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Durvul a kavicsbánya-dömping 

 
„Ha ez így folytatódik, lassan egész Pest megye egy nagy vizesgödör 
lesz.” Így idéztük közgazdász munkatársunk látnoki szavait 2007. májusi 
cikkünkben. 

A Levegő Munkacsoport részt vesz a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által közzétett, kavicsbánya-nyitási 
engedélykérelmekkel kapcsolatos előzetes vizsgálati dokumentációk és 
hatásvizsgálatok véleményezési eljárásában. Ezek azonban mára már úgy 
felszaporodtak, hogy nem győzzük valamennyit követni. 

A környezetvédelmi engedély megadhatósága tekintetében döntő annak az 
önkormányzatnak a véleménye, amelynek közigazgatási területén van a kijelölt 
bányatelek, vagyis csak az érintett önkormányzat jóváhagyásával lehet megadni a 
környezetvédelmi engedélyt, ha egyéb környezetvédelmi akadály nem áll fenn. 
(Rendszerint fennáll…) Ezért sokkhatásként ért minket, amikor már harmadszor 
találkoztunk a környezetvédelmi hatóság olyan végzésével, miszerint az előzetes 
vizsgálati eljárást felfüggeszti az illető önkormányzat helyi építési szabályzatának 
az érintett területre vonatkozó módosításáig. A felfüggesztés rendszerint egy évre 
szólt. 

Ez történt  

• 2007 októberében Bugyi nagyközség külterületén a 0110/1-24, 0115/1-
23, 0118/3-5, 0120/1-22, 0120/31-43 helyrajzi számú ingatlanokon 
összesen 144 hektár területen tervezett bányanyitási kérelem kapcsán, 

• 2007 novemberében Bugyi nagyközség külterületén, a Szittyó csatorna 
mentén létesítendő 50 hektár területen tervezett bányanyitási kérelem 
kapcsán, és 

• 2008 januárjában Majosháza község külterületén a 054 helyrajzi számú, 
180 hektáros területre vonatkozó bányanyitási kérelem kapcsán. 

Az eljárás felfüggesztésére azért volt „szükség”, mert az illetékes önkormányzatok 
határozottan ellenezték a kérelmezett kavicsbányák megnyitását, kijelentve, hogy 
helyi építési szabályzatuk nem engedi közigazgatási területükön további 
kavicsbányák nyitását. 

Tapasztalataink szerint ezt a nyilatkozatot minden esetben lakosságuk teljes 
egyetértésével tették az önkormányzatok.  Tavaly júniusi cikkünkben 
beszámoltunk arról, hogy a Bugyi X. számú kavicsbánya nyitási kérelmével 
kapcsolatban a lakosság drámai hangvételű, szenvedélyes tiltakozására került sor 
a hivatalos közmeghallgatáson. Bugyi Nagyközség Önkormányzata többszöri 
fellebbezéssel küzdött ez ellen a bányanyitás ellen. Sajnos, veszített, mert a 
bánya megnyitását ennek ellenére a másodfokú hatóság engedélyezte a 
bányavállalkozó szívós fellebbezései hatására… 
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Majosháza Község Polgármesteri Hivatalának jegyzője képviselő-testületi 
nyilatkozatokra, valamint a község hatályos helyi építési szabályzatára hivatkozva 
egyeztető tárgyaláson is határozottan ellenezte az újabb kavicsbánya 
engedélyezését. 

Levegő Munkacsoport részt vett a fenti ügyekkel kapcsolatos véleményezési 
eljárásokban, és véleményezésével, fellebbezéseivel, állásfoglalásaival szintén 
határozottan ellenezte a bányanyitási kérelmek megadását. 

A Majosháza 054. helyrajzi számú területére vonatkozó eljárás felfüggesztését 
megfellebbeztük. Az egyeztető tárgyalásokon teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a 
beruházók azzal a szándékkal kérik az eljárás felfüggesztését, hogy az egy év 
felfüggesztési idő alatt valamilyen módszerrel rábírják az önkormányzatokat arra, 
hogy oldják fel az új bányanyitás tilalmát helyi építési szabályzatukban. Ezt a 
szándékot a Levegő Munkacsoport felháborítónak tartja. 

Hasonlóképpen felháborítónak tartottuk és szintén megfellebbeztük a 
Kiskunlacháza  IX. számú homok-kavicsbánya környezetvédelmi engedélyét is, 
többek között olyan okból, hogy azt Kiskunlacháza nagyközség helyi építési 
szabályzatának ellenére lett megadva. Bejelentkeztünk Bugyi nagyközség, 
valamint Majosháza község településrendezési tervének és helyi építési 
szabályzatának  véleményezési eljárásába is. 

A megjósolt „vizesgödör” pedig egyre nagyobb lesz… 

 

Budapest, 2008. február 28. 

 
Schnier Mária  
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 


