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Tiszte

A II/03394/2015. ügyszámú végzésében foglaltak vonatkozásában a következö
tájékoztalásl adom.

A Kormány a .. l-'öldet a gazdáknak!" Program keretében az állami tulajdonú földek
föklmüvcsek részére történö értékesitéséhcz szükséges intéz.kedésekröl szóló

1666/2015. (IX. 21. ) Korm. határozalban döntött arról, hogy a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXll. törvényben meghatározott 300 hektár
mértékű toldszerzési maximum alkalmazásával lehetövé teszi a foldinűvesek számára

az állami tulajdonú földterületek megvásárlását. A Kormány döntése alapján a
Nemzeti Földalapkezelö Szervezet (a továbbiakban, mint NFA) felinérte az
értékesítésbe bevonható földek nagyságát. Nem kerültek bevonásra azok a terültek,
amelyek bármely állami szerv, beleértve a nemzeti park igazgatóságokat is
vagyonkezelcsében állnak vagy bármely állami intézmény feladatellátásához
szükséiiesck vagy a hatályos jogszabályok alapján az adott ingatlan
forgalomképesscgc kizárt, például védett természeti területek, erdök esetén.

A Proaramba bevont tcrülelek jelentös része már korábban hasznositásra került
haszonbcrlel úlján. Az NFA a haszonbcrleti pályázatok során, az.oknál az
ingatlanoknál, ahol az adoll földrészletek Natura 2000 oltalmat élveztek, az illetékcs
nemzcti park igazgatóság bevonásával, egyedileg meghatározta a haszonbérlök
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számára az adott birtoktestre vonatkozó természetvédelmi elöírásokat, amelyeknek a
betartása akkor is kötelezö volt.

A hatályos jogszabályok alapján a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17. ) Korm. rendelet 3. §
(1)-(2) és (4) bekezdései alapján, a Natura 2000 területnek minősülő földrészlet
tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelös miniszter, vixvédelmi
terület eladásához a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelös miniszter, mig a
védetté nyilvánitott régészeti lelőhelyre és a régészeti védőövezetre kiterjedö
földrészlet értékesítéséhez a kulturális örökség védelméért felelös miniszter
e.eYetcrlése szüksé.acs. Erre az NFA a hirdetményeiben minden esetben felhivta a
tígyelmct. Ezekbcn az esetekben a szerzödés csak a szükséges miniszteri jóváhagyást
követöen kerül megkötésre. A Natura 2000 teriiletnek minösülö földrészlet
tulajdonjogának átruházásához a természetvédelemért felelős jogkörömben kiadott
nyilatkozat beszerzése iránt azNFA minden esetben megkeresett.

Nem tartom helytállónak az indítványban a természetvédelmi célú kezelés
követelményeinek, garanciájának hiányára történö hivatkozást. A természetvédelmi
célú kezelés (vagyonkezelés) a nemzeti park igazgatóságok feladata a
vagyonkezelésükben lévö területeken. Ilyen terület azonban nem került értékesítésre.
Ugvanakkor a sazdáknak a Natura 2000 területen fúggetlenül attól, hogy az magán
va.ay állami tulajdon. a vonatkozó jogszabályokat be kell tartaniuk, Ezen túlmcnöen az
új tuiajclonosoknak a miniszler; egyetértö nyilatkozatban foglaltak betartása is
kötelezö, ami lovábbi garanciát jelent az állam által eladott földek vonatkozásában,
szcmben azokkc il. akik magántulajdonú földeken gazdálkodnak, mivel otl csak a

jogszabályok által letl elöírásokat kell betartani. Fontosnak tartom megiegyezni, hogy
jelenleg Masyarországon a Natura 2000 oltalom alatt álló terülelek jelentös részcre
magántulajdonban áll.

Me.e kivánom jegyczni, hogy az inditvány a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17. ) Korm. rendelet 31. §
(3) bekezdés 9. pontjának megsemmisitésére irányul, azonban ezen rendelkezés
csupán csak azt tartalmazza, hogy a hirdetményben fel kell tüntetni a Natura 2000
terülelnek minösülő földrészlet esetén a Natura 2000 területekre vonatkozó föbb
jogszabályokra való utalást. Ugyanakkor Natura 2000 területnek minösülö földrészlet
értékesitésére nem ezen rendelkezés ad felhatalmazást, hanem azon körülmény. hogy
nincs azt tiltó jogszabályi rendelkezés.

A kérl adatszol&áltatás vonatkozásában a következö tajékoztatást adom:

A Prosiram végrehajtása kapcsán értékesítésre kerültek Natura 2000 terültek, azonban
kiemelendö, hogy ezek nem védett területek. Ezen földek értékesitésének jogszabályi
akadálya nincscn.

Az értékesítések lezárultak, de vannak olyan ingatlanok, ahol a szerzödések még nein
léptek hatályba.
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A hazai Natura 2000 területek összesen (állami és magán) mintegy 1, 95 millió hektárt
tesznek ki. mely az ország területének 21%-a. A két területtípus (a különleges
madárvédelmi területek és a különleges természet-megőrzési területek) átfedése közel
42%.

A Programban eddig összesen közel 24000 ha (316766 aranykorona) Natura 2000
terület kerüll értékesítésre, ami a Program kerctei között eladott tcrültek körülbclül
12%-a. Ez alapján, a Program során eladásra kerülö ingatlanok a hazai Natura 2000
hálózatba bevont területek l%-át érintik.

A ineghirdelésre kerüll ingatlanok közül nem került értékesitésre közel 12500 ha
teriilet. ezekböl 42 ha terület értékesítéséhez 572 AK értékben a tcrmészetvédelcmérl
felelös miniszlcrként nem járultam hozzá.

Folyamalban van a hozzajáruló nyilatkozat kiadása 6 db ingatlan esetében 6 ha
térmértékbcn és ) 53 AK. értékben.

Környezetvéclelmi hatásbecslés nem történt, mivel az európai közösségi jelentöségű
természetvédelmi rendeltetésíi területekröl szóló 275/2004. (X. 8. ) Korm. rendelet 10.
§-a alapján en-e olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetöleg engedélyezése előtt
van szükség. amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület
termószelvéclclmi kczclését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges. azonban valamely
Natura 2000 tcrületrc akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtl
hatással lehet. Jelcn esetben ilyen terv vagy beruházás nem áll l'enn, a föld
tulajdonosának a személyc változik. Megjegyzcm, hogy magánszemélyek lold
adásvcleli jogügyletci kapcsán sem szükséges ilyen vizsgálatot lelblytatni.

Tájékoztatom hogy a Natura 2000 jelentések (élöhelyvéclelmi
irányelv 17. cikk és madárvédelmi irányelv 12. cikk) a következő internctes
elcrhetösé.aeken olvashatóak:

Elöhelyvédelmi Irányelv 17. cikk (jelentö lapok egyéb állatfajonként és élöhely
lípusonként):

Iittp:/Av\vw. termeszetvedelem. hu/az-eloheIyvedeliTii-iranyelv-17-cikke-alapjan-
keszitett-orsza.ajelentes-2013-3

Madárvcdclmi irányelv 12. cikk (jelentö lapok madárfajonként):
http://wv\'w. termeszelvedelem. hu/a-madarvedelmi-iranyelv-12-cikke-alapian-
keszilett-orszagjelentes-2013

EU s/. intű összcfoglaló anyag (2015):
http://eiir-lex. europa. eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:219:FIN

Elöhelyvédelmi irányelv 17. cikk:
http://ec. eiiropa. eu/environment/nature/kno\vledge/rep_habitats/index en. htm
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Termcszelvédelmi helyzet értékelés (17. cikk) - EU27 tagország:
http://art 17.eionet. europa.eu/article 17/reports2012,

Madárvédelmi jelentés 12. cikk:
https://bd. cionet. europa. eu/activities/Reporting/Article_12
hUps://bd. eionet. europa. eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2Ö13

A késedelmes válaszadásért elnézését kérem.

Budapest, 2017. augusztus , iü.

Udvözlettel:
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