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Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor és Vicze Csilla, magyar állampolgárok által a Tiszántúli 
Természetvédők Társulata, illetve a Civilek a Mecsekért Mozgalom nevében 
benyújtott 1277/2008. számú petíció a Tubes-hegyre tervezett katonai 
radarállomásról

A Perlaki Tamás, magyar állampolgár által benyújtott 0365/2009. számú 
petíció a telkibányai Kánya-hegy Natura 2000 védett területnek egy 
honvédelmi érdekeket szolgáló övezetté történő nyilvánításáról

1. A 1277/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a Tubes-hegyre tervezett katonai radarállomás megépítése ellen 
tiltakoznak. Állításuk szerint a magyar kormány a radarállomás terveire vonatkozó 
jogszabályok megalkotásakor megsértette az uniós jogszabályokat, így különösen a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló 2001/42/EK irányelvet, az élőhelyekről szóló 92/43/EGK 
irányelvet, a 79/409/EGK madárvédelmi irányelvet és a 2000/60/EK vízügyi keretirányelvet. 
A petíció benyújtói arra kérik az Európai Parlamentet, hogy gondoskodjon a közösségi 
jogszabályok betartásáról és a helyreállíthatatlan környezeti károk kialakulásának 
megelőzéséről. 

A 0365/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a magyar hatóságok azon döntését, amely szerint a 
telkibányai Kánya-hegyet honvédelmi érdekeket szolgáló övezetté nyilvánítják. Azt állítja, 
hogy a fent említett területnek a Natura 2000 program által védett, illetve a madárvédelmi 
irányelv szerint különleges természetvédelmi területnek kellene lennie. A benyújtó szerint a 
telkibányai Kánya-hegyet megfelelő indokolás nélkül, és a közösségi jogszabályokat 
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(nevezetesen a 92/43/EK a 79/409/EK és a 85/337/EK irányelveket) megsértve minősítenék 
katonai területté. Úgy véli, hogy ez a döntés törvényessé tenné a földek és az erdők katonai 
célokra történő felhasználását. Tiltakozik az ilyen jellegű tevékenységek káros környezeti 
hatásai ellen, valamint helyteleníti azt a tényt, hogy korlátozott a terület honvédelmi érdekeket 
szolgáló övezetté történő nyilvánításával kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés.

2. Elfogadhatóság

A 1277/2008. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 19. 
A 0365/2009. számú petíció: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 18. 

Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint)
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció

A petíciók benyújtói az Országos Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény 
tavalyi módosítására hivatkoznak, amely többek között „honvédelmi érdekeket szolgáló 
övezeteket” jelölt ki az ország egyes, a Natura 2000 hálózathoz tartozó területein. A benyújtók 
azt állítják, hogy ezt az új jogszabályt stratégiai környezeti vizsgálat (SEA) végrehajtása 
nélkül fogadták el, és ezzel a hatóságok nem teljesítették a 2001/42/EK irányelvben1 előírt 
kötelezettségeiket. Úgy vélik továbbá, hogy az Aarhusi Egyezmény feltételeit is megszegték, 
mivel az új jogszabály előkészítése során nem konzultáltak a közvéleménnyel. A benyújtók 
szerint ezenkívül a „honvédelmi érdekeket szolgáló övezetek” kijelölésével a magyar 
hatóságok megsértették az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelvet2 és a 79/409/EGK 
madárvédelmi irányelvet3 is. Hivatkoznak továbbá a Tubes-hegyre tervezett katonai 
radarállomásra, amely a Mecsek kiemelten védett (SPA), közösségi jelentőségű természeti 
területén (SCI) található, és amelyet állítólag az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkében előírt 
megfelelő vizsgálat elvégzése nélkül engedélyeztek. A petíciók benyújtói azon az állásponton 
vannak, hogy e katonai radarállomás nagy valószínűséggel jelentős negatív hatással lesz a 
Natura 2000 program által védett érintett helyszínek épségére. Azt állítják továbbá, hogy e 
projekt jóváhagyásával a hatóságok megsértették a 2000/60/EK vízügyi keretirányelvet4 is, 
mivel a kérdéses térség Pécs városának védett ivóvízforrásának közepén található, a mecseki 
karszt vízgyűjtő területén. A benyújtók véleménye szerint a kérdéses projekt jelentős negatív 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos 

tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 
2001.7.21., 30.o.)

2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.) 

3 A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről 
(HL L 103., 1979.4.25., 1. o.)

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.)
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hatással lehet e védett ivóvízforrásra.

A petícióban felvetett kérdésekkel kapcsolatban a benyújtók különálló panaszt is benyújtottak 
a Bizottsághoz.

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A SEA-irányelv állítólagos megsértése az Országos Területrendezési Terv említett 
módosításának elfogadása kapcsán

A SEA-irányelv célja annak biztosítása, hogy bizonyos meghatározott tervek és programok 
környezeti hatásait már az előkészítő szakaszban, még azok elfogadása előtt felmérjék. Az 
irányelv olyan tervekre, programokra, valamint azok módosításaira alkalmazandó, amelyek 
valószínűleg jelentős hatással lesznek a környezetre, és amelyeket egy illetékes hatóság 
dolgoz ki és/vagy fogad el, illetve amelyeket egy illetékes hatóság dolgoz ki jogalkotási 
eljárás útján történő elfogadásra, valamint amelyeket törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezések írnak elő. A SEA-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint 
környezeti vizsgálatot kell végezni valamennyi olyan tervvel és programmal kapcsolatban, 
„amely […] területrendezés, illetve földhasználat terén készül, és amely meghatározza a 
85/337/EGK irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli engedélyének 
kereteit”. Ugyanez vonatkozik az olyan tervek és programok elfogadására is, amelyek 
valószínűleg hatással lesznek az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv által védett 
területekre, és amelyek esetében az említett irányelv vizsgálatot ír elő.

Úgy tűnik, hogy az Országos Területrendezési Terv említett módosítása a SEA-irányelvben 
meghatározott „tervek és programok” közé tartozik. Az illetékes magyar hatóságoknak ezért 
elviekben az irányelv előírásainak megfelelően még a magyar parlamentben történő elfogadás 
előtt stratégiai környezeti vizsgálatot (SEA) kellett volna végezniük.

Az Aarhusi Egyezmény állítólagos megsértése az Országos Területrendezési Terv említett 
módosításának elfogadása kapcsán

Az Aarhusi Egyezményre történő hivatkozással kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy az 
egyezmény egy olyan nemzetközi környezetvédelmi megállapodás, amelyet az Egyesült 
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) égisze alatt dolgoztak ki. Az Európai 
Közösség 2005-ben ratifikálta az egyezményt, és jelenleg a közösségi jog szerves részét 
képezi. A nyilvánosság környezetvédelmi döntéshozatalban való részvételére vonatkozó 
egyezményt a környezeti hatásvizsgálatokról szóló 85/337/EGK KHV-irányelvet1 módosító 
2003/35/EK irányelvvel léptették hatályba. A módosított KHV-irányelv azonban nem 
vonatkozik a jelen esetre, ugyanis – ahogyan azt már korábban említettük – az Országos 
Területrendezési Terv említett módosítása a SEA-irányelv, nem pedig a KHV-irányelv 
hatálya alá tartozik. Az új jogszabály előkészítése során a közvéleménnyel való konzultációt 
tehát a SEA-irányelv vonatkozó előírásainak (azaz a 6., a 8. és a 9. cikknek) megfelelően 
kellett volna megvalósítani. Ezen irányelv szerint a környezeti vizsgálatnak alávetendő 
előzetes tervet vagy a programtervezetet elérhetővé kell tenni a környezetvédelemmel 
                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 175., 1985.7.5., 40. o.)
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foglalkozó hatóságok és a nyilvánosság számára. A hatóságoknak és a nyilvánosságnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kifejtsék az előzetes tervvel vagy a programtervezettel 
kapcsolatos véleményüket, még azok elfogadását vagy jogalkotási eljárásra történő 
beterjesztését megelőzően (6. cikk). A hatóságok és a közvélemény véleményét az illetékes 
hatóságoknak a terv vagy a program kidolgozása során és még annak elfogadása előtt 
figyelembe kell venniük (8. cikk). Amennyiben egy tervet vagy programot elfogadnak, a 
felelős hatóságok erről tájékoztatják azokat a feleket, amelyekkel korábban konzultációt 
folytattak (9. cikk). 

A petícióval együtt benyújtott információk arra engednek következtetni, hogy a SEA-
irányelvben előírt, a nyilvánosság részvételére vonatkozó fent említett rendelkezéseket az 
Országos Területrendezési Terv említett módosításának előkészítése során nem tartották be 
teljes körűen.

Az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv és a 79/409/EGK madárvédelmi irányelv 
állítólagos megsértése az Országos Területrendezési Terv említett módosításának elfogadása 
kapcsán

Az élőhelyekről és a madarak védelméről szóló irányelvekre történő hivatkozással 
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Natura 2000 hálózat célja nem az, hogy teljes 
mértékben elzárt rezervátumok hálózatát alkossa, és a területek többcélú hasznosítása 
(ideértve a katonai tevékenységet is) a hálózat egyik alapvető jellegzetessége. Az a tény tehát, 
hogy néhány Natura 2000 által védett terület egyes részeit „honvédelmi érdekeket szolgáló 
övezetnek” nyilvánították, nem tekinthető az említett irányelvek megsértésének. Az irányelvek 
nem zárják ki annak lehetőségét, hogy Natura 2000 által védett területeket jelöljenek ki 
katonai célokra, és azokat az illetékes katonai szervek kezeljék. Nincs kizárva az sem, hogy 
katonai létesítményeket, többek között radarállomásokat emeljenek a Natura 2000 által védett 
területeken, amennyiben az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikke (3)–(4) bekezdésében előírt 
idevágó rendelkezéseket tiszteletben tartják. 

Az élőhelyekről szóló irányelv és a vízügyi keretirányelv állítólagos megsértése a Tubes-
hegyre tervezett katonai radarállomás kapcsán

A Tubes-hegy két Natura 2000 által védett területnek is része: a mecseki kiemelten védett 
területnek (hiv. HUDD10007) és a mecseki közösségi jelentőségű természeti területnek (hiv. 
HUDD20030). Az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint tehát 
figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de 
valószínűleg jelentős hatással lesz arra. A petícióval együtt benyújtott információk arra 
engednek következtetni, hogy a projekt által az érintett Natura 2000 területekre kifejtett 
lehetséges negatív hatások ellenére ebben az esetben ilyen vizsgálatot nem végeztek. 

Ami a vízügyi keretirányelvre történő hivatkozást illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy az 
irányelv egyik célja az ivóvíz kivételére használt vizek jó minőségének biztosítása. Az 
irányelv 7. cikke kötelezettségeket ír elő az ivóvízforrások védelmével kapcsolatban. Ennek 
megfelelően a konkrét projektek engedélyezése során az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy megelőzzék az adott projekt által 
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esetlegesen érintett védett ivóvízkészletek szennyezését és minőségük romlását.

Következtetések

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság közvetlenül a magyar hatóságokhoz fordult, és 
felvetette a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak a petícióban leírt 
körülmények közti alkalmazásának kérdését. 

A magyar hatóságok megküldték válaszukat a Bizottságnak. E válaszlevél elemzése jelenleg 
folyamatban van; célja annak megállapítása, hogy a hatóságok tiszteletben tartották-e a 
vonatkozó uniós környezetvédelmi irányelveket.

A Bizottság folyamatosan és megfelelően tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy 
további fejleményeiről.

4. A Bizottságtól a 365/2009. számú petícióval kapcsolatban kapott válasz: 2010. 
április 22.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a madárvédelmi irányelv1 alapján az EU Natura 2000 
hálózatának részeként különleges madárvédelmi területként kijelölt, „Zempléni-hegység a 
Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” (hiv. HUBN10007) elnevezésű területhez 
tartozó övezetet (Telkibánya/Kánya-hegy) illegálisan katonai célra használják fel. A petíció 
benyújtója szerint az övezet folyamatos katonai célú felhasználása káros hatást gyakorol a 
fent említett Natura 2000 területre, tehát megsértették az EU élőhelyvédelmi irányelvének2

vonatkozó követelményeit. 

Ezenkívül a petíció benyújtója azt állítja, hogy számos uniós környezetvédelmi irányelv és az 
Aarhusi Egyezmény megsértésére került sor az Országos Területrendezési Terv legújabb 
módosításának (a továbbiakban: az OTT-törvény módosítása) elfogadása kapcsán, amely 
többek között úgynevezett, „honvédelmi érdekeket szolgáló övezeteket” jelölt ki, amelyek 
részben megegyeznek a Natura 2000 hálózathoz tartozó területekkel. A petíció benyújtója 
kifejezetten a telkibányai Kánya-hegy honvédelmi érdekeket szolgáló övezetként való 
kijelölését említi, ami véleménye szerint több uniós környezetvédelmi jogszabályt, többek 
között a SEA-irányelvet3, a módosított KHV-irányelvet4, a madárvédelmi irányelvet és az 
élőhelyvédelmi irányelvet, a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
irányelvet5, valamit a az Aarhusi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseit sérti.

                                               
1 A Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 

2010.1.26., 7–25. o.)
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok 

és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o)
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és 

programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 197., 2001.7.21., 30–37. o).
4 Az 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2003. május 26-i 2003/35/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz 
való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 
2003.2.14., 26. o.)
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A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Mindenekelőtt a Bizottság szeretné megjegyezni, hogy a Bizottság szolgálatai már alaposan 
megvizsgálták a petícióban említett kérdéseket, miután 2008 októberében egy különálló 
panasz érkezett a petíció benyújtójától. A panaszt nyilvántartásba vették és kivizsgálták, a 
petíció benyújtóját pedig a 2009. április 16-i és 2009. július 1-jei levélben megfelelően 
tájékoztatták az eljárás kimeneteléről, többek között a Bizottság lényeges megállapításairól. 
Mivel a Bizottság nem tudta megállapítani az alkalmazandó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok esetleges megsértését, a panasszal kapcsolatos ügyet 2009 augusztusában 
lezárták. 

A petícióban felvetett konkrét kérdésekkel kapcsolatban a Bizottság a következő 
észrevételeket teszi.

- Az élőhelyvédelmi irányelv állítólagos megsértése a telkibányai Kánya-hegy katonai célokra 
történő jelenlegi felhasználása kapcsán:

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a terület katonai célokra történő jelenlegi állítólagos 
felhasználása folyamatosan káros hatást gyakorol a szóban forgó Natura 2000 területre, és 
ezzel kapcsolatban az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megsértésére utal.

A Bizottság megjegyzi, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján a 
tagállamok létrehozzák a Natura 2000 területek általános természetvédelmi rendszerét, 
amelynek lényege a területek károsodásának és megzavarásának megakadályozása, 
amennyiben a zavarás mértéke ezen irányelv természetvédelmi céljaira tekintettel jelentős 
hatású lehet.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a Bizottság további tájékoztatást 
kért a magyar hatóságoktól az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
az érintett területen található élőhelyek károsodásának és az ott élő fajok jelentős 
megzavarásának megakadályozása céljából tett intézkedésekkel kapcsolatban. A Bizottság 
különösen a terület jelenlegi katonai célokra történő felhasználásáról kért tájékoztatást, 
beleértve az érintett Natura 2000 terület épségére gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

A magyar hatóságok tájékoztatása szerint a Kánya-hegyen található katonai hírközlési bázis 
passzív feladatokat lát el, amelyek minimális hatást gyakorolnak a természeti környezetre. A 
hatóságok szerint a létesítmény nem bocsát ki szennyező anyagokat, továbbá nem 
akadályozza az irányelv természetvédelmi célkitűzéseinek végrehajtását és megvalósítását. A
hatóságoknak az az álláspontja, hogy megalapozatlanok azok a vélemények, amelyek szerint a 
terület (és különösen az erdei út) katonai célokra történő jelenlegi felhasználása jelentős 
természetvédelmi problémákat okoz. A hatóságok állítása szerint a létesítményben 
egyidejűleg legfeljebb 15-en dolgoznak, és csupán nagyon csekély forgalommal járó (azaz 
naponta kétszer 5 jármű) kutatásokat végeznek. A hatóságok azt is hozzátették, hogy 
hajlandóak megvizsgálni annak lehetőségét, hogy forgalmi korlátozásokat vezessenek be a 
területen.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk és a nemzeti hatóságoktól beérkezett 
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további tájékoztatás vizsgálatát követően a Bizottság nem vonhatta le azt a következtetést, 
hogy a terület katonai célokra történő jelenlegi felhasználása az érintett területen található 
élőhelyek károsodásához és az ott élő azon fajok jelentős megzavarásához vezetne, amelyek a 
területnek a Natura 2000 hálózat részeként való kijelölése alapjául szolgáltak. 
Következésképpen a Bizottság nem tudja alátámasztani az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke 
(2) bekezdésének megsértését.

Ami a szóban forgó Natura 2000 terület természetvédelmi rendszerét illeti, a Bizottság úgy 
tudja, hogy az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően már 
folyamatban van a területre vonatkozó kezelési terv kidolgozásával kapcsolatos eljárás. A 
Bizottság úgy tudja, hogy a terv elkészítésének keretében végre kellett hajtani a kockázati 
tényezők értékelését, a terület korábbi és jövőbeni felhasználásának felmérését, valamint a 
területen élő madárpopuláció vizsgálatát. 

- Számos uniós környezetvédelmi irányelv és az Aarhusi Egyezmény állítólagos megsértése az 
OTT-törvény módosításának elfogadása, valamint a telkibányai Kánya-hegy honvédelmi 
érdekeket szolgáló övezetként való kijelölése kapcsán:

A petíció benyújtója azt állítja, hogy állítólag megsértették a SEA-irányelvet az OTT-törvény 
legújabb módosítása kapcsán, amely többek között úgynevezett, „honvédelmi érdekeket 
szolgáló övezeteket” jelölt ki, amelyek részben megegyeznek az EU Natura 2000 hálózatához 
tartozó területekkel. A petíció benyújtója szerint az OTT-törvény említett módosítását 
stratégiai környezeti vizsgálat (SEA) végrehajtása nélkül fogadták el, ami pedig a SEA-
irányelv alapján jogi követelménynek számít az ilyen tervek elfogadása előtt. 

A Bizottság megjegyzi, hogy ez a kérdés már egy másik, az 1277/2008. számú petíciónak is 
tárgyát képezte. Az említett petícióval kapcsolatos korábbi közleményeiben tett valamennyi 
észrevétel és megállapítás megismétlése nélkül a Bizottság szeretné kiemelni, hogy a magyar 
hatóságoktól beérkezett információk alapján nyilvánvaló, hogy a SEA-irányelv szerinti 
stratégiai környezeti vizsgálatot (SEA) elvégezték, még mielőtt az említett OTT-törvény 
módosítását benyújtották volna a parlament elé, hogy jogalkotási eljárás keretében fogadja el. 
A magyar hatóságok részletes tájékoztatást nyújtottak a Bizottságnak az alkalmazott 
eljárásokról, beleértve a nyilvánosságnak az említett módosítás előkészítésében való 
részvételével kapcsolatos információkat is. Ezek alapján a Bizottság nem tudta megállapítani a 
SEA-irányelv alkalmazása során elkövetett állítólagos jogsértést.

Ami konkrétan a Natura 2000 hálózathoz tartozó területekkel részben megegyező, 
úgynevezett „honvédelmi érdekeket szolgáló övezetek” kijelölését illeti, a Bizottság úgy tudja, 
hogy e területeket a döntéshozatali eljárásnak csak egy későbbi szakaszában szándékozták 
bevonni az említett OTT-törvény módosításába, amikor már elkészült a SEA-irányelv 5. cikke 
szerinti környezeti jelentés és sor került a nyilvánossággal folytatott konzultációra. A 
Bizottság úgy tudja, hogy e területeknek az OTT-törvény módosításába történő bevonását 
nem előzte meg a környezeti jelentés aktualizálása/felülvizsgálata, azután pedig a 
nyilvánossággal folytatott konzultáció. Ezzel kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy bár a 
SEA-irányelv nem írja elő kifejezetten, hogy a tervben az elkészítés során bekövetkező 
változtatásokat a környezeti jelentés megfelelő módosításának kell követnie, az irányelv 
célkitűzéseinek figyelembevételével logikus, hogy egy ilyen módosítást az 5. cikk szerinti 
vizsgálatnak kell alávetni, amennyiben olyan jelentős környezeti hatásokkal jár, amelyek 
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vizsgálatára még nem került sor.

Mindazonáltal a „honvédelmi érdekeket szolgáló övezetek” kijelölésével kapcsolatban a 
Bizottság nem tudott megállapítani még nem vizsgált, valószínűleg jelentős környezeti 
hatásokat, amelyek szükségessé tették volna a SEA aktualizálását/felülvizsgálatát. Ezzel 
kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy az EU természetvédelmi irányelvei nem zárják ki 
annak lehetőségét, hogy a Natura 2000 területek egyes részeit az illetékes katonai szervek 
által irányított katonai területként jelöljék ki. Természetesen ezeken a területeken is 
tiszteletben kell tartani az EU természetvédelmi irányelvei alapján alkalmazandó jogi védelmi 
rendszert. E megállapítását követően a Bizottság arról is szeretné tájékoztatni a bizottságot, 
hogy a magyar hatóságoktól beérkezett információk szerint a „honvédelmi érdekeket szolgáló 
övezetek” kijelölése csak és kizárólag a katonai érdekeket szolgáló, meglévő területekre 
vonatkozik, azaz nem vonatkozik a jövőben megvalósítandó beruházási projektekre. A 
hatóságok közölték, hogy a katonai területeknek az OTT-ben való kijelölésével az a cél, hogy 
megelőzzék a meglévő katonai területeken a különböző célú további fejlesztéseket. A 
hatóságok által szolgáltatott pontosításokból az is nyilvánvaló, hogy az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikke szerinti jogi védelmi rendszer a kijelölt, „honvédelmi érdekeket szolgáló 
övezetek” által érintett Natura 2000 területekre továbbra is érvényes.

Ami a telkibányai Kánya-hegy kijelölését illeti, a petíció benyújtója azt állítja, hogy az nem 
csupán a fent említett SEA-irányelv, hanem a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv, a 
KHV-irányelv, a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelv, 
valamint az Aarhusi Egyezmény alkalmazandó rendelkezéseinek is a megsértését jelenti.

Ezen állításokkal kapcsolatban a Bizottság mindenekelőtt ismételten szeretné kiemelni, hogy 
önmagában az, hogy a Natura 2000 területek egyes részeit katonai szervek által használandó, 
honvédelmi érdekeket szolgáló övezetekként jelölnek ki, nem jelenti az EU említett 
természetvédelmi irányelveinek megsértését. Megjegyzendő, hogy a Natura 2000 hálózat nem 
arra szolgál, hogy teljesen zárt rezervátumok rendszerét alkossa, és a területek többcélú 
hasznosítása (ideértve a katonai tevékenységet is) a hálózat egyik alapvető jellegzetessége.

Másodsorban a KHV-irányelv megsértésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az 
irányelv alkalmazása meghatározott projektekre terjed ki (azaz az irányelv I. és II. 
mellékletében felsoroltakra), amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. A 
telkibányai Kánya-hegy „honvédelmi érdekeket szolgáló övezetként” való kijelölése azonban 
nem minősül a KHV-irányelv értelmében projektnek. Ezért erre az esetre nem vonatkozik a 
KHV-irányelv. 

A KHV-irányelv alkalmazhatóságával kapcsolatban a petíció benyújtója azt is állítja, hogy az 
érintett terület a telekkönyvi nyilvántartás szerint jelenleg magántulajdonban lévő erdőterület, 
tehát a terület katonai célokra történő jelenlegi felhasználása illegális, és több nemzeti 
jogszabályt is sért. A petíció benyújtójának az a véleménye, hogy e területnek az OTT-
törvény módosítása szerinti, honvédelmi érdekeket szolgáló övezetté történő átminősítésének 
előfeltétele a birtokrendezés, amely valójában a KHV-irányelv II. mellékletében felsorolt 
projekttípusok közé tartozik.

Ezzel a konkrét kérdéssel kapcsolatban a Bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy nem 
tartozik a hatáskörébe annak kivizsgálása, hogy az érintett terület katonai célú folyamatos 
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felhasználása összhangban áll-e az alkalmazandó nemzeti jogszabályok követelményeivel, 
valamint annak megállapítása, hogy a nemzeti jog alapján ténylegesen mely felhasználás 
törvényes vagy törvénytelen. A Bizottság megjegyzi, hogy egy ilyen vizsgálat a nemzeti 
bíróságok előtt folytatandó eljárás tárgyát képezheti, és a petíció benyújtójának korábbi 
beadványából úgy tűnik, mintha a Budapesti Fővárosi Bíróságon valóban folyamatban lenne a 
felvetett kérdésekkel kapcsolatos eljárás.

Ami a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelvre való 
hivatkozást illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy ez az irányelv a környezeti információkról 
szóló, kérelem alapján történő tájékoztatást (beleértve azon kivételeket is, amikor az ilyen 
kérelem visszautasítható), valamint a környezeti információk terjesztésére vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza. Ami az irányelvnek a telkibányai Kánya-hegy kijelölése kapcsán 
történő állítólagos megsértését illeti, a Bizottság megjegyzi, hogy a petíció benyújtója nem 
szolgáltatott arra utaló információt, hogy az illetékes nemzeti hatóságok jogtalanul 
visszautasították volna a környezeti információkra vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet. 
Ennélfogva a petíció alapján a Bizottság nem tudja megállapítani az irányelv esetleges 
megsértését.

Végül az Aarhusi Egyezményre való hivatkozással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
mivel egy nemzetközi egyezményről van szó, a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel, hogy 
az egyezmény rendelkezéseinek állítólagos megsértését vizsgálja. Ilyen kérdéseket az 
egyezmény végrehajtási bizottsága vethet fel. Európai uniós szinten van azonban két olyan 
irányelv, amely végrehajtja az Aarhusi Egyezmény bizonyos aspektusait; az egyik a fent 
említett, a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv, 
a másik pedig a környezettel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban a nyilvánosság 
részvételéről szóló 2003/35/EK irányelv, amely többek között módosította a KHV-irányelvet 
azzal, hogy bevezette az Aarhusi Egyezmény igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó 
rendelkezéseit a környezeti hatásvizsgálatnak alávetendő projektek tekintetében (lásd a 
módosított KHV-irányelv 10a. cikkét). Ugyanakkor a fentebb kifejtettek szerint nyilvánvaló, 
hogy a KHV-irányelv nem érvényes erre az esetre, ezenkívül pedig a Bizottság nem tudta 
megállapítani a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelv 
megsértését.

Következtetések

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott valamennyi információ, valamint a magyar 
hatóságoktól kapott újabb tájékoztatás vizsgálatát követően a Bizottság a felvetett kérdésekkel 
kapcsolatban nem találta semmi nyomát az alkalmazandó európai uniós jogszabályok 
esetleges megsértésének. 

A Bizottság arra is rámutat, hogy a petíció benyújtójának a 2009. október 3-i utólagos 
beadványa, amely kifogásolja a Bizottságnak a panasza kivizsgálására vonatkozó eljárását, 
nem tartalmaz semmilyen új információt, amely arra késztette volna a Bizottságot, hogy 
megváltoztassa a megállapításaival kapcsolatos véleményét. A Bizottság tudomásul veszi, 
hogy a petíció benyújtója elégedetlen a Bizottság által végzett vizsgálat kimenetelével. 
Mindazonáltal úgy gondolja, hogy teljes mértékben a helyes közigazgatási gyakorlatra 
vonatkozó szabályzatnak és a panaszok kezelésével kapcsolatos belső eljárásainak 
megfelelően járt el.
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