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Az eljárás megindítása
A panaszosok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság védettségi szint helyreállításával kapcsolatos eljárását kifogásolták. Az egyik panaszos szerint tulajdonjogát a balassagyarmati „erdő” művelési ágú termőföldre 2002-ben, míg a másik szerint a csobánkai „szántó” művelési ágú ingatlanát 2009-ben nevesítették, azonban annak ellenére, hogy azok a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény hatálya alá tartoznak, a mai napig nem sajátították ki. A panaszosok alapvetően a kisajátítás elmaradását, a tulajdoni helyzet rendezésének az elhúzódását, s ebből eredően a tulajdon hasznaihoz való hozzájutásuk elmaradását kifogásolták.
Figyelemmel arra, hogy a beadványokkal összefüggésben felmerült a Magyarország Alaptörvényében nevesített jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelménye, a tulajdonhoz, valamint a tisztességes hatósági eljáráshoz, továbbá az egészséges környezethez való jog sérelmének gyanúja, az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 20. § (1) bekezdése alapján vizsgálatot indítottam.
Vizsgálatom során megkerestem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, a vidékfejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert.

Érintett alapvető jogok és alkotmányos értékek
–	a jogállamiság, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye (Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés: „Magyarország független, demokratikus jogállam.”)
–	a tulajdonhoz való jog (Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés: „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.”)
–	az egészséges környezethez való jog (Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdés: „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”)
–	a jogorvoslathoz való jog (Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”)
–	a nemzet közös öröksége (Alaptörvény P) cikk: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”)
–	a nemzeti vagyon kezelése és védelme (Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdés: „Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.”)

Alkalmazott jogszabályok
–	a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
–	a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámt.);
–	a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (Fkbt.);
–	a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vszt.);
–	a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.);
–	a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kst.);
–	a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.);
–	a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet;
–	a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet.

A megállapított tényállás
Az AJB-3633/2012. számú ügyben a beadvánnyal érintett balassagyarmati „erdő” művelési ágú ingatlanok a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet1 alapján 1975. óta helyi jelentőségű védett, 1978. óta országos jelentőségű és fokozottan védett természeti területen, az Ipolyszögi Egerlápon találhatóak.
A panaszos részarány-tulajdonának fedezetéül szolgáló földterületeket nyilvános sorsolással határozták meg, amelynek eredményeként olyan természetvédelmi oltalom alá eső földterületeket jelöltek meg részére, amelyek magántulajdonba nem adhatók. A panaszos a FVM Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának – 2002 novemberében kelt – 104-5/2002. és 104-6/2002. számú határozatai szerint összesen 132,67 Ak értékű balassagyarmati termőföld tekintetében kisajátítási kártalanításra jogosult, továbbá a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetéséig – a tulajdoni jogok korlátozásáért – évente előre, a korlátozással arányos, megegyezésen alapuló (ennek hiányában bíróság által megítélt) kártalanítás és a földrészlet hasznosításából származó bevétel illeti meg.
A határozatok azt is megállapítják, hogy a tulajdonosi jogosultságot – az elidegenítés kivételével – az állami tulajdonba vételig a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) gyakorolja, és az Igazgatóság jogosult a kártalanítás megállapítására és a kisajátítás kezdeményezésére.
A Földművelésügyi Hivatal a határozatokat megküldte a Balassagyarmati Körzeti Földhivatalnak, amely a Palóctáj Szövetkezet termelőszövetkezeti földhasználatában álló ingatlanokra széljegyezte a földkiadás iránti kérelmet.
A kisajátítás elmaradása miatt, illetve a kártalanítás megfizetése iránt a panaszos 2004-ben felvette a kapcsolatot az Igazgatósággal, amely válaszában a Vszt. akkor hatályos 4. § (1) bekezdésére – vagyis a kisajátítás 2006. december 31-ei határidejére – hivatkozott, továbbá a fahasználati kötelezettségre vonatkozó előírás, illetve a hasznosításból származó jövedelem hiánya miatt a kártalanítási igényét nem tartotta megalapozottnak.
A törvényi határidő lejártát követően, 2007 tavaszán ismételten benyújtott kártalanítási igényt az Igazgatóság a Vszt. akkori, újabb – 2010. december 31-ei – határideje, illetve a fedezet hiánya miatt nem tartotta megalapozottnak. Ugyanakkor megoldásként az Igazgatóság felvetette a földrészletek cseréjének lehetőségét. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azonban a 2008-ban, a csere lebonyolítása érdekében kötött megállapodást és engedményezési szerződést nem engedélyezte.
A panaszos 2009 őszén kelt újabb megkeresése kapcsán az Igazgatóság a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Szakállamtitkárának igényfelmérési megkeresése nyomán 2009. október 14-én javaslatot tett – többek között – a panaszos ingatlanainak megvásárlására, azonban az mégsem valósult meg.
A panaszos problémájával végül 2011-ben a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz fordult, a hatósági eljárást a Kormányhivatal Földművelésügyi Hivatala azonban megszüntette2, mert a kisajátítás és kártalanítás kezdeményezési kötelezettség törvényi határideje ismételten meghosszabbítására került, illetve a beadványát érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani.
Az AJB-5353/2012. számú ügyben a panaszos kártalanítási jogosultságát a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága 2009 májusában a 22.4/1104-246/2002. számú határozatával állapította meg egy csobánkai „szántó” művelési ágú, 50,66 Ak értékű termőföld 371/5066 tulajdoni hányada után.
Az érintett ingatlan szintén szerepel a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet mellékletében, továbbá a magyarországi bioszféra-rezervátumokról szóló 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet 5. számú mellékletéből kitűnően része a Pilisi bioszféra-rezervátumnak.
A panaszos több irányú beadványában többek között kifogásolta a tulajdonosi „kijelölés” földhivatali bejegyzésének az elmaradását és az ebből származó hátrányokat, a bizonytalan tulajdonosi helyzetét, összességében a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos eljárást.
A beadványok kapcsán megkeresett Igazgatóság részletes tájékoztatást adott. Hangsúlyozta, a hatályos törvényi előírások alapján a kisajátítási eljárás megindítására vonatkozó kötelezettségének 2015. december 31-ig kell eleget tennie.3
Működési területén mintegy 135.600 ha kiterjedésű védett és közel 10.500 ha kiterjedésű védelemre tervezett természeti területet van, nyilvántartásuk szerint a Vszt. hatálya alá cca. 8.900 ha tartozik, amelyből 2.500 ha terület felel meg az Fkbt. 12/C. §-ában rögzítetteknek.
A 2002-2012. között az Igazgatóság rendelkezésére álló források részletes bemutatása mellett tájékoztatott arról, hogy a termőföldpiac jelenlegi átlagára 567.000 Ft/ha, amire figyelemmel valamennyi jogosult kártalanítási igényének kielégítésére csak az igazgatóság vonatkozásában 5 milliárd forint költségvetési előirányzatra lenne szüksége. Ezzel szemben 2007-2012. között erre a célra, csak ennek mintegy 1%-ának megfelelő összeget, összesen 58.596.656 Ft-ot tudott fordítani.
A források tekintetében arról tájékoztatott, hogy a Vszt. és az Fkbt. végrehajtására központi költségvetési előirányzattal – a Vszt. 6. § (1) bekezdés rendelkezése ellenére évek óta – nem rendelkezik, így vételi ajánlatot jelenleg az érintett ingatlanok kártalanításra jogosultjainak nem tud tenni.
Jelezte, a Vidékfejlesztési Minisztérium a rendelkezésre álló eszközeivel mindent megtesz, hogy a legsürgetőbb vásárlások forrása biztosított legyen. Ennek érdekében a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatok maradványainak évközi átcsoportosításával próbálják a legveszélyeztetettebb területek megvásárlását és a peres eljárások megelőzését biztosítani.
Az előzőek miatt a kisajátítások – a klasszikus, az éves költségvetéshez, illetve munkatervhez igazodó – tervezésére nincs lehetőség, ugyanakkor a Vszt. hatálya alá tartozó földrészleteknek a veszélyeztetettség, illetőleg a természeti értékek szempontjából történő mintegy „rangsorolását” az Igazgatóság és a Természetvédelmi Őrszolgálat próbálja évről-évre naprakésszé tenni.
Utalt arra is, hogy a kisajátítások 2015. december 31-ei határidőre történő végrehajtása a szükséges források elégtelenségére, a hátralévő mindössze három évre és a rendelkezésre álló személyi állományra figyelemmel aggályos, így várhatóan a határidő további módosítására lesz szükség.
A területek használata és az abból származó bevételek kapcsán az Igazgatóság közölte, hogy az érintett földterületeken az elmúlt 10 évben erdőgazdálkodási tevékenységet nem végeztek, mivel az illetékes hatóságok – a Tvt. és a vonatkozó erdészeti korlátozásokon4 túlmenően – egyedi hatósági határozatban kötelezést nem írtak elő, az üzemterv fahasználati kötelezettségről sem rendelkezett, vagyis azokat nem hasznosították, így abból a jogosultaknak szétosztható ellenérték sem származott.
Felhívta a figyelmet, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében évenként előre a korlátozással arányban álló kártalanítás mértékéről a felek polgári jogi jogügylet keretében állapodnak meg, s azt nem közigazgatási aktus rendezi. A kártalanítás tekintetében megszilárdult jogalkalmazói és bírói gyakorlat nincs.
Hangsúlyozta, hogy mint központi költségvetési forrásokból működő szerv e jogcímen kötelezettséget vállalni akkor tudna, ha arra előirányzattal, vagy egyéb forrással rendelkezne. Sajnálatos módon ennek forrását sem biztosították a költségvetési törvények. A gyakorlatban a kisajátítást pótló adásvételi szerződések keretében állapodik meg a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében a korlátozással arányban álló kártalanítás mértékéről, s a kisajátítási kártalanítási összeg kifizetésével egyidejűleg teljesíti e kötelezettségét.
Újabb megkeresésemre az Igazgatóság megerősítette, hogy a kisajátítások klasszikus értelemben vett (éves költségvetéshez igazodó) tervezésére nincs lehetőségük. A szaktárca 2012-ben az Igazgatóságnak Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. sz. melléklete szerint a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „természetvédelmi kártalanítás” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 18,3 millió forintot biztosított. Továbbá a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat alapján a magyarországi nemzeti parkok területén fekvő, túlnyomórészt külföldiek által jogellenesen használt egyes védett természeti területek állami tulajdonba vétele és a külföldiek jogellenes tulajdonszerzésének megakadályozása érdekében átcsoportosított összegből 40 millió forintot irányoztak elő az Igazgatóság számára. A források hatékony felhasználása érdekében igazgatói utasításba foglalt szabályozás alapján, a veszélyeztetettség és a természeti érték szempontjából történő „rangsorolás” alapján kiválasztott területekre – a minisztérium jóváhagyása mellett – kerül sor az adásvételi szerződések megkötésére.
A szabályozási környezettel kapcsolatban megkeresett vidékfejlesztési miniszter arról tájékoztatott5, hogy a Vszt. hatálya összesen mintegy 250.000 hektár, korábban szövetkezeti földhasználati joggal érintett védett és védelemre tervezett természeti területre terjedt ki. 
Válaszában részletesen bemutatta az 1996-2004 közötti időszakban a Vszt. nyomán, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása programra biztosított költségvetési források nagyságát és tendenciáját.6
Rögzítette: „figyelemmel (…) a Vszt. végrehajtásához szükséges költségvetési források 2005 óta fennálló hiányára, az elmúlt 7 évben csak igen lassan, egyéb – jellemzően valamilyen pályázati – forrás felhasználásával tudtak eleget tenni a nemzeti park igazgatóságok állami tulajdonba vételi és kártalanítási kötelezettségüknek.”
Tájékoztatott arról is, hogy a Kormány folyamatosan vizsgálja a Vszt. végrehajtásához szükséges források ismételt biztosításának lehetőségét, és ismertette az ennek érdekében az elmúlt időszakban tett kormányzati lépéseket – többek között az 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnak biztosított 450 millió forintos, illetve az 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozat alapján 9 nemzeti park igazgatóságnak biztosított 600 millió forintos költségvetési forrást –, amelyek célja, hogy a jogosult személyek mielőbb hozzájuthassanak a számukra járó kártalanításokhoz, és ezzel az érintett területek sorsa is rendeződjön a Vszt. előírásai szerint.
Válaszában kitért arra is, hogy a 2011. év végi összesítés alapján még 106.745 hektár védett és védelemre tervezett természeti terület állami tulajdonba vétele szükséges, amiből 21.073 hektár tartozik az ún. „jogosulti körbe”, 85.672 hektár van már magántulajdonban. A Vszt. alapján még érintett ingatlanok száma az elmúlt években – az ingatlan-nyilvántartási változások nyomán – folyamatosan változott, állami tulajdonba vétellel jelenleg minimálisan 10.000 földrészlet, és az osztatlan közös tulajdoni formára tekintettel több tízezer jogosult személy lehet érintett.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a „jogosulti kör” jogi sorsának rendezése prioritás élvez, mivel ezek a jogosultak a földterületet ténylegesen nem kaphatták meg (azon tulajdonjogot sem szerezhettek), míg a már magántulajdonba került területek tulajdonosai teljes rendelkezési joggal bírnak ingatlanuk felett.7
A kisajátítások lefolytatásának sorrendjével kapcsolatban azt jelezte, amennyiben a szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll, elsősorban a rendezetlen tulajdonjogi helyzetű – a „jogosulti kört” érintő – ingatlanokra kerül sor. Emellett szakmai szempontként jelentkezik az adott ingatlan természetbeni állapota, a természetvédelmi célú, csak tulajdonosi pozícióból biztosítható beavatkozások sürgőssége. Azt olyan körülmények is befolyásolják, mint például az elbirtoklás esetleges veszélye, az ingatlan elhelyezkedése az Igazgatóság vagyonkezelésben lévő többi védett természeti területekhez képest.
A „jogosulti körbe” tartozó ingatlanok használata kapcsán azt jelezte, hogy az igazgatóságok az ilyen területeket abban az esetben nem hasznosítják, ha természetvédelmi szempontból a beavatkozás-mentesség az indokolt, egyéb esetekben a hasznosítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás szerint történik.
Az Fkbt. 12/C. § (3) bekezdése kapcsán jelezte, hogy az évenként előre fizetendő kártalanítások összegszerű meghatározásának nincs kialakult gyakorlata, jellemzően az állami tulajdonba vételt jelentő kártalanítás során kerül meghatározásra és kifizetésre az éves kártalanítás(ok) összege is. Az érintett területek esetleges használatából keletkező ellenértéket az igazgatóságok minden esetben felosztják az arra jogosultak között, amit azonban nehezít a nagyszámú ismeretlen vagy elérhetetlen jogosult, akik esetében csak letétbe helyezéssel történhet a teljesítés, ami többletköltségeket okoz. 
Hozzátette továbbá, hogy a Kormány – a 2015. december 31-ei határidő miatt – jelentős, az elmúlt években nem tapasztalható erőfeszítéseket tesz a Vszt. végrehajtása érdekében, mindenkor figyelembe véve a költségvetés teherbíró képességét. Kiemelte, hogy az állami tulajdonba vételre még egyetlen évben sem állt rendelkezésre akkora forrás, mint ami jelenleg biztosított.
A szabályozási környezettel kapcsolatban megkeresett közigazgatási és igazságügyi miniszter, sürgetést követően arról tájékoztatott8, nem kétséges, hogy a védett és védelemre tervezett földterületeknek a földalapképzésből, illetve a nevesíthető szövetkezeti vagyonból a Vszt. által történő kivonása az érintett jogosultak számára sérelmet eredményezhetett. „A kivonás azonban valójában olyan vagyont érintett, amely korábban a kárpótlási és az ún. szövetkezeti átmeneti törvény alkotmányellenes rendelkezései alapján illette volna meg az arra jogosultakat.” A „tulajdoni” sérelem valójában abban állt, hogy a jogosultak egy bizonyos köre a 28/1994. (V. 20.) AB határozattal megsemmisített rendelkezések alapján nem juthatott hozzá ahhoz a földterülethez, amelyre megsemmisítés hiányában jogosult lett volna. „Az AB határozat után és annak alapján megalkotott Vszt. ennek megfelelően nem tehetett mást, minthogy az Alkotmánybíróság iránymutatásainak figyelembevételével szabályozta a visszamenőleges hatályú megsemmisítés következtében rendezésre szoruló életviszonyokat.”
A Vszt. megalkotása során azt a problémát kellett megoldani, hogy mi történjék azokkal a különböző földalapokba kijelölt védett és védelemre tervezett földterületekkel, amelyek az alkotmánybírósági határozat folytán már nem kerülhettek magántulajdonba. A megoldás érdekében a Vszt. kimondta, hogy a törvény hatálya alá tartozó és magántulajdonba még nem került földterületeknek a földalapba történő kijelölése a törvény alapján (ex lege) megszűnik. Ezt követően az érintett földterületeket nem lehetett sem részarány-földtulajdonosi, sem tagi és alkalmazotti, sem pedig kárpótlási földalapba kijelöltnek tekinteni, vagyis véglegesen megszűnt annak lehetőség, hogy arra az államon kívül bárki más tulajdont szerezzen. Ha pedig az adott földterület a földalapokba kijelöltnek már nem tekinthető, ugyanakkor a szövetkezeti átmeneti törvény 25. §-a alapján magántulajdonba sem kerülhet, akkor „e körben valójában már nem beszélhetünk olyan földterületről, amelyre a részarány-földtulajdonosoknak, a tagoknak vagy az alkalmazottaknak, illetve a kárpótlásra jogosultaknak bárminemű dologi várománya lehetne, hiszen ezt a lehetőséget e földterületek tekintetében a védettségi törvény kizárta”.
Álláspontja szerint dologi jogi értelemben nincs jelentősége, hogy a részarány-földtulajdon anno a beviteli kötelezettség folytán vagy a szövetkezeti közgyűlés határozatával keletkezett, mert ezek a részarány-földtulajdonok értelemszerűen csak ahhoz a földterülethez kötődhettek (arra konkretizálódhattak), amelyet a szövetkezet ilyen célra kijelölt, és aminek kijelölése a Vszt. alapján nem szűnt meg. Emiatt azok a Vszt. hatálya alá tartozó védett természeti területek felett, amelyek kijelölés megszűnése folytán vagy egyéb okból nem kerülhettek magántulajdonba, dologi jogi értelemben vett várományi joga csak az államnak lehetett, amelynek javára e földeket kötelezően ki kellett sajátítani. „A részarány-földtulajdonosokat e földterületek tekintetében tulajdoni igény nem, csupán a kisajátítási kártalanítás összegére vonatkozó kötelmi jellegű követelés illette meg”.
A kisajátítási eljárások költségvetési okok miatti elhúzódása következtében az érintett földterületek vonatkozásában rendezni kellett a tulajdonosi joggyakorlás kérdését is. Mivel e földek magántulajdonba nem kerülhettek, állami tulajdonba kerülésük ugyanakkor nem volt kérdéses, és mert a részarány-földtulajdonosok nem voltak és – e földek tekintetében – nem is lehettek tulajdonosok, az Fkbt. 12/C. § (2) bekezdése az e területek felett állami feladatkörrel rendelkező nemzeti park igazgatóságokat jelölte ki a tulajdonosi jogok gyakorlójaként. Ezt azzal a feltétellel tette, hogy a hasznosítás során befolyt ellenértéket is a kisajátítási kártalanításra jogosultak között kell felosztania, azonban az Fkbt. a kielégítés módjáról (az elszámolás mikéntjéről) nem rendelkezett, kifejezett hasznosítási kötelezettséget sem írt elő e földterületek tekintetében.
Az Fkbt. 12/C. § (3) bekezdését a válasz a Vszt. 2. § (3) bekezdésében alkalmazott törvényi fikció „túlhajtásának” ítéli azzal, hogy „Az Fkbt. 12/C. § (3) bekezdésének első mondata nem pusztán azért tűnik aggályosnak, mert lényegében nem tulajdonosokat kíván a hasznokban részesíteni, hanem azért is, mert az igazgatóságok hasznosítással kapcsolatos költségeivel nem számol, annak a hasznokkal szembeni elszámolását nem teszi lehetővé”. A bekezdés további elemzése kapcsán megállapítja, hogy azok sem teszik teljesen világossá a jogalkotói szándékot. Véleménye szerint itt valójában „a földterületek használatáért, hasznosításáért járó, „a tulajdoni korlátozás mértékével arányos használati díj”-ról van szó, vagyis a törvény „korlátozási kártalanításként” lényegében ennek követelésére kívánt lehetőséget biztosítani”. Álláspontja szerint „ezek az okok együttesen vezethettek arra az eredményre, hogy az ismertetett szabályok a gyakorlatban nem igazán érvényesültek, így azok a jogalkalmazási problémák, amelyeket ezek a nem kellően átgondolt rendelkezések felvethettek volna, nem jelentkeztek olyan átütő erővel, amelyek e normák módosítását feltétlenül szükségessé, vagy akár sürgetővé tették volna”.
Mindezeket a miniszter válasza úgy összegezi, hogy az Fkbt. szabályozása „egyértelművé teszi, hogy az érintett földterületek tekintetében a részarány-földtulajdonosok tulajdonjoggal nem rendelkeznek, és ezt meg sem szerezhetik, ők tehát e földekkel összefüggésben tulajdonosnak semmiképp, de még részarány-földtulajdonosnak sem tekinthetők (hiszen a részarány-földtulajdonuk ezen földterületekre nem terjedhetett ki). Tény ugyanakkor, hogy a törvény – fikció alkalmazásával – több olyan jogot biztosított számukra (kötelmi alapon), amely adott esetben a tulajdonosokat illethette volna meg. Az érintettek azonban e jogok birtokában sem váltak és nem is válhatnak tulajdonossá, e földek tekintetében tulajdonjogi igényt nem érvényesíthetnek, tulajdoni várománnyal nem rendelkeznek. A kisajátítási kártalanításra, a hasznosításból származó bevételre, illetve a korlátozási kártalanításnak „álcázott” ingatlanhasználati díjra (mint kötelmi követelésekre) nem a tulajdonjoguk, de még csak nem is részarány-tulajdonuk, hanem pusztán a törvény fikciós alapon kimondott rendelkezése alapján váltak jogosulttá, a tulajdonost megillető egyéb jogok gyakorlására azonban nem jogosultak. A szóban forgó személyek tulajdonjogát (minthogy e körben azzal nem is rendelkeztek) a szabályozás nem korlátozta, részarány-földtulajdonuk (…) sem csorbulhatott, mivel az a megkeresésben érintett földterületekre nem terjedt ki. A szabályozás ekként legfeljebb csak a részarány-földtulajdonosok által tulajdonul megszerezhető földterületek mennyiségét korlátozta azáltal, hogy a védett és védelemre tervezett természeti területek tekintetében az állam kizárólagos tulajdonszerzését írta elő. Az Alkotmánybíróság határozatán alapuló e szerzési korlátozásért azonban az állam megfelelő ellenszolgáltatást ajánlott fel, amikor lehetővé tette, hogy a kisajátítási kártalanítás összegéhez ne a szövetkezetek, hanem közvetlenül azok a részarány-földtulajdonosok jussanak hozzá, akik részarányának kielégítése számára így nem maradt elég kiadható (nevesíthető) földterület. Minderre tekintettel álláspontom szerint a hatályos szabályozás a tulajdonhoz való jogot nem sérti”.

A vizsgálat megállapításai
I. A hatáskör tekintetében
Feladat- és hatáskörömet, valamint ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságaimat az Ajbt. határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint – többek között – közigazgatási szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (a továbbiakban együtt: visszásság), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
Az Ajbt. 1. § (2) bekezdése szerint a biztos tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékekre, vagyis a jövő nemzedékek érdekeire.
Az Ajbt. 28. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa az általa lefolytatott vizsgálatról jelentést készít, amely tartalmazza a feltárt tényeket és az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket.

II. Az érintett alapvető jogok tekintetében
Az ombudsmani intézmény megalakulása óta az ombudsmanok következetesen, zsinórmértékként támaszkodtak az Alkotmánybíróság alapvető jogállami garanciákkal és az alapjogok tartalmával kapcsolatos elvi megállapításaira, valamint – az ombudsmani jogvédelem speciális vonásainak megfelelően – alkalmazták az alapjog-korlátozás alkotmányosságát megítélni hivatott egyes alapjogi teszteket.
Magyarország Alaptörvénye és az Ajbt. hatályba lépésével az alapvető jogok biztosaként is követni kívánom a fenti gyakorlatot, így míg az Alkotmánybíróság eltérő álláspontokat nem fogalmaz meg, eljárásom során irányadónak tekintem a testület eddigi megállapításait. Mindezt alátámasztandó, az Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában arra mutatott rá, hogy „az előző Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni”.
1. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata többször megerősítette azt a tételt, miszerint: „A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.” (9/1992 (I. 30.) AB határozat)
A jogállamiság elvéből adódó alapvető követelmény, hogy „a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket.” (56/1991.(XI.8.) AB határozat)
2. A jogállamiság elve, a jogbiztonság követelménye és a jogorvoslathoz való jog szoros kapcsolatban áll egymással. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogorvoslathoz való jog immanens tartalmát képezi, hogy az érdemi határozatokkal szemben más szervhez vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz lehet fordulni. A jogorvoslathoz való jog tényleges érvényesüléséhez a „jogorvoslás” lehetősége is szükséges, vagyis az, hogy a jogorvoslat fogalmilag és szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát. A jogorvoslathoz való jognak az Alkotmányban garantált alapvető joga a rendes jogorvoslatra vonatkozik.
3. Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. Az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben9 következetesen hangsúlyozta, hogy a tulajdonhoz való jog nem korlátlan, az a köz érdekében és a közérdekkel arányos módon korlátozható.
A 64/1993. (XII. 22.) AB határozata szerint az alkotmányos tulajdonvédelem köre és módja nem szükségképpen követi a polgári jogi fogalmakat, és nem azonosíthatók az absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével. Az alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme mindig konkrét; függ a tulajdon alanyától, tárgyától és funkciójától, illetve a korlátozás módjától is. Rögzítette továbbá, hogy „Az alapjogként védett tulajdon tartalmát a mindenkori (alkotmányos) közjogi és magánjogi korlátokkal együtt kell érteni”.
A törvényalkotó a tulajdonhoz való jog alapján mindig köteles tiszteletben tartani azokat a jogosítványokat, amelyeket korábban ő maga alakított ki alkotmányos értelemben vett tulajdonként.10
Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése szerint az alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható, illetve a XIII. cikk (2) bekezdése alapján tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.
Az Alkotmánybíróság a 35/2005. (IX. 29.) AB határozatában kimondta, hogy a „kisajátítás a tulajdonviszonyokba való állami beavatkozás legerősebb eszköze, a tulajdon közhatalmi eszközökkel való elvonására ad módot. Ezért a tulajdonhoz való jog védelme érdekében a kisajátítás feltételeit, alapvető garanciáit maga az Alkotmány határozza meg. […] Az Alkotmány kivételesen és közérdekből teszi lehetővé a tulajdon elvonását.”
A testület szerint „Az Alkotmány 13. § (2) bekezdése által a kisajátítás esetében támasztott teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás követelménye a tulajdonhoz való alapvető jog védelmének egyik alkotmányi biztosítéka. Az Alkotmány a tulajdon elvonása esetére értékgaranciát nyújt a tulajdonos számára. Az államnak az Alkotmány 13. § (2) bekezdésével összefüggésben az Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből folyó objektív intézményvédelmi kötelezettsége körébe tartozik az, hogy gondoskodjon a tulajdonos Alkotmányban meghatározott követelményeknek megfelelő kártalanításáról. Ez a törvényhozóra azt a kötelezettséget hárítja, hogy a kisajátítás szabályozása során törvényben köteles szabályozni a teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás megvalósulásának anyagi jogi és eljárásjogi biztosítékait.”
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint tehát a tulajdonhoz való jog kivételes alapjog, tekintettel arra, hogy azt az állam akár teljes egészében elvonhatja, vagyis a tulajdont kisajátíthatja. A kisajátítás jogszerűségének vizsgálandó feltételei a közérdekűség, a kivételesség, a kisajátítás módja (csak törvényben szabályozott esetekben és módon történhet), valamint a kártalanítás. A kártalanítás megfelelősége csak előző feltételek megléte esetén vizsgálható. Az előfeltételek fennállása esetén a kisajátítás alkotmányos, amennyiben az azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás mellett történik. A kártalanítás feltétlensége kategorikus követelmény, mely azt jelenti, hogy az nem tehető függővé például a költségvetés teherbíró képességétől, sem a kisajátítást elszenvedő tulajdonos személyében vagy egyéb körülményeiben rejlő valamely októl, a kisajátítandó tulajdoni tárgytól, sem bármilyen egyéb körülménytől.
A 64/1993. (XII. 22.) AB határozata az Alkotmánybíróság ugyancsak elvi éllel rámutatott: „Az Alkotmány 13. § (2) bekezdése (…) a kisajátításnak arra a hagyományos fogalmára vonatkozik, amikor a tulajdont teljes egészében elvonják. A tulajdon súlyos megterhelése is megkövetelheti azonban az Alkotmány alapján a kisajátításhoz hasonló védelmet. A közérdekből szükséges korlátozás esetében is szólhat valamely más alkotmányosan figyelembe veendő szempont amellett, hogy a tulajdonos veszteségét mégis ki kell egyenlíteni, vagy legalábbis mérsékelni. Ilyen szempont lehet például a korlátozás súlya vagy az, ha a törvény csak a tulajdonosok egy csoportját kényszeríti a teherviselésre, összehasonlítható más tulajdonosokat azonban nem. Ezekben az esetekben a beavatkozást igazoló közérdek és a tulajdonos kényszerű jogsérelme közötti arányosság követeli meg a kiegyenlítést.” (ABH 1993, 373, 381.)
Az Alkotmánybíróság a 42/2006. (X. 5.) AB határozatában elvi éllel mondta ki, hogy „(…) a tulajdonhoz való jog védelmére kialakított gyakorlata megfelel az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) első kiegészítő jegyzőkönyve 1. cikkében foglaltaknak, és összhangban áll az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság) határozataiban kifejtett elvekkel.” Az Egyezmény 1. cikke szerint minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.
A testület rámutatott arra, hogy „a közérdek fogalmát a Bíróság tágan értelmezi. Konkrét esetben megjegyezte, hogy a közérdekű tevékenységet végző, de magántársaság légi fuvarozó gazdasági érdekeit a járatok üzemeltetésével kapcsolatban aligha lehet elválasztani az ország egészének érdekeitől. (…) A közérdek meglétének ellenőrzését a Bíróság álláspontja szerint az egyes országok inkább el tudják végezni, mint egy nemzetközi bíróság, de a Bíróság a közérdekre való nyilvánvalóan alaptalan hivatkozást nem fogadja el. (…) A tulajdonjog korlátozásánál a Bíróság állandó gyakorlata szerint ugyanazokat a követelményeket kell alkalmazni, mint amelyeket az Egyezmény a tulajdonjog elvonására meghatároz. Ez azt jelenti, hogy a korlátozás csak akkor fogadható el, ha az okozott sérelem arányos a közérdeket szolgáló előnnyel. (…) Az arányosság kérdésénél a Bíróság széles körben vizsgálja az összefüggéseket és ezen az alapon megállapította az Egyezmény megsértését olyan esetben, amikor a tulajdonjog korlátozásánál az állammal szemben való fellépésre nem volt lehetőség, megfelelő jogvédelmet szolgáló eljárási szabályokat nem dolgoztak ki.”
Az Alkotmánybíróság a határozatában példaként idézi a Bíróságnak egy lengyel ügyben 2004-ben hozott elvi határozatát, amely a konkrét jogsérelem megállapításán túl a jogrendszer alapvető hiányosságát is kiemelte: a Bíróság szerint Lengyelország nem rendelkezett a jogvédelmet szolgáló megfelelő eljárásról a tulajdonjog sérelme esetére, ezért felhívta a tagállamot a megfelelő jogi és közigazgatási lépések megtételére. Ugyanezt a megoldást alkalmazta a Bíróság 2006-ban egy másik lengyel ügyben, amelyben a jogrendszer hiányosságát abban jelölte meg, hogy nem állnak rendelkezésre olyan eljárási és egyéb jogintézmények, amelyek megakadályoznák a tulajdonjog önkényes és kiszámíthatatlan megsértését ezért ismételten felhívta a lengyel államot az arányosságot biztosító jogi megoldás kidolgozására.
Legvégül az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés II-77. cikkének (1) bekezdése a tulajdonhoz való joggal összefüggésben kimondja: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett történik. A tulajdon használatát, az általános érdek által szükségessé tett mértékben, törvénnyel lehet szabályozni.”
4. Az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése szerint Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez, illetve a XX. cikk (1) bekezdése alapján mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, továbbá a (2) bekezdés kimondja, hogy ezt a jogot Magyarország – többek között – a környezet védelmének biztosításával valósítja meg.
Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog értelmezését, a jelentősége folytán alaphatározatként értékelhető 28/1994. (V. 20.) AB határozatában, valamint az arra épülő későbbi határozataiban végezte el. A testület e döntésében részletesen elemezve az egészséges környezethez való jogot, megállapította, hogy az elsősorban önállósult és önmagában vett intézményvédelem, azaz olyan sajátos alapjog, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. A környezethez való jog az állam környezetvédelemre vonatkozó kötelességei teljesítésének garanciáit emeli az alapjogok szintjére, beleértve a környezet elért védelme korlátozhatóságának feltételeit is. E jog sajátosságai folytán mindazokat a feladatokat, amelyeket másutt alanyi jogok védelmével teljesít az állam, itt törvényi és szervezeti garanciák nyújtásával kell ellátnia. Az állam kötelességeinek magukban kell foglalniuk az élet természeti alapjainak védelmét és ki kell terjedniük a véges javakkal való gazdálkodás intézményeinek kiépítésére11.
Az Alkotmánybíróság nyomatékosan megállapította, hogy az állam nem élvez szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát megengedje. Ez az állami fellépés olyan korlátját jelenti, amely megakadályozza, hogy a már elért objektív védelmi szint, illetve hatékonyság csökkenjen, az addig elért környezetállapot romoljon. Következésképpen nem engedhető meg, hogy a környezetvédelemhez való jog érvényesülése társadalmi, gazdasági folyamatok, körülmények függvényében mennyiségileg vagy minőségileg változzon.
Figyelemmel arra, hogy a környezet nem kimeríthetetlen, illetve az abban okozott károk véges javakat pusztítanak, továbbá az ember sok esetben visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg – az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint – az egészséges környezethez való jog védelmének eszközei között a megelőzés elvén alapuló jogintézmények alkalmazásának elsőbbsége van. Az Alkotmánybíróság rámutatott tehát arra, hogy a környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé.

III. Az ügy érdemében
1. A beadvánnyal érintett ingatlanok 1978. óta országos jelentőségű védett természeti területek, amelyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet alapján a nemzeti park részei. E földterületek ugyanakkor nem a Magyar Állam tulajdonában, hanem termelőszövetkezeti közös használatban voltak és az Fkbt. alapján – az Alkotmánybíróság döntését megelőzően – részarány-földalapba lettek kijelölve.
Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog értelmezése kapcsán a 28/1994. (V. 20.) AB határozatában12 kimondta, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét – ha más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez az elkerülhetetlenül nem szükséges – nem csökkentheti. Erre figyelemmel az Ámt. 15. § (1) bekezdés i) pontjának "erdő" művelési ágra vonatkozó részét, valamint 15. § (4) bekezdését, továbbá az Fkbt. 13. § (7) bekezdésének 4. pontját, mint alkotmányellenes rendelkezéseket – a hatálybalépésük időpontjára visszamenőleges hatállyal – megsemmisítette. Egyúttal felhívta az Országgyűlést, hogy tegyen eleget jogalkotói feladatának mindazon természetvédelmi oltalom alatt álló és védelemre tervezett területek tekintetében, amelyekre a megsemmisítés eredményeként a természet védelemének eredeti szintje nem áll vissza.
A 28/1994. (V. 20.) AB határozatában a testület azt is rögzítette, hogy az időközben már magántulajdonba került vagy magántulajdonként elkülönített védett és védelemre tervezett területek kisajátításának nincs alkotmányi akadálya. Előírta továbbá, hogy a környezethez való jog érvényesítése, s ezen belül a helyrehozhatatlan természeti károk megelőzése megköveteli az eredeti védelmi szint helyreállítására kötelező, ellentmondásmentes törvényi szabályozást.
A fenti alkotmánybírósági döntésben foglaltaknak tett eleget a jogalkotó, amikor megalkotta a Vszt.-t, illetve beiktatta az Fkbt. 12/C. § (1)-(4) bekezdéseit. Az Fkbt. 12/C. §-ában foglalt rendelkezésekkel a jogalkotó a Vszt. és az Fkbt. közötti összhangot kívánta megteremteni.
1.1. A szövetkezetekkel kapcsolatos átmeneti szabályokat és a vagyonnevesítést szabályozó Ámt.-nek a termőföldre vonatkozó sajátos szabályai szerint „a mezőgazdasági szövetkezet a közös használatában álló, továbbá a bármilyen címen tulajdonába került földekből – helyrajzi szám szerint meghatározva – elkülöníti [többek között] a tagok, a velük azonos jogállású személyek és a kívülállók (a továbbiakban együtt: részarány-földtulajdonos) tulajdonában levő földet”.13 Ennek érdekében az Ámt. előírja14, azokat úgy kell kijelölni, hogy azon a településen, illetőleg azon településrészén legyenek, ahol azok a tulajdonosoktól a szövetkezet közös használatába kerültek.
Az Alkotmánybíróság a 238/B/1992. AB határozatában az Ámt. kapcsán kifejti: „A szövetkezetek átalakulásáról szóló törvény alapján a szövetkezeti tag, akinek tulajdonjoga a szövetkezetbe való belépéssel nem szűnt meg, illetve a szövetkezeti törvény alapján most keletkezik, jogosult eldönteni, hogy földtulajdonán továbbra is a szövetkezet keretei között vagy önállóan kíván gazdálkodni. Ha nem kíván a szövetkezetben maradni és a földjét kikéri, akkor nem "elvett" földjét kapja vissza, hanem meglévő földtulajdonával rendelkezik. Ennek szükségszerű következménye, hogy műszakilag el kell a szövetkezet tulajdonát többi földjétől különíteni és az önállósult ingatlant a nyilvántartásba is be kell vezetni.” A 28/1994. (V. 20.) AB határozat szerint „(…) Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a részarány-tulajdonosok jogállása sajátosságát – nevezetesen azt, hogy az ő esetükben a tulajdonjog eleve fennállt, s csupán az eszmei hányad természetbeni kijelöléséről van szó – a törvényhozásnak a tulajdon kijelölésénél, a védett területek kisajátításánál, vagy a 19. §-nak megfelelő védelmi szintet biztosító szabályozásnál lehet és kell figyelembe vennie.”
Az előzőek alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kifejtettekkel szemben – egyértelmű, hogy a szövetkezetbe bevitt, illetve a nevesítéssel érintett részarány-földtulajdon kapcsán tulajdonról, a részarány-földtulajdonosok tulajdonjogáról van szó, ebből eredően a Vszt. szerint kisajátítások, illetve az azokhoz kapcsolódó korlátozások a tulajdont, a tulajdonhoz való alapvető jogot érintik.
A Vszt. a védettségi szint helyreállítását úgy biztosította, hogy megszűntette az olyan védett és védelemre tervezett földrészletek részarány-földalapokba való kijelölését, amelyek addig még nem kerültek magántulajdonba.15 A Vszt. hatálya alá tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban még szövetkezeti földhasználati joggal nyilvántartott, illetve az alkotmányellenesnek minősített törvényi rendelkezések alkalmazásával magántulajdonba került ingatlanokat a Magyar Állam tulajdonába és az illetékes nemzeti park igazgatósága vagyonkezelésébe kell adni, vagyis – főszabályként – az állam javára ki kell sajátítani. 
A Vszt. 2. § (3) bekezdése szerint: „Ha a kijelölés befejeződött, a kijelölésre kötelezett az (1) bekezdésben foglalt földterületek helyett pótlólagos kijelölésre vagy a kijelölés megismétlésére nem köteles, az érintett földterületek kisajátítása esetén azonban a kártalanításként kapott összeget az érdekelt részarány-földtulajdonosok, illetve szövetkezeti tagok és alkalmazottak között – eltérő megállapodásuk hiányában – olyan arányban kell felosztani, amilyen arányban azok a földterület tulajdonjogára – védettség hiányában – a törvény alapján igényt tarthattak volna”.16
Az Fbkt. preambuluma szerint a törvény megalkotására azért került sor, hogy a részarány-földtulajdonosok az őket megillető földterületeket természetben megkaphassák. 
A közigazgatási és igazságügyi miniszter válasza szerint a kisajátítási eljárások költségvetési okok miatti elhúzódása következtében a megszűnt kijelölésű földterületek vonatkozásában rendezni kellett a tulajdonosi joggyakorlás kérdését is. Az Fkbt. 12/C §-át beillesztő törvény17 előterjesztői indokolása szerint a Vszt. „értelmében a részarány-földalapba kijelölt védett és védelemre tervezett földrészletek kijelölése megszűnt, emiatt sok szövetkezetnél keletkezett AK hiány. E hiány csökkentése érdekében a törvény olyan rendelkezést tartalmaz, hogy az FM hivatal megállapítja azon személyek körét és jogosultságuk mértékét, akik a terület kisajátításakor a kártalanításra jogosultak lesznek.”
Ennek nyomán az Fkbt. 12/C. § (1) bekezdése a megszűnt kijelölésű földrészletre kimondja, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja azoknak a személyeknek a körét és – a ki nem elégített AK-igénynek megfelelő – jogosultságuk mértékét, akik a terület kisajátításakor a kártalanításra jogosultak. A törvény alapján a hatósági sorsolással kijelölt személyek – az ún. „jogosulti kör” – a volt részarány-földtulajdonukért kártalanításra való jogosultságot kaptak, melyre a kisajátításkor lesznek jogosultak.
Az Fkbt. fenti előírása alapján a volt részarány-földtulajdonosokat a kijelölt (nevesített) ingatlanok vonatkozásában valóban nem lehet tulajdonosnak (vagy tulajdoni várományosnak) tekinteni, azonban a fentiekből – így az Ámt., a Vszt. és az Alkotmánybírósági döntéseiből –  kitűnően a részarány-földtulajdonuk, a (nevesítésen alapuló) kisajátítási ellenérték tekintetében tulajdonosoknak minősülnek.
Mindezek alapján megállapítom, hogy a volt részarány-földtulajdonosok igénye részarány-földtulajdonukból eredő tulajdonjogukon alapul, a Vszt. 2. § (3) és az Fkbt. 12/C. § (1) bekezdéseiben foglalt előírások pedig annak a földhiánynak a kezelésére hivatottak, amelyet a védett és védelemre tervezett földterületek elvonása okozott a kijelölt földalapok kapcsán.
1.2. Az Fkbt. 12/C. § (1) bekezdésében hivatkozott kisajátításra a Vszt. előírásai szerint kerül sor.
A már magántulajdonba került ingatlanokat a Vszt. jelenleg hatályos előírásai szerint 2015. december 31-ig kell az állam javára kisajátítani.18 A jogalkotó az állami tulajdonba vétel határidejét többször módosította.19 A Vszt. előterjesztői indokolása szerint „a kisajátítások végrehajtására a javaslat – alapvetően költségvetési szempontból – viszonylag hosszabb időtartamot, a törvény hatálybalépésétől számított 6 évet ír elő”.
A megszűnt kijelölésű – azaz az Fkbt. hatálya alá tartozó – földterületek kisajátítását a 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését [vagyis a már magántulajdonba került földterületek kisajátítását] megelőzően, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig kell végrehajtani.20 A Vszt. ezen előírásával szemben benyújtott indítványt az Alkotmánybíróság érdemi összefüggés hiányában a 210/B/2007. AB határozatában elutasította.
A jogalkotó a Vszt. 5. § (2) bekezdésében előírt kisajátítási határidőt is – minként a már magántulajdonba került területekét – számos alkalommal módosította. Annak eredeti határideje a Vszt. hatályba lépését követő 3 év volt, amit az Fkbt. 12/C §-át beillesztő törvény21 előkészítésének elhúzódása miatt előbb 5 évre, majd ezt követően többszöri módosítással22 (a már magántulajdonba került területek kisajátítási határidejéhez igazítva) változtattak a jelenlegire.
A Vszt. előterjesztői indokolása a megszűnt kijelölésű földterületek kisajátítása kapcsán azt tartalmazza, hogy „E földterületek kisajátításának az időbeli sorrendet illető előnyben részesítését az a körülmény indokolja, hogy a magasabb védettségi szintű, illetve a természetvédelmi szempontból kiemelkedőbb jelentőségű földterületek az Ámt. – alkotmányellenesnek minősített – rendelkezéseinek alkalmazásával sem voltak kijelölhetők, ezért magántulajdonba is (…) csak olyan területek kerülhettek, amelyeket a természetvédelmi szervek védelmi szempontból már eleve csekélyebb jelentőségűnek minősítettek (…)”.
Megkeresésemre adott tájékoztatások szerint a kisajátításra nem került, megszűnt kijelölésű – vagyis a „jogosulti körbe” tartozó – földterületek nagysága az Igazgatóság illetékességi területén 2.500, míg országos szinten 21.073 hektár .
Megállapítom, hogy az Alkotmánybíróság által rögzítettek ellenére, a védettségi szint helyreállításához szükséges kisajátítások a Vszt. eredeti határidőihez képest 14, illetve 11 év elteltével – sem a „jogosulti kör”, sem a már magántulajdonba került földek esetén – nem fejeződtek be, jelenlegi végrehajtási határideje – a törvény hatálybalépéséhez23 képest – a 20. naptári évre tolódott ki. Ez nem felel meg a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményének.
1.3. A hatályos előírások alapját képező 28/1994. (V. 20.) AB határozat többek között azt is rögzítette: „A természetben okozott károk véges javakat pusztítanak, sok esetben jóvátehetetlenek, a védelem elmulasztása visszafordíthatatlan folyamatokat indít meg. Emiatt a környezetvédelemhez való jog érvényesülésében nem lehet a gazdasági és társadalmi körülményektől függő olyan minőségi és mennyiségi hullámzást megengedni, mint a szociális és kulturális jogokéban, ahol a körülmények megkívánta megszorítások később orvosolhatók.”
Erre tekintettel írja elő a Vszt. 6. § (1) bekezdése, hogy a törvény által előírt kisajátítás pénzügyi fedezetéről az éves költségvetési törvényekben kell rendelkezni.
A vidékfejlesztési miniszter és az Igazgatóság részletesen bemutatta a kisajátításokra biztosított költségvetési források alakulását, a miniszter azt is közölte, hogy a Vszt. végrehajtásához szükséges költségvetési források 2005 óta hiányoznak. Ugyanis ettől az időponttól a költségvetési törvények nem tartalmazzák „a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program” jogcímét, hanem azokban „természetvédelmi kártalanítás” jogcím szerepel, jelentősen kisebb forrásokkal.24
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges költségvetési források hiányát a válaszok mellett a Vszt. által szabályozott kisajátítási határidők – költségvetési törvényekhez kapcsolódó – módosításai25 is jelzik. A határidő legutolsó módosításának indokolása26 szerint: „A módosítás indoka hogy a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítási források 2013. december 31-ig nem biztosíthatóak a központi költségvetés részéről a jogszabályban rögzített feladat végrehajtásához, ezért szükséges a végrehajtási határidő 2015. december 31-ig történő meghosszabbítása”.
A forráshiányt visszatükrözi a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet és melléklete, amely jelenleg is csak a 2004. évben kisajátításra tervezett földterületek nagyságát határozza meg (nemzeti park igazgatóságonként és művelési áganként).
A vidékfejlesztési miniszter ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a korábbi évekhez képest jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy a természetvédelmi kártalanításokra az 1450/2011. (XII. 22.) és 1233/2012. (VII. 12.) Korm. határozatok pótlólagos forrásokat biztosítottak. Ezek az összegek a korábbi időszakhoz képest valóban változást jelentenek, azonban azok egyedileg lettek átcsoportosítva, a Korm. határozatokban előírt célok nem teljesen azonosak a Vszt. által elérni kívánt célokkal.
A védettségi szint helyreállításával kapcsolatos feladatok mielőbbi végrehajtásában a források átcsoportosítása – miként az 1450/2011. (XII. 22.) Korm. határozat is mutatja27 –alkalmas eszköz lehet. Ezt akár a Nemzeti Földalap ingatlanvásárlási jogcímcsoportjának a felhasználása is szolgálhatná, hiszen az állami tulajdonba vétel nyomán a védett, védelemre tervezett földterületek is – mint állam tulajdonába került földterületek – a Nemzeti Földalap részei lesznek.28 Az Nfatv. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a Nemzeti Földalap rendeltetése – többek között – a magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a hullámtéri területek, és a mentett oldali vízjárta területek cseréjéhez, továbbá kisajátítás esetén cserével történő kártalanításához, és törvényben meghatározott feladatokhoz földkészlet biztosítása. Vagyis – figyelemmel a Kst. 3. § (1) bekezdés b) pontja alapján29 és az Alaptörvény 38 cikk (1) bekezdésére – a megszűnt kijelölésű termőföldek csere útján történő megszerzését is szolgálhatnák.
A miniszteri válasz ugyan különbséget tesz a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program, illetve a természetvédelmi kártalanítás költségvetési jogcímei között, azonban az abban foglaltakhoz képest is jelentős változást mutat az ez évi költségvetés. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény ugyanis a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében, a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnél, a 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcímen, a 9. Természetvédelmi kártalanítás jogcímcsoportnál, 2094,2 millió forint összegű támogatást irányoz elő. Amennyiben ennek az előirányzatnak kisebb-nagyobb részét ténylegesen a védett természeti területek védettségi szintjének a helyreállítására, ezen belül a „jogosulti kör” igényeinek a „kielégítésére” fordítják, akkor ez egyértelmű és jelentős eredményeket hozhat.
Mindezek alapján megállapítom, hogy a 2005-2012. közötti éves költségvetések a védettségi szint helyreállításához szükséges forrásokat nem biztosították megfelelő mértékben. Ennek következtében – az Alkotmánybíróság által kifejtettek ellenére – az érintett területek állami tulajdonba vétele és a védettségi szint helyreállítása a mai napig nem fejeződött be, miközben a jogalkotó a feladat befejezésének határidejét folyamatosan módosította, ami a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményébe ütközik.
2. A tényállásban leírtak szerint, az egyik panaszos földkiadási kérelmében 2002-ben hoztak döntést, ebből eredően, mint volt részarány-földtulajdonos a szövetkezet közös tulajdonába adott termőföldtulajdonából származó tulajdonosi jogosítványait közel 10 éve nem tudja realizálni; nem jogosult sem használatára, sem hasznai szedésére, ugyanakkor kisajátítás hiányában annak ellenértékéhez sem tudott hozzájutni.
A vidékfejlesztési miniszter válaszából kitűnően jelenleg cca. 21.000 hektár megszűnt kijelölésű védett vagy védelemre tervezett szövetkezeti közös használatban nyilvántartott termőföld esetén nem került sor a Vszt. 5. § (2) bekezdése szerint kisajátításra, ami több ezer állampolgárt érinthet.
Az Fkbt. előírásai30 alapján azok a volt részarány-földtulajdonosok, akiknek a kisorsolt földterülete védett vagy védelemre tervezett, kártalanítási jogosultságot szereznek, amelyhez a Vszt. szerinti kisajátítás megtörténtének az időpontjában juthatnak hozzá. A megszűnt kijelölésű földterületek esetén az érintettek – a „jogosulti kör”, így a panaszosok is – a szövetkezet közös használatába adott földtulajdonukért nem tulajdonjogot, hanem a nevesített termőföld után járó kártalanítást, illetve arra való jogosultságot kapnak.
Az Fkbt. 12/C. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott védett és védelemre tervezett, és emiatt magántulajdonba nem adható földrészletre vonatkozó tulajdonosi jogosítványokat – az elidegenítés kivételével – az igazgatóság a földrészlet állami tulajdonba kerüléséig gyakorolja. Így a védettség miatt megszűnt kijelölésű földterületek tulajdonosi jogosítványait (az elidegenítés kivételével) az Igazgatóságok gyakorolják az állami tulajdonba vételig, míg az elvont jogosítványokért járó ellenszolgáltatást az Fkbt. 12/C. § (3) bekezdése szabályozza.31
Az Alkotmánybíróság az Fkbt.32 12/C. § (2)-(4) bekezdéseit már vizsgálta a 41/B/1993. AB határozatában és elutasította az alkotmányellenessége megállapítására, megsemmisítésére irányuló indítványt. Ennek kapcsán a testület kifejtette:
„(…) Az igazgatóság e jogosultsága ideiglenes, mivel a földrészlet állami tulajdonba kerüléséig, azaz a kisajátítási eljárás befejezéséig tart. Az Ftv. 12/C. § (3) bekezdése alapján az igazgatóság köteles arányosan felosztani a földrészletek hasznosítása során befolyt ellenértéket a kártalanításra jogosultak között, továbbá köteles a tulajdonkorlátozással arányban álló kártalanítást fizetni az ideiglenes tulajdonkorlátozásért.
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Ftv. 12/C. § (2)-(4) bekezdése által az illetékes nemzeti park igazgatóságának a kisajátítást megelőző időre biztosított jogosultságok nem tekinthetők az Alkotmány 13. § (2) bekezdése szerinti tulajdonelvonásnak, mert formálisan nem vonják el a tulajdont, és nem eredményezik a tulajdonjog teljes kiüresedését (nudum ius) sem. [45/1997. (IX. 19.) AB határozat, ABH 1997, 311, 313, 317.] A tulajdonosoknak jelen esetben nem csupán a nudum ius marad, hiszen az igazgatóság a hasznokat visszajuttatja a jogosultaknak.
A vizsgált szabályok által előidézett, teljes tulajdonelvonásnak nem minősülő tulajdonkorlátozás alkotmányosságát az Alkotmánybíróságnak a közérdekűség és az arányosság alapján kellett elbírálnia. [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 373, 381-382.] Jelen esetben - tekintettel a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban (ABH 1994, 134.) megállapított környezetvédelmi szempontokra - a „közérdek nyilvánvaló hiánya” fel sem merülhet, a tulajdonkorlátozás arányosságát pedig az Ftv. 12/C. § (3) bekezdése által garantált, a „korlátozással arányban álló kártalanítás” biztosítja.”
Az előzőek szerint az Alkotmánybíróság az Fkbt. szabályaira, mint a tulajdont érintő korlátozásra tekintett és azt ekként vizsgálta, így az Fkbt. (illetve Vszt.) szerinti „kisajátítás” megtörténtéig a nemzeti park igazgatóságok tulajdonosi joggyakorlása a volt részarány-földtulajdonosok tulajdonjogát – figyelemmel a korábbiakra, a hivatkozott 238/B/1992. és 28/1994. (V. 20.) AB határozatokra – alapjaiban érinti és korlátozza.
A „jogosulti kört” érintő Fkbt. korlátozások kapcsán tehát nem megkerülhető annak alapjogi vetülete (a korlátozás ideiglenes, arányos volta, a tulajdonosi jogok kiüresedése), hiszen a törvényi előírások alapján bár a természetben kijelöltették részarány-tulajdonukat, azonban a nevesített termőföldeket – szintén törvényi előírás alapján – nem művelhetik, nem hasznosíthatják, mivel a tulajdonosi jogokat (az elidegenítés kivételével) az illetékes igazgatóság – a leendő kisajátítás kérő – gyakorolja.
2.1. Az Fkbt. volt részarány-földtulajdonosokat érintő 12/C. §-a 1999. június 5-én lépett hatályba, amikor a megszűnt kijelölésű földterületek Vszt. szerinti kisajátítási határideje 2000. november 25-e volt.33
Az Alkotmánybíróság által 2004-ben meghozott 41/B/1993. AB határozat idején ez a határidő már 2006. december 31-e volt. Ebben az időpontban az Fkbt. szerint tulajdonkorlátozás – közel 7 éves – időtartama a jogalanyok, a részarány-földtulajdonosok által előre kiszámítható volt, alappal számíthattak arra, hogy az őket érintő korlátozás csak a törvény szerinti időintervallumra fog korlátozódni.
Ezt követően azonban az állami tulajdonba vétel (vagyis a kisajátítás Vszt. szerinti befejezésének) határidejét – a költségvetési források elégtelensége miatt – többször módosították34, ebből eredően a tulajdonosi jogosítványok nemzeti parkok általi gyakorlásának időtartama is kitolódott.
A kisajátítások befejezésének jelenlegi határideje 2015. december 31-e. Így a volt részarány-földtulajdonosokat érintő korlátozás időtartama, majd kétszeresére nőtt, mindeközben az Fkbt. 12/C. §-ának előírásai lényegében változatlanok maradtak. A megkereséseimre adott válaszokból kitűnően a kisajátítások jelenlegi határidőre történő befejezéshez is jelentős erőfeszítéseket kell tenni.
A Vszt. határidejének jogalkotó általi folyamatos módosításai miatt az Fkbt. szerinti tulajdoni korlátozások időtartama valójában már nem kiszámítható. Az ebből származó jogbizonytalanság minden „jogosulti körbe” tartozó volt részarány-földtulajdonost érint, hosszabb-rövidebb időtartamban, a hatósági „nevesítés” és a majdani kisajátítás időpontjaitól függően.
Megállapítom, hogy az Fkbt. 12/C. §-ában előírtak hatályba lépése óta több mint 12 év telt el, így a tulajdonosi jogosítványok gyakorlásának időtartama – a Vszt. jelenlegi kisajátítási határidejére figyelemmel – akár a 15 évet is elérheti.
2.2. Az Igazgatóságnak a kisajátítások Vszt. szerinti végrehajtási időpontjával35 kapcsolatban a panaszosoknak adott válaszai miatt rögzíteni szükséges, hogy e határidő a kisajátítás befejezését, vagyis az eljárás lezárásának a végső időpontját jelenti.
A törvényi kötelezettség határidőre történő teljesítéséhez tehát az szükséges, hogy a kisajátítással kapcsolatos intézkedéseket kellő időben megtegyék, a jogügyleteket megfelelően előkészítsék, a kisajátítást helyettesítő polgári jogi megállapodások hiányában a hatósági eljárást elindítsák és azt le is zárják, s az nemcsak a kisajátítás végrehajtására, hanem a vagyonkezelésbe adásra is irányadó.36
2.3. A jogosítványok terjedelmével kapcsolatos kérdéseimre adott válaszok (és a panaszbeadványok) alapján egyértelmű, hogy az Fkbt. 12/C. § (2) bekezdése alapján a nevesített földterületekkel összefüggő (az elidegenítésen kívüli) tulajdonosi jogosítványokat az Igazgatóságok gyakorolják. 
A „jogosulti kör” a közigazgatási és igazságügyi miniszter válasza szerint a nevesített földterületek tekintetében nem szerezett tulajdont, azok után csak kártalanításra jogosult (a kisajátításért és a „nevesített” ingatlanok használatáért). Álláspontja szerint „A kisajátítási kártalanításra, a hasznosításból származó bevételre, illetve a korlátozási kártalanításnak „álcázott” ingatlanhasználati díjra (mint kötelmi követelésekre) nem a tulajdonjoguk, de még csak nem is részarány-tulajdonuk, hanem pusztán a törvény fikciós alapon kimondott rendelkezése alapján váltak jogosulttá, a tulajdonost megillető egyéb jogok gyakorlására azonban nem jogosultak”. Ugyanakkor a 28/1994. (V. 20.) AB határozat szerint a részarány-földtulajdonosok jogállása sajátos, mert az ő esetükben a tulajdonjog eleve fennállt, míg a 41/B/1993. AB határozat szerint az Fkbt. vonatkozó szabályozása formálisan nem vonja el a tulajdont, nem eredményezi a tulajdonjog teljes kiüresedését.
A „jogosulti kör” volt részarány-tulajdonát a szövetkezeti különlapok jelenleg is tartalmazzák, azonban azok a gyakorlatban már „nem élnek”, az öröklésen és a lejegyzésen kívül más változást már nem vezet az ingatlanügyi hatóság. Az érintettek volt részarány-tulajdonát a kisajátítást pótló adásvétel vagy a kisajátítás határozat benyújtását – vagyis a kártalanítás megfizetését – követően jegyzik le, szüntetik meg.
A nevesített védett földterületek tulajdoni lapjain termelőszövetkezeti földhasználati jog szerepel, és általában a „földkiadás iránti kérelem” széljegy (kivéve, ha a földkiadó bizottság döntésének befogadását a földhivatal megtagadta).37 A Magyar Állam tulajdonjogát és a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelői jogát a „kártanítást igazoló okiratok” benyújtását és a részarány-tulajdon (különlapok) megszüntetését követően jegyzik be.
A kisajátítási eljárás megindítását a Vszt. főszabályként az igazgatóságok38 kötelezettségeként jelöli meg (hasonlóan a Kst. előírásaival, amely szerint a kisajátítási eljárás megindítását a kisajátítást kérő kezdeményezi). A Vszt. előírásai szerint39 a megszűnt kijelölésű földrészletek kisajátítását a már magántulajdonban került területek kisajátítását megelőzően kell végrehajtani. 
A Vszt. 4. § (4) bekezdése – a tulajdonos Kst. szerinti kisajátítás kezdeményezési lehetőségein túlmenően – úgy rendelkezik: „Ha a védettségi szint biztosítása érdekében e törvény szerint előírt korlátozás az érintett földterület rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi vagy jelentős mértékben akadályozza, a felügyelőség a tulajdonos javára – a korlátozó rendelkezések előírásával egyidejűleg – az alkalmazott korlátozás idejére a korlátozással arányos kártalanítást állapít meg. Ebben az esetben a tulajdonos a kisajátításra e törvényben megszabott határidőn belül a földterület kisajátítását kérheti. Ilyen kérelem esetén az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell eljárni.”
A Vszt. 5. § (1) bekezdése40 alapján az előzőeket a megszűnt kijelölésű (illetve a magántulajdonba még nem került) földterületek esetén is alkalmazni kell, vagyis a Vszt. e területekre is biztosítja a tulajdonos általi kisajátítás kezdeményezés lehetőségét.
Ezzel szemben az Fkbt. szabályai szerint a volt részarány-földtulajdonos csak kártalanításra jogosult, vagyis a megszűnt kijelölésű földterületnek nem tulajdonosa, továbbá a „jogosulti kör” esetén a Vszt. szerinti, a használatot érintő korlátozását nem a felügyelőség, hanem jogszabály, az Országgyűlés által megalkotott Fkbt. írta elő.
Az előzőek alapján a tulajdonos általi kisajátítás kezdeményezés lehetőségét a Vszt. (tárgyi oldalon) a megszűnt kijelölésű földterületeknél ugyan alkalmazni rendeli, azonban azt az Fkbt. „jogosulti körre” vonatkozó eltérő előírásai (alanyi oldalon) kizárják.
Mindezek alapján megállapítom, hogy a Vszt. és az Fkbt. eltérő előírásai miatt a megszűnt kijelölésű földterületekre a Vszt. rendelkezései teljes körűen nem érvényesülnek, az Fkbt. szabályaiból eredően a Vszt. szerinti kisajátítás kezdeményezési lehetőséggel a „jogosulti kör” nem élhet, ami a jogbiztonság tekintetében aggályos.
2.4. A tulajdonosi jogok gyakorlásának ellentételezését szabályozó Fkbt. 12/C. § (3) bekezdése szerint a földrészletek hasznosítása során befolyt ellenértéket az igazgatóság a jogosultak között, igényjogosultságuk arányában osztja fel, illetve a kisajátítási kártalanítás kifizetéséig az igazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében évenként előre a korlátozással arányban álló kártalanítást fizet az arra jogosultaknak. Ez alapján az igazgatóságok – a megszűnt kijelölésű ingatlanok kisajátításáig – egyrészt az ingatlanok hasznosításából származó jövedelmet felosztják a jogosultak között, másrészt a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében e korlátozással arányban álló kártalanítást fizetnek nekik.
Az Fkbt. 12/C. § (3) bekezdésének értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos bizonytalanságot, aggályokat az Igazgatóságon kívül, a vidékfejlesztési miniszter, illetve a közigazgatási és igazságügyi miniszter is jelezte. 
Egyetértve a jogi szabályozás nem egyértelmű voltával, jelezni szükséges, hogy a normaszöveg előterjesztői indokolása41 a következőket tartalmazza: „A kisajátításig a földrészlet hasznosításából származó bevételeket az igazgatóság a jogosultaknak adja át, ha pedig ilyen bevétel nem keletkezik, az igazgatóság a tulajdoni korlátozás mértékével arányos használati díjat fizet.” A 41/B/1993. AB határozat a 12/C. § (3) bekezdésében foglaltakat a volt részarány-földtulajdonos „nevesített tulajdona” feletti rendelkezési jog elvonásáért járó ellentételezésként határozza meg, az ilyen „ellentételezés” kapcsán pedig költség nem merülhet fel.
Az Fkbt. szerinti speciális korlátozó intézkedés (a korlátozás mértéke) maga a tulajdonosi jogosítványok (elidegenítés kívüli) igazgatóságok általi elvonása és gyakorlása, vagyis az érintett földterületek egész éves használata, amelyért a megszerzett bevételeket át kell adni, vagy azokért használati díjat kell fizetni.
A normaszöveg alapján ugyanakkor lényegtelen, hogy az igazgatóságok hogyan és miként gyakorolják a tulajdonosi jogokat (arra egyáltalán sor kerül-e), mert a 12/C. § (3) bekezdés második mondata egyértelműen kimondja, hogy azt előre kell megfizetni.
A panaszosoknak adott válaszaiban az Igazgatóság az Fkbt. fenti előírásain alapuló jogosultságokat nem vitatja, azonban a fizetéstől arra hivatkozva elzárkózik, hogy hasznosítási kötelezettsége nem áll fenn, így ebből jövedelem nem származik.
A vidékfejlesztési miniszter az ingatlanok hasznosítása kapcsán azt közölte, hogy az igazgatóságok ezeket a területeket csak abban az esetben nem hasznosítják, ha természetvédelmi szempontból a beavatkozás-mentesség az indokolt (pl. gyepesítés egy korábban jogellenesen felszántott ingatlanon). Egyéb esetekben a hasznosításnak, a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról szóló 12/2012. (VI. 8.) VM utasításban foglaltak szerint kell történnie.
Az erdő hasznosítására természetesen speciális előírások vonatkoznak, mert e körben alapvetően a kezelési tervek az irányadóak (különösen a fahasználati kötelezettség, jövedelem tekintetében), ugyanakkor a tulajdonosi jogosítványok átszállása, a ‚jó gazda gondossága” kapcsán a földterület minden haszonvétele, a termékek, termények és szaporulat elsajátítása, de akár a vadgazdálkodás, a területre vonatkozó bármely külső forrás, támogatás igénybevétele is figyelembe jöhet, illetve kell jönnie.
A tényállásban rögzítettek szerint az Igazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos kártalanításról általában a kisajátítást helyettesítő adásvételben állapodik meg, mert ehhez sem biztosított a szükséges költségvetési fedezet.
Az előzőek alapján az elvont tulajdonosi jogok gyakorlása miatti ellentételezés megkérdőjelezése, illetve a hasznok utólagos elszámolása, „visszajuttatása” – függetlenül a költségvetési források hiányától – egyrészt ellentétes az Fkbt. idevonatkozó előírásaival, másrészt alapjaiban kérdőjelezi meg a 41/B/1993. AB határozatában kifejtetteket és a tulajdonkorlátozás arányosságát.
Mindezek alapján megállapítom, hogy visszás az a gyakorlat, amely szerint a tulajdonosi jogok gyakorlásáért való kártalanítás nem évente előre történik.
2.5. Az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” fejezet XIII. cikk (2) bekezdése szerint tulajdont kisajátítani csak kivételesen, más közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet, míg a XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
A 41/B/1993. AB határozat szerint a volt részarány-földtulajdonok tulajdonhoz való joga az egészséges környezethez való jogban megjelenő – a védettségi szint fenntartását indokoló – közérdek alapján aggálymentesen korlátozható, illetve az Fkbt. alapján elvont tulajdonosi jogok gyakorlásáért járó kártalanítás miatt a tulajdonosoknak nem csupán a „nudum ius”42 marad.
A közérdek és a tulajdonkorlátozás arányosságával kapcsolatban ugyanakkor a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatban az szerepel, hogy aránytalannak tekinti például az Alkotmánybíróság a tulajdonkorlátozást, ha annak időtartama nem kiszámítható, míg más esetekben a tulajdonkorlátozás arányosságához szükséges lehet a kártalanítás. A tulajdonnal és a kisajátítással kapcsolatos 42/2006. (X. 5.) AB határozatban az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata kapcsán továbbá azt jelzi a testület, hogy az arányosság kérdésénél a Bíróság széles körben vizsgálja az összefüggéseket és ezen az alapon megállapította az Egyezmény megsértését olyan esetben, amikor a tulajdonjog korlátozásánál az állammal szemben való fellépésre nem volt lehetőség, megfelelő jogvédelmet szolgáló eljárási szabályokat nem dolgoztak ki.
Az egyik panaszos vonatkozásában fennálló korlátozás – a nevesítés időpontjától számítva – már meghaladta az egy évtizedet (de a törvényi előírások fényében lehet ennél hosszabb időtartam is). Az eltelt időszak alatt az elvont tulajdonosi jogok gyakorlásáért a panaszos kártalanítást nem kapott, „nevesített ingatlanának” a kisajátítására sem került sor, vagyis azt ingyenesen használták, így volt részarány-földtulajdonának hasznaiból több mint tíz éve nem tud részesedni.
A Vszt. előírásai alapján a kisajátítás megindítását az igazgatóságok kötelesek kezdeményezni, így a kisajátítás időpontja tőlük – ténylegesen a pénzügyi fedezettől – függ, miközben az Fkbt. előírásai alapján e területek feletti tulajdonosi jogokat már gyakorolják.
A 28/1994. (V. 20.) AB határozat nyomán a Vszt. a kisajátítási eljárás megindítását közjogi kötelezettségként határozza meg43, ezért az állam és szerveinek – a költségvetési források hiányából eredő – eddigi hozzáállása nem fogadható el. Azzal, hogy állami tulajdonba vételt megelőzően a tulajdonosi jogosítványokat az igazgatóságok – a leendő kisajátítás kérők, majdani vagyonkezelők – már gyakorolják, az állam ugyan biztosítja a természeti védettség helyreállításának szakmai szempontjait, ugyanakkor az Alaptörvény szerinti nemzeti vagyon részét képező természeti erőforrások védelméhez szervesen kötődő tulajdonjogi rendezést elmulasztja.
A válaszokból kitűnően az éves, munkatervhez igazodó tervezésre – a költségvetési források hiánya miatt – nincs lehetőség, a kisajátítások előre nem tervezhetők. Források esetleges rendelkezésre állása esetén a védettségi szint helyreállításával kapcsolatos kisajátítások ütemezése alapvetően szakmai szempontok – veszélyeztetettség, természeti értékek jelentősége – és belső szabályozás szerint történik. A Vszt. által elérendő célok azonban nemcsak célzott költségvetési forrásokkal, hanem egyéb módon, például a Nemzeti Földalap forrásainak, földterületeinek a felhasználásával, a földcsere jogintézményének célzottabb alkalmazásával is elérhető.
A vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta a „jogosulti kör” igényeinek kiemelt kezelését, azonban az Fkbt. szabályozása ezt az alanyi kört nyilvánvalóan hátrányosabb helyzetbe hozta, mint a már magántulajdonba került védett területek jogosultjait.
Annak ellenére, hogy a Vszt. rögzíti a megszűnt kijelölésű földterületek kisajátításának elsőbbségét és általánosan biztosítja a tulajdonos általi kisajátítás kezdeményezést, a törvényi előírások nem egyértelmű volta miatt az nem érvényesül. A „jogosulti körnek” a kialakult helyzetbe nincs érdemi beleszólása, mindeközben az Fkbt. szerinti tulajdonkorlátozás időtartama – a Vszt. kisajátítási időpontjainak változása miatt – az eredetinek közel kétszerese növekedett (s a jogi környezet jelentősen átalakult), továbbá a törvényi előírásokkal szemben a tulajdonosi jogok gyakorlásának ellentételezését a gyakorlatban nem előre fizetik.
Ezek nemcsak a jogbiztonsággal, hanem a tulajdonhoz való joggal kapcsolatos visszásságként is értékelendő, mert a korlátozás időtartamának növekedése egy ponton túl már – a tulajdonjog védelme kapcsán megkövetelt – azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás követelményét is sérti. Ez a visszásság mind a részarány-földtulajdon nevesítésével kijelölt földterületek kisajátításának az elmaradása, mind a tulajdonosi joggyakorlás átszállása kapcsán felmerül, hiszen a korlátozás időintervalluma (a függő jogi helyzet) egyrészt nem kiszámítható, másrészt a „jogosulti kör” valójában „csak papíron” tulajdonos, mert a tulajdonának hasznait nem tudja élvezni, ellenértékéhez nem tud hozzájutni.
A 94/2011. (XI. 17.) Ab határozat többek között rögzíti: „Az Alkotmánybíróság már több határozatában kimondta, hogy az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében biztosított alapvető jog korlátozása alkotmányos célok szolgálatában csak akkor tekinthető maradéktalanul alkotmányosnak, ha a korlátozás ideiglenességét, átmenetiségét a törvényi rendezés pontosan, kiszámíthatóan és ellenőrizhetően biztosítja [7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991, 26-27.; 13/1992. (III. 25.) AB határozat, ABH 1992, 98.; 13/1998. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1998, 429, 434.].”
A volt részarány-földtulajdonosok – mint kártalanításra jogosultak – a kisajátítási eljárás elmaradásával, a tulajdonkorlátozás egyre hosszabbá válásával szemben semmilyen érdemi jogorvoslattal nem élhetnek, a jogi szabályozás ellentmondásai miatt a kisajátítás kezdeményezése sem biztosított részükre. A „jogosulti kör” jogorvoslati lehetőség és megfelelő garanciák hiányában az idő múlásával, a korlátozás egyre hosszabbá és terhesebbé válásával szemben nem jogosult fellépni, a kártalanítás mielőbbi kifizetését sem tudja kikényszeríteni.
Az előzőek alapján, a kisajátítás végrehajtási határidejének folyamatos kitolása miatt egyrészt megkérdőjelezhető a tulajdonkorlátozás időtartamának kiszámíthatósága, másrészt sérül az azonnali, teljes és feltétlen kártalanítás követelménye, ebből eredően az már a tulajdonhoz való joggal összefüggő visszásságot okoz.
Az Fkbt. szabályozása a tulajdonhoz való alapvető jog kapcsán azért is visszás, mert nincs figyelemmel a tulajdonkorlátozás időbeli hosszának változására és hatásaira; kizárja a megszűnt kijelölésű földrészletek tekintetében a Vszt. szerinti tulajdonosi kisajátítás kezdeményezést és nem biztosít jogorvoslati lehetőségét – a kisajátítás elhúzódása esetén – a volt részarány-földtulajdonosoknak.
Összegezve: Az éves költségvetési törvényekben – 2005 óta – nincs nevesített előirányzat a védettségi szint helyreállításra (az idei évet megelőzően a környezetvédelmi kártalanítás előirányzata annak korábbi mértékét meg sem közelítette); az ebből származó helyzetet az állam a kisajátítási határidők kitolásával próbálta rendezni.
A védettségi szint helyreállításával kapcsolatos kisajátítási határidők folyamatos módosítása miatt a „jogosulti kör” tekintetében a részarány-földtulajdonuk függő jogi helyzete egyre hosszabb ideig áll fenn, és a kártalanítás is egyre távolabb kerül, mely körülményre az Fkbt. szabályozása nincs figyelemmel. Miközben a nemzeti park igazgatóságok tulajdonosi joggyakorlása egyre hosszabbá válik, addig annak Fkbt. szerinti ellentételezésére – források hiányában – nem előzetesen, hanem utólagosan kerül sor.
Az előzőek nyomán kialakult helyzettel szemben a volt részarány-földtulajdonosok számára a jogalkotó semmilyen jogorvoslati lehetőség nem biztosított.
Mindezek alapján megállapítom, hogy a Vszt. végrehajtásának elhúzódása miatt az Fkbt. 12/C. §-a a volt részarány-földtulajdonosok tulajdonjoga, a jogbiztonság és a jogorvoslathoz való jog tekintetében visszásságot okoz, mert a határidő folyamatos módosulása miatt a kártalanítás időpontja nem kiszámítható, ennek nyomán a tulajdonosi jogosítványok elvonásának hossza valójában önkényes, míg a korlátozással érintett tulajdonosoknak nem biztosított a kisajátítás elmaradásával szembeni fellépés lehetősége.

Intézkedéseim
A jelentésben feltárt alapvető jogokkal összefüggő visszásságok megszüntetése érdekében
1.	az Ajbt. 37. § (1) bekezdése alapján felkérem a vidékfejlesztési minisztert, hogy a jelentésben tett megállapítások figyelembe vételével, a közigazgatási és igazságügyi miniszter közreműködésével vizsgálja felül az Fkbt. 12/C. §-át, továbbá normatív módon biztosítsa a természetvédelmi kártalanítás jogcíméből a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítására fordítható forrásokat és állapítsa meg felhasználásuk részletszabályait;
2.	az Ajbt. 32. § (1) bekezdése alapján felkérem a vidékfejlesztési minisztert, hogy
a)	kezdeményezze a „jogosulti kör” helyzetének mielőbbi rendezését, és amennyiben a szükséges szabályozási szint azt indokolttá teszi, az általa előkészített megoldási javaslatot terjessze a Kormány elé;
b)	a jogi szabályozás felülvizsgálatáig is biztosítsa – az Fkbt. hatályos 12/C. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően – a tulajdonosi jogosítványok gyakorlása fejében járó kártalanítás előzetes megfizetését;
3.	az Ajbt. 32. § (1) bekezdése alapján felkérem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vezetőjét, hogy a jelentésben tett megállapítások alapján vizsgálja felül és változtassa meg a „jogosulti körrel” kapcsolatban kialakított .

Budapest, 2013. március
Prof. Dr. Szabó Máté sk.
Melléklet: Lábjegyzet
1 1. § (1)-(3) bekezdései
2 21.4/3305- 2/2011. számú határozat (kelt 2011. november 7-én)
3 Vszt. 4. § (1) bekezdés
4 Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LV., illetve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvények.
5 TMF/498/1/2012.
6 Költségvetési források a Vszt. végrehajtására (millió forintban) 1996-2004 között az éves költségvetési törvények adatai alapján:
Év
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
M Ft
500
600
1000
900
850
800
800
600
500
7 Ez utóbbival kapcsolatban kifejtette: „(…) álláspontunk szerint ezekben az esetekben az alapjogok sérelme nem merülhet fel, hiszen az érintett tulajdonosoknak a védett természeti területekre vonatkozó általános jogszabályi előírásokon túl további, szigorúbb kötelezettségeknek nem kell eleget tenniük.”
8 KIM/XX-AJFO/1826/4/2012.
9 64/1993. (XIl. 22.) és 13/1998. (IV. 30.) AB határozatok
10 Az Alkotmány kommentárja I., Századvég Kiadó, Budapest, 2009., 459. o.
11 996/G/1990. AB határozat
12 Kiegészítve a 33/1994. (VI. 17.) AB határozattal.
13 Ámt. 13 § (3) bekezdés a) pontja
14 Ámt. 14. § (1) bekezdés
15 Vszt. 2. § (1) bekezdése szerint: „A törvény hatálya alá tartozó és magántulajdonba még nem került földterületek földalapba történő kijelölése [1. § (1) bekezdés a) pont] - a 3. §-ban foglalt kivétellel - e törvény alapján megszűnik.”
16 A Vszt. előterjesztői indokolása szerint: „Ha a kijelölési eljárás (…) befejezettnek minősül, a javaslat főszabályként úgy rendelkezik, hogy a kijelölésre kötelezett az érintett földterületek helyett pótlólagos kijelölésre, vagy a kijelölés megismétlésére nem köteles. A javaslat természetesen nem zárja ki, hogy az érdekeltek ilyen tartalmú megállapodása esetén a kijelölésre kötelezett vagy annak jogutódja az érintett földterületek kihagyásával megismételje a földkijelölést, sőt - ha arra mód van - pótlólagos földkijelölést alkalmazzon, ilyen kötelezettséget azonban nem ír elő. Azt azonban kimondja, hogy a kijelölés alól mentesült földterületek kisajátítása esetén (4-5. §) a kártalanításként kapott összeget az érdekelt részarány-földtulajdonosok (ide értve a tagi és alkalmazotti földalapból földtulajdon juttatására jogosultakat is) között olyan arányban kell felosztani, amilyen arányban azok a földterület tulajdonjogára - védettség hiányában - az Ámt. 25. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján igényt tarthattak volna. Ez a rendelkezés természetesen nem érinti azokat a jogosultakat, akik az említett földalapokból már hozzájutottak a földtulajdonukhoz, hiszen ők ebben a vonatkozásban érdekelteknek már nem tekinthetők. Akik azonban érdekeltek, a javaslat előírásaitól közös megállapodással eltérhetnek. Megállapodhatnak tehát pl. abban, hogy a kisajátítási kártalanítás összegét nem, vagy legalábbis nem teljes mértékben, illetőleg eltérő arányban osztják fel egymás között. Ez utóbbira adott esetben okul szolgálhat az is, hogy az érintettek közül egyesek inkább a még magántulajdonba adható földterületekre, míg mások a kártalanítás összegére tartanának igényt.”
17 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény 9. §-ához
18 Vszt. 4. § (1) bekezdés első mondata szerint: „A törvény hatálya alá tartozó és törvény alapján már magántulajdonba került földterületeket - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. december 31-ig az állam javára - az irányadó jogszabályok szerint - ki kell sajátítani, és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) vagyonkezelésébe kell adni.”
19 A Vszt. eredetileg a törvény hatálybalépésétől számított 6 éven belüli időpontot (vagyis 2001. november 15-ét) határozott meg. Ezt először 2006. december 31-ére (a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 94. § (2) bekezdése); majd 2007. december 31-ére (az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvény 29. § (1) bekezdése); ezt követően 2010. december 31-ére (a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 11. § (1) bekezdése); utána 2013. december 31-ére (a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 20. § (1) bekezdése); legvégül az idei év elején a jelenlegi időpontra változott (a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 39. § (1) bekezdése).
20 Vszt. 5. § (2) bekezdése
21 Az 1999. június 5-én hatályba lépett földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény 9. §-a 
22 Lásd a 19. lábjegyzetet.
23 1995. november 25.
24 Az éves költségvetési törvényekben „természetvédelmi kártalanítás” jogcímén szereplő előirányzatok (millió forintban):
Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Millió Ft
150
150
100
80
52,0
28,8
17,8
94,2
2094,2
25 Lásd a 2007., 2011. és 2012. évi költségvetés megalapozó törvénymódosításokat.
26 Lásd Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 39. §-át és indokolását.
27 A Korm. határozat alapján a költségvetésen belüli átcsoportosítás történt „A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások”, illetve a „Vidékfejlesztési Minisztérium” fejezetei között.
28 Nfatv. 1. § (1) bekezdés
29 Kisajátításnak – többek között – akkor van helye, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel - törvényben meghatározott esetben csere - útján nem lehetséges.
30 Fkbt. 12/C. § (1) bekezdés
31 Fkbt. 12/C. § (3) bekezdése szerint „A földrészletek hasznosítása során befolyt ellenértéket az igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak között, igényjogosultságuk arányában osztja fel. Az (1) és (5) bekezdés szerinti kisajátítási kártalanítás összegének kifizetéséig az igazgatóság a tulajdonosi jogok gyakorlása fejében évenként előre a korlátozással arányban álló kártalanítást fizet az arra jogosultaknak.”
32 Az Alkotmánybírósági rövidítés szerint Ftv.
33 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény alapján.
34 Lásd korábbiakat. Ezek szerint a határidő az Tkbt. 12/C. §-ának hatályba lépéskor 2000. november 25-e volt, ami előbb 2006. december 31-ére, majd 2007. december 31-ére, ezt követően 2010. december 31-ére, utána 2013. december 31-ére módosult, és jelenleg 2015. december 31-e.
35 A Vszt. 4. § (1) bekezdése szerint: „A (…) törvény alapján már magántulajdonba került földterületeket (…) 2015. december 31-ig az állam javára - az irányadó jogszabályok szerint - ki kell sajátítani, és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (…) vagyonkezelésébe kell adni.”
36 Az Nfatv. 21. § (3c) bekezdése szerint „Nyilvános pályáztatás mellőzésével kell a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv vagyonkezelésébe adni azt a földrészletet, melynek a) állami tulajdonba vételére a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása vagy természetvédelmi célok megvalósítása érdekében került sor, (…)”. 
37 A széljegy ugyanakkor nem jogbejegyzés, hanem olyan eljárásjogi eszköz, ami az ingatlanügyi hatósági eljárásra vonatkozó kérelem beérkezését és a kérelmek sorrendjét tanúsítja.
38 A Vszt. 4. § (1) bekezdésének második mondata szerint: „A kisajátítást az igazgatóság köteles kezdeményezni, illetőleg kérni.”
39 A Vszt. 5. § (2) bekezdése szerint „A kisajátítást a 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését megelőzően, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig kell végrehajtani.”
40 A Vszt. 5. § (1) bekezdése szerint „Az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában és a 2. § (1) bekezdésében meghatározott földterületek vonatkozásában – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel és a 4. § (2) bekezdésének kivételével – a 4. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni”
41 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény 9. §-ához.
42 „Üres jog”
43 A Vszt. 4. § (1) bekezdésének második mondta szerint „A kisajátítást az igazgatóság köteles kezdeményezni, illetőleg kérni.”

