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Tisztelt Virginijus Sinkevičius biztos úr! 

 A Fertő tó (Fertő - HUFH 10001 Különleges madárvédelmi terület és 

HUFH20002 Különleges Természetmegőrzési Terület), amely egyben Ramsari 

terület, és 2001 óta az UNESCO világörökségi védelme alatt álló kultúrtáj is, Nyugat-

Magyarország egyik legértékesebb vizes élőhelye. Pontosabban csak volt, mert az 

Orbán Viktor irányította Magyarország első számú oligarchája, az Orbán-családdal 

üzletileg is szorosan összefonódott Mészáros Lőrinc épp tönkreteszi, hogy egy 

államilag finanszírozott beruházás keretében 100 ágyas szálloda, 60 hektárnyi 

kiterjedésű, nagyrészt fedett sportkomplexum, számos vendégház, kemping, 

étterem, új strand, 850 vitorláshajó és 400 evezős csónak részére kikötő, 26 – 

közvetlenül a tóparton álló, zártsoros beépítést eredményező – apartmanház, és egy 

880 férőhelyes parkoló épülhessen a helyére. Tavaly húsz ország harminc civil 

szervezete írt közös tiltakozó levelet a Fertő tó, Közép-Európa harmadik legnagyobb 

állóvize védelmében az UNESCO-nak, amely szervezet a közelmúltban kemény 

hangú levelet küldött az Orbán-kormánynak, jelezve: le kell állítani 

a természetpusztító beruházást, ellenkező esetben veszélybe kerül a terület 

világörökségi státusza. 

A projekt azért különleges, mert a magyar állam „egy személyben” az engedélyező 

hatóság és a beruházó is, a kivitelezésben pedig a kormánypárt és a kormányfő 

legszűkebb gazdasági holdudvara érdekelt, ami önmagában is összeférhetetlen 

helyzetet eredményez. Hiszen mindazok, akik egy ésszerűtlen, természeti 

értékeinket károsító beruházás ellen tiltakoznak – a helyi lakosság éppúgy, mint a 

civil csoportok –, közvetlenül a kormányhatalommal, és a kormányközeli gazdasági 

érdekcsoportokkal találják magukat szemben. Közben ugyanakkor a Natura2000-es 

hatásbecslési dokumentációban a beruházó elismerte, hogy a tervezett 



 

 

fejlesztésnek nincs kiemelt társadalmi és gazdasági jelentősége, emiatt pedig - a 

már jelenleg is látható súlyos természetkárosítás előzetesen megbecsülhető hatásai 

miatt – az engedélyező hatóságnak a vonatkozó uniós előírások szerint a terveket el 

kellett volna utasítania. 

Tavaly év végén az Európai Bizottság eljárást indított a magyar kormány ellen a köz- 

és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló uniós 

irányelv átültetésének elmaradása miatt, részben a Fertő tavi eset kapcsán. A 

Párbeszéd a közelmúltban szintén panaszbeadvánnyal fordult a Bizottsághoz a 

magyarországi Natura2000 területeken zajló szisztematikus környezetpusztítás 

miatt, külön kiemelve a Fertő tó esetét. Szintén tavaly ősszel a Greenpeace, a WWF, 

a Magyar Madártani Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, valamint 

több mint 70 másik természet- és környezetvédelmi szervezet nyilatkozatban hívta 

fel a magyar és az európai hatóságokat nagy tavaink, így különösen a Fertő tó 

védelmére. Sajnálatos módon ugyanakkor az eddig elindult eljárások sem a part 

menti élőhelyek, sem a tájjal harmóniában álló nádfedeles cölöpházak letarolását 

nem tudták megakadályozni. 

Ahhoz, hogy a vonatkozó uniós normáknak érvényt szerezve a Natura 2000 terület – 

ráadásul súlyosbító körülményként vegetációs és fészkelési időszakban történő – 

teljes elpusztítását meg lehessen akadályozni, az Európai Bizottság haladéktalan és 

határozott közbeavatkozására van szükség. Ehhez a folyamatban lévő eljárások, 

illetve a Bizottságnak az uniós szerződések őreként biztosított jogosítványok kellő 

felhatalmazást adnak. Ezért kérjük, lépjenek közbe, és állítsák meg ennek az európai 

jelentőségű védett területnek a jogszerűtlen, kizárólag profitszempontok miatt 

történő tönkretételét.   
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