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Írásbeli kérdés

„A Zengő és a lokátor" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani
Juhász Ferenc honvédelmi miniszter úrhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Az a folyamat megállítható, amely az elmúlt napokban a Zengő hegyen zajlott . Ezt gondolják
azok a környezetvédők is, akik a Mecsek csúcsára tervezett NATO-radarállomás
megépítéséhez szükséges fakitermelési munkálatok ellen tiltakoztak . Ezért szólították meg a
Házelnök Asszony, a Miniszterelnök Urat, sőt, a NATO főtitkárát is .

A Zengő a Dunántúl utolsó olyan érintetlen hegycsúcsa, amelyen nincs katonai vagy más
hírközlési objektum . A Honvédelmi Minisztérium által létesítendő lokátorbázis ezen a
területen helyezkedne el, amely a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, és amely számos
védett és fokozottan védett növényritkaság élőhelye . Példaként említhető, hogy itt él a
földkerekség teljes Bánáti bazsarózsa-állományának 90%-a .

A tervezett beruházás néhány kilométeres körzetén belül élő több ezer ember az érintetlen táj
szépségére alapított falusi turizmusból kíván megélni. A lokátor telepítése, és az ehhez
szükséges szervizút megépítése miatti erdőirtás azonban helyrehozhatatlan és jóvátehetetlen
károkat okozna ebben az érintetlen természeti környezetben, és veszélyeztetné a környékbeli
emberek megélhetését is, hiszen a lokátortól való félelem elriasztja a turistákat, természet-
kedvelőket.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mecsek Erdészeti Rt-nek az engedélyek alapján február 15-ig volt lehetősége az erdőirtás
elvégzésére, így az legkorábban már csak októberben kezdhető meg . Úgy gondolom, a
környezetvédők segítségével a kormány kapott egy új lehetőséget, hiszen az elkövetkezendő
nyolc hónapban lehetőség van újragondolni ezt a kérdést . A radarállomás pontos helyét
illetően ugyanis a NATO nem írt elő kötelezettséget, ez Magyarország nemzeti
kompetenciája, felelőssége .



Az Európai Unióba belépő Magyarország kormánya nem lehet olyan érzéketlen, hogy egy
lehetséges másik katonai megoldás helyett tönkreteszi azokat a természeti értékeket, amelyek
megmentésére az Európai Unió projekteket dolgozott ki, és amihez jelentős pénzügyi
támogatást is nyújt .

Tudjuk, hogy a lokátor nélkülözhetetlen része a nemzetvédelemnek, de azt is tudjuk, hogy egy
alternatív technikai megoldással a környezetvédelmi érdekek sérelme nélkül valósulhatna meg
a honvédelem érdeke .

Mindezek alapján kérdéseim Miniszter úrhoz :

Látva, hogy milyen környezetvédelmi érdekeket sért a NATO-radarállomás megépítése,
kíván-e változtatni a Zengőt érintő terveken?

Tudva azt, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium részéről már jelezték, egy esetleges
alternatív helyszín megvizsgálásában partnerek lesznek, felülvizsgálja-e a jelenlegi lokátor-
építési stratégiát? Tervezi-e a Környezetvédelmi Minisztériummal való egyeztetést?

Mit kíván tenni, hogy a természet és a helyi lakosság érdekeit is figyelembe vevő megoldás
szülessen?

Budapest, 2004 . február 18 .
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