 
döntéshozatalra – és ezt ajánlja az Oxfam is a davosi konferencia résztvevőinek figyelmébe. 
Minél nagyobbak a társadalmi különbségek, annál valószínűbb, hogy a politika „a gazdagok 
prédája” lesz. Ők hozzák a törvényeket, amelyek rendre a saját érdekeiket védik.” 
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A politika úgy lesz a gazdagok prédája, hogy a gazdagok maguknak pártot, 
sőt pártokat vesznek. Már ma is elszörnyednénk, ha valaki elhúzná a 
politikusaink mögül a függönyt, és meglátnánk, hogy kik mozgatják a 
bábukat!  
Hiszen a párt, de a pártpolitikus is, ma már áru, mint a cipő. A pártok 
egyetlen szerepe? Úgy átmosni a választók fejét, hogy még sokáig azt 
hihessék, hogy a pártok a népért és nem a párttulajdonosokért hozzák 
majd a törvényeket. Ennyit az ún. képviseleti demokráciáról. Itt zárok 
vissza Korten előbb említett könyvére. 
http://nol.hu/kulfold/20140123-a_gazdagok_predaja_a_politika# 
 
 
1.4 Az EU és a mezőgazdaság 
Az EU közvetlenül beavatkozik a tagországok mezőgazdasági politikájába a pénzen 
át. Az rendeli a nótát, aki fizet – elven. 
Mivel 1984-től a tagországok mezőgazdasága túltermelt, „javasolták” a termék, a 
termelés mennyiségének csökkentését, néhol a mezőgazdasági termelés leépítését, 
az alábbi eszközökkel: 

– a mezőgazdasági területek parlagon hagyása (időszakos kihagyás), 
– hosszú távú, akár 20 évre szóló is, földkivonás a termelésből, de van a hosszú 

távú mellett végleges területkivonás is, 
– az eddigi agrártámogatások csökkentése, 
– a mezőgazdasági területek erdősítése,  
– az intenzív művelés helyett az extenzív művelést választani,  
– a termelőknek kvótákat szabtak, azaz megkötötték az általuk megtermelhető 

termék mennyiségét,  
– az árakat csökkentették, (nálunk szándékosan annyira, hogy a felvásárlási ár 

kisebb az önköltségnél is!), amit megszépítve előnytelen gazdasági környezet 
előállításának hívnak, 

– támogatták a gazdák kivonulását, visszavonulását a termelésből, 
– csökkenteni javasolják a műtrágyát, 
– csökkenteni írják a növényvédő szereket, 
– elválasztani a termeléstől a pénzügyi támogatást (=nem a többlettermelést 

támogatja ezután, mint korábban, a termékhiány időszakában).  
Ilyesmit hívnak ma Közös Agrárpolitikának (KAP), ami nyilván egy megszépítő 
kifejezés, mert a valódi célja és értelme a mezőgazdasági termelés visszafogása. 
Ezek kódolt fogalmak, dekódolásuk nélkül elfedik az igazságot!  
Az EU-ban nem úgy kezelik a mezőgazdaságot, mint Magyarországon.  
„Az Európai Unió együttműködési mechanizmusának kialakításában kezdettől fogva jelentős 
szerepe volt a mezőgazdaságnak. Ezt tükrözi a közösségi jogalkotás, aminek közel 
háromnegyed része a mezőgazdaságra vonatkozik.” 
https://szie.hu//file/tti/archivum/Erdelyi_Tamas_ertekezes.pdf 
Nálunk a mezőgazdaság mára már említésre sem méltó kategória lett. Sőt könnyen 
mindenféle bélyeget kaphat az, aki szorgalmazza hazai szerepének visszaállítását. 
A valamikori magyar Tervhivatal kismiska ezekhez képest, ez azonos az általunk jól 
ismert tervgazdálkodással, melyben kőkeményen meghatározták azt, hogy ki, miből, 
mennyit termelhet, miközben másról sem papolnak, mint a piac mindenhatóságáról. 
Álszent, képmutató ez a politika. 
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Támogatást adnak úgy is, hogy a termőföldön nem kötelező a növény termesztése! 
„Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (Single Area Payment 
Scheme - SAPS) a föld hasznosításától függetlenül igényelhető a közösségi jogszabályok által 
meghatározott területekre.” 
„A SAPS támogatás esetében az adott területen nem kötelező a növénykultúra termesztése, 
…” (aláhúzó a továbbiakban is - RM). 
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok?tamogatas_id=10
40&mutat=T%E1mogat%E1s+r%E9szletei 
Ugyanez kissé másként, mozaik-szerűen, a politikailag korrekt nyelvezetnek 
megfelelve: 
„Az 1980-as évek közepére az Európai Gazdasági Közösség tagállamaiban a mezőgazdasági 
munka termelékenysége jelentősen megnőtt, ennek következtében jelentős mértékben 
csökkent az agrárfoglalkoztatás aránya. A termelés további fokozását az árak emelkedése 
tovább ösztönözte. Néhány termékcsoport esetében (pl. gabona, cukor, tej és tejtermékek, 
valamint a marhahús) esetében hatalmas termékfeleslegek alakultak ki.” 
„A reform (=korlátozás – RM) céljai a következők szerint összegezhetők: 
 az agrárárak csökkentése, 
 a közvetlen támogatások bevezetése és termelésszabályozás, 
 a kistermelők helyzetének támogatása, 
 az extenzív termelés támogatása, 
 a területpihentetés bevezetése, 
 a természeti környezet megóvása, 
 a közösségi finanszírozási források átrendezése.” 
„A növénytermesztésben az árak csökkentése az egyik legjobban ösztönző tényezője a 
termelés visszafogásának.” 
„A környezetvédelmi előírásokat figyelembe vevő mezőgazdasági termelési módok 
szabályozása. Azok a gazdálkodók, akik csökkentik a műtrágyák, növényvédő szerek 
használatát, természetes gazdálkodást folytatnak, támogatásban részesülnek.” 
 „…az SPS azaz Single Payment Scheme, azaz az Egységes Támogatási Rendszer bevezetése 
volt, melynek bevezetése révén lehetővé válik, hogy teljes mértékben megvalósuljon a 
termeléstől ténylegesen szétválasztott agrártámogatások alkalmazása.” 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_AGAT2/ch01s03.html 
A termőföld „a nemzet létezésének az alapja, mert mint az országhatárokkal körülvett 
felszínen mozgunk és élünk. Ezt a funkciót figyelembe véve a föld értéke felbecsülhetetlen, 
nincs ára, csak eszmei értéke.” 
https://szie.hu//file/tti/archivum/Erdelyi_Tamas_ertekezes.pdf 
 
 
1.5 A Natura 2000 terület létesítése = a mezőgazdasági termelés visszafogása; 
egy FEGYVER a perifériák mezőgazdaságának lefojtására; 
a naturás területek kijelölése csak egy újabb eszköz a túltermelés csökkentésére 
Természetesen az EU a mezőgazdasági területek Natura 2000 területekké való 
kijelölését, átminősítését sem hagyta ki. Miért is? 
Ha egy terület ilyenné tesznek, azon nem lehet intenzíven, iparszerűen termelni. Ahol 
eddig így tettek, ezután már nem tehetik! A kijelölés termelési megszorítással, 
kötöttséggel azonos! Rögtön csökken a mezőgazdasági termék! Besorol ez az eszköz 
is a kvóták, az árcsökkentések előbbi sorába! 
Ez a valódi indok, melyet megfejeltek egy zöld mázzal, így lett a környezetvédelmi 
terület. Ennek persze a sötétzöldek nagyon megörültek, és egyből rárepültek, mert 
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így végre szerephez jutottak. Zöld ruhába bújhattak, munka nélküli jól fizető 
pozíciókat kaptak, vehettek drága autókat. 
Nincs ebben semmi új, hiszen a termőterület nagyságát mindig a tőke 
határozta, határozta meg, sajátos érdekei szerint.  
Gondoljunk a folyószabályozások korára!  
Jó ára volt a búzának, egyre nagyobb termőterületek kellettek, a folyóktól is el kellett 
ezeket venni. Ez volt az egész folyószabályozásunk ideológiája. Kellett a föld, sőt 
egyre több. Mi az, hogy víz van rajta? Ne legyen! Ne terüljön szét a folyó, mert ott 
búzát vagy kukoricát akar termelni a földesúr. Jöttek a mérnökök és gátakat 
építettek. Ennyi! 
Most a tőke érdeke más. Most ennek kiszolgálása az elvárás. Most éppen a „nem kell 
ennyi termőföld” elve uralkodik, csak ennyi a különbség. A Natura 2000 csak az egyik 
termeléscsökkentési lehetőség. 
 
 
1.6 Kapkodó, átgondolatlan volt a Natura 2000 területkijelölés 
Természetesen ez a megállapítás csak akkor szempont, ha a kijelölések ténylegesen 
a természet védelmét szolgálta volna. 
Kijelöltek olyan területeket is, melyeket nem kellett volna, pl. utat. 
Nem jelöltek ki olyan területeket, melyeket kellett volna. 
Ha tényleg természetvédelmi célú lett volna a kijelölés, ilyenek nem történhettek 
volna meg. 
Az egyetlen elvük: minél nagyobb mezőgazdálkodásra is alkalma területet letiltani, 
visszafogni, lefojtani. 
 
 
1.7 Megindokolatlan Natura 2000 területkijelölés 
A kijelölő szervezetnek nincs naturás területenként leírása arról, hegy a területet mi 
miatt, milyen okból jelölték ki.  
A kijelölt területekhez léteznie kellene egy-egy könyvecskének, egy törzskönyvnek, 
mely legalább az alábbiakat tartalmazza: 

– a kijelölés okát, 
– a védeni kívánt fajokat, 
– ezek populációinak részletes leírást, a populációkat jellemző adatok 

megadásával, az ökológia tanításai szerint, 
– felsorolni azokat a terhelő elemeket, melyek a terület populációt zavarják, 
– megadva ezek tényezőnkénti és fajonkénti elviselhetőségi határértékeit. 

Tehát: mi miatt, minek az érdekében korlátozok embereket? Elemi dolog az, hogy ha 
csinálok valamit, akkor meg kell mondanom, hogy azt miért tettem!  
Legyen el: amíg ez a törzskönyv el nem készül, ne lehessen területeket védetté 
nyilvánítani! 
Ma sajnos fordítva van a dolog.  
Először sebtében kijelölik a területet naturás területté, majd utána keresnek hozzá 
„magyarázatot”. 
Aki egy naturás területen építeni akar, azon vasalják be az előbbi törzskönyv adatait. 
Ugyan találjon már valamit, ami miatt majd a kijelölés lemossa majd az építést! 
Addig vizsgálódjon, még nem talál valamit, amely majd megakadályozza azt, amit 
tenni akart az elején. Nevetséges!  
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Rendes esetben azt kelleni igazolni a beruházónak, hogy létesítménye 
következményei a törzskönyvi értékeket határértékein belüli hatású.  
Lenne viszonyítási alap.  
A felülvizsgálat során tehát UTÓLAG készüljenek el ezek a törzskönyvek, és csak azok 
a területek maradjanak meg védettnek, ahol ez valóban indokolható. 
 
 
1.8 A következetlenség 
Hogyan van az, hogy egy rettenetes forgalmú autópálya szinte környezetvédelmi 
beruházásnak számít, míg egy szinte nulla forgalmú alsóbbrendű út vagy még inkább 
egy kerékpárút nem kap a zöld hatóságtól építési engedélyt?  
Híres, angol hatásvizsgálatra létrehozott cégek egy autópálya építés kapcsán, jó 
pénzért igazolják teherautónyi papírral, hogy egy napi több tízezres forgalmú 
autópályának semmi káros környezeti hatása sincs! Sőt az direkt jó! Persze jó 
pénzért. 
Ez után az a zöld hatóság, mely ezeket az állításokat nehezen tudná nem elfogadni, 
sőt a nagy politikai hátszél miatt mintha kénytelen lenne elfogadni, majd  
úgy tűnhet, hogy megszorongatja a kisebb érdekérvényesítő erővel rendelkező 
alsóbbrendű utat vagy kerékpárutat építeni kívánó beruházót és eljáratja a nagyon 
költséges kálváriájukat! Ezeken kompenzál, gondolhatják a hátrányosan megítéltek. 
Hol marad a következetesség?  
Adófizetői pénzeket is elemésztve az ún. hatásvizsgálatok tömegét kényszerítik ki, 
melyek szövegszerkesztővel készült sablonos szövegek, melyekben jórészt csak 
bizonyos neveket kell cserélgetni. Nekik semmi sem drága! Nincs olcsóbb az 
adófizetői pénznél! 
Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy az autó mást sem tesz, csak természetellenes 
anyagokat bocsát ki, természetellenes hatásokat vált ki. Az autó léte 
természetellenes!  
Álságos egy folyamat az egész. Hiszen ezt persze nem merjük kimondani, mert 
súlyosan sértené a kőolaj- és az autógyártó lobbi érdekeit, az állam pedig 
adóbevételektől esne el.  
Mint az okos lányról szóló mesében, teszünk is valamit, és nem is teszünk valamit. A 
helyzet teljesen azonos a dohányzás és az alkoholizmus megítélésével! Támadjuk 
nagy vehemenciával, de nagyon jó az állami bevétel!  
A hatósági érzi ezt, így sokaknak úgy tűnik, hogy önkényeskedésének szabad és tág 
a tere. Van, ahol ugyanaz nem árt, míg másutt nagyon. Van, ahol lehet ellene 
védekezni, másutt semmiképpen sem.  
Hatalmas az a bürokrácia, mely jól megél ebből az abnormális helyzetből. 
Nem kellene az autópályánál kisebb jelentőségű utakat eleve kivenni a zöld hatóság 
engedélyezési köréből?  
Persze tudom: most ez a hatósági játék a trend. 
 
 
1.9 A természetromboló profit 
Elég a borzalmas külszíni bányák, a meddőtározók, az óceánok műanyag hulladék 
úszó szigetek képeire gondolni. Egyértelmű, hogy ezek mind a profit miatt vannak. 
Micsoda fals világszemlélet az, hogy az innen elüldözött fajoknak kell egy menekülési 
terület, az ún. védett terület.  
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Ez ugyanaz a logika, mint az indiánok esete: elveszik a földjüket, közülük sokat 
kiirtva, és a maradékot bekényszerítve a rezervátumokba. A végén csak azt kell 
láttatni csak, hogy milyen jól érzik ott magukat. 
Ha a profit miatt kellenek a nyilvános házak, akkor ellensúlyként legyenek 
apácazárdák is?  
Hány ezer év eltelt úgy, hogy nem voltak védett területek, a kapzsi világ találmányai? 
Védett területtel kompenzálnak kirabolt, kizsarolt, kizsákmányolt területet? 
Ha a természetet nem zsarolná ki a profit, nem lenne ma sem szükség védett 
területekre. 
Itthon jól látható ma a mezőgazdaságból kiszorított embertömeg! Ezen tömeg 
nyomorba taszítása! „Védett területeik” a városi gettók. 
 
 
1.10 Az ember is legyen része a természetnek 
Az embernek is vannak igényei, mint a gilisztának, vagy a földi kutyának. Ezt is 
figyelembe kellene venni.  
A Natura 2000 mai világa embermentes világ, mely emiatt természetellenes, mert 
valójában az ember része a természetnek.  
A zöldek szerint egy területen csak a giliszta, vagy csak a púpos egér él. Szerintem 
viszont mindenütt együtt él a giliszta és az ember, illetve a púpos egér és az ember. 
Így egészen másként lennének kijelölve azok a területek.  
A kijelölés felülvizsgálatakor mindig vegyük a védett fajok közé az embert, az emberi 
élet igényeit! Legyen az embernek legalább annyi joga élni, mint a földi kutyának! 
 
 
1.11 Természetromboló a mezőgazdasági kultúra? 
Holland tulipánmezők: 
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Ez most egy lepusztult vagy egy kultúrtáj? Ezzel a hollandok tönkretették a földjüket? 
Mit tennének a hollandok azokkal, akik ezt az egészet Natura 2000 területté tennék, 
és itt előírnák 30 birka legeltetését? 
 
Kultúrtáj-e a tokaji szőlődomb? 
 

 
 
A tulipánfölddel, a szőlődombbal tényleg a természetet pusztítjuk? 
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Az ember által megművelt kultúrtáj művészi megjelenése: 
 

 
 

 
http://greenr.blog.hu/2012/03/12/irtoszep_agrar_tajkepek_kiirto_foldkorkep 
A további gyönyörű képek itt találhatók: 
http://1x.com/photo/81550/all:user:17584 
 
 
1.12 A gazdaságilag kétlépcsős EU leképződése a „természetvédelemben”, a Natura 
2000 területek nagyságának arányai országonként 
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http://www.natura.2000.hu/hu/node/250 
A zöld színű oszlop Magyarországé, a piros pedig az EU átlag.  
Milyen érdekes? Az angolok, a franciák, a németek, akik nekünk most osztják az észt, 
mind megúszták az átlag alatti nagyságú Natura 2000 területaránnyal! De átlag alatti 
Natura 2000 területarány elég a dánoknak, hollandoknak is! 
 
Ugyanez, számokkal: 
 

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf 
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Magyarország területének 21,4%-a Natura 2000 terület. Magyarul, az országunk 
ötöde! Az ország ötödén béklyóban a gazdálkodás! 
Nagy Britanniában elég csak 7,2%, Dániában 8,9%, Franciaországban 12,5%!  
De kik vannak a sor másik végén? Szlovákia 29%, Bulgária 33,9%, Szlovénia 35,5%. 
Ez mind véletlen? Nem. 
Itt áll előttünk a gazdaságilag kétlépcsős EU! Gazdaságilag!  
Ha természetvédelmi lenne a valódi szempont, akkor az egész EU-ban azonos lenne 
a Natura 2000 területek területaránya. 
Ha a természetvédelmet meg lehet oldani 7,2%-kal, akkor mi indokolja a mi 21,4%-
unkat? Ugye, hogy nem természetvédelmi az indok! 
Ha azért elég a 7,2%, mert már kiirtottak mindent, akkor nem kellene területet 
biztosítani és visszacsábítani a kiirtottakat, az elüldözötteket? Akár importálhatnák is 
a régi fajaik nagy részét, ha akarnák, ha ez lenne a valódi érdekük. De nem teszik! 
Vagy az angoloknak kellene az arányukkal feljönni hozzánk, vagy nekünk lemenni 
hozzájuk.  
Ők a külszíni bánya esete és mi a védett terület? 
Náluk nem szabad korlátozni a termelést, csak mifelénk! Lásd a birodalmi 
szemléletet. 
 
 
1.13 A gazdaságilag kétlépcsős EU leképződése a termőföld megítélésben 
A kettős mérce tipikus esete, bár ez nincs közvetlen kapcsolatban a naturás 
területekkel, a föld országfüggő megítélése. 
Vannak országok, ahol a termőföld nem szabadon eladható tőke, és vannak, ahol 
igen! Természetesen nálunk igen, sajnos. 
 
 
1.14 Van-e az EU jogszabályaiban rendelet a felülvizsgálatra? 
Jogászoknak kellene utána nézni annak, hogy az EU naturás jogi anyagában van-e 
beépített lehetősége a kijelölt területek felülvizsgálatának. Ha nincs, az fényesen 
igazolja azt, hogy ez is olyan intézmény, min a negyed századdal ezelőtti 
szakszervezet, melybe csak be lehetett lépni, pontosabban kötelezően be kellett 
lépni, de valami miatt kilépési nyilatkozat nem volt. 
 
 
1.15 A mezőgazdaság megváltozott nemzetgazdasági helyzete 
Az elmúlt 25 év hazai mezőgazdasága parlagfű kaszálgatásra beállított valami volt. A 
spekulánsok nagyon jól jártak a földek áron alóli megvételével és az EU-s és állami 
támogatások lenyúlásával. A falvakból is eltűntek a konyhakertek, a háziállatok. A 
falusi asszony is a plázában veszi a tojást, mert az így trendi. A hungarikumoknak 
csúfolt termékeket külföldi anyagból állítják elő, becsapva a hazai és a külföldi vevőt. 
Egy sárgarépát a 1800 km-en át utaztatnak, mielőtt a termelőtől a fogyasztóig eljut, 
miközben 3 km-en belül megterem. A falusi lakosság elfelejtette a mezőgazdasági 
szakmát is és az önellátást is. 
Ha véletlenül mégis megtermelne valamit a rendkívül kiszolgáltatott 
parasztember, akkor, hogy ne vegye meg senki a termékét, felszámolták a 
termékeit feldolgozó ipart! Így pecsételték meg az amúgy is nagyon súlyos 
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helyzetét. Van olyan, aki azt hiszi, hogy ez egy véletlen, akinek nem nyilvánvaló itt a 
módszeresség? 
Bármibe kezdett is a paraszt ember, termékéért még az önköltségi árat 
sem kapta meg felvásárláskor. Móresre tanították: ne ugráljon, bármibe 
fog is kezdeni, rá fog fizetni! Ez a trükk nagyon hatásoson pusztított! 
Magyarországon rengeteg ember éhezik! Magyarország élelmiszer 
behozatalra szorul! Ennél nagyobb szégyen mostanában nem ért 
bennünket! 
A világon egy milliárd ember éhezik!  
Az ingyen és önként feladott keleti piacainkra nevetve bevonultak a gazdag országok 
multi cégei, miközben bennünket mesékkel kábítottak el. 
Közben azonban valakiknek csak eszébe jutott, hogy lehetne itt értéket is előállítani, 
mely ráadásul jövedelmező is. 
Az élelmiszer stratégiai anyag már ma is, és egyre inkább az lesz, tekintettel a világ 
népességszáma nagy növekedési ütemére. Hatalmas felvevő piacok vannak a 
közelünkben. Ha kell, ígérjük meg az EU-nak, hogy nem viszünk a termékhegyeire 
újabb terméket! Így okafogyottá válik a rengeteg letiltott terület. Újra lesz a 
tömegeknek munkahely! De ehhez ember érdekű szabályozás, jogi és pénzügyi 
környezet kell! 
 
 
1.16 A Natura 2000 területek a nemzetgazdaságnak kárt okoznak, a mezőgazdasági 
termelés fölösleges akadályozásával. A kár csak úgy csökkenthető, ha területüket 
csökkentjük! 
 
 
1.17 Változó életterek, versus ezer évre rögzített helyű védett területek? 
1.17.1 A fajok speciális élőhelyei 
Minden faj egyik legfontosabb jellemzője az a terület, melyen meg tud élni. Ennek 
oka természetesen a faj igényei az élettérrel szemben. Ezeknek az igényeknek csak 
egy részét ismerjük, tudjuk megfogalmazni. De a létüket igazolja, hogy nem minden 
faj lelhető föl a Föld minden pontján. 
Néhány példa arra, hogy hol vannak és hol nincsenek ezek a fajok: 
Gorilla: 

 

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

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


 13

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gorilla 
Vörös róka: 

 
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_r%C3%B3ka 
 
Hőscincér: 

 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_h%C5%91scinc%C3%A9rű 
 
Gímszarvas: 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%ADmszarvas 
 
Harkály: 

 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_fakop%C3%A1ncs 
 
 
1.17.2 A fajok speciális élőhelyei és élőhelyváltozásai 
Ha megváltoznak a körülmények, megváltozik a faj élettere is! 
Az oroszlán elterjedése: 

 
A pirossal jelölt területeken már kihalt. A kék színű területeken pedig még ma is él 
oroszlán. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszl%C3%A1n 
Az élőhely drasztikus csökkenése nemcsak az oroszlánt fenyegeti, hanem pl. a 
jegesmedvét is: 
http://www.origo.hu/tudomany/20110307-molnar-peter-magyar-szarmazasu-
jegesmedve-kutato-klimavaltozas-es-jegesmedvek.html 
Elég nagy változás lesz az, ha pl. „Száz év múlva Grönlandot erdő fogja borítani”. „A 
kutatás kitért arra is, hogy Grönlandon most csupán négy fafajta él, ám száz év múlva az 
északi föld északi féltekének fafajtái közül várhatóan negyvennégy fajta lesz megtalálható.” 
http://think.transindex.ro/?p=24882 
Mi sem maradunk ki! Egy hazai példa, a magyar erdők mostani és várható jövőbeni 
elterjedéséről, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatói szerint: 
 

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

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


 15

 
http://www.erti.hu/images/erti/Publikaciok/2011/2011_07.pdf 
 
A sötétzöld szín jelöli azokat a területeket, ahol bükkösök vannak és lesznek. Óriási a 
bükk térvesztése!  
A Dunántúlról lényegében eltűnik a bükk! Legalábbis az a bükk, melyet ma ismerünk. 
Lehet, hogy az erdészek majd találnak a Balkánon szárazságtűrőbb bükköt, de az 
már nem ez a bükkfa lesz! 
Ugyanez a helyzet a világoszölddel jelölt gyertyános-tölgyesek esetében. Nagyjából 
azonos területen vannak és lesznek a cseres tölgyesek. Nagyon megnő az 
erdősztyepp területe, mely a térképen piros színű. A piros terület határa egyben az 
erdős terület határa! A piros terület növekedése az erdőterület csökkenése is 
egyúttal! Láthatóan szinte eltűnnek Magyarországról az erdők! Ez erdőkép 
változás egyértelműen a szárazodás miatt következik be. 
A lényeg: a fajok élettere, elterjedési területe mind a térben, mind az 
időben VÁLTOZÓ! 
Mit ír erről az Erdészeti Tudományos Intézet? 
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http://www.erti.hu/hu/f%C5%91oldal/klimav%C3%A1ltoz%C3%A1s 
Melyek a ma is látható jelek? 
http://erdo-mezo.hu/2013/08/30/pusztul-az-erdo-a-matraban-index-riport/ 
http://www.agroline.hu/hir/mar-nem-csak-a-fenyok-vannak-veszelyben-a-matraban 
A valamely terület növényvilágának változása magával viszi a növényevők változását, 
ez pedig a növényevőket megevő húsevők változását egy csodálatos összefüggés-
rendszer szerint. Egy kis változás nagy változás tud lenni. 
 
 
1.17.3 A fajok felfoghatók a klímaváltozás élő műszereinek is 
Nekik talán elhisszük! Az élővilág rendkívül érzékeny tud lenni környezete 
változásaira. Ha a környezet megváltozik az nekik már egy új élőhely, mely már nem 
biztosan felel meg az igényeiknek. Az élőhelyváltozások számukra lehetnek 
kedvezőek is, és kedvezőtlenek is. Nem csak elmennek országunkból fajok, hanem 
jönne is. Hiszen vannak „a természetes előfordulási területüket emberi beavatkozás nélkül, 
az ökológiai feltételek változására vagy az éghajlatváltozásra reagálva változtató fajok”. A 
szárazodás, a melegedés miatt a tőlünk eddig délebbre lévők megjelenése várható. 
„Afrikában és Indiában fészkelő madárfajt figyeltek meg Magyarországon.” 
http://think.transindex.ro/?p=15617 
Sajnos azonban súlyos következmények is lehetnek: „Becslések szerint a növény- és 
állatfajok csaknem egyharmadának kipusztulása várható világszerte, ha a várt ütemben 
folytatódik a globális felmelegedés, sőt a genetikai sokféleség csökkenése ennél is jóval 
drasztikusabb lesz.” 
http://think.transindex.ro/?p=9416#more-9416 
Minden kis környezeti változást érzékenyen lekövet az élővilág változása. 
 
 
1.17.4 A fajok felfoghatók a klímaváltozás élő műszereinek is 
A Natura 2000 terület egy helyhez kötött fogalom, annyira, hogy helyét a 
földhivatalok helyrajzi számaival adják meg. 
 
 
1.17.5 Lehet követni egy dinamikusan változó összefüggés-rendszert egy mechanikus 
területkijelöléssel? 
Kérem az olvasót, nézze meg a hazai bükk előfordulás területének változását. Ha a 
Dunántúlon kijelöltek egy bükkfás részt Natura 2000 területnek mondjuk 10 évvel 
ezelőtt, akkor mi lesz a Natura 2000 kijelölés szerepe akkor, ha a bükkös erdő eltűnik 
még a környékről is? 
Ugyanez a kérdés az Alföldre: ha kijelöltek naturás területnek egy vizes élőhelyet az 
Alföldön, akkor az Alföld szinte általános elsivatogosodása esetén mi lesz az egykori 
vizes élőhely növény- és állatvilága, ha eltűnik a vizes élőhelyből a víz? 
Az élőlényekkel elindulnak majd a kőbe vésett naturás területek is?  
Képtelenség lesz ezt az ostoba naturás területekkel követni! 
A másik lehetőség az, hogy bármi fog is a helyrajzi számokkal kőbe vésett naturás 
területen élni, az védett lesz, mert belépett a naturás területbe. Ennyire csak nem 
vagyunk ostobák. 
Hogyan képzelték a kiötlők azt, hogy a dinamikus rendszerre rá lehet húzni 
egy mechanikus, merev valamit? Nem képtelenség ez? Feltárva azonban a 
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naturás területek kijelölésének terméscsökkentő, valódi okait, sajnos 
várható az, hogy a naturás terület akkor marad, ha kimennek alóla, belőle 
az élőlények, mert a mezőgazdaság korlátozó fő funkciójukra akkor is 
szükség lesz. 
 
 
2. A kapcsolódó korábbi írásaim 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Lenyomott_mezogazdasag_.pdf 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Szubjektiv_jogalkalmazast_tamogatnak.pdf 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Natura_2000,_2012_.pdf 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Kenyszerpalyan_tanulmany.pdf 
 
 
3. A javaslatom 
Természetesen akkor is javaslom a Natura 2000 területek kijelölésének mielőbbi 
felülvizsgálatát, ha ezzel a multik érdekeit sértem és kiváltom hazai kollaboránsaik 
felzúdulását.  
Fontos lenne a témáról egy érdemi vita, a szélsőségesek kizárásával, a károkozás 
mielőbbi megállításával.  
Lényeges lenne, hogy első lépésben elérjük, mondjuk Franciaország naturás 
területarányát, majd a másodikban az angolokét. 
 
 
Szeged, 2014. február 3. 
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