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1. A petíció összefoglalása

A petíció az EK Natura 2000 hálózatában HUAN 2004 kóddal jelzett sajóládi erdőben okozott 
helyrehozhatatlan károkra hívja fel a figyelmet. A magyar állam tulajdonában lévő sajóládi 
erdő ez idáig az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának legnagyobb kiterjedésű, természeti 
értékekben gazdag keményfás ligeterdeje volt, amely 180 hektár területen terült el; az erdő 
kezelői, az ellenőrző hatóságok és kormányzati szervek által elkövetett súlyos hibák miatt 
azonban az erdő 98%-át tarra vágták. Az erdő kiirtását – a nemzeti park egyik 
alkalmazottjától származó információ szerint – a sajóládi erdő kezeléséért felelős 
erdőigazgatóság hajtotta végre, amely azzal érvelt, hogy a környéken élők által elkövetett 
alkalmi falopások miatt lehetetlen volt gondozni a védett erdőt. Az élőhelyek teljes 
elpusztításának eredményeként közösségi jelentőségű fajok tűntek el teljes mértékben a 
sajóládi erdőből. A petíció benyújtója arra kéri a Petíciós Bizottságot, hogy indítson 
vizsgálatot annak kiderítésére, hogy a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai miért nem 
tettek eleget az élőhelyekre vonatkozó 92/43/EGK irányelv 2. cikke (1)–(3) bekezdésében, 3. 
cikke (3) bekezdésében, illetve 6. cikke (2) és (3) bekezdésében szereplő rendelkezéseknek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2008. május 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A 2007. november 13-i 2008/26/EK bizottsági határozat1 elfogadását követően a sajóládi erdő 
HUAN20004 kód alatt, „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” néven felkerült a közösségi 
jelentőségű területek listájára. 

Megjegyzendő, hogy a Bizottsághoz 2008 januárjában már beérkezett egy írásbeli választ 
igénylő kérdés az Európai Parlamenttől a sajóládi erdő kiirtása tárgyában. A Bizottság az 
írásbeli választ igénylő kérdéssel benyújtott információk alapján már saját kezdeményezésű 
ügyet indított az eset további kivizsgálása érdekében. A Bizottsághoz ezt követően egy panasz 
is érkezett az üggyel kapcsolatban – kiegészítő dokumentumokkal és a területről készült 
fényképekkel – ugyanattól a nem kormányzati szervezettől, amely e petíciót is benyújtotta.

A Bizottság 2008. január 30-án levelet küldött a magyar hatóságoknak, amelyben 
tájékoztatást és pontosítást kért az üggyel kapcsolatban. A Bizottság e levélben emlékeztette a 
magyar hatóságokat arra, hogy a sajóládi erdő (2004 óta) HUAN20004 kód és „Hernád-völgy 
és Sajóládi-erdő” név alatt szerepel a javasolt közösségi jelentőségű területek listáján, amelyet 
Magyarország az élőhelyekről szóló irányelv 4. cikke szerint továbbított a Bizottságnak. A 
Bizottság ezzel összefüggésben felhívta a magyar hatóságok figyelmét az Európai Bíróság (a 
továbbiakban EB) ítélkezési gyakorlatára. Az EB megerősítette2, hogy a tagállamok a 
92/43/EGK irányelv alapján kötelesek az irányelv védelmi célkitűzése szempontjából 
megfelelő védelmi intézkedéseket hozni a javasolt közösségi jelentőségű területek által 
nemzeti szinten képviselt ökológiai érdek megóvása érdekében. Ezen túlmenően az EB 
megerősítette3, hogy a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk 
azoknak a beavatkozásoknak az elkerülése érdekében, amelyek annak kockázatával járnak, 
hogy súlyosan veszélyeztetik a Bizottságnak továbbított listán szereplő területek ökológiai 
sajátosságait.

A Bizottság részletes tájékoztatást kért a magyar hatóságoktól a következőkről:

 pontosan mi történt a sajóládi erdővel, és konkrétabban milyen a terület 
jelenlegi állapota ahhoz képest, amilyen a közösségi jelentőségű területek 
listájára való felvételre tett javaslat időpontjában volt;

 a terület fontos ökológiai érdekeinek megóvása céljából hozott védelmi 
intézkedésekről a javasolt közösségi jelentőségű területek listájára való felvétel 
óta;

 az élőhelyekről szóló irányelv megfelelő rendelkezéseinek végrehajtásáról (a 
sajóládi erdőben a természetes élőhelyek és fajok védettségi helyzetének 
felügyeletét, valamint a fajok védelmével kapcsolatos rendelkezéseket 
illetően);

 a helyzet orvoslása érdekében tervezett intézkedésekről és a terület fennmaradó 
részének megőrzése céljából tervezett védelmi lépésekről.

A magyar hatóságok 2008 márciusában válaszoltak a Bizottság kérésére. A válasz tartalmazza 
                                               
1 HL L 012., 2008.01.15., 678–710. o.
2 A C-117/03 sz. Dragaggi-ügy.
3 A C-244/05. sz. Bund Naturschutz-ügy.
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az erdő leírását, a terület Natura 2000 hálózatba való jelölésének okait, népességi adatokat, 
valamint egy rövid leírást a legfontosabb közösségi jelentőségű faj (vagyis a ritka díszes 
tarkalepke) ökológiájáról. A levél tájékoztatást tartalmaz a terület jelenlegi állapotáról is, és 
ezzel összefüggésben ismerteti az illegális favágási tevékenységeket (utalva a társadalmi-
gazdasági szempontokra) és a közelmúltbeli erdészeti tevékenységeket. A válasz tájékoztatást 
tartalmaz továbbá a magyar hatóságok által a terület ökológiai állapotának megőrzése 
érdekében hozott intézkedésekről és az ezzel az üggyel kapcsolatban tapasztalt problémák 
megoldása céljából tervezett további intézkedésekről (beleértve a nyomon követést, az 
ellenőrzések erősítését és a különböző nemzeti hatóságok közötti koordináció növelését, 
valamint az illegális favágási tevékenységek elleni küzdelem céljából tervezett 
intézkedéseket). 

A Bizottság szolgálatai jelenleg értékelik a magyar hatóságok válaszát, hogy döntsenek az 
ügyben kezdeményezett további lépésekről. A Bizottság ezzel összefüggésben figyelembe 
fogja venni a jelen petícióval benyújtott információkat, a petíció benyújtója által a 
Bizottsághoz benyújtott panaszt és a beérkezett összes kiegészítő dokumentumot (köztük a 
területet alaposan ismerő magyar biológusok szakértői véleményeit).

Megjegyzendő, hogy mivel a tagállamokon belül a végrehajtási jogszabályok teljessége és 
helyessége döntő tényezője a megfelelő gyakorlati végrehajtásnak, a Bizottság különös 
figyelmet fordít arra, hogy azonosítsa az élőhelyekről szóló irányelv vonatkozó 
rendelkezéseinek a magyar jogba való átültetése során felmerült esetleges hiányosságokat és 
az irányelv meghatározott rendelkezéseivel kapcsolatos esetleges értelmezési problémákat, 
amelyek a sajóládi erdő1 esetében a jelenlegi helyzethez vezethettek.

Az összes fent említett információ alapos értékelésének eredményétől függően nem zárható ki 
annak a lehetősége, hogy jogsértési eljárást indítanak Magyarország ellen amiatt, hogy az 
Európai Bíróság értelmezése szerint nem tartotta be az élőhelyekről szóló irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A Bizottság, az e petícióra adott korábbi válasza kapcsán, tájékoztatni kívánja a Petíciós 
Bizottságot, hogy a petíció benyújtója által közölt információk, illetve a magyar hatóságok 
által nyújtott további tájékoztatás alapján 2008. október 16-án úgy határozott, hogy az EK-
Szerződés 226. cikke értelmében hivatalos értesítést küld Magyarországnak, mivel az nem 
teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények2 védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyekről szóló irányelv) szerinti kötelezettségeit a sajóládi 
erdővel kapcsolatban. A hivatalos értesítés rámutat az élőhelyekről szóló irányelv bizonyos 
rendelkezéseinek a magyar jogba történt átültetésével kapcsolatos hiányosságokra is.

A Bizottság arra kérte a Magyar Köztársaságot, hogy a hivatalos értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül tegye meg észrevételeit a levélben említett kérdésekkel 

                                               
1 Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a Bizottság a közelmúltban jogsértési 

eljárást indított Magyarország ellen az élőhelyekről szóló irányelv több 
rendelkezésének a magyar jogba való nem megfelelő átültetése miatt.

2 HL L 206, 1992.07.22, 7–50. o.
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kapcsolatban.

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

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A Bizottság, az e petícióra adott korábbi válasza folytatásaképpen, tájékoztatni kívánja a 
Petíciós Bizottságot, miszerint a magyar hatóságok 2008 decemberében válaszoltak a 
Bizottság hivatalos értesítésére. 

A válasz részletes tájékoztatást ad a jelenlegi hatáskörök és kötelezettségek megosztásáról az 
erdőgazdálkodást, illetve az erdők megóvását illetően (beleértve a Natura 2000 erdőket). A 
helyzet javításának általános igényét felismerték, valamint számos intézkedés végrehajtását 
tervezik az erdők megóvásával kapcsolatos hatáskörök megerősítése, illetve ezáltal az illegális 
favágások megakadályozása érdekében. A sajóládi erdőt illetően az erdőben történt nagyfokú, 
illegális favágások következményeinek helyreállítása, a terület Natura 2000 hálózathoz való 
hozzácsatolásáról szóló hatásvizsgálat korábbi elmulasztása, a meglévő régi terület megóvása, 
valamint a frissen újraerdősített fiatalabb állomány védelme és kezelése érdekében a magyar 
kormány számos kompenzációs intézkedés megvalósítását helyezte kilátásba az élőhelyekről 
szóló 92/43/EGK1 irányelv 6. cikke (4) bekezdésének megfelelően. A magyar hatóságok 
jelezték, hogy Magyarország EU-hoz való csatlakozását megelőzően készült térségi erdészeti és 
erdőgazdálkodási terveket – a Natura 2000 területek követelményeinek kapcsán – felül kell vizsgálni 
2009 első félévében az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően. E rendelkezés értelmében kijelentik, hogy a sajóládi erdőterületnek 
elsőbbséget kell kapnia, valamint a szükséges felülvizsgálatot soron kívül végrehajtják a fennmaradt 
élőhelyek megóvása érdekében.

A hivatalos értesítésben tárgyalt élőhelyekről szóló irányelv átültetésével kapcsolatos hiányosságokat 
illetően, a magyar hatóságok értesítették a Bizottságot, hogy az új erdészeti jogszabály szövegét 
jelenleg a parlamentben tárgyalják. A hatóságok jelezték, hogy az új jogszabály megerősíti a Natura 
2000 erdők jogvédelmi rendszerét az irányelv célkitűzéseinek teljes elérése érdekében.

Folyamatban van a Bizottság hivatalos értesítésére adott magyar válasz értékelése, amely során 
döntenek a javasolt kompenzációs intézkedések és a jogszabályi változtatások megfelelőségéről és 
elfogadhatóságáról. A Bizottság tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot az ügy további 
fejleményeiről. 

6. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A Petíciós Bizottsághoz a szóban forgó petíció tárgyában intézett korábbi válaszainak 
kiegészítéseként a Bizottság arról kívánja tájékoztatni a bizottságot, hogy a magyar hatóságok 
2009 júliusában kiegészítő tájékoztatást nyújtottak a sajóládi erdőben megvalósuló illegális 
fakitermelés megakadályozására irányuló intézkedésekről, valamint a vonatkozó 
kompenzációs intézkedések aktuális állásáról, amelyek végrehajtására a területet ért károk 
ellensúlyozása érdekében került sor. Ezenkívül részletesebb tájékoztatást adtak a végrehajtott 
fontosabb jogszabályi módosításokról, amelyek időközben tovább javították a magyarországi 
Natura 2000 erdőségek jogi védelmét.
                                               
1 HL L 206., 1992.07.22.
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A magyar hatóságok mindenekelőtt az alábbi meghozott intézkedésekről tájékoztatták a 
Bizottságot:

 Az új erdővédelmi törvény elfogadása (kihirdették: 2009. május 25-én), amely 
létrehozza az erdészeti hatóság égisze alatt működő úgynevezett erdővédelmi 
szolgálatot. Annak érdekében, hogy kellő hatékonysággal valósuljanak meg az erdők 
megóvásához és az illegális fakitermelés megakadályozásához kapcsolódó feladatok, a 
jogszabály széles körű jogokkal és kötelezettségekkel ruházza fel az említett 
szolgálatot. Az erdővédelmi szolgálat várhatóan 2010-ben kezdi meg működését;

 Az új erdővédelmi törvény egyben bevezeti a származási igazolások új rendszerét, 
amely lehetővé teszi az erdővédelmi szolgálat számára, hogy ellenőrizze valamennyi 
közúti faszállítmány eredetét, valamint azonosítsa a hamis engedéllyel vagy szállítási 
okmányokkal fuvarozó tehergépjárműveket és a piacon illegálisan forgalmazott 
faanyagot;

 Szervezett megfigyelési intézkedések rendőri szervek és erdőőrök bevonásával, annak 
érdekében, hogy fokozzák az illegális fakitermelés által veszélyeztetett területek 
felügyeletét és védelmét.

 A sajóládi erdő területének heti rendszerességgel megvalósuló felügyelete az 
Aggteleki Park Nemzeti Igazgatósága Természetvédelmi Őrszolgálatának őrjáratai 
révén. A felügyeletet végző őrjáratok információi alapján megfigyeléseket végeznek, 
őrszolgálatot működtetnek és fokozott ellenőrző intézkedéseket alkalmaznak;

 Három sorompó kihelyezése a sajóládi erdő védelmére, a rendszeres használatban lévő 
utak kiindulási pontjánál;

 Egy, a sajóládi erdőért felelős természetvédelmi őr kijelölése 2009 tavaszától, ami 
fokozza a Natura 2000 terület felügyeletének hatékonyságát;

 Hivatalos tájékoztató táblák elhelyezése a sajóládi erdő belépési pontjainál, amelyek 
feltüntetik a Natura 2000 terület határait;

 A magyar kormány, valamint az illetékes regionális közigazgatási szervek és az erdő 
gondnokának közös szervezésében 2009. május 26-án megvalósuló helyszíni 
sajtótájékoztató. A sajtótájékoztató keretében ismertették a térség Natura 2000 
területként történő kijelölésének okait, valamint tájékoztattak a Bizottság által indított 
jogsértési eljárással összefüggésben tervezett intézkedésekről;

 A sajóládi erdőre vonatkozó erdészeti munkaterv felülvizsgálata már folyamatban van 
a 92/43/EGK1 élőhelyvédelmi irányelvben foglalt követelményekkel összhangban. A 
hatóságok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a felülvizsgálat idejére nem 
engedélyezik a fakitermelést. A Bizottságot továbbá arról értesítették, hogy a magyar 
kormány az újraerdősítést is elrendelte a célpopulációk szempontjából szükséges, 
megfelelő változtatásokkal összefüggésben, valamint az erdő élőhelyeinek és biológiai 
sokféleségének védelme érdekében;

 Ami az eddig meghozott kompenzációs intézkedéseket illeti, a magyar hatóságok 
kifejtették, hogy 2009 májusa óta erőfeszítéseket tettek a díszes tarkalepke-
állományok (azaz a terület kijelölésének alapjául szolgáló jelölőfaj) felkutatására, 
valamint potenciális élőhelyük felmérésére. A feltárás kiterjedt a Sajó és a Hernád 
folyók völgyének területére, továbbá vizsgálatokat végeztek annak megállapítására, 
hogy az említett faj fellelhető-e az erdős területeken és az erdőségekben, az élőhely 

                                               
1 HL L 206., 1992.07.22.
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alkalmasságának fényében. A hatóságok arról tájékoztattak, hogy a helyszíni 
vizsgálatok alapján a jövőben szakmai iránymutatások készülnek az élőhelyek 
esetleges fejlesztésére, a természetvédelmi intervenciós intézkedésekre, valamint a 
Natura 2000 hálózaton belül az említett faj számára történő új területek kijelölésére 
vonatkozóan;

 Az erdészeti hatóságok által végzett ellenőrzések során egy hatalmas kiterjedésű, 
keményfás ligeterdő telepítésére alkalmas területet tártak fel Alsózsolca és a sajóládi 
erdő között, amely megfelelő ökológiai (természetes) folyosóként szolgálhatna a 
szükséges fafajtáknak otthont adó és megfelelő felépítésű alsózsolcai erdő, valamint a 
helyreállítandó sajóládi erdő között, ily módon lehetővé téve a ritka díszes tarkalepke-
állomány növekedését.

Következtetések

A Bizottság üdvözli a magyar hatóságok által tett előrelépéseket az erdők védelméhez fűződő 
hatáskörök megerősítése, valamint az illegális fakitermelés megakadályozása érdekében 
végrehajtott intézkedések terén. A Bizottság továbbá örömmel nyugtázza a sajóládi erdőt ért 
környezeti károk orvoslásával összefüggésben tett lépéseket, és különösen az élőhelyvédelmi 
irányelv követelményeivel összhangban már meghozott kompenzációs intézkedéseket.

A Bizottság jelenleg véglegesíti a kompenzációs intézkedések és jogszabályi módosítások 
megfelelőségére és elfogadhatóságára irányuló értékelését. A Bizottság a továbbiakban is 
szoros figyelemmel kíséri a helyzetet, és adott esetben nyomon követési intézkedéseket tesz, 
az élőhelyvédelmi irányelv tiszteletben tartásának biztosítása érdekében.

7. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A Bizottság, az e petícióra adott korábbi válasza kapcsán, a rendelkezésre álló összes 
információ elemzése után úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
258. cikke értelmében indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, mivel nem 
teljesítette a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 92/43/EGK irányelv1 (élőhelyekről szóló irányelv) szerinti kötelezettségeit

Amint a magyar válasz megérkezik, a Bizottság határozatot hoz a következő lépésekről.

8. A Bizottságtól kapott válasz (felülvizsgált változat), beérkezett 2011. június 10-én.

Magyarország az indokolással ellátott véleményre 2011. januárban küldte meg válaszát, 
amely tartalmazta az illegális fakitermelés megakadályozására, a sajóládi erdő kedvező 
ökológiai helyzetének helyreállítására és az illegális szemétlerakóhelyek felszámolására eddig 
hozott és tervezett intézkedésekkel kapcsolatos frissített információkat. A válasz továbbá 
tartalmazza a kompenzációs intézkedéseket magában foglaló, az előzőleg benyújtottnál 
átfogóbb programot. A programban szerepel egy javaslat a Natura 2000 hálózatba való 
jelölésekre, valamint a keletkezett károk helyreállítására vonatkozó és a Natura 2000 hálózat 
általános koherenciájának fenntartását biztosító különféle intézkedések is.

                                               
1 HL L 206., 1992.07.22.
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A Bizottság üdvözli a jelentős mértékű haladást, különösen a kompenzációs intézkedések 
javasolt programja tekintetében, amely megfelelőnek tűnik a keletkezett károk 
helyreállítására. A Bizottság továbbra is szoros figyelemmel kíséri majd a helyzet alakulását.


