
Borsodi nyilatkozat 
 

A Borsodi Mezıség Gazdakör Egyesület nyilatkozata a természetvédelmi területek 

gazdasági hasznosításáról.* 
 
Az élelmiszer nem csupán áru, hanem létfeltétel: minden körülmények között meg kell 
termelni. Nemzeti szinten erre kizárólag a valódi falvak sokasága képes, természetes 
személyek alkotta parasztcsaládokkal. A valódi falu pedig nem lakó-, nyaraló- vagy 
szegénytelep, nem is „jogi személy” agráripari telepe, hanem egy emberi közösség és 
természeti környezetének szerves, önfenntartó gazdálkodásra képes egysége. 
 
A Mezıcsáti Kistérség lakossága és választott vezetıi magyarázatra nem szoruló természetes 
állapotként fogadják el és értelmezik, hogy a határukban az ı elıdeik több évszázados 
tájformáló munkája nyomán alakult ki az a flóra és fauna, amely Borsodi Mezıség 
Tájvédelmi Körzet néven (BMTK) napjaink életpusztító gazda-sági világában már védendı 
természeti érték.  
 
A BMTK nagyobb részét képezı, kárpótlásban újraosztott földterületet 1996-98-ban a helyi 
önkormányzatok és a helyi társadalom ezt elfogadó/segítı magatartása segítségével, a késıbbi 
használat ígéretével sikerült a Bükki Nemzeti Park Igazga-tóságának „fillérekért” 
megvásárolnia. A földvásárlás ténye alapozta meg az azóta elért jelentıs természetvédelmi 
eredményeket. A helyi társadalmak ugyancsak ma-gától értetıdı természetes állapotként 
vélelmezik, hogy a védett, együttmőködé-sükkel rehabilitált területek jövedelemtermelı 
használati joga - mint a népesség-megtartó erı legjelentısebb tényezıje - minden 
körülmények között ıket illeti meg.  
 
Ezt a nézetet következetesen képviseli a Borsodi Mezıség Gazdakör Egyesület. 
 
Az egész Európai Uniónak szóló üzenetünk és elvárásunk egyértelmő és vi-lágos: sem 

profitorientált tıkés, sem más szervezet ne legyen megélhetési kon-kurense a helyi 
parasztcsaládoknak!  
 
A részletek kidolgozása azért is idıszerő, mert más hasonló kistérségekben, táj-védelmi 
körzetekben ugyanezeken az elvárásokon mások is gondolkodni kezdtek. Nyilván további 
feszültségek támadnak még ez ügyben, mert e gyre több vidéki polgár fog rájönni arra, 

hogy ha a külterületük jövedelme nem marad a helyi családokra az EU-gyakorlat 

szerint "szétterítve", akkor a falujuk halálra van ítélve. 
 
Ha a Magas Természeti Értékő Területek (MTÉT) jelenlegi végletekig elmara-dott, ezért 
fejlesztésre szoruló lakossága helyett bárki más hozzáférhet az ilyen te-rületek 
mezıgazdálkodását támogató EU II. pilléres kifizetésekhez, az a helyi la-kosságot megtartani 
képes legjelentısebb rövid- és középtávú jövedelemszerzési lehetıségüket veszi el. Ez igaz 
nemcsak a Borsodi Mezıségben, hanem az ország valamennyi hasonló, szám szerint 57 
kistérségében.  
 
Az nem ellenérv, hogy "a helyiek nem tudnak élni a lehetıségekkel". A már sok évtizede tartó 
folyamatos természeti-társadalmi hanyatlásnak ık elszenvedıi, nem pedig okozói. Ha nem 
kapnak idıt, lehetıséget, segítséget a „gyógyulásra”, nincs esélyük a megmaradásra. A kérdés 
nem az, hogy „mit akarnak a helyiek”, hanem az, hogy milyen sorsot szán a politika, a 
társadalom egésze ezeknek a területeknek?  



 
Visszatetszı álláspont és nyilván lehetetlen, hogy a helyi parasztcsaládok helyett tıkés bérlı 
(vagy más külsı szervezet) biztosíthatná a "fenntartható fejlıdést"...  
 
Javaslataink rövid távon:  
 
1. azok a kistérségek, melyekben nincs kialakulva a társadalmi/ökológiai szempon-toknak 
egyaránt megfelelı, fenntartható birtokszerkezet, alkossanak a földtörvény elı-írásainak 
megfelelı elsıbbséggel bíró, s aját kizárólagos rendelkezéső „közösségi bér-lı” 

szervezıdést, amit a Nemzeti Földalap partnerként elfogad, vagy 
 
2. a védett területek bérlıkijelölési joga kerüljön egy Nemzeti Park - helyi önkor-mányzat – 

helyi gazdaszervezet 
tagjaiból álló grémium hatáskörébe.  
A fenntarthatóság elérését célul kitőzı vidékfejlesztési törekvésünk jegyében eltelt csaknem 
két évtizedben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársaival ter-mékeny, 
eredményes, példásan együttmőködı kapcsolatunk alakult ki. E kapcsolatnak a 
szubszidiaritás** elve szerinti meg szorosabbá, felelısebbé tétele záloga lehet a Nemzeti 

Vidékstratégia 2020 nemzetmegtartó feladatai sikeres elvégzésének. 
 
Mezıcsát, 2011. július 19. 
Borsodi Mezıség Gazdakör Egyesület elnöksége 
 
 
*: Szerkesztı-fogalmazó: Sárvári Attila titkár tel: 30 / 2 487 587  
**: szubszidiaritás (lat.): a kisegítés elve. - A kereszténydemokrácia egyik alapelve, mely 
szerint amit egy adott szervezeti szint meg tud oldani, abban magasabb szint nem jogosult 
dönteni. A magasabb szervezeti szintek feladata a kisegítés, az önszervezıdés támogatása, és 
döntés a helyi szinten bizo-nyíthatóan nem kezelhetı kérdésekben. A szubszidiaritás az EU-
nak is fontos alapelve, és eredeti ér-telemben az egyházi fogalomtárból került átvételre  
 


