
Balatonhenye: Nem lesz bánya a nemzeti parkban 
 
 

A helyi lakosok tavaly májusban egy közzétett hirdetésből értesülhettek arról, hogy a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park területén található balatonhenyei kőbányát újból meg kívánják nyitni, és a 
korábbi évi 1000 tonna kitermelt mészkőmennyiség helyett évente 200 000 tonna (!!!) kőtömeget 
szeretnének kibányászni. A követ a Nemzeti Park területén keresztül (Balatonhenyén, Monoszlón és 
Zánkán át a Balaton parti 71-es utat használva Balatonszentgyörgyig, illetve a Balatonhenye és 
Monoszló között megépítendő út elkészültéig a szokásos Balatonhenye–Köveskál–Kővágóörs– 
Révfülöp–Balatonszentgyörgy útvonalon) 6,5 percenként közlekedő 27 tonnás (illetve 40 tonna 
össztömegű) kamionokkal akarták szállítani Balatonszentgyörgyre. Az üzemeltetést 2019-ig 
tervezték. A bánya a működést 2006 augusztusában akarta megkezdeni. Az előzetes környezeti 
hatástanulmány szerint sem a balatonhenyeiek, sem a többi falu lakója, sem a környezetünk 
(vízbázis, levegő, utak és épületek, növények és állatok) nem szenvedtek volna el számottevő káros 
hatást. 

A falvak lakossága és a civil szervezetek azonban másképp vélekedtek a beruházásról. A bánya 
nem csak természeti értékeket veszélyeztetett volna, hanem hatalmas kamionforgalmával a 
környéken élők egészséges környezethez való jogát is. Így a Levegő Munkacsoport ügyfélként 
lépett be a környezetvédelmi engedélyezési eljárásba, és szakmai tanácsokkal látta el a környék 
civil szervezeteit és a lakosságot. 

2007. szeptember 19-én az illetékes Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség az 
előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésére álló adatok alapján elutasította a Kolorkő 
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bányanyitási kérelmét. Az indoklásból idézünk néhány 
mondatot: 
„Balatonhenye Község területére vonatkozóan nincs hatályban helyi építési szabályzat, illetőleg 
szabályozási terv” 
„Balatonhenye 089/8 hrsz.-ú ingatlant a Balaton Törvény 4. számú melléklete védett 
természetvédelmi-, valamint ökológiai rehabilitációs övezetbe sorolja.” 
„A bányából a kitermelt követ olyan útvonalon szállítaná ki a bányászat jogosultja, amely teljes 
mértékben zavarná a térségbe tervezett kerékpárút nyomvonalát, ezzel a térség turisztikai értéke 
kerülne veszélybe.” 
„a terület és a környező ingatlanok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képező, védett 
természeti területek” 
„Az ingatlan és környezete (…) európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület 
(…) kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület.” 
„üdülőkörzet területén bányanyitás csak rendkívüli értékű, az ország más területén föl nem lelhető 
ásványi kincs lelőhelyén engedélyezhető. A henyei bánya esetén ez nem áll fenn.” 
„a tevékenység jelentős és meg nem szűnő új tájsebet okozna a védett területen” 

A határozat szigorú és igen alapos indoklása után a kérelmező cég vélhetőleg eláll bányanyitási 
szándékától. A helyi lakosság fellélegezhet, a páratlan természeti értékek és a táj megmenekül, hogy 
unokáink is élvezhessék. 
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