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Dakar: a természetvédő rally? 
 
 
A Dakar rallyt Budapestre és olyan magyarországi helyszínekre is tervezik, 
amelyek korábban katonai lőterek voltak, ma már azonban természetvédelmi 
területek. Ezeket az Európai Unió hivatalosan is közösségi jelentőségű 
természetvédelmi területté nyilvánította. A környezetvédelmi hatóságok április 
7-én, illetve 14-én adták ki az engedélyt, azonban ezek csak 15 nap elteltével 
válnak jogerőssé, ha addig senki nem fellebbezi meg. Tehát a verseny 20-ára 
tervezett indítása csak a törvények megszegésével lehetséges. 
A Levegő Munkacsoport, a győri Reflex Környezetvédelmi Egyesület, valamint 
a veszprémi Csalán Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeken a 
területeken olyan ritkaságok találhatók, mint a Szent István-szegfű, amely 
csak Magyarországon fordul elő és állományának 60 százaléka a várpalotai 
lőtéren található. Ám a homoki kikericsnek (Colchicum arenarium) és az állatok 
közül a magyar futrinkának (Carabus hungaricus) is a hazai populáció 
kiemelkedően nagy hányada él a két lőtéren.  
Ahogy azt már majdnem mindenki tudja, a 2008-as Dakar rallyt a 
terrorveszély miatt nem rendezik meg az eredeti helyszíneken. A szervezők 
idén Közép-Európába telepítették át a versenyt, egészen pontosan 
magyarországi és romániai helyszíneken kerül megrendezésre a futam, amely 
április 20-án rajtol Budapestről. A kiírás szerint gyorsasági szakaszok csak 
olyan honvédségi katonai lőtereken lesznek, amelyek rendszerint hasonló 
rendezvények színterei, és csak a már meglévő utakat használhatják a 
versenyzők. A honlapokról és a különböző sajtóhírekből csak az nem derül ki, 
hogy ezeket az értéktelennek beállított katonai lőtereket az uniós csatlakozás 
utáni években természetvédelmi területté nyilvánították. 
A 2004-es csatlakozáskor az EU természetvédelmi vonatkozású előírásait is át 
kellett vennie Magyarországnak. Ennek a jogharmonizációs folyamatnak az 
eredményeképpen került hazánkban is kijelölésre az uniós ökológiai hálózat, a 
Natura 2000. A magyarországi területek az országnak csaknem 21 százalékát 
fedik le, ami nagyjából megegyezik az uniós átlaggal. A 27 ország szárazföldi 
területének szintén körülbelül 20 százaléka tartozik a hálózatba, jelentős 
országonkénti eltérésekkel. A rally hazánkban két olyan lőteret is érint, 
amelyeket az unió hivatalosan is közösségi jelentőségű természetvédelmi 
területté nyilvánított.  
A katonai lőterek azért kerülhettek be a hálózatba, mert a civil lakosság előli 
elzártság és a viszonylagos háborítatlanság egy sor ritka, veszélyeztetett állat- 
és növényfaj fennmaradását eredményezte. A várpalotai és a táborfalvi 
lőtereken megtalálhatók uniós és hazai védelmet is élvező élőhelytípusok, 
növény- és állatfajok. Ilyen például a magyar gurgolya (Seseli leucospermum), 
Szent-István szegfű (Dianthus plumarius regis-stephani), tavaszi hérics 
(Adonis vernalis), kövér daravirág (Draba lasiocarpa), vitézkosbor (Orchis 
militaris) pókbangó (Ophrys sphegodes), havasi cincér (Rosalia alpina), nagy 
hőscincér (Cerambix cerdo), rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), és még 
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hosszan sorolhatnánk. A csak Magyarországon előforduló Szent István-szegfű  
állományának 60 százaléka található a várpalotai lőtéren, de a homoki 
kikericsnek (Colchicum arenarium) és az állatok közül a magyar futrinkának 
(Carabus hungaricus) is a hazai populáció kiemelkedő hányada él a két lőtéren.  
A Google térképnéző programjában már fel van tüntetve a rally pontos 
útvonala. A táborfalvi terület térképével összevetve jól látható, hogy a kijelölt 
versenypálya nagy része a védett területen halad keresztül, a rajt és a 
látogatóknak kijelölt helyszínek közvetlenül a védett terület peremén vagy a 
védett területen belül lesznek kialakítva. Bár a várpalotai helyszínen már 
valóban rendeztek rallykat, de ez nem indokolhatja az újabb jogsértést. Nem 
igaz viszont a szervezők állítása, hogy a táborfalvi lőtéren is voltak már ilyen 
események.  
Az uniós jog értelmében a rendező megtarthatja a versenyt, ha 
hatásvizsgálattal előzetesen bizonyította, hogy az nem jár a területek és a 
védett értékek sérülésével, pusztulásával. A szervezők valószínűleg törekedni 
fognak arra, hogy bizonyítsák: a verseny nem szélesíti ki a meglévő utakat, az 
autók nem térnek le a pályáról, a nézők pedig nem hagyják el a nekik kijelölt 
területeket.  
Kérdés, hogy ez mennyire valószínű, illetve hogy ezt ki hiszi el nekik. De a 
hivatalos hazai természetvédelem gyengekezűsége és beruházókkal szembeni 
előzékenysége már többször bizonyította, hogy sok minden lehetséges. 
Bárhogy is alakul, az azért elgondolkodtató, hogy nem egészen két héttel a 
verseny előtt még mindig úgy néz ki, hogy Magyarországon lehet Dakar rallyt 
rendezni uniós természetvédelmi területeken.  
 
Budapest, 2008. március 31. 
 
Lenkei Péter 
a Levegő Munkacsoport Környezet Tanácsadó Irodájának vezetője 
 
 
Google maps link a Táborfalvi gyorsasági szakaszhoz: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&msid=101021565871522343748.
0004488c6e5bcb573f18d&ll=47.141161,19.290619&spn=0.20924,0.515671&z=11 
 
A védett területek kódjai: 
Várpalota: HUBF20001, Keleti-Bakony, Táborfalva: HUDI20051, Turjánvidék 
 
Az uniós védetté nyilvánítási rendelet: 
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/downloads/Natura_jogszabalyok/Pannon_biofoldrajzi_
regio_jegyzeke.pdf 
 
A Natura 2000-rel kapcsolatos további hazai jogszabályok: 
http://www.natura.2000.hu/index.php?p=magyarjog&nyelv=hun 
 
Az eseményt anyagilag támogatja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a 
Magyar Turizmus Zrt. Védnökök Hagyó Miklós, Dr. Ujhelyi István, Dr. Tóth Gábor. 
 
További linkek: 
http://www.centraleuroperally.com/index_CERus.html 
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http://www.dakar.hu/centraleuroperally/ 
http://rally.itthon.hu/index.php?lang=hu 


