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A tervezett madocsai kavicsbányáról 

Tisztelt Madocsai Polgárok! 

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület célja, hogy környezetünk 
állapota ne romoljon, egészségünket minél kevesebb szennyezés és más káros környezeti 
hatás veszélyeztesse, valamint, hogy természeti szépségeinket és értékeinket a jövő 
nemzedékek is láthassák és élvezhessék. Nem mellesleg az élő természet az emberi lét alapja 
is. Nagyon fontosnak tartjuk emellett, hogy az érintett lakosok a környezetük használatával 
kapcsolatos döntésekről, beruházásokról megfelelő és független forrásból származó 
információkkal rendelkezzenek, a döntések előkészítésébe bevonják őket, véleményüket 
meghallgassák és figyelembe vegyék. Ez a legalapvetőbb elvárásunk a hatóságok és az 
önkormányzat felé a madocsai kavicsbánya kapcsán is. 

A Levegő Munkacsoport a céljaival összhangban egyik fontos feladatának tekinti a 
kavicsbányák elleni küzdelmet is. Úgy gondoljuk, hogy ez alapvetően és általánosságban egy 
olyan tevékenység, amely alacsony hozzáadott értékű, viszonylagosan olcsó, kevés 
munkaerőt, innovációt és szaktudást igénylő nyersanyagot termel ki, és amely ezzel szemben 
a természeti erőforrások durva kihasználásával, komoly környezetterheléssel és a környezet 
átalakításával jár. 

Jelenlegi ismereteink szerint a kavicsbányák általában a következő káros hatásokkal járnak. 

1. Nagy kiterjedésű mezőgazdasági területeket használnak fel más célra, és alakítanak át 
véglegesen, egyik legfontosabb természeti kincsünk, a termőföld mennyiségét 
csökkentve ezáltal. Európában a talajok pusztulása 17-szer gyorsabb, mint 
képződésük, ezt az emberi létünk alapját veszélyeztető káros folyamatot erősíti a 
kavicsbányászat. 

2. A talajvíz szintjére gyakorolt süllyesztő hatásuk a szomszédos és távolabbi területeken 
is érvényesül, károsítva ezzel a környező termőföldek minőségét, a természeti 
területek élővilágát. 

3. A bányaművelés után fennmaradó bányató a nagy felszíni párolgás miatt folyamatos 
vízvesztést okoz, amely a termőföld melletti másik nélkülözhetetlen erőforrásunk, a 
tiszta víz mennyiségét csökkenti. 

4. A bányaművelés mind a kitermelés időszaka alatt, mind a művelés felhagyása után 
tájidegen látvány a környezetében, örökre megváltoztatja a táj megszokott arculatát és 
drasztikusan beavatkozik a természetes folyamatokba. 

5. A kavicsbányászat ásványi kincsünk pazarló kitermelése által hátráltatja a bontásból 
származó építőanyagok újrafelhasználására épülő, jóval fenntarthatóbb tevékenységek 
fejlődését. 

6. A kavics szállítása során komoly zajterhelés és légszennyezés következik be. Ha a 
meglévő infrastruktúrát használják erre a célra, akkor annak leromlását, kátyúsodást és 
az utak mentén fokozott terhelést okoznak, az új infrastruktúra-fejlesztés (új utak, 
kikötők stb.) pedig újabb drasztikus környezet-átalakítással, természeti értékeink 
károsításával jár. A szállításnál, kitermelésnél alkalmazott gépek, járművek általában 
dízelüzeműek. A dízelkorom bizonyítottan rákkeltő, az Egészségügyi Világszervezet 
szerint az így kibocsátott részecskéknek nincs olyan alacsony szintje, amely biztosan 
nem károsítja az egészséget. A másik ártalmas légszennyező a nitrogén-oxidok, 
melyek egészségkárosító hatása szintén tömegek halálát okozza Európa-szerte. 
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Fontos megemlíteni, hogy a túlfokozott építőipari és útépítési igények miatt országunk 
jelentősebb folyóinak földtörténeti árterében már eddig is sok kavicsbánya nyílt, főleg, amióta 
a természeti adottságaira jobban vigyázó szomszédos államban betiltották a 
kavicsbányászatot. 

A Levegő Munkacsoport eddig főleg a Pest megye déli részén mértéktelenül elszaporodott és 
a térséget szinte teljesen tönkretevő kavicsbányák környezetvédelmi eljárásaiban lépett fel ez 
ellen a jelenség ellen, de tanácsainkkal támogattuk a Szigetközből hozzánk segítségért forduló 
gazdákat, illetve földet bérlő mezőgazdasági termelőket is. 

2017. december közepén értesültünk madocsai lakosoktól arról, hogy Madocsa külterületén 
közel 139 hektár mezőgazdasági területen akar egy cég kavicsbányát nyitni és azt 42 évig 
működtetni. A fellelhető iratok áttanulmányozása után december 18-án gyors, lényegi 
véleményezéssel együtt bejelentkeztünk a kavicsbánya környezeti hatásvizsgálati eljárásába. 

A beruházó által készíttetett hatástanulmányról fontos elmondani, hogy annak eredményei 
nagyrészt elméleti számításokon, szakirodalmi anyagokon és modellezésen alapulnak. Sajnos 
gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek az előzetes becslések nem képesek kellően 
felkészíteni a lakosságot a rájuk váró gyakorlati hatásokra és változásokra. Bizonytalannak 
találjuk, hogy a bánya maga milyen porszennyezést fog okozni a környéken, továbbá azt is, 
hogy a kavics szállításának milyen hatásai lesznek a településen, illetve környékén. Nem kicsi 
a tét, hiszen napi kb. 110 járműről van szó. A tanulmány azt tartalmazza ugyan, hogy 
Madocsán keresztül a zajvédelmi követelmények miatt nem lehetséges a szállítás, ezért ez a 
földutakon, az 5111-es úton és a 6-os úton történne, de a többi szállítással érintett településsel 
nem foglalkozik, például az említett két út mentén. Szintén fontos megemlítenünk azt a 
tapasztalatot, hogy a hasonló beruházások működése során gyakran nem a környezetvédelmi 
engedély által kijelölt szállítási útvonalakon, hanem különböző okok miatt más útvonalakon, 
így sokszor településeken keresztül is történik szállítás. Hiányosságnak tartjuk, hogy a 
modellezés alapján megállapított levegőszennyezési vizsgálat nem terjed ki a telephely 
szomszédságában és a szállítási útvonalak melletti termőföldeket érintő szennyezés hatására 
sem. A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre gyakorolt hatásokat a Natura 2000 
hatásbecslés felületesen és hiányosan tárja fel, például nem vizsgálja a kikötőépítés 
természetre gyakorolt hatásait, melyet véleményünk szerint nem lehet szétválasztani a 
bányától és külön eljárásban vizsgálni. Helyszíni bejárást a vegetációs időszak végén 
végeztek, mely számos védett jelölőfaj megfigyelését lehetetlenné teszi. 

Sajnos a hatástanulmányok általános jellemzője, hogy a jogszabályokban meghatározott 
határértékekhez képest becsüli meg a környezeti hatásokat, és arra kevésbe helyez hangsúlyt, 
hogy azt mutassa be, hogy a korábbi helyzethez képest miként változik a környezet állapota. 
Elképzelhető így olyan eset, hogy a zajterhelés a határértéken belül marad ugyan, de a korábbi 
zaj többszöröse lesz, ami igen jelentős gyakorlati hatással jár. 

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a fentiek a mi véleményünket, álláspontunkat 
tartalmazzák, amelyet a helyi lakosság kérése alapján fogalmaztunk meg azért, mert így talán 
több szempontot is megismerhetnek.  

Budapest, 2018. február 28. 

 


