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Az 1995. évi XCIII-as, a védett termé-
szeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló törvény „a kör-
nyezethez való alkotmányos alapjog
maradéktalan biztosítása érdekében, az
állam ezzel kapcsolatos alkotmányos
kötelezettségeinek teljesítése és a ter-
mészetvédelem jogszabályokkal bizto-
sított eredeti szintjének helyreállítása
céljából” kimondja, hogy a törvény ha-
tálya alá tartozó, magántulajdonba ke-
rült földterületeket 2010. december
31-ig az állam javára ki kell sajátítani és
a védett természeti területek természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv va-
gyonkezelésébe kell adni.

Tömeges kisajátításra azonban nem
lehet számítani, mivel a nemzeti par-
kok számára erre nincs elkülönített
pénz, és ezen a területen nem is várha-
tó változás.

A védett területek tulajdonosa
számára a legfontosabb, hogy megálla-
pítsa, hogy területe a törvény hatálya
alá esik-e.

A törvény hatálya kiterjed a védett és
fokozottan védett, valamint a védelem-
re tervezett természeti területekre (Na-
tura 2000-es területeket nem érint),
amelyeket a mezõgazdasági szövetke-
zet közös használatában álló földterüle-
tek részeként törvény alapján

a) a részarány-földtulajdonosok
földjének kiadása, valamint a tagok és
alkalmazottak földhöz juttatása, továb-
bá a kárpótlási árverés céljából földala-
pokba elkülönítettek, vagy

b) az a) pontban meghatározott föld-
alapokba – a védettségre tekintettel –
nem jelöltek ki.

Ezeken a területeken a kisajátítás ké-
rése csak kivételesen és a természetvé-
delemért felelõs miniszter hozzájárulá-
sával mellõzhetõ a tájidegen fafajú,
mesterséges vagy rontott erdõk, továb-
bá fokozott védettség alatt nem álló nö-
vény- és állatfaj élõhelyéül szolgáló
szántó, kert, szõlõ és gyümölcsös mû-
velési ágú, továbbá - elhelyezkedésénél
fogva - csekélyebb jelentõségû termé-
szeti értékkel rendelkezõ földterületek
(pl. szántó közé ékelõdött erdõfolt, pe-
riférikus, erõsen zavart területek) ese-
tén, illetve ha a kisajátítás kezdeménye-
zésének idõpontjában az érintett földte-
rület védettsége már megszûnt, vagy
védelmi igénye olyan szintre csökkent,
amelyre tekintettel a kisajátítás e tör-
vény hatálybalépésének idõpontjában
nem lett volna indokolt.

Azt, hogy a terület szövetkezeti vagy
magántulajdonban volt-e a kárpótlás
elõtt, az ingatlannyilvántartásból tud-
hatjuk meg.

Amennyiben a törvény hatálya alá
tartozik a terület, az illetékes Nemzeti
Park Igazgatósághoz kell fordulni az el-
járás megindítása érdekében. Az eljárás
lefolytatására a kisajátítani kért ingatlan
fekvése szerinti közigazgatási hivatal il-
letékes a 2007. évi CXXIII.-es törvény-
ben leírt szabályok szerint. 

E törvény szerint ingatlan tulajdonjo-
ga kisajátítással csak kivételesen vonha-
tó el, közérdekbõl. Természetvédelmi
célból akkor kerülhet sor kisajátításra, ha 

a) a tulajdonos a védett természeti
területen, a védelem céljával oly mérté-
kig össze nem egyeztethetõ tevékeny-
séget folytat, amely a kisajátítás hiányá-
ban a védett természeti terület elpusztu-
lását eredményezi,

b) a védett természeti területek ter-
mészetvédelmi kezeléséért felelõs szerv
– külön törvény rendelkezése szerint –
a védett természeti területek védettségi
szintjének helyreállítása érdekében
kezdeményezi;

Esetünkben az utóbbi rendelkezés
jelenti a kisajátítások alapját.

Ha megvalósul a kisajátítás, annak
ellensúlyozásására teljes, azonnali és
feltétlen kártalanítás illeti meg a tulajdo-
nost. 

A kártalanítás fõszabály szerint pénz-
ben, de csereingatlannal is történhet, ha
abban a tulajdonos és a kisajátítást kérõ
megegyezik.

A kártalanítás összegének megállapí-
tása során

a) az összehasonlításra alkalmas in-
gatlanok helyben kialakult forgalmi ér-
tékét,

b) ha az ingatlan valóságos forgalmi
értéke – összehasonlításra alkalmas in-
gatlanok, illetve ezek forgalmának hiá-
nyában, vagy forgalmukra jogszabály-
ban elrendelt korlátozás, illetve más ok
miatt – nem állapítható meg, az ingatlan
településen belüli fekvését, közmûvek-
kel való ellátottságát, ennek hiányában
a közmûvesítés lehetõségét, földrajzi és
gazdasági adottságait, termõföld esetén
a mûvelési ágat, a földminõsítés szem-
pontjait és az ingatlan jövedelmezõsé-
gét kell figyelembe venni.

A kisajátítást kezdeményezõnek a te-
rület értéke mellett meg kell térítenie a
kisajátítással kapcsolatos értékvesztesé-

get is. Így különösen a mezõgazdasági
mûvelés alatt álló ingatlan esetében a
lábon álló és függõ termés értékét, ha
az a birtokbaadás idõpontjában már
megállapítható, ennek hiányában a fo-
lyó gazdasági év várható termésének
értékét; erdõ esetében a lábon álló fa-
állomány értékét;

Ha a kisajátítás jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdálko-
dó szervezet, egyéni vállalkozó, vagy
mezõgazdasági õstermelõ vállalkozás
céljára használt ingatlanát érinti, meg
kell téríteni a kisajátítás következtében
szükséges üzemátszervezés, üzemátte-
lepítés és költözködés költségét; a kisa-
játítás által okozott kárt (például terme-
léskiesés, a tevékenységnek a kisajátítá-
si eljárás miatti szünetelésébõl adódó
bevételkiesés, többletköltségek), egyéb
fizetési kötelezettségeket.

A kártalanítási összeg a kisajátítási
határozat jogerõre emelkedésével ese-
dékes, ettõl az idõponttól kezdõdõen
késedelmi kamat is jár a tulajdonosnak.

Tehát a fentiekben részletezett
elõírásoknak megfelelõ ingatlan tu-
lajdonosa jogosult, hogy a törvény
betûje értelmében az államtól ingat-
lana kisajátítását kérje és ez elõl a
magyar állam illetve az azt képvise-
lõ nemzeti parkok nem térhetnek
ki. Amennyiben az érintett tulajdo-
nosoknak ilyen szándékuk van, a
MEGOSZ szívesen segít az eljárás
megindításában.

Amennyiben érzelmi kötõdések
vagy más okokból nem akar a tulajdo-
nos a kisajátítás lehetõségével élni, csak
ki kell várnia 2010. december 31-ét, ami
után erre az eljárásra már nem lesz le-
hetõsége a hatóságnak. 
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