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Tárgy: A védett természeti tei-ületek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi
XCIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos alkotmánybírósági megkeresés

A IV/2243-9/2017. ügyiratszámú, 2019. november 15-én kelt végzésében a védett természeti
területek védettségi szintjének helyreállitásáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Vszt.) hatálya alá tartozó területek kisajátításának helyzetéről kéri állásfoglalásomat.

1. A megkereséséhez mellékletként csatolt indítvány szerint alaptörvény-ellenes állapotot
eredményez a Vszt. hatálya alá tartozó földterületek kapcsán a kisajátítási kártalanitáshoz való
jog tényleges érvényesülése érdekében szükséges törvénymódosítás elmulasztása, valamint a
Vszt. alapján szükséges kisajátítási eljárások elhúzódása.

Az indítvánnyal kapcsolatban mindenekelött tájékoztatni kívánom 
hogy az Agránninisztérium kiemelt célja a Vszt. hatálya alá tartozó ingatlanok tulajdoni
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helyzetének mielöbbi rendezése, továbbá tiszta és egyértelmű tulajdonviszonyok létrehozása.
Ennek érdekében folyamatban van egy átfogó törvénymódositás (a továbbiakban: Tervezet),
amelynek egyik fő célja a több mint 20 éve lezáratlan részarány-földkiadási eljárások lezárása,
és ezáltal a Vszt. hatálya alá tartozó jogosulti körbe tartozó területek tulajdonjogi helyzetének
rendezése is. A Tervezet megoldást javasol a Vszt. hatálya alá tartozó magántulajdonban lévö
területeket érintő kisajátítási eljárások számának csökkentésére is.

1. 1. Mint ahogy az előtt is ismeretes. a Vszt. megalkotását egy
alkotmányellenes helyzet orvoslása indokolta. A rendszerváltást követően megindult
földprivatizációs eljárások (részarány-földkiadás, káipótlási árverés) lefolytatása érdekében a
szövetkezeteknek földalapokat kellett képezniük. A földalapok képzése során a védett és
védelemre tervezett természeti területeket az állam tulajdonát képezö földalap terhére kellett
elkülöniteni. Az elkülönitéssel a szovetkezet közös használati joga a szövetkezetekről szóló
1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a
továbbiakban: Amt. ) 15. § (5) bekezdése értelmében megszűnt. Az Amt. későbbi módositása
(1992. évi L. törvény) azonban bizonyos esetekben mégis lehetővé tette - a természetvédelmi
hatóság hozzájái-ulásával - a védett és védelemre tervezett természeti területek földalapokba
történő kijelölését. és ezáltal e területeknek a földprivatizációs eljárások keretében történö
magántulajdonba kerülését.

Az Alkotmánybiróság 28/1994. (V. 20. ) AB határozatában azonban kimondta, hogy ez a
módosítás sérti az Alkotmányt, és egyidejűleg kötelezte a jogalkotót egy olyan törvény
megalkotására, amely biztosítja a jogellenesen magántulajdonba került védett és védelemre
tervezett ingatlanok ismételt állami tulajdonba kei-ülését.

Az Alkotmánybíróság a fenti AB határozatában megállapitotta, hogy az egészséges
környezethez való jog az állam azon kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a
természetvédelem jogszabályokkal biztositott szintjét nem csökkentheti. Az Alkotmánybiróság
ebben a döntésében részletesen kifejtette, hogy az egészséges környezethez való jog olyan
sajátos alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó.
Mindazokat a feladatokat, amelyeket más esetben az alanyi jogok védelmével teljesít az állam,
itt törvényi és szei-vezeti garanciákkal kell megvalósítania. Az Alkotmánybiróság elvi éllel
állapította meg, hogy az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani
engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje. A környezethez való jog érvényesitése a
védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is megkívánja, hogy az állam a preventiv
szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé. A hivatkozott AB
határozat a fentiekre tekintettel visszamenőleges hatállyal - többek között - megsemmisítette az
Amt. 15. § (4) bekezdését, és a földrendezö és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény (a továbbiakban: Fkbt. ) - a védett és védelemre tervezett, volt mezögazdasági
termelőszövetkezeti földhasználatijoggal érintett földrészletek alkotmánysértő magántulajdonba
adását lehetővé tévő - egyes rendelkezéseit hatályon kivül helyezte, továbbá felhívta az
Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának tegyen eleget. Az Alkotmánybíróság azt is
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rö.gzitette, hogy az időközben magántulajdonba került, vagy a földalapokba elkülönített védett és
védelemre tervezett természeti területek kisajátitásának nincs alkotmányjogi akadálya.

Az AB határozatban foglaltakra tekintettel lépett hatályba 1995. november 25-én a Vszt. Az
Országgyűlés az 1995. november 25-e óta hatályban lévö Vszt. megalkotásával, valamint az
Fkbt. módositásával az alkotmányellenes állapotot orvosolta.

1. 2. A következökben arról a tervezettjogszabály-módosításról kívánom tájékoztatni, amely a
Vszt. hatálya alá tartozó ingatlanok tulajdoni helyzetét rendezi, illetve a kisajátítási eljárások
alóli mentesülést lehetövé tevö rendelkezéseket tartalmazza.

1. 2. 1. A Vszt. hatálya alá tartozó ingatlanok két alapvető kategóriába sorolhatóak. Az egyik
kategóriába a jogosulti kör tagjait érintő földrészletek, a másik kategóriába a masántulajdonba
került területek tartoznak.

A jogosulti kör tagjait érintő földrészletek - éppen a Vszt. hatályba lépése miatt - nem
kerülhetnek magántulaj donba. Az ilyen temletek esetében ajogosultak kártalanitásával történik
meg a Magyar Állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. A jogosultak
kártalanitásáig az ilyen földrészleteknek nincs az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosa, jellemzöen a korábbi (vagy még jelenleg is működö) szövetkezetek földhasználati
jogát tartalmazza csak a közhiteles ingatlan-nyilvántartás.

A jogosulti körbe tartozó, magántulajdonba nem adható, a nemzeti park igazgatóságok
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó földrészletek állami tulajdonba kei-ülése - a jogosultak
egyidejü kártalanításával - kiemelkedöen fbntos célja a Tárcának. Alláspontom szerint a Vszt.
hatálya alá tartozó földrészletek közül elsösorban a jogosulti kör tagjait érintő földrészletek
tekintetében szükséges mielöbb a pénzbeli kártalanitás, hiszen az ő nevükön a
termelöszövetkezeti különlapon AK értékben kifejezett részarány-tulajdon van nyilvántartva,
amely ellenében eddig sem ingatlan tulajdonhoz, sem kártalanításhoz nem jutottak. Ennek
megvalósitása érdekében, a fent hivatkozott Tervezet megszünteti valamennyi
termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló, eddig magántulajdonba nem kei-ült földrészlet
rendezetlen tulajdonjogi helyzetét azáltal, hogy ezen ingatlanok felett az állam ex lege, a törvény
erejénél fogva szerez tulajdont, az érintett részarány-tulajdonosok megfelelő pénzbeli
kártalanitásával (a tervezet egységes kártalanítási mértéket határoz meg Ft/AK értékben).

Ahogy már fentebb hangsúlyoztam, kiemelt kormányzati cél a részarány-földkiadási eljárások
befejezése a részarány-tulajdonosok kártalanításával egyidejüleg. A Tárca folyamatosan
vizsgálja az ehhez szükséges források biztosításának lehetöségét, ennek érdekében folyamatban
van a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása is, amely szerint a
földrészletek hasznosításából származó bevételeket a részarány-tulajdonosok kártalanitására is
fordítani kell.
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A hivatkozott Tervezet rendelkezései tehát azt a célt is szolgálják, hogy jelentősen
e.syszeríisödjön, és ezáltal gyorsabbá váljon a Vszt. végrehajtása a jogosulti körbe tartozó
területeket illetöen.

1. 2. 2. A Vszt. hatálya alá tartozó ingatlanok másik kategóriája a magántulajdonba került
földrészletek köre. Ezen magántulajdonban lévö területeket a magántulajdonosok használják,
hasznosítják. mezögazdasági támogatásokat vehetnek igénybe, söt, akár el is adhatják a
területeket azzal, hogy az ingatlanokat állami tulajdonba vételi kötelezettség terheli. Az állami
tulajdonba vétel elsődleges eszköze a kisajátítás, illetve a kisajátitást pótló adásvételi szerződés,
amelyre a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős nemzeti park
igazgatóságokjogosultak. Hangsúlyozni szükséges, hogy a kisajátitási eljárásra csak akkor kerül
sor, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel - törvényben meghatározott esetben
csere - útján nem lehetséges.

Meg kívánomjegyezni, hogy a Vszt. hatálya alá tartozó magántulajdonba került területek állami
tulajdonba vételét - a Vszt. hatálybalépése óta eltelt közel 20 év tapasztalataira tekintettel -
egyes esetekben természetvédelmi szakmai szempontok már nem indokolják. Be kell látni, és az
elmúlt két évtized tapasztalatai egyértelműen alátámasztják, hogy önmagában az állami tulajdon
semmilyen többlet garanciát nem jelent a védettség megőrzése tekintetében. Az állami
intézményrendszer ugyanis elégtelen ezen területek megfelelő állami használatának
biztosítására, így a természetvédelmi okból jelenleg is állami tulajdonban álló területek döntö
részének használati jogosultsága magángazdálkodók részére kerül átengedésre. Ez azt jelenti,
hogy egyes, a Vszt. hatálya alá tartozó ingatlanok védettségi szintje nem csökkent azáltal, hogy
magántulajdonban állnak. A korábbi években több átfogó felülvizsgálatra is sor került az énntett
területek kapcsán és - bár a Vszt. alapjánjelenleg csak nagyon szűk körben van rá lehetőség- a
törvény alapján lehetséges, szakmailag indokolt esetekben a kisajátítás alóli mentesitésre is sor
került.

A fentiekre tekintettel folyamatban van a Vszt. olyan tartalmú módosítása, amely lehetővé teszi
azon földrészletek kisajátítás alóli mentesülését, amelyek esetében megállapitható, hogy az
ingatlan kedvező természeti állapota a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért
felelös szerv állásfoglalása alapján a magántulajdonba kerülés óta nem romlott, és igy joggal
feltételezhető, hogy a védettségi szint fenntartása az állami tulajdonba vétel mellőzésével, a
magántulajdon keretei között is megvalósítható. A Vszt. hatálya alá tartozó földrészletek
magántulajdonba kerülése óta eltelt hosszú időre való tekintettel indokolatlan a tulajdoni
viszonyokba való beavatkozás azokban az esetekben, ahol a védett természeti teriilet
természetbeni állapota a magántulajdonba kerülés óta nem romlott. Természetesen a mentesülés
csak azokban az esetekben és azon tulajdonosok vonatkozásában lehetséges, akik a
természetvédelmi kezelési elvek érvényesülését alátámasztó garanciális elemeknek is
megfelelnek, és akik igazolják, hogy a védett vagy védelemre tervezett ingatlanok kezelése a
magántulajdonban maradás esetén is teljes mértékben megoldott.
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Álláspontom szerint a fenti módositás alkalmas a Vszt. hatálya alá tartozó, magántulajdonban
lévő ineatlanokat érintő kisajátítási eljárások számának csökkentésére, miközben a
természetvédelmi szakmai szempontok is maradéktalanul éi-vényrejutnak.

2. Megkeresésében külöiiösen a következö kérdésekben kéri állásfoglalásomat, amely
kérdésekkel kapcsolatban a következőkről kívánom tájékoztatni.

2. 1. A nemzeti park igazgatóságok nyilvántartása szerinti, a Vszt. hatálya alá tartozó
földrészletek, valamint ezen belül a ,.jogosulti körbe" tartozó ingatlanok teriiletnagyságát (2019.
januári adatok szerint, igazgatóságok szerinti bontásban) a levelemhez mellékelt táblázatok
tartalmazzák.

2. 2. Megkeresésében tájékoztatást kér arról, hogy milyen szempontok alapján határoznak az
egyes nemzeti park igazgatóságok a Vszt. hatálya alá tartozó területek esetében a kisajátítási
eljárások megindításáról.

2. 2. 1. A Vszt. előírásai alapján a kisajátítás meginditását a nemzeti park igazgatóságok
kötelesek kezdeményezni. Bár az igazgatóságok kiemelt ügyként kezelik ezeknek az
ingatlanoknak az állami tulajdonba kerülését, szükséges megjegyezni, hogy számos akadály
nehezíti mindezt. A magántulajdonban lévő ingatlanokra az osztatlan közös tulajdon jellemzö,
egy ingatlan vonatkozásában nem ritkán több tiz adásvételi szerzödés megkötése szükséges az
1/1 állami tulajdon eléréséhez. Emelleti számosjogosult lakcíme ismeretlcn vagy elhunyt, és a
törvényes örökösök felkutatása idöt vesz igénybe. Emiatt a kisajátítási eljárások akár évekig is
húzódhatnak.

2. 2. 2. Ahogyan azt a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban az Alkotmánybíróság megállapította,
az egészséges környezethez való jog magában foglalja azt, hogy az állam a természetvédelem
jogszabályokkal biztositott szintjét nem csökkentheti. A környezethez való jog olyan sajátos
alapjog, amelynek az objektiv, intézményvédelmi oldala a túlnyomó és meghatározó, és amely
jog az állam környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az
alapjogok szintjére.

Álláspontom szennt a Vszt. hatálya alá tartozó területeket érintö kisajátitási eljárásokban az
i.gaz.gatósásoknáljelen lévő szakmai ismeretekjelentik a természetvédelemnek a hivatkozott AB
határozatban megállapított alkotmányos és szakmai garanciáját. Az igazgatóságok rendelkeznek
azzal a szakértelemmel, amelyek a természetvédelmi szempontok betartásához szükségesek, és
amely szakértelemmel meg tudják állapitani, mely ingatlanok esetében indokolt a legsürgetöbb
intézkedés annak érdekében, hogy az adott terület védettségi szintje ne csökkenjen, kedvező
természeti állapota ne romoljon. Tehát a kisajátítási eljárások ütemezésében elsödlegesen
szakmai szempontok játszanak szerepet, úgy mint az érintett terület természeti állapotának
esetleges veszélyeztetettsége, a területen található természeti értékek súlya.
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A tisztán természetvédelmi szakmai szempontokon túl azonban meg kell jegyeznem, hogy a
kisajátítási eljárások ütemezésében fontos szerepet játszik az eljárások pénzügyi fedezetének
biztosítása is. Bár a Vszt. 6. §-a elöírja, hogy a kisajátítási eljárások pénzügyi fedezetéről az
éves költségvetési törvényben kell rendelkezni, ez a rendelkezésre álló fon-ás általában
elégtelen.

Ahogyan azt az 1. 2. 2. pontban kifejtettem, a Vszt. hatálya alá tartozó magántulajdonba került
ingatlanok esetében a Vszt. végleges végrehajtásához többek között a magántulajdon
fenntartásának lehetöségéhez kapcsolódó garanciák megteremtése szükséges. Tehát minden
olyan terület, ahol a természetvédelmi szakmai szempontok - az igazgatóságok állásfoglalása
alapján - a magántulajdon keretein belül is érvényesíthetőek. mentesüljön az állami tulajdonba
vételi kötelezettség alól.

2. 3. Megkeresésében tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy milyen lehetöségek állnak a
jogosulti kör tasjai, a szövetkezetek, illetöleg a magántulajdonosok rendelkezésére annak
érdekében, hogy a Vszt. hatálya alá tartozó területek kisajátítására vonatkozó eljárás
megindításra kerüljön akkor, ha a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelős szerv nem intézkedik a terület kisajátítása iránt.

Az indítvány több ponton is hivatkozik arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdése alapján a tulajdonos isjogosult kezdeményezni a kisajátítási eljárást.
Meg kívánom jegyezni, hogy ez a töl-vényi rendelkezés sem általánosságban, hanem csak
bizonyos esetekben adja meg ezt a jogot a tulajdonosnak. Ami a Vszt. hatálya alá tartozó
területeket illeti, mindenképpen szükségesnek tartom elkülöníteni a jogosulti kör tagjait és a
szövetkezetet a magántulajdonosoktól.

A Vszt. hatálya alá tartozójogosulti kör tagjait érintö földrészleteknek - ahogyan azt az 1. 2. 1.
pontban kifejtettem - nincsen bejegyzett tulajdonosa, jellemzöen csak a korábbi szövetkezeti
földhasználati jog szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. A jogosulti kör tagjai és a szövetkezet
esetében - tulajdonos és tulajdonjog hiányában - eleve nem értelmezhető a kisajátítási eljárás
tulajdonos áltaíi kezdeményezése. A Vszt. 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Vszt. hatálya alá
tartozó és magántulajdonba még nem került földterületek földalapba történö kijelölése
megszűnik. Tehát ezek a területek már nem vehetök fígyelembe részarány-földtulajdonosi
földalapba kijelölt területként sem, azok tulajdonjogát a Vszt. alapján kizárólag az állam
szerezheti meg. Ezekre a területekre vonatkozóan a jogosulti kör tagjai (a részarány-
tulajdonosok) tehát tulajdonjogi várománnyal nem rendelkeznek, és azok tulajdonjogát - a
földalapba történt kijelölés megszüntetése következtében - nem szerezhetik meg, kizárólag
pénzbeli kártalanításra jogosultak. Ahogyan azt már fentebb kifejtettem, a Tervezet szennt
ezekben az esetekben az érintett földterületek ex lege, a törvény erejénél fogva keriilnek állami
tulajdonba, tehát kisajátítási eljárásokra nem kerül sor.
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Ami a magántulajdonban álló földrészleteket illeti, hivatkoznék a 2. 2 pontban felvázolt
problémákra, amelyek az állami tulajdonba vételi kötelezettségek teljesítését nehezitik.
Véleményem szerint a szóban forgó területek kapcsán elsösorban a nemzeti park igazgatóságok
joga és kötelessége annak megitélése, hogy mely ingatlanok esetében indokolt a legsiirgetőbb
mtézkedés annak'érdekében, hogy az adott terület védettségi szintje ne csökkenjen, kedvezö
természeti állapota ne romoljon, tehát mely ingatlanok esetében kezdeményezi a kisajátitási
eljárást vagy a kisajátítást pótló adásvétel megkötését. Ezen tei-ületek vonatkozásaban a
kisajátitások ütemezéséröl a nemzeti park igazgatóságoknak kell a már többször hivatkozott,
elsődlegesen természetvédelmi és aztán költségvetési szempontok alapján döntést hozniuk.
Ahoayan azt az Alkotmánybíróság több alkalommal is megerösítette, az állam az egészséges
körnvezethez való jog biztosításában elsödleges, kizárólagos szerepet tölt be. Alláspontom
szerint nem elfogadható, hogy a tulajdonos kisajátitási eljárás iránti "igénye" felülirja az
isazaatósáa természetvédelmi, szakmai szempontok alapján hozott döntését.

í^

A tulajdonosok kisajátitás iránti igényével kapcsolatban ismételten meg kivánom jegyezni^hogy
a Vszt. hatálva alá tartozó magántulajdonban lévő ingatlanok esetében jelenleg a jogalkotói
szándék a maeántulajdon lehetöség szerinti fenntartása, az ehhez szükséges garanciák
megteremtése minden olyan esetben, ahol a természetvédelmi szakmai szempontok, az elért
védettségi szint fenntartása megoldható a magántulajdon keretein belül is.

3. Biztositani kívánom , hogy az Agrárminisztérium továbbra is
kiemelt célként foga kezelni a Vszt. hatálya alá tartozó földterületek tulajdonjogi helyzetének,
az érintett részarány-tulajdonosok és magántulajdonosok megfelelö kártalanitásának rendezését,
és ezáltal a josállamiság elvéböl fakadó jogbiztonság követelményének való maradékta an
megfelelést. ÁÍláspontom szerint a tervezett jogszabály-módosításokkal rövid idö alatt
megvalósítható lesz a Vszt. eddig elhúzódó végrehajtásának lezárása, és ezzel együtt a
jogbiztonság követelményével ellentétes állapot megszüntetése Az említett toi-vényjavaslatok
brszággyűlés elé történö beterjesztésére a Kormány jogalkotási terve szerint 2020. év tavaszi
ülésszakában keriil sor.

Budapest, 2019. december "ff."

Tistteletíel:

Dr' Nagy István
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Melléklet a JgF/ , 2019. számú ügyirathoz

1. A nemzeti park igazgatóságok nyUvántartása szermti jogosulti körbe tartozó .ngatlanok
területnagysága (2019. januári adatok):

iiemzeti park igazgatósag

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
Bükki Nemzeti Park Igazgatosag
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatosag
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatösag
Fertö-Hanság Nemzeti Park Igazgatösag
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatösag
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatosag
KLiskunsági Nemzeti Park Igazgatösag
Őrségi Nemzeti Park Igazgatosag
Osszesen:

terület

(hektár)
17, 4248
850,0000
186,7859
0. 2444
2845, 8494
0,0000
3966,0798
61,4592
1218,2654
0, 0000
9146, 1089

2. A következö táblázat a 2019. januán állapotokat tükrözi, az adott területen lévő ingatlanárak
fígyelembevételével.

."7^T>"^^^
állami tulajclonba

kcruléshe: s=íikséges becsultim. jogosuln körhe tarto:o
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