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Tisztelt Fazekas Sándor Miniszter Úr!
Megdöbbenve értesültünk egy a napokban született kormányzati döntéséről, melynek értelmében a nemzeti
park igazgatóságok kezelésben lévő védett területek közel 20 %-a (mintegy 50 ezer hektár) a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezethez kerül. Szakértői véleményünk az, hogy ez hosszú távú nemzeti érdekek helyett a
rövid távú gazdasági előnyök szerzésének kedvez. Ezért kérjük a Kormányt, hogy döntését mielőbb vizsgálja
felül.
A védett területek természetvédelmi célú kezelését eddig a Magyar Állam a nemzeti park igazgatóságok útján
látta el, az ehhez szükséges magas szakmai színvonalon. A védett területek nem lehetnek a profitorientált
mezőgazdasági termelés színterei. A működési nehézségektől sem mentes Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
véleményünk szerint nem lesz képes a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a védettséghez kötődő
feladatok ellátására, ezért rövid távon biztosan a természeti állapot romlása várható.
Tisztelt Miniszter Úr!
Semmilyen szakmai, gazdasági vagy birtokpolitikai érv nem szól amellett, hogy a munkájukat átlátható és
szakmailag helytálló módon végző nemzeti park igazgatóságoktól a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez
kerüljenek a védett területek. Emellett a döntés a nemzeti park igazgatóságok költségvetésének további
csökkenését is eredményezi, amely erősen veszélyezteti a teljes hazai állami természetvédelem
működőképességét.
Ezúton kérjük Miniszter urat, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a természetvédelmi intézményrendszer
hosszú távon megerősödhessen. Ennek részeként a mai döntés felülvizsgálatát, és visszavonását kérjük!
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