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A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK
ÁLLÁSFOGLALÁSA

a Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület vízszintcsökkentésével kapcsolatban

Ügyszám: JNO-400-24/2011.

I. A panasz

1. A  jövő  nemzedékek  országgyűlési  biztosához  2011.  június  1-jén  panasz  érkezett  a 
Nagyberek  Fehérvíz  Természetvédelmi  Terület  „Nekota”  elnevezésű  egységének  (a 
továbbiakban:  Nekota)  vízszint-csökkentésével  kapcsolatban.  A  panaszos  tájékoztatása 
alapján a területen gazdálkodó cég vízleeresztést végez, amelynek következtében a Nekota 
vízszintje  folyamatosan  és  drasztikusan  csökken.  A  kritikus  mértékben  alacsony  vízállás 
súlyosan  veszélyezteti  a  terület  vízhez  kötődő  élővilágát,  különösen  az  ott  fészkelő 
fokozottan  védett,  illetve  európai  közösségi  jelentőségű  madárfajok  (batla,  kis  kócsag, 
bakcsó, kis kárókatona) fészkelő populációit1.

II. A hatáskör megalapozása

2. Az  Alkotmány  18.  §,  illetve  70/D.  §  (2)  bekezdései  szerint  a  Magyar  Köztársaság 
elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, és a lehető legmagasabb 
szintű testi  és  lelki  egészséghez való jogot – többek között  – az épített  és  a természetes 
környezet védelmével valósítja meg.

3. Az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosáról  szóló  1993.  évi  LIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Obtv.)  27/B.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  jövő  nemzedékek  országgyűlési 
biztosának  feladata  a  környezet  és  a  természet  állapotának  fenntarthatóságát  és  javítását 
biztosító  jogszabályi  rendelkezések  érvényesülésének  figyelemmel  kísérése,  értékelése  és 
ellenőrzése.  Feladata  továbbá a  mindezekkel  kapcsolatban  tudomására  jutott  visszásságok 

1 Állásfoglalás tervezetünk véleményezése érdekében megkerestük a Hubertus Agráripari Részvénytársaságot, a 
Balaton-nagyberek  Vízitársulatot,  az  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Főfelügyelőséget, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkot, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőséget és a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot. A Felügyelőség és a 
nemzeti  park  megkeresésünkre  nem reagált.  A Főfelügyelőség  kifejtette,  hogy nem kívánja  véleményezni  a 
tervezetet, tekintettel arra, hogy „azzal az ügy érdemében döntene.”
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kivizsgálása  vagy  kivizsgáltatása,  és  orvoslásuk  érdekében  általános  vagy  egyedi 
intézkedések kezdeményezése2.

III. A vizsgálat terjedelmi szempontjai

4. A vizsgálat elsődleges célja a panasz megalapozottságának sürgős értékelése, illetve a 
tényállás  feltárása  volt.  Arra  a  kérdésre  kerestük  a  választ,  hogy  a  Nekota  csapolása 
következtében milyen mértékű környezeti, természeti károsodás érhette a védelem alatt álló 
vizes élőhelyet, víztől függő életközösséget.

5. A  vizsgálat  második  szakaszában  a  vízleeresztés  jogi  hátterét  tártuk  fel  –  milyen 
döntéssorozat vezethetett egy többszörösen védett vizes élőhely3 vízmentesítéséhez. Ennek 
kapcsán elemeztük a Nagybereki Fehérvíz TT vízkormányzását szabályozó engedélyeket, a 
belvízrendszer  vízilétesítményeinek  üzemeltetésével  kapcsolatos  vízjogi  engedélyezési 
eljárásokat,  ezeken  belül  elsősorban  a  2010-ben  kiadott  jogerős  vízjogi  üzemeltetési 
engedélyt  megelőző  eljárást,  így  az  engedély  tartalmát,  a  természetvédelmi,  valamint 
vízgazdálkodási érdekek érvényesülését. 

6. A  fentiekkel  összefüggésben  az  egészséges  környezethez  való  jog,  illetve  a 
természetvédelmi szempontok érvényesítése vonatkozásában vizsgáltuk az 1992 áprilisában 
az Állami Vagyonügynökség és a Hubertus Agráripari Részvénytársaság (később: Hubertus 
Agráripari Bt., a továbbiakban: Hubertus) által megkötött, a mai napig hatályos haszonbérleti 
szerződés tartalmát.

IV. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa által lefolytatott vizsgálat menete és annak 
tapasztalatai

7.  Az  Irodánkhoz  2011.  június  1-jén  benyújtott  panasz  alapján  azonnali  vizsgálatot 
indítottunk  a  Nekota  vízszintjének  tapasztalt  csökkentésével  kapcsolatban,  tekintettel  arra, 
hogy  a  terület  hazai  és  nemzetközi  jogi  kötelezettségekben  foglalt  kedvező  védelmi 
helyzetének, jó ökológiai állapotának fenntartásához, illetve az ott fészkelő nagyszámú védett 
madárfaj létfeltételeinek biztosításához a megfelelő vízszint4 fenntartása alapvető fontosságú. 
A  vizsgálat  sürgős  lefolytatását  indokolta,  hogy  vegetációs  időszakban,  a  madarak 

2 Az Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Főfelügyelőség  az  állásfoglalás-tervezetünk 
vonatkozásában  írt  14/4879-2/2011.  számú levelében  kifejtette,  hogy álláspontja  szerint  a  jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa nem rendelkezik hatáskörrel az ügy vizsgálata kapcsán, az Obtv. „nem teszi lehetővé a 
tárgyi  ügy vizsgálatát  az eljárás jelenlegi  szakaszában.” Felhívjuk a figyelmet  arra,  hogy vizsgálatunk során 
kizárólag a jogerős határozattal lezárt eljárásokat vizsgáltuk, így vizsgálatunk szempontjából irreleváns, hogy a 
Főfelügyelőségnél  folyamatban  van  az  ügyhöz  kapcsolódó  elsőfokú  határozat  felülvizsgálata.  Másfelől 
hangsúlyozzuk, hogy az Obtv. 27/B § (2) bekezdésének jelentőségét, amelynek értelmében a biztosra a 16. §-hoz 
képest  speciális  rendelkezések  vonatkoznak,  így az  abban  foglaltak  nem jelentik  a  vizsgálat  lefolytatásának 
akadályát. 
3 A Vízitársulat álláspontja szerint a Nekota „csak kis részben (cc. 16% nádas, mocsár művelési ágú ingatlan) 
minősül vizes élőhelynek.” A Vízitársulat ezen megállapítása nem helytálló tekintettel arra, hogy az általa közölt 
adatok a teljes Natura 2000 minősítésű területre (1550 ha) vonatkoznak, melynek a Nekota (kb. 400 ha) vizes 
élőhelyként a részét képezi.
4 A Vízitársulat szerint a „jelenlegi vízszint mellett is biztosított a védett vízimadarak védelme.” Nem világos 
ugyanakkor,  hogy  a  Vízitársulat  mit  ért  a  „jelenlegi  vízszinten”,  tekintettel  a  területen  bekövetkezett 
vízleeresztésre.
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szaporodási  időszakának  legérzékenyebb  periódusában  a  hirtelen  vízszintcsökkenés  rövid 
távon is jelentős, visszafordíthatatlan természetkárosodást idézhet elő.

8. A tényállás tisztázása érdekében levélben5 fordultunk a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőséghez  (a  továbbiakban:  Felügyelőség),  amelyben 
Irodánk  haladéktalan intézkedést  és tájékoztatást  kért  az  ügyben,  illetve  jelezte,  hogy  a 
helyszín bejárását tervezi.

9. A Felügyelőség vízleeresztéstől eltiltó kötelező határozatát követően, újabb levélben6 – a 
korábbi  kérdések  fenntartása  mellett  –  öt  újabb  kérdésben  kértünk  a  Felügyelőségtől 
tájékoztatást,  továbbá  kértük  az  ügy  szempontjából  releváns  dokumentumok  (a  területtel 
kapcsolatos  engedélyezési  eljárás  dokumentumait,  valamint  a  terület  pontos 
beazonosításához,  tulajdonviszonyainak,  védelmi  helyzetének  tisztázásához  szükséges 
dokumentumokat és információkat, így helyrajzi számok, jogi és egyéb védettségi kategóriák, 
természeti értékek leírása, leltára, kezelési tervek, stb.) megküldését.

10. Tájékoztatást  kérő  leveleinkre  hivatkozva  a  Felügyelőségtől  személyes  konzultáció  és 
iratbetekintés biztosítását kértük 2011. július 4-re, amelyet a Felügyelőség kifejezett kérésére 
2011. július 7-re módosítottunk.

11. A Felügyelőség 2011. július 6-án – egy nappal a konzultáció tervezett időpontja előtt – 
arról tájékoztatott, hogy az iratbetekintést nem tudja biztosítani, tekintettel arra, hogy az ügy 
valamennyi iratát 2011. július 5-én a Főfelügyelőségre felterjesztették.

12. A vízleeresztés következményeinek felmérése érdekében 2011. július 7-én a nemzeti park 
munkatársának vezetésével helyszíni bejárást tartottunk, majd ugyanezen a napon felkerestük 
a haszonbérlő Hubertust valamint a vízjogi engedélyes Balaton-Nagyberek Vízitársulatot  (a 
továbbiakban: Vízitársulat), és tájékozódtunk a történtekről.

13. 2011.  július  21-én  –  előzetesen  egyeztetett  időpontban7 –  iratbetekintés  végett 
megjelentünk  a  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi Főfelügyelőségen  (a 
továbbiakban: Főfelügyelőség), ahol kezdetben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az iratanyag 
felterjesztésére még nem került sor, így betekintésünk a dokumentációba nem biztosítható. 
Többszöri kérésünkre a felterjesztett iratok egy részét végül rendelkezésünkre bocsátották.

14. Összefoglalva  tehát  Irodánk  többszöri  írásbeli  és  telefonos  megkeresése  mellett  a 
Felügyelőség  a kért iratokat sem postán, sem pedig azok másolatát a helyszínen nem 
bocsátotta  rendelkezésünkre  annak  ellenére,  hogy  ez  az  Obtv.  27/H.  §-a  alapján 
jogszabályban előírt kötelezettsége lett volna.

15. A  Főfelügyelőség  szintén  nem  tett  eleget  Obtv.-ben  foglalt  kötelezettségének, 
tekintettel  arra,  hogy  az  ügyhöz  kapcsolódó  dokumentációt  teljes  körűen  nem  bocsátotta 
rendelkezésünkre,  a  műszaki  tervdokumentációba  a  betekintésünket  nem  biztosította.  E 
kérésünknek a  helyszíni  iratbetekintést  követő többszöri  telefonos  megkeresésünk ellenére 
sem tett eleget, így akadályozta a vizsgálat lefolytatását.

5 2011. június 2-án kelt, JNO-400-2/2011. iktatószámú levél
6 2011. június 6-án, JNO-400-3/2011. számon
7 A JNO-400-9/2011. számú előzetes értesítés alapján, telefonon egyeztetett időpontban.
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V. A tényállás

1. A Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület jellemzése

16. A Nagyberek az elmúlt évszázadokban vízjárta, vízzel borított terület volt. A víz jelenléte 
a területen meghatározó, a vízdinamika, illetve helyenként állandó vízborítás az első számú 
környezeti tényező, amely a többszörös védelemre érdemesült élőhely-együttesen a páratlan 
természeti gazdagság kialakulását és fennmaradását eredményezte.

17. A  Nagyberek  a  régmúltban  a  Balaton  egyik  árterületi  öble  volt,  amely  a  tó 
visszahúzódásával természetes módon fűződött le a korábbi mederről. Az elzáródás nem volt 
teljes;  magasabb vízállások esetén a Balaton vize több helyen is átfolyt  a berekbe, így az 
1850-es évekig – a déli vasút építéséig – a területet időnként összefüggő vízréteg borította. 
Összefüggő vízfelületekről  szóló beszámolók még 1915-ből  is  fellelhetők.  A XIX. – XX. 
században  évtizedeken  át  folytatott  lecsapolási,  vízrendezési  munkálatok  következtében  a 
magasabb részek szárazra kerültek, így a mára erősen visszahúzódott, pusztuló ősláp csak az 
övcsatornán belül, a mélyebben fekvő helyeken őrzi az egykorihoz hasonló, közel természetes 
állapotot. A több mint 1500 hektár kiterjedésű láp legmélyebb részeit - így a Nekotát - még 
ma is egész évben víz borítja.8

18. A  Nagyberek  legértékesebb  területe  a  Fehér-vízi  láp,  amelyet  Nagybereki  Fehérvíz 
Természetvédelmi Terület néven a 12/1977 OTvH határozattal9 nyilvánították védetté 1977-
8 Irodánk  a  lápok  védelmének  egyes  jogi  és  ökológiai  kérdéseiről  JNO-702/2010.  ügyszámon  általános 
állásfoglalást készít.
9 Az Országos  Természetvédelmi  Hivatal  elnökének  12/1977. számú OTvH számú határozata  a  Nagybereki 
Fehérvíz természetvédelmi területté való nyilvánításáról
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ben. Az OTvH határozat szerint: „A Fehérvíz rendeltetése (...), hogy őrizze meg a táj jellegét 
és  jelentős  természeti  értékeit  (...)  biztosítsa  a  védett  madarak  háborítatlan  fészkelését, 
vonulását,  táplálkozását.”  Az  alapvető  védelmi  és  kezelési  előírások  között  a  határozat 
egyebek között rögzíti, hogy „...a természetes állapot még meglévő maradványait  meg kell 
őrizni,  biztosítani  kell  a  védett  vízimadarak  fészkelő,  táplálkozó,  és  beszálló  helyeinek 
háborítatlanságát  és  e  fajok  tenyészetéhez  (értsd:  szaporodásához)  szükséges  környezeti 
tényezőket.  (...)  Nem szabad  olyan  létesítményt  elhelyezni,  illetőleg  olyan  tevékenységet 
folytatni, amely a védett terület jellegét, növény- és állatvilágának tenyészetét zavarja vagy 
veszélyezteti. (...) A védett területen megengedhető gazdálkodási (mező-, rét-, legelő-, erdő-, 
vad-, és vízgazdálkodási) tevékenységet a természetvédelem érdekeinek figyelembevételével, 
annak sérelme nélkül kell végezni.”

19. Az egykor páratlanul gazdag növény- és állatvilágának megmaradt képviselői részben a 
csatornákban, részben pedig a láp központi részén található, helyreállított  területen találják 
meg az életfeltételeiket.  Növényzetének legjellemzőbb elemei  a nagy területeket elfoglaló, 
különlegesen értékes lápi társulások, a leggyakoribbak a fűzlápok. Ezekben a nagytermetű 
fákat különféle bokorméretű fűzfajok helyettesítik; a legnagyobb fűzlápok területe eléri a 100-
300 hektárt. A lápok jellemző védett növényei a tőzegpáfrány10 és a lápi csalán11. Különleges 
élőhelyet  képviselnek  a  tisztán  zsombéksásos  lápok.  A  „szárazföldi”  életteret  a  vízből 
kiemelkedő zsombékok képviselik, ezeken telepednek meg a különféle egyéb növények. A 
Nagyberekben  kiterjedt  lápréteket  is  találunk,  amelyek  botanikai  szempontból  a 
legváltozatosabbak  és  legértékesebbek,  olyan  védett  növényfajokkal,  mint  a  különféle 
kosborok, buglyosszegfű12, vagy a fokozottan védett pókbangó13.

20. Állatvilágában  is  elsősorban a  vízhez  kötődő fajok  a  meghatározóak,  nagy tömegben 
élnek  a  területen  egyes  ritka  és  védett  fajok.  A  területen  minden  időszakban  gazdag  a 
vízimadár-világ. Sok réce- és gémféle, kárókatona, nyári lúd és különféle ragadozó madár költ 
a lápon, vonulási időben pedig pihenő és táplálkozó helyként használják. A Nagyberek apró- 
és nagyvadállománya is jelentős.14 

2. A terület státuszából adódó jogok és kötelezettségek

21. A 18. pontban már említett országos jelentőségű védettség mellett a Nagybereki Fehérvíz 
Természetvédelmi Terület 2004 óta a Natura 2000 hálózat része - különleges madárvédelmi 
területként15 és  különleges  természetmegőrzési  területként16 -  továbbá  2011.  május  31-től 
szerepel a Ramsari-egyezmény alá tartozó nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében17 is.

22. A  fenti  védettségi  kategóriák  többszörösen  felhívják  a  figyelmet  a  terület  páratlan 
ökológiai  értékére,  ezzel  egyértelműsítik  a  terület  ökológiai  jellegét,  másfelől 
kötelezettségeket  fogalmaznak  meg  Magyarország  vonatkozásában  ezen  jelleg  és  értékek 
megőrzésével,  adott  esetben  helyreállításával,  fejlesztésével  és  értékalapú  hasznosításával 
kapcsolatban.

10 Thelypteris palustris
11 Urtica kioviensis
12 Dianthus superbus
13 Ophrys sphegodes
14 http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/nagybereki_feherviz/
15 http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDFPublic.aspx?site=HUDD10012
16 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=HUDD20031
17 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-annolist-anno-hungary/main/ramsar/1-30-168^16366_4000_0__
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23. Az 1977-es védetté nyilvánítási határozat, a Natura 2000 területek adatlapjaiban felsorolt 
fajok és élőhelytípusok ökológiai igényei, illetve a Ramsari besorolás egyértelművé teszik, 
hogy  a  területen  –  így  a  terület  magvát  képező  Nekotán  is  –  a  vízborítás,  és  egyfajta 
természetes,  vagy természetes-közeli  vízdinamika  fenntartása  jelenti  a  védelem alapját.  A 
természeti értékek hosszú távú megőrzésének sikerét a megfelelő vízkormányzás jelenti. Ez 
az esetek többségében a víz megtartását jelenti.

24. A  Balaton-Nagyberek  belvízrendszer  vízilétesítményeinek  üzemeltetésére  az  illetékes 
vízügyi hatóság18 első alkalommal 1967-ben adott vízjogi üzemeltetési engedélyt19 a Balaton-
Nagybereki Állami Gazdaság részére. A vízjogi üzemeltetési engedélyt20 – az állami gazdaság 
megszűnése után, az 1990-es évektől kezdődően – a vízügyi hatóság többször hosszabbította, 
módosította21.

25. A  Magyar  Állam  képviseletében  az  Állami  Vagyonügynökség,  valamint  a  német 
tulajdonban lévő Braun Industrieholding 1992. április 7-én megalakította Hubertus Agráripari 
Részvénytársaságot,  amely  később betéti  társasággá  alakult.  1996-ban a  német  tulajdonos 
kivásárolta  a  Magyar  Államot,  így  az  kivált  a  cégből.  A  cég  beltagja  jelenleg  a  Braun 
Agrarindustrielle  Gmbh and Co.KG és  Berek  Kft,  míg  a  társaság  kültagja  Karl  Friedrich 
Braun. Ma a cég törzstőkéje 4,2 milliárd forint, a saját tőke 4,6 milliárd forint. A Hubertus a 
Magyar  Államtól  7.725 hektárnyi  területet  bérel,  ebből  4.741 hektár  (szántó,  gyep,  erdő) 
mezőgazdasági tevékenységre alkalmas.22

26. Az  Állami  Vagyonügynökség  mint  haszonbérbe  adó  1992.  április  1-jei  hatállyal 
haszonbérleti szerződést kötött a Hubertusszal mint haszonbérlővel.

27. A Hubertus 2008 októberében a terület vízjogi üzemeltetési engedélyének felülvizsgálatát 
és  új  vízjogi  engedély  kiadását  kérte  a  Felügyelőségtől.  A Felügyelőség  az  eljárás  során 
megkereste a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: nemzeti park) 
és  a  Dél-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Igazgatóságot  (a  továbbiakban:  vízügyi 
igazgatóság). A nemzeti park nyilatkozatában23 természetvédelmi érdekekre hivatkozással – a 
terület természetvédelmi kezelési tervét megalapozó dokumentáció alapján24 – meghatározta 
az  ökológiai  vízkészlet  biztosítására  alkalmazandó  minimális  vízszinteket  december  1.  - 
június  30.  és  július  1.  -  november  30.  közötti  időszakokban.  A  vízügyi  igazgatóság 
szakvéleményében kifejtette,  hogy a jelenleg engedélyezett  szintnél,  azaz a  február 15.  és 
május 15. közötti  időszakban 104.33 mBf-nél, egyébként pedig 102.37 mBf-nél magasabb 

18 Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
19 17631/1967. számú határozat
20 A  Balaton-nagyberek  Vízitársulat  észrevételében  jelezte,  hogy  a  terület  üzemeltetése  1907  óta  vízjogi 
üzemeltetési  engedély  alapján  zajlik  (14757/1907.,  12863/1911.,  Ben.1948/4/1918.,  Fj.251/5/1938., 
15957/1967.).
21 H/2291-16/2003-12., 673-3/2007-2291., 673-7/2007-2291., 4681-15/2008-2291., 684-3/2009-2291. 
22 http://www.hubertus.hu/hirek_kepek/11_20110808150513.pdf
23 2008. november 17-én kelt 1549/2008. számú nyilatkozat
24 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. §-a alapján az országos jelentőségű védett természeti 
terület  vonatkozásában  természetvédelmi  kezelés  tervet  kell  készíteni,  melyet  a  természetvédelemért  felelős 
miniszter rendeletben hirdet ki. A területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv miniszteri rendeleti szintű 
kihirdetésére vizsgálatunk lezárásáig nem került sor. Tekintettel arra, hogy a terv nem jogszabály, így az nem 
rendelkezik  közvetlen  kötőerővel.  Megjegyezzük  ugyanakkor,  hogy  a  hatóságnak  a  természetvédelmi 
szakvélemény alapján lehetősége van a tervben foglaltak érvényesítésére azáltal, hogy annak követelményeit 
határozatba foglalja.

6



vízszint tartásra a vízügyi igazgatóság kezelésében lévő Nyugati övcsatorna balparti depóniája 
nincs méretezve.25 

28. Ezen  a  ponton  szeretnénk  először  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy  a  vízszintek 
meghatározására  is  szolgáló  tengerszint  feletti  magasság-értékek (Af,  Bf)  csupán az  adott 
viszonyítási  ponttól  (Adria,  Balti-tenger)  mért  magasságot  jelentik,  és  önmagukban  nem 
tartalmaznak  információt  arra  nézve,  hogy  az  adott  víztestben  a  vízoszlop  magassága 
mekkora.  Ekképpen  egy  víztől  függő  élőhely  esetében  az  élőhely  fennmaradása 
szempontjából nem az a lényeges, hogy melyik viszonyítási ponthoz képest milyen magas a 
medrekben lévő víz szintje,  hanem az, hogy egy adott  időpontban van-e egyáltalán,  és ha 
igen, milyen mélységű víz a területen. A konkrét tényálláshoz ezért szorosan hozzátartozik 
annak rögzítése, hogy a 104.33 mBf26 a Nekotában nagyjából 40-45 cm vízmélységet jelent. 
Ennek  megfelelően  a  102.37  mBf  a  Nekota  fenékszintje alatt található  mintegy  másfél 
méterrel.

29. A  Felügyelőség  684-4/2009-2291.  számú határozatában  2009.  október  9-én  vízjogi 
üzemeltetési  engedélyt  adott.  A  határozat  4.5.  pontjában  –  a  nemzeti  park  szakmai 
javaslatának  megfelelően  –  előírta,  hogy  az  engedélyes  köteles:  „(...)  a  Nagybereki 
Fehérvíz  Természetvédelmi  Területen  minimum  104,00  mBf vízszint  tartással  170  ha 
területet, december 1. és június 30. között 104.60 mBf vízszinttel 480 ha területet vízborítás 
alatt tartani.”27

30. A  fenti  vízjogi  engedély  ellen  a  Hubertus  jogorvoslati  kérelmet  terjesztett  elő28. 
Fellebbezésében kérte, hogy az engedélyben a fenti előírás helyett az alábbiak szerepeljenek: 
„Az engedélyes jogosult a Határbelvíz-csatorna zárva tartásával a Szloványi berek kb. 516 ha-
nyi területét 105,00 mAf29 szintig február 15. és május 15. közötti időszakban vizet tározni. 
Egyéb  időszakban a  belvizek  akadálytalan  lefolyásának  a  biztosítása  érdekében állandóan 
nyitva tartani.”30

31. A Főfelügyelőség az elsőfokú határozatot megsemmisítette31. Indokolásában kifejtette, 
hogy a Hubertus fellebbezése megalapozott, tekintettel arra, hogy: „(...) a kifogásolt előírások 
indoka nem állapítható meg a határozat indokolásából, a megfelelő bizonyítékra történő utalás 
hiányzik.” Kifogásolta továbbá, hogy a Felügyelőség megkereste ugyan a nemzeti parkot és a 
vízügyi  igazgatóságot,  de  „szakvéleményeiben  foglaltakat  nem vizsgálta  és  nem értékelte 
megfelelően, ezért a tényállás tisztázása és a bizonyítékok teljes körű értékelése elmaradt. (...) 
Általában a természetvédelmi érdekre hivatkozás nem fogadható el.”

25 A vízügyi igazgatóság 266-5/2008. számú levele
26 Balti-tenger szintje feletti magasság
27 A Vízitársulat álláspontja szerint a Felügyelőség a 2009. október 9-én kiadott állásfoglalás kapcsán nem tett 
eleget  a tényállás  tisztázására vonatkozó kötelezettségének.  Álláspontunk szerint  ugyanakkor a Felügyelőség 
ezen  eljárásában  a  rendeletben  még  ki  nem  hirdetett  természetvédelmi  kezelési  tervben  foglalt  előírások 
érvényesítésére  törekedett  a  nemzeti  park  szakvéleménye  alapján  a  terület  természetvédelmi  értékeinek 
megőrzése és védelme érdekében.
28 Fellebbezett  még  Balatonfenyves  Község  Önkormányzatának  és  Fonyód  Város  Önkormányzatának 
Polgármestere
29 Adriai-tenger szintje feletti magasság – a fellebbezésben szereplő érték esetében: 105 mAf = 104.33 mBf
30 Indokolásként arra hivatkozott, hogy az 1967-ben kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 1977-es módosítása 
óta érvényes vízjogi engedély a víztartás az engedélyes jogként és nem kötelezettségeként határozta meg, így az 
új előírás álláspontja szerint jogellenes.
31 A Főfelügyelőség 14/01541-3/2010. számú határozata
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32. A megismételt eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a Felügyelőség végzésben32 

ügyfélként kötelezte a nemzeti parkot, hogy mivel „a jóváhagyott részletes kezelési terv és az 
azt  megalapozó  dokumentáció  nem  áll  rendelkezésre”,  nyújtsák  be  a  helyszíni  mérések 
alapján készített keresztszelvényeket, melyek tartalmazzák „a meder fenékszintet, a jobb és 
baloldali  partélek,  valamint a Határbelvíz-csatornától jobb és baloldali  irányban 50 és 100 
méteres távolságban mért terepszinteket”. Kérte továbbá, hogy a nemzeti park nyilatkozzon 
„(...) a kért vízszintek tartásának részletes megalapozott indokairól”.

33. A nemzeti park álláspontja33 szerint mivel az ügyben nem ügyfélként járnak el, ezért a 
mérések  elvégzésére  nem  kötelezhetők.  Kifejtette  továbbá,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  a 
Nagybereki Fehérvíz országosan védett terület, az érintett területrész pedig láp, ezért az általa 
meghatározott ökológiai vízszint indokolt. Rámutatott továbbá, hogy a kért vízszintek „csak 
csekély mértékben34 térnek el az eredeti vízjogi engedélyben szereplő értékektől, ezért (...) 
nem lehet műszaki akadálya a megvalósításuknak.” A területre vonatkozó természetvédelmi 
kezelési  terv  vonatkozásában  jelezte,  hogy  azt  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi 
Minisztériumba megküldték, ahol az egyeztetés annak tartalmáról folyamatban van.

34. A Felügyelőség – tekintettel az időközben bekövetkezett jogutódlásra35 – a Vízitársulat36 

részére  1027-25/2010-2291  számon  vízjogi  üzemeltetési  engedélyt  adott  a  Balaton-
Nagyberek belvízrendszer vízilétesítményeinek üzemeltetésére.37

35. A vízjogi engedély 3.4. pontja szerint: „Az engedélyes jogosult: a Nagybereki Fehérvíz 
Természetvédelmi Területen február 15. és május 15. közötti időszakban  104,33 mBf szint 
magasságig  vizet  visszatartani.”  A  nemzeti  park  által  szükségesnek  tartott  minimális 
vízszintek38 tartását nem írta elő.

36. A  Nekota  2010  őszi/téli  magas  vízállása  (105.6  mBf)  miatt  az  akkor  még  a 
vízkormányzásért felelős Hubertus november közepén átvágta a gátat a bújtató mellett, majd 
a  Vízitársulat  2011.  március  közepén  –  amint  ezt  a  lecsökkent  vízszint  lehetővé  tette  – 
kitisztította  a  korábban  ismeretlenek  által  eltömített  bújtatót39,  és  megkezdte  a  Nekota 
vizének leeresztését40 a Nagyberekbe. A bújtató eltömítése kapcsán a Vízitársulat feljelentése 
alapján az illetékes rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen közveszély okozás és közérdekű 
üzem működésének  megzavarása  miatt  nyomozást  indított.  A Vízitársulat  a  vízleeresztés 
megkezdéséről április 6-án kelt levelében értesítést küldött a nemzeti parknak, illetve kérte 
együttműködését a kialakult helyzet megoldása érdekében41.
32 A Felügyelőség 1027-16/2010-2291. számú végzése.
33 A nemzeti park 4287/4/2010. levele.
34 A Vízitársulat álláspontja szerint a „csekély mértékű eltérés a valóságban 2 m 23 cm vízszint különbséget 
takar”, tekintettel arra, hogy az engedélyes által kért vízszint 102,37 mBf, a nemzeti park igénye pedig 104,60 
mBf. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 1027-25/2010-2291 számú vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített 
vízszint 104,33 mBf, melyhez képest a nemzeti park csupán 0,23 mBf-fel kéri növelni a tartandó vízszintet. A 
Vízitársulat  által  kért  102,37  mBf  ugyanakkor  a  talajvíz  szintjében  található  és  nem eredményez  tényleges 
vízborítást, így a Vízitársulat ezen megállapítását nem tudjuk elfogadni. 
35 A Hubertus és a Balaton-nagyberek  Vízitársulat  által 2010. szeptember 1-jén kötött  megállapodás alapján 
következett be a jogutódlás.
36 A vízitársulatot a Cégbíróság a Cg. 14-16-300048/8. számú végzésével 2010. augusztus 25-én cégjegyzéskbe 
bejegyezte.
37 A Felügyelőség az engedélyt 2010. december 6-án adta ki.
38 december 1. – június 30.: 104,60 m (Balti tszf); július 01. – november 30.: 104,00 m (Balti tszf).
39 A  vízitársulat  korábban  többször  is  észlelte  már  a  bújtató  és  más  műtárgyak  ismeretlenek  általi 
eltömedékelését, ezzel kapcsolatban jogi lépéseket is tettek – eredménytelenül.
40 A nemzeti park munkatársai 2011. május 10-én 104,62 mBf vízszintet mértek.
41 A Vízitársulat tájékoztatása szerint a levélre a nemzeti park nem reagált.

8



37. A  Felügyelőség  2011.  június  2-án  5323-3/2011.  számú  határozatával  kötelezte  a 
Vízitársulatot a vízleeresztés azonnali leállítására és a tevékenység folytatásától a természeti 
kár megelőzése érdekében eltiltotta.

38. Mivel a vízitársulat a kötelezésben foglaltaknak nem tett eleget, a Felügyelőség a zsilipet 
június 3-án lezárta.

39. A  Felügyelőség  június  közepi  határozatában  a  teljes  terület  vízilétesítményei 
vonatkozásában kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt visszavonta.

40. A visszavonó és a kötelező határozat ellen a Vízitársulat fellebbezett, az ezzel kapcsolatos 
másodfokú eljárás jelenleg folyamatban van. A jogerős másodfokú döntésig a Vízitársulat az 
vízjogi üzemeltetési engedély szerint kezeli a területet.

VI. Természetvédelmi-szakmai értékelés

A terület ökológiai állapotának fenntartása, illetve a lecsapolás hatásai

41. A  Nekota  a  védett  terület  legmélyebb,  gyakran  nagyobb  kiterjedésű,  összefüggő 
vízfelületekkel borított medencéje. Területén, főképpen a vízben álló fákon, bokorfüzeseken a 
vízvisszatartás  következtében a terület  védetté  nyilvánítás-kori  állapotára  jellemző jelentős 
fészkelőtelepek alakultak ki. Főként egyes gémfajok (bakcsó, kis kócsag), kis kárókatonák, 
illetve az elmúlt évben megtelepedett íbiszfaj, a batla jelentik a legfőbb madártani értékeket. E 
fajok  számára  a  megfelelő  vízszint  kettős  ökológiai  szolgáltatást  nyújt.  A  vízben  élő 
gerinctelenek (pl. ízeltlábúak, puhatestűek) és gerinces állatok (hal- és kétéltűfajok) adják a 
fészkelő  és  átvonuló  madárfajok  fő  táplálékbázisát.  E  táplálékállatok  között  is  számos 
ugyancsak védett, veszélyeztetett, közösségi jelentőségű faj található. Az összefüggő mélyebb 
víz ugyanakkor védelmet jelent a szőrmés ragadozók (róka, nyest, hermelin), és a fészkekre 
szintén komoly veszélyt jelentő, a területen nagy számban előforduló vaddisznók elől is.

42. A  Nekota  a  talajszint  alatt  összeköttetésben  áll  a  Balatonnal,  így  a  felszíni  vizek 
megfelelő  kormányzásával  a  kedvező  ökológiai  állapot  fenntartásához  szükséges 
vízmennyiség biztosítható.

43. A terület természetvédelmi szempontból ideális vízállása – ahogy az a természetvédelmi 
kezelési terv jelenleg elfogadás alatt lévő változatában is szerepel – a Határbelvíz-csatorna 
bújtatójának zsilipjénél december 1. - június 30. között 104,60 mBf, július 01. - november 30. 
között  104,10  mBf.  A  nemzeti  park  tájékoztatása  szerint  ekkora  vízszint  a  tavaszi  nagy 
vízborítás idején van a területen, amikor az vésztározóként funkcionál. Ezt a szintet indokolt a 
kedvező ökológiai állapot elérése érdekében visszatartani.

44. Ennek a  vízszintnek  a  tartása  egy természetes-közeli  vízdinamikát  eredményez,  így  a 
tavaszi vizeket a fészkelési időszak végéig, a fiókák kirepüléséig szükséges megtartani, majd 
a természetes párolgás, apadás következtében a vízszint lecsökkenhet mintegy fél méterrel. 
Ekkor a Nekota egyes mélyen fekvő területeit továbbra is víz borítja, ami biztosítja a vonuló 
madarak  szempontjából  ideális  táplálékforrást,  ugyanakkor  a  magasabb  térszínek  szárazra 
kerülnek, ami a nedvességet – de nem állandó vizet – kedvelő élőlények, illetve a növényzet 
megújulása szempontjából ideális.
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45. A  Felügyelőség  által  2010-ben  kiadott  vízjogi  engedély  a  Nekota  vízmegtartására 
szolgáló egyetlen műtárgy,  azaz a Határbelvíz csatorna 5.823 m szelvényében lévő bújtató 
esetében  a  február  15.  –  május  15.  időszak  kivételével  102.37  mBf  vízszintet  ír  elő.  A 
tényállás rögzítésének 27. pontjában már kitértünk arra, hogy ez a „vízszint” nem más, mint a 
bújtató fenékszintje.  A  Nekota  medrének  fenékszintje  ennél  mintegy  másfél  méterrel 
magasabban van, azaz a Nekotában kb. 103.8 mBf szinttől kezdve beszélhetünk valóságos 
vízborításról. Ha a műtárgy küszöbszintje ennél alacsonyabban van, vagy az teljesen nyitott, 
akkor a bújtató már a talajvizet vezeti el a Nagyberekbe.

46. Az  engedélyben  szereplő  előírásnak  megfelelően  tehát  az  engedélyes  abszurd  módon 
köteles a Nekotát az év jelentős részében – május 16-tól február 14-ig – tökéletesen szárazon 
tartani,  azaz „a belvizek akadálytalan levonulása érdekében” a jelzett időszak kivételével a 
bújtatót „állandóan nyitva tartani”, így a víz teljes lefolyását lehetővé tenni. A fennmaradó 
tavaszi időszakban sem kötelessége az engedélyesnek vizet tárolni a Nekotában, erre csupán 
jogosultsága van,  de a vízszint  ekkor sem nőhet  104.33 mBf,  azaz kb.  40-45 cm fölé.  A 
fentiekből következően tehát a vízjogi engedély, a terület hazai és uniós védelmi céljaival és 
előírásaival ellentétes kötelezettséget ír elő az engedélyes számára.

47. A 2010-es csapadékos év második felét extrém magas vízállás jellemezte a területen, így 
a környékbeli földek védelmében 2010 novemberében szükségessé vált a Nyugati-övcsatorna 
gátjának átvágása. A 2011 tavaszán folytatódó vízleeresztés – és az utána július hónapban 
bekövetkezett  néhány  cm-es  párolgás  –  eredményeként  a  Nekota  vízszintje  104  mBf  alá 
csökkent, a  terület  tehát  a  fészkelési  időszak közepére  – a  leeresztés  eredményeképpen  – 
csaknem teljesen kiszáradt.

48. A terepbejárás  során megállapítottuk,  hogy a  terület  vízzel  való  borítottsága  a  vízhez 
kötődő élővilág  fennmaradása,  valamint  a területen  fészkelő fokozottan  védett  madárfajok 
nyugalma,  biztonsága szempontjából  nem megfelelő,  a területen  vízhiány tapasztalható.  A 
2011. július 7-i helyszíni szemle szerint a Nekota területének nagyobb része száraz, csupán a 
mélyebb területeken látszanak – a gázlómadarak távcsöves megfigyelése alapján – legfeljebb 
10-15 cm mélységű tócsák. A néhány hónappal korábbi, még kielégítő vízszintet a területen 
található fák törzse, a fűzbokrok ágai, illetve a nádszegélyeken jól látható nyomok mutatják. 
A víz leeresztésével szabaddá vált iszapfelszínen a Nekota belsejébe vezető vadcsapásokat 
figyeltünk  meg,  illetve  megállapítottuk,  hogy  a  nádasban  elhelyezett  vadlesekhez  vezető 
bejáróutak is száraz lábbal járhatókká váltak42.

49. A fentiekben leírtak alapján a megfelelő vízszint biztosítása alapvető feltétele a hazai és 
uniós jogszabályokban előírt védelem megvalósulásának, így a vízszintnek nem értelmezhető 
szint előírásával az illetékes hatóság, a víz leeresztésével pedig az engedélyes a védelem ezen 
feltételét meghiúsította.

VII. Jogi értékelés

1. A terület vízkormányzását előíró vízjogi üzemeltetési engedélyek

42 A Vízitársulat észrevétele szerint ez a megállapításunk valótlan, ugyanakkor az ügyben vizsgálatot folytató 
munkatársaink  helyszíni  szemléje és  az  annak kapcsán  készült  fényképes  dokumentáció,  illetve emlékeztető 
egyértelműen alátámasztja állásfoglalásunk e pontjában foglaltakat.
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50. A Nagybereki-Fehérvíz Természetvédelmi Terület 1977-es védetté nyilvánító határozata 
értelmében a területen biztosítani kell a vízhez kötődő ökoszisztémák és fajok – különösen a 
madárfajok  –  fennmaradását,  nyugalmát.  Vízi  ökoszisztémák  esetében  ez  a  fenntartás 
legelsősorban az ökológiai igényeknek megfelelő vízborítás biztosítását jelenti.

51. A  terület  1967-ben  kiadott  vízjogi  engedélye  és  módosításai  Nekotára  vonatkozó 
előírásai  -  amelyekre  a  Hubertus  fellebbezésében,  illetve  helyszíni  szemlénk  során  is 
hivatkozott - nem feleltek meg a fenti követelményeknek, a természetvédelmi szempontokat 
figyelmen kívül hagyó előírásokat tartalmaztak.

52. A 2008 októberében indult vízjogi engedélyezési eljárás során a Felügyelőség a nemzeti 
park  által,  a  területre  vonatkozó  természetvédelmi  kezelési  terv  tervezete  alapján  adott 
szakvéleményében  foglaltakat  figyelembe  véve  határozta  meg  a  Nekotán  tartandó 
vízszinteket.

53. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. §-a alapján valamennyi védett 
természeti  területre  természetvédelmi  kezelési  tervet kell  készíteni,  mely  tartalmazza  a 
természetvédelmi  kezelési  módokat,  korlátozásokat  és  tilalmakat,  illetve  az  egyéb 
kötelezettségeket. A természetvédelmi kezelési tervet országos jelentőségű védett természeti 
területre vonatkozóan a miniszter rendeletben hirdeti ki.

54. A Nagybereki Fehérvíz Természetvédelmi Terület vonatkozásában a 2009. október 9-én 
684-4/2009-2291.  számon  kiadott  elsőfokú  döntés  meghozatalakor  kizárólag  a 
természetvédelmi kezelési terv tervezete állt rendelkezésre, azt jogszabályban az akkori 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter még nem hirdette ki. Tekintettel azonban arra, hogy a 
Felügyelőség  mint  egységes  zöldhatóság  a  vízjogi  engedélyezési  eljárás  során  köteles 
érvényesíteni  a természetvédelmi érdekeket  is,  a nemzeti  park által  közölt  vízszinteket az 
engedélybe foglalta.

55. A Főfelügyelőség másodfokú határozatában nem látta megalapozottnak az előírást, ezért 
az  elsőfokú  határozatot  megsemmisítette  és  a  Felügyelőséget  új  eljárás  lefolytatására 
utasította.

56. Álláspontunk  szerint,  bár  a  természetvédelmi  kezelési  terv  a  mai  napig  nem  került 
kihirdetésre,  a  vizes  élőhely  kívánatos  vízháztartásának  alapvető  paraméterei 
meghatározásához  nem szükséges  erre  vonatkozó  további  vizsgálatok  sorának  elvégzése, 
miképpen azt a Főfelügyelőség előírta. Ehhez elegendő a szóbanforgó állat- és növényfajok, 
ökológiai  alapigényeinek ismerete,  (a vegetációs időszak,  a szaporodási időszak, madarak 
esetében  a  költés  alapinformációi,  táplálkozásra,  vonulásra  vonatkozó  adatok).  A védetté 
nyilvánítási határozatból minderre elégségesen lehet következtetni, ez a képesség pedig mind 
a nemzeti park, mind az első- és másodfokú hatóságok szakszemélyzetétől elvárható.

57. A fentiek értelmében tehát a mindenkori vízjogi engedélynek összhangban kell állnia a 
védetté  nyilvánítási  határozatban  foglaltakkal,  beleértve  az  ökológiai  szempontú 
vízkormányzás  műszaki  és  egyéb  feltételeinek  (gátak,  csatornák  és  egyéb  műtárgyak) 
előírását  is.  A  másodfokú  hatóság  tehát  a  2009-es  vízjogi  engedélyt  megsemmisítő 
határozatában figyelmen kívül hagyta az 1977-es védetté nyilvánító határozat tartalmát.
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58. A másodfokú hatóság nem vette figyelembe saját szakértői irodájának 2010. január 19-én 
kelt  véleményét43 sem,  amelyben  a  szakértői  iroda  természetvédelmi  ügyosztálya  a 
fellebbezések elutasítását javasolja, hivatkozva az 1977-es védetté nyilvánító jogszabályban 
lefektetett  természetvédelmi  célkitűzésekre,  valamint  arra,  hogy  a  „hatóságnak  joga  van 
természetvédelmi indokok alapján úgy dönteni, hogy az eredeti vízjogi engedély bizonyos 
pontjait módosítja.”

59. Az  elsőfokú hatóságot  a  másodfokon hozott  határozat  és  a  határozat  indokolási 
részében  adott  iránymutatás  köti.  Mivel  a  megismételt  eljárás  során  is  kizárólag  a 
természetvédelmi  kezelési  terv  tervezete  állt  rendelkezésre  a  nemzeti  park  által  kért 
vízszintek alátámasztására, ezért a Felügyelőség – a Főfelügyelőség iránymutatását követve – 
a  nemzeti  park  által  kért  vízszintnél  alacsonyabb  szintben  határozta  meg  a  terület 
vonatkozásában  szükséges  tartandó  „vízszintet”44,  és  annak  biztosítását  nem 
kötelezettségként, csupán az engedélyes jogosultságaként írta elő a megismételt eljárás során 
hozott határozatában45.

60. Tekintettel  a  határozatban  foglalt  előírásokra,  a  Vízitársulat  az  engedélyben  foglaltak 
betartásával járt el, amikor a víz területről történő leeresztését megkezdte. A Felügyelőség 
által – a megismételt eljárásban – kiadott újabb jogerős vízjogi üzemeltetési engedély már 
nem tartalmazott olyan előírást, amely biztosította volna az országos jelentőségű védett 
természeti terület vonatkozásában a szükséges vízszintek tartását, így az ott élő növény és 
állatvilág védelmét, háborítatlanságát.

61. A víz  leeresztésével  a Vízitársulat  a  területen  élő  vízimadarak és  más állatfajok 
életterének csökkentésével természeti kárt46 okozott47. A károkozás ténye természetesen 
független  a  jogi  háttértől,  annak  felróhatóságát  pedig  az  egyes  releváns  jogágak  külön 
szabályai  szerint kell megállapítani. A természetvédelmi jog területén álláspontunk szerint 
nem zárja ki a szankciók alkalmazásának elehetőségét az egyébként az eljárási szabályok 
betartásával született, de tartalmában a természetvédelmi értékek megőrzését figyelmen kívül 
hagyó vízjogi üzemeltetési engedély megléte. 

2. Felelősségi szabályok

62. Az egyes  jogágak felelősségi szabályainak  különbözőségéből  adódóan, az  ún.  ágazati 
jogellenesség  elve  alapján  kimondható,  hogy a  közigazgatási  jog előírásai  szerint  kiadott 
határozatnak megfelelő tevékenység a polgári jog vagy a büntetőjog szabályai szerint lehet 
jogsértő.

63. A  leeresztéssel  –  függetlenül  annak  közigazgatási  jogi  megítélésétől  –  a  környezet 
állapotában kár keletkezett, amely kapcsán felmerül a károkozóval szembeni kártérítési igény 
érvényesítése. A Kvt. 103. § (1) bekezdése alapján a környezet igénybevételével, illetőleg 
43A  Főfelügyelőség  14/07504/3/2009.  /’10.01.05/  ügyiratszámú,  „Fonyód,  B.fenyves  Önk.  és  a  Hubertus 
Agráripari  Bt.  fellebbezése  a  DDKÖTEVIFE  684-4/2009-2291.  ikt.  számú  határozata  ellen”  tárgyú 
dokumentuma.
44 Az előírt „vízszint” a Nekota fenékszintje alatt mintegy másfél méterrel található.
45 A Felügyelőség 1027-25/2010-2291. számú határozata.
46 A természeti kár mértéke vonatkozásában jelenleg nem állnak rendelkezésre felmérések, így annak pontos 
mértéke még nem becsülhető.
47 A Vízitársulat álláspontja szerint ilyen megállapítást csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 
tehet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Obtv. 16-26. §-ai, illetve 27/B. §-a alapján az ombudsman jogosult a 
tényállás  feltárása  kapcsán  megállapításokat  tenni,  a kapcsolódó jogkövetkezményeket  ugyanakkor  kizárólag 
bíróság határozhatja meg.
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terhelésével  járó  tevékenységgel  vagy  mulasztással  másnak  okozott  kár 
környezetveszélyeztető  tevékenységgel  okozott  kárnak  minősül  és  arra  a  Polgári 
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait (Ptk. 345-
346. §-ai) kell alkalmazni.48

64. A Felügyelőség tájékoztatása49 szerint a nemzeti park természetkárosítás gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

65. A természetkárosítás bűncselekményét a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény  (a  továbbiakban:  Btk.)  281.  §-a  szabályozza.50 A  tényállás  (2)  bekezdésének 
fordulata  szerint  3  évig  tartó  szabadságvesztéssel  büntetendő,  aki az  európai  közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabály szerinti különleges 
madárvédelmi  területet,  különleges  természetmegőrzési  területet,  valamint  kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területet jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja. 

66. A  cselekményt  bárki  elkövetheti,  az  szándékosan  és  gondatlanul  elkövetve  is 
tényállásszerű. E bűncselekmény megállapításának feltétele, hogy a terület megváltoztatása 
jogellenesen  és  jelentős  mértékben  történjen51.  Büntetőjogi  értelemben  a  tényállásszerűen 
megvalósított  bűncselekmény  jogellenességét  kizárólag  a  törvényben  nevesített  okok 
zárhatják ki.52

67. Állásfoglalásunk tényállási részében kifejtettek szerint a területen élő fajok létezésének 
alapvető feltétele53 a megfelelő szintű vízborítás. A víz leeresztésének tényét, illetve az annak 
következtében fellépő vízhiányt helyszíni szemlénken is rögzítettük, így véleményünk szerint 
a beavatkozás mindenképp jelentős mértékben változtatta meg az érintett területet.

48 A Vízitársulat álláspontja szerint: „a környezethasználót polgári jogi felelősség harmadik személyek és nem az 
eljáró hatóságok vagy más állami szervek vonatkozásában terheli.” Felhívjuk a figyelmet a környezet védelméről 
szóló 1995. évi III.  törvény 103. § (1) bekezdésének rendelkezéseire: „A környezet igénybevételével, illetőleg 
terhelésével járó tevékenységgel vagy mulasztással másnak okozott kár környezetveszélyeztető tevékenységgel 
okozott kárnak minősül és arra a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó 
szabályait (Ptk. 345-346. §-ai) kell alkalmazni.” A környezetkárosítónak az ágazati a polgári jogi és esetenként a 
büntető  jogi  szabályok  alapján  is  felelnie  kell,  és  ebben  a  relációban  megjelenhetnek  az  állami  szervek  is 
érintettként.
49 A Felügyelőség 5323-14/2011. számú tájékoztatása.
50 Btk. 281. § 
(2) Az (1) bekezdés szerint [három évig terjedő szabadságvesztéssel] büntetendő , aki
a)  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  jogszabály  szerinti 
különleges madárvédelmi területet, különleges természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területet, valamint 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, vagy annak jelölt területet, vagy
b) védett
1. természeti területet,
2. barlangot,
3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja.
51 A Vízitársulat  álláspontja szerint a természetkárosítás bűncselekménye a jogellenesség tényállási elemének 
hiánya miatt nem valósul meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy állásfoglalásunk e fejezetének a célja kizárólag a 
felelősségi szabályok ismertetése és nem a cselekmény minősítése.
52 Btk. 22-31. §-ai
53 A Vízitársulat  kifejtette:  „Kifejezetten vitatjuk azt  a megállapítást,  hogy a területen élő fajok létezésének 
alapvető feltétele a megfelelő szintű vízborítás, hiszen az elmúlt 34 évben – alacsonyabb vízállás mellett – is 
biztosított volt ezen fajok létezése és fennmaradása.” Felhívjuk a figyelmet, hogy a területen élő fajok közül 
azon fajok igényeit vettük alapul, amelyek védelme érdekében (elsősorban vízimadarak) minősül a terület Natura 
2000  területnek.  Egyetértünk  a  Vízitársulattal  abban,  hogy  más  fajok,  így  a  vaddisznó,  illetve  az  őz 
fennmaradása alacsonyabb vízszint mellett is biztosított.
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3. A területre vonatkozó haszonbérleti szerződés

68. A  szerződés  feltételrendszere  a  tényállásban  leírt  súlyos  természetvédelmi 
következményeknek mintegy hátteréül szolgált, ezért a jelen állásfoglalásban is célszerű azt 
röviden elemezni.

69. A Magyar Állam képviseletében az Állami Vagyonügynökség haszonbérleti szerződést 
kötött 1992 áprilisában – a rendszerváltást követően zajló privatizációs folyamat részeként – 
az  akkor  még  a  német  Braun  Industrieholding  és  az  Állami  Vagyonügynökség  közös 
tulajdonában  lévő  Hubertus  Agráripari  Részvénytársasággal.  A  1996-ban  a  német  fél 
kivásárolta a Magyar Államot a cégből, amely így csaknem 100%-os német tulajdonba 
került, változatlan haszonbérleti szerződési feltételekkel54.

70. A haszonbérleti szerződés sem taxatíve, sem tartalmában nem vesz tudomást a terület 
természetvédelmi értékeiről, annak országos védettségi státuszáról. Az időközben a területre 
érvényesített  védettségi,  minősítési  kategóriák (Magyarország uniós csatlakozásával  életbe 
lépő  Natura  2000  státusz,  Ramsari  Egyezmény)  és  jogszabályváltozások  (a  természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet) ellenére sem módosították a 
szerződést, így az hatályba lépésétől a mai napig több ponton ellentétes a védetté nyilvánítási 
határozattal.  A védetté nyilvánítási határozat ugyanis egyértelműen meghatározza a terület 
elsődleges rendeltetését, természetvédelmi célkitűzéseit, és ezek megvalósításához szükséges 
alapvető lépéseket55.

71. A szerződés vizsgálata során kiderült, hogy az a természetvédelmi és környezetvédelmi 
szempontokon kívül más tekintetben is aggályos. A jelen állásfoglalás III. pontjában leírtak 
értelmében  a  biztos  vizsgálata  e  szempontokra  nem  terjed  ki,  tekintettel  azonban  ezen 
információk összefüggésére a természetvédelmi és környezetvédelmi jogszabálysértésekkel, 
illetőleg az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságok és az Alkotmány 
2.  §  (1)  bekezdésén  alapuló  jogállamiság  elvének  szoros  összefüggésére,  az  alábbiakban 
röviden felsoroljuk az általunk feltárt visszás pontokat:

72. A haszonbérleti szerződés Braun Industrieholding és az Állami Vagyonügynökség által 
megkötött szindikátusi szerződés keretében kötötték, melynek tartalma többek között „(…) 
egy haszonbérleti szerződés megkötése volt az állami gazdaság olyan területeire, melyeket 
jelenleg  még  nem  lehet  a  haszonbérlő  tulajdonába  adni.”56 A  szerződés  célja  tehát 
egyértelműen  az  volt,  hogy  átmeneti  jelleggel  szabályozza  a  jogviszonyt  a  tulajdonjog 
Hubertusra  történő  átruházásáig.  A  szerződés  annak  ellenére,  hogy  jogcíme  szerint 

54 A Hubertus  állásfoglalás-tervezetünkre  tett  észrevételében  leszögezte:  „A Braun Industrieholding  AG-nek 
soha  nem  állt  szándékában  kivásárolni  a  Magyar  Államot  a  Hubertus  Bt.-ből.  (...)  Az  ÁPV  Rt.  váratlan 
felmondása rendkívül nehéz helyzetbe hozta a Hubertus Bt.-t (...). A társaság fennmaradása kizárólag a Braun 
családnak  köszönhető,  mivel  a  társaság  rendelkezésére  bocsátották  a  Magyar  Államot  a  felmondás  folytán 
megillető összeget (...).”
55 Ld. jelen állásfoglalás 17. pontját.
56 Haszonbérleti szerződés Braun/Hubertus TB000291.doc Bevezető 2. bekezdés.

14



haszonbérleti  szerződés,  rendkívül  csekély  ellenszolgáltatás57 fejében  quasi  tulajdonosi 
jogosultságokkal ruházza fel a haszonbérlőt.

73. A Magyar Állam átengedte a Hubertusnak a haszonbérelt terület  egyedüli és korlátlan 
használatának  és  hasznosításának  jogát,  amely  magában  foglalja  a  mezőgazdasági 
tevékenység folytatásának jogát, az erőgazdálkodás, a vadászati és halászati jogot, az ásványi 
és  természeti  kincsek  kinyerésének  és  értékesítésének  kizárólagos  jogát58,  valamint  „a 
haszonbérelt  területeken  a  kizárólagos  és  100%-osan értékesíthető vadászati59 jogot”60. 
Ezen  túlmenően  a  szerződés  alapján  a  haszonbérlőt  illeti  meg  a  terület  turisztikai 
hasznosításának joga, így az állam átengedte „különösen szállodák, golfpályák és hasonlók” 
építésének jogát. Feljogosította továbbá arra is, hogy azokat a területeket, amelyeket „nem 
használ fel mező- vagy erdőgazdasági célra, iparilag hasznosítsa. Az állam a szerződésben 
vállalta,  hogy:  „ereje  szerint  törekszik  [a  3.5.  pont]  a  szükséges  engedélyek 
megszerzésére.  Hozzájárul  különösen  az  eddig  mező-  és  erdőgazdaságilag  hasznosított 
területek  hasznosításának  eszerint  szükséges  megváltoztatásához,  illetve  amennyiben  ez 
jogában áll, elrendel ilyen hasznosítási változtatásokat a haszonbérlő követelésére.”61

74. A  haszonbérleti  szerződés  lehetővé  teszi  az  alhaszonbérbe  adást,  illetve  ahol  ez 
törvényileg nem megengedett, biztosítja, hogy a haszonbérlő által megjelölt személyeknek a 
szerződésből fakadó jogokat az állam átengedi.62

75. A Hubertus  a  haszonbérleti  szerződés  megszűnésekor  nem köteles  az  eredeti  állapot 
helyreállítására, ingó vagyonát elviheti. A területen létrehozott építményeket, létesítményeket 
az állam becsértéken megvásárolhatja, vagy az a haszonbérlő és az állam közös tulajdonává 
válik.63

76. A  szerződésben  az  állam  vételi  jogot  biztosít  azokon  a  területeken,  amelyeket  a 
haszonbérlő megjelöl, továbbá elővételi joga van „valamennyi haszonbérelt területre és az 
esetleges további, a haszonbérlő által a jövőben haszonbérbe vett területre.”64

77. A szerződésben a Magyar Állam „visszavonhatatlanul felajánlja a haszonbérlőnek, hogy 
99  év  elteltével,  változatlan  feltételekkel  30  évvel  meghosszabbítja a  haszonbérleti 
szerződést.”65

57 A Hubertus észrevételében vitatta, hogy a haszonbérbe vett területek után rendkívül csekély ellenszolgáltatást 
fizetne,  tekintettel  arra,  hogy:  „a haszonbérbe  vett  területek  megművelésére  vonatkozó kötelezettségen  felül 
számos egyéb hatalmas anyagi ráfordítást igénylő kötelezettséget is magára vállalt.” Ennek keretében felújította 
a Balaton-Nagyberek vízmentesítésére szolgáló vízelvezető rendszert, mely a „90-es évek elején megközelítőleg 
400 millió forintba került, míg a rendszer üzemeltetése és karbantartása éves szinten az időjárási körülményektől 
függően 20-120 millió forintba kerül.” Elismerve a terület fenntartásával kapcsolatos egyszeri felújítási és az 
évenként jelentkező üzemeltetési költségeket megjegyezzük, hogy ezzel együtt  a cég törzstőkéje jelenleg 4,2 
Mrd, a saját tőkéje pedig 4,6 Mrd forintra tehető.
58 A szerződés szerint ehhez tartozik különösen a bányakő, homok, mész, gipsz, agyag, vályog, kavics, tőzeg és 
hasonlók kinyerése és értékesítése (haszonbérleti szerződés 3. cikkely 3.2. pont).
59 A Hubertus észrevétele szerint a vadászati jogért „az adott vadászterület tulajdonosi közösségének közgyűlése 
által meghatározott összegű díjat fizet, azaz a haszonbérleti díj összege nem tartalmazza a vadászati jog értékét.” 
Megjegyezzük, hogy ezt az észrevételét a Hubertus dokumentációval nem támasztotta alá, illetve nem közölte a 
vadászati jog ellenértékeként fizetett díj mértékét.
60 Haszonbérleti szerződés 3. cikkely 3.3 - 3.5. pont
61 Haszonbérleti szerződés 3. cikkely 3.3. pont
62 Haszonbérleti szerződés 3. cikkely 3.6. pont
63 Haszonbérleti szerződés 4. cikkely
64 Haszonbérleti szerződés 5. cikkely
65 Haszonbérleti szerződés 6. cikkely 6.2. pont
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78. A Hubertus jogosult a haszonbérleti szerződést hat hónapos felmondási idővel minden 
naptári év végén felmondani,  az állam ugyanakkor csak  a rendkívüli felmondás jogával 
szűk körben élhet, így pl. ha háromszori felszólítást követően sem fizeti meg a haszonbérlő 
a bérleti díjat.66

79. A  haszonbérleti  szerződés  mindezen  átruházott  jog  és  biztosított  jogosultság 
ellentételezéseként hektáronként évi „10 (azaz tíz) Ft67” haszonbérleti díjat68 állapít meg.

80. Fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy a Magyar Állam nevében eljáró Állami 
Vagyonügynökség rendkívül előnytelen szerződést kötött69 a Hubertussal. Teljes körűen és 
mindenre  kiterjedően  átengedte  a  terület  hasznosításának  és  hasznai  szedésének 
jogosultságát,  kötelezettséget  vállalt  a  terület  hasznosításával  kapcsolatos  tevékenységhez 
szükséges  engedélyek  beszerzésének  segítésére,  illetőleg  visszavonhatatlanul  vételi  és 
elővételi jogot biztosított. A szerződés rendelkezései lehetetlenné teszik, hogy a haszonbérbe 
adó, vagyis a Magyar Állam azt felmondja, sőt a 99 év után újabb, változatlan feltételekkel 
történő szerződéshosszabbítást is a szerződésbe foglaltak. 

81. Mindezen jogosultságok biztosítása mellett  a szerződésben kikötött haszonbérleti díj 
rendkívül  alacsony. A  rögzített  feltételek  nem teszik  lehetővé  a  bérleti  díjra  vonatkozó 
rendelkezések  felülvizsgálatát,  azt  sem  biztosítják,  hogy  az  évente  legalább  az  infláció 
értékével emelkedjen. A hasonló adottságú területek vonatkozásában a haszonbérleti díj 
átlagos összege jelenleg évente 20.000 Ft/ha.

82. A  szerződés  szinte  valamennyi  pontja  tartalmaz  az  állam  vonatkozásában  feltűnően 
hátrányos, tisztességtelennek minősíthető szerződési feltételt, míg a kikötött haszonbérleti 
díj  vonatkozásában egyértelműen megállapítható a feltűnő értékaránytalanság70.  A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény a tisztességtelen szerződési feltételt és a feltűnő 
értékaránytalanságot egyaránt érvénytelenségi okként nevesíti, mely kitételek egy éven belül 
támadhatók meg a bíróság előtt.

83. Annak ellenére, hogy a Hubertus 1992. április 7-én alakult, a haszonbérleti szerződés 
már  1992.  április  1-jétől  hatályos,  amely  tény  felveti  a  szerződés  semmisségének 
lehetőségét is.
66 Haszonbérleti szerződés 6. cikkely 6.4. pont: „Bármely fél jogosult a haszonbérleti szerződés felmondására, a 
ha  a  másik  szerződő  fél  a  jelen  szerződésben  rögzített  kötelezettségeit  tartósan  megszegi.  Ilyen 
kötelezettségszegésnek számít a haszonbérlő részéről különösen – az esedékes haszonbérleti díj vagy a közterhek 
meg  nem  fizetése  a  harmadik  figyelmeztetéstől  számított  30  nap  elteltével;  –  jelen  szerződés  szerint 
engedélyezett hasznosítás túllépése a haszonbérbe adó figyelmeztetése ellenére.”
67 A Hubertus  észrevétele  szerint  a haszonbérleti  díj  összegét  a  Hubertus  által  „vállalt  költségek  elismerése 
mellett állapították meg (...). A vízelvezetési rendszer éves költségével megnövelt haszonbérleti díj meghaladja a 
Somogy megyében  hasonló minőségű földek tekintetében  irányadó átlagos  éves  haszonbérleti  díj  összegét.” 
Megjegyezzük, hogy a Hubertus ezt az állítását semmilyen dokumentációval nem támasztotta alá. Álláspontunk 
szerint - az infláció követését sem lehetővé tevő szerződésben foglalt - haszonbérleti díj 22 év után – tekintettel 
az elmúlt időszak inflációs hatásaira – nem minősülhet sem megfelelőnek sem arányosnak.
68 Haszonbérleti szerződés 2 cikkely 2.1. pont.
69 A Hubertus észrevételében vitatja,  hogy a szerződés „a magyar  állam szempontjából rendkívül előnytelen 
lenne. A haszonbérleti szerződés megkötésének hiányában a magyar államra sokkal magasabb összegű költség 
hárulna a vízelvezető rendszer üzemeltetéséből kifolyólag, mint amennyi a mezőgazdasági művelésre alkalmas 
ingatlanok jelenlegi piaci értéken történő haszonbérbe adásából származó bevétel összege lenne.” A Hubertus ezt 
az észrevételét ugyanakkor összehasonlító elemzéssel, konkrét számadatokkal nem igazolta. 
70 A  Hubertus  észrevételében  vitatta,  hogy:  „a  szerződés  tisztességtelen  szerződési  feltételeket  tartalmazna, 
illetve hogy a haszonbérleti díj feltűnően értékaránytalan lenne.”
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VIII. Összegzés

84. A  terület  vízkormányzását  a  vízjogi  engedélyek  módosításával  már  1977-ben  a 
természetvédelmi célokhoz kellett volna igazítani, hiszen a védetté nyilvánító határozat ezen 
célokat  egyértelműen  rögzítette,  melyet  a  területre  vonatkozó  vízjogi  üzemeltetési 
engedélyben nem rögzítettek, így a hatóság 32 évig e tekintetben mulasztásban volt. 

85. A vízjogi  engedélyek  közül  a  2009.  október  9-én  kiadott,  a  nemzeti  park  javaslatát 
beépítő vízjogi engedély érvényesítette először – több mint 30 év késéssel – a nemzetközi 
természetvédelmi  kötelezettségeket  a  vízkormányzásra  vonatkozó  előírásokban.  E 
tekintetben - és ekkor - tehát a Felügyelőség megfelelően járt el az elsőfokú határozat, azaz a 
vízjogi engedély kiadásakor.

86. A  Főfelügyelőség,  helyt  adva  a  Hubertus  fellebbezésében  foglaltaknak,  az  elsőfokú 
határozat  megsemmisítésével  egyidőben  a  vízjogi  engedély  természetvédelmi  jellegű 
előírásait  is  megsemmisítette  a  Nekotára  vonatkozóan.  A  Főfelügyelőség  ezáltal  egy 
természetvédelmi szempontból megfelelő engedélyt semmisített meg.

87. A  Felügyelőség  a  megismételt  eljárásban  a  Főfelügyelőség  iránymutatásának 
megfelelően járt el. Arra hivatkozva, hogy az új eljárás során is kizárólag a természetvédelmi 
kezelési terv tervezete állt rendelkezésre a nemzeti park által kért vízszintek alátámasztására, 
az  elsőfokú  vízügyi  hatóság  a  nemzeti  park  által  kért  vízszintnél  alacsonyabb  szintben 
határozta meg a „tartandó vízszintet”. A megismételt eljárás során így meghozott határozat 
az év nagy részére egy  földfelszín alatti szintet írt elő a Nekotára nézve. Az engedély az 
ennél magasabb vízszint (értsd: valóságos vízborítás) tartását az év további, kisebb részére 
sem írja elő kötelezettségként, csupán jogot ad rá az engedélyesnek. Ez az előírás ellentétes a 
terület  1977-es védetté nyilvánítási  határozatában foglaltakkal,  a 2004-től  kötelező Natura 
2000 előírásokkal, valamint a Ramsari-egyezmény célkitűzéseivel.

88. A Felügyelőség által kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazott 
olyan előírást, amely biztosította volna az országos jelentőségű védett természeti terület 
vonatkozásában  a  szükséges  vízszintek  tartását,  így  az  ott  élő  növény  és  állatvilág 
védelmét,  háborítatlanságát.  Ellenkezőleg:  a  kiadott,  2010.  december  6-án  kelt  vízjogi 
engedély az év 9 hónapjában kötelezővé, a fennmaradó 3 hónapban pedig lehetővé teszi egy 
alapvetően  vízjárta,  víztől  függő,  és  védelmet  ezért  élvező  terület  tökéletesen  vízmentes 
állapotban tartását.

89. A Vízitársulat az ezen engedélyben foglaltak betartásával, illetőleg azt nem megsértve 
járt el, amikor a víz területről történő leeresztését megkezdte.

90. Azonban  2011.  tavaszi-nyári  időszakában  a  víz  leeresztésével  sérültek,  helyenként 
megszűntek a terület védelmének alapvető feltételei, veszélybe sodorva ezzel a területen élő, 
vízhez kötődő élővilágot,  köztük az ott fészkelő madarakat.  A Vízitársulat  a területen élő 
vízimadarak és más állatfajok életterének csökkentésével természeti kárt okozott.

91. A  többszörös  védettségből  (országos  védelem,  Natura  2000,  Ramsari  Egyezmény) 
következően a Nekota, és annak tágabb térsége természeti  értékekben, természeti  tőkében 
különösen  gazdag  terület.  E  természeti  tőke  megőrzése,  fenntartása,  fenntartható 
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haszonvétele az egészséges környezethez való jogból fakadó kötelezettség, a konkrét terület 
esetében pedig az állami szereplők és a bérlő közös feladata és felelőssége.  Vizsgálatunk 
megállapította,  hogy  a  szereplők  e  feladatuknak  és  kötelezettségüknek  nem  tettek 
eleget.

92. Megállapítottuk  továbbá,  hogy  az  első  és  másodfokú  környezetvédelmi  hatóságok 
eljárásukkal  akadályozták  vizsgálatunk  lefolytatását,  megsértve  ezzel  az  Obtv.-ben 
foglalt együttműködési kötelezettségüket.

93. A  terület  haszonbérlete  vonatkozásában  a  Magyar  Állam  nevében  eljáró  Állami 
Vagyonügynökség rendkívül előnytelen szerződést kötött a Hubertussal. Teljes körűen és 
mindenre  kiterjedően  átengedte  a  terület  hasznosításának  és  hasznai  szedésének 
jogosultságát, vételi és elővételi jogot biztosított, illetve szerződésbe foglalt garanciák által 
lehetetlenné tette, hogy az a Magyar Állam azt felmondja.

94. A  terület  haszonbérlete  vonatkozásában  kikötött  díj  rendkívül  alacsony,  melyet  a 
szerződés 99 + 30 évre biztosít a haszonbérlő számára.

95. A  szerződés  feltételei  tisztességtelennek  minősíthetők,  illetve  egyértelműen 
megállapítható a feltűnő értékaránytalanság.

96. A haszonbérleti szerződés nem vesz tudomást a terület természetvédelmi értékeiről, 
státusáról. Egyértelmű célja, hogy visszafordíthatatlanul és felülvizsgálhatatlanul a lehető 
legelőnyösebb  helyzetbe  hozza  haszonbérlőt,  és  biztosítsa  a  terület  feletti  szinte  teljes 
rendelkezési jogot.

97. Az  Állami  Vagyonügynökség  és  a  Hubertus  között  létrejött  érvényes  haszonbérleti 
szerződés – amellett, hogy a Magyar Állam számára kirívóan hátrányos tartalmú – nem 
vesz tudomást a terület természetvédelmi értékeiről, státusáról sem.

X. Intézkedések

98. Az Obtv.  25. § alapján javaslom a Vidékfejlesztési  Miniszternek,  hogy a Nagyberek-
Fehérvíz  Természetvédelmi  Terület  természetvédelmi  kezelési  tervének  kihirdetéséről 
gondoskodjék.

99. Az Obtv. 27/D. § alapján felhívom a Magyar Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegye 
meg  a  szükséges  intézkedéseket  a  Nagyberek-Fehérvíz  Természetvédelmi  Terület 
vonatkozásában megkötött haszonbérleti szerződés felülvizsgálata érdekében, melynek során 
legyen tekintettel a terület természetvédelmi státusára, természeti értékeinek megőrzésére. A 
felülvizsgálat  során  javaslom a  szerződés  bíróság  előtti  megtámadásának  megfontolását  a 
clausula  rebus  sic  stantibus  elvére  -  vagyis  az  időközben  bekövetkezett  feltételek 
megváltozására - hivatkozással. A semmisségi jogcímre figyelemmel javaslom továbbá annak 
vizsgálatát,  lehetőség  volt-e  1992.  április  1-jétől  haszonbérleti  szerződést  kötni  egy olyan 
céggel, mely 1992. április 7-én alakult.

XI. Utóvizsgálat, másodlagos intézkedések
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100. A  jövő  nemzedékek  országgyűlési  biztosa  irodájának  ügyrendje  alapján  minden 
állásfoglalást követően utóvizsgálatot kell tartani.  Az utóvizsgálat eredményéhez mérten a 
jelen ügyben a JNO a következő intézkedést teheti:

101. Az Obtv. 26. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a visszásságot előidéző, a JNO 
által  megkeresett  szerv vagy annak felettes  szerve érdemi állásfoglalás  kialakítását,  és  az 
annak  megfelelő  intézkedés  megtételét  elmulasztja,  vagy  az  országgyűlési  biztos  az 
állásfoglalással,  a  megtett  intézkedéssel  nem  ért  egyet,  a  Biztos  –  az  éves  beszámoló 
keretében – kérheti, hogy az ügyet az Országgyűlés vizsgálja ki. Ha megállapítása szerint a 
visszásság  kirívóan  súlyos,  illetve  a  természetes  személyek  nagyobb  csoportját  érinti, 
indítványozhatja,  hogy  az  Országgyűlés  az  adott  kérdés  megtárgyalását  már  az  éves 
beszámolót megelőzően tűzze napirendre.

Budapest, 2011. szeptember 23.

Dr. Fülöp Sándor
a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
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