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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani
Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök
Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért tarolták le az erdőt Gyulafirátótnál?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
„Két nap alatt sikerült 26 hektárnyi erdőt letarolni Gyulafirátót szomszédságában, ezzel kiirtották a
falu Hajmáskér felőli védősávjának jelentős részét. Hab a tortán, hogy tévedésből egy
magántulajdonban lévő, 25 esztendős fenyőerdő is áldozatául esett a tarvágásnak. Az érintett
erdősáv, amely körülbelül 20 éve lett odatelepítve gyakorlatilag szél, por és zajfogóként funkcionált
a katonai lő és gyakorlótér szomszédságában megépült lakóházak és a település lakóinak, akik így
is nehezen békélnek meg a hadgyakorlatok okozta hatalmas porfelhőkkel és zajhatással.”
(veszpremkukac.hu)
Katanics Sándor, a település önkormányzati képviselője levélben kért tájékoztatást a történtekről
Porga Gyula polgármestertől és Dancs Judit jegyzőtől. Jegyző asszony válaszában a rendelkezésére
álló adatokra hivatkozással csak „valószínűsíthető” információkat osztott meg a képviselővel: „A
beruházás
MH
Bakony
Harckiképző
Központ
gyakorlótere
vízellátásának
és
szennyvízelvezetésének bővítése céljából kezdődött”, hangsúlyozta továbbá, hogy „a tervezett
katonai és nyomvonalas létesítmény helyének előkészítéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkeznek, de további információkat nem adhatnak át.”

A fentiek alapján kérdezem a miniszterelnök urat, hogy
1. Milyen katonai beruházást terveznek az érintett területen?
2. Mennyi a teljes beruházás összköltsége, illetve a beruházás befejezése mikorra várható?
3. Nem gondolja-e, hogy annak, aki a beruházást végzi, kötelessége tájékoztatni az érintett

terület lakosságát, a polgármestert, a helyi képviselőt a beruházás céljairól és menetéről?
4. Mit kíván tenni a település lakóira nehezedő por és zajártalom csökkentése érdekében?
5. Átgondolták-e, hogy az egész eljárás, az elképesztő mértékű természetkárosítás hogyan
hat a Magyar Honvédség és a civil lakosság közötti kapcsolatra?
Budapest, 2021. február 9.
Tisztelettel:
Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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