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„Mit szándékozik tenni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Kelet-Mecsek .
Tájvédelmi körzetben lévő Zengőn élő, az oda telepítendő NATO-lokátor miatt
veszélyeztetett bánáti bazsarózsa megmentéséért?" című, az Országgyűlés
Házszabálya 91 §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint K/7415. számon hozzám
intézett írásbeli választ igénylő kérdésére - azok sorrendjében - a következő választ
adom :

A környezetvédelmi minisztérium az egyeztetések során fölvetette, Zengő helyett a
lokátorállomás más helyszínen létesüljön . A Honvédelmi Minisztérium szakmai
állásfoglalása szerint más csúcsok esetében 2-3 radarállomás telepítésével lehetett
volna a technikai követelményeket kielégíteni, ami jelentősebb természetkárosítást
és magasabb beruházási költségeket okozott volna.

Mindezeket, valamint a vonatkozó kormányhatározatban foglaltakat figyelembe véve,
a környezetvédelmi és a természetvédelmi hatóság olyan feltételekkel fogadta el a
Zengőre telepítendő radarállomás tervét, hogy az a lehető legkisebb mértékű táji és
természeti érték károsodással járjon együtt . A beruházás engedélyezésének feltétele
volt, hogy a megközelítés biztosítása a már meglévő erdészeti út felújításával
történjen, és az építkezés környezetkímélő módon, az értékes erdőtársulás
megőrzésével menjen végbe .

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság határozatban írta elő azon védett növények
áttelepítését, amelyeket az út kialakítása közvetlenül érint . Ez év október végén
megtörtént a megtalálható védett növények kijelölése, majd a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság szakmai felügyelete mellett novemberben befejeződött ezen védett
növények eredeti élőhelyéhez hasonló helyre történő áttelepítése .

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hatástanulmányt készíttetett a
beruházóval, valamint a Pécsi Egyetem Növénytani Tanszékétől két ízben
szakvéleményt kért a radarállomáshoz felvezető tervezett út várható hatásairól .
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„A Zengőre tervezett út nyomvonalának botanikai felmérését tartalmazó
tanulmányban a botanikus szakemberek leírták, hogy egyedüli megoldásként az
áttelepítést látják lehetségesnek . Az áttelepítés során természetvédelmi
szempontból arra törekszünk, hogy a védett területeken megőrizzük a meglévő
példányokat.

Kérem Képviselő Urat, hogy fogadja el válaszomat .

Budapest, 2003 . december
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