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Tolna Megyei Kormányhivatal    Budapest, 2017. december 18. 
Szekszárdi Járási Hivatala       71/2017 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
 
 

Tárgy: A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület 
ügyféli véleményezése a BET-BAU Kft. által készíttetett 
„Madocsa-homok, kavics” elnevezésű területen tervezett 
bányászati tevékenység megkezdése, bányatelek létesítése 
tárgyú környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban 
A tárgyban benyújtott kérelem és dokumentáció ügyszáma: 
TO-04G/80/03238-1/2017 
 

 
Tisztelt Környezetvédelmi Hatóság! 
 
 
A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület kéri tárgyi ügyben ügyféli 
jogállásának elismerését. Kérésünket a levelünkhöz csatolt Alapszabályunkkal és 
szervezetünk törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló Kivonattal támasztjuk alá. 
 
Előre bocsátjuk, hogy a kavicsbányák nyitását többek között az alábbi okok miatt ellenezzük: 

 nagy kiterjedésű mezőgazdasági területeket szüntetnek meg; 
 a talajvíz szintjére gyakorolt süllyesztő hatásuk a szomszédos és távolabbi területeken 

is érvényesül, károsítva ezzel a környező termőföldek minőségét és a 
természetvédelmi területek élővilágát; 

 tájvédelmi okokból: a bányaművelés mind a kitermelési időszaka alatt, mind a 
művelés felhagyása után tájidegen látvány a környezetében; 

 fenntarthatósági okokból: a kavicsbányászat ásványi kincsünk pazarló kitermelése 
által hátráltatja a bontásból származó építőanyagok újra felhasználása iparágának 
fejlődését. 

 
Tárgyi kavicsbánya-nyitás kérelmezője közel 139 hektár földterület megsemmisítésével 
42 évig tervezi működését, melynek eredményeképpen – a bizonytalan rekultivációval és 
tájrendezéssel némiképpen mérsékelve a felszíni kiterjedést – több mint 20 méter mélységű 
tavat szándékozik létrehozni. Ennek talajvíz csökkentő távhatása igen jelentős lenne. 
 
Ahogyan a folyamatos rekultiváció tervezésével nem foglalkozott a vizsgálat, elhanyagolta a 
szállítási alternatívák hatásait is. A tervezett szállítási útvonal-változatoknak sem a szárazföldi 
változatok, sem a vízi úti változatok környezetére, a szomszédos területekre, azok 
használatára való hatásával a vizsgálat nem foglalkozik megfelelően. 
 
A terv volumenére való tekintettel feltétlenül szükségesnek tartjuk környezeti hatástanulmány 
készítésének előírását, mely részletesen foglalkozik a tervezett tevékenység tágabb 
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hatásterületének felmérésével, a hatásterület jelenlegi állapotával, használatával. 
A tágabb térség használatának ismertetése akkor is szükséges, ha a kavicsbányászati 
tevékenység engedélyezésének kérelmezői a feltételezett hatásterület nagyságát a 
tanulmányban – szokás szerint – minimalizálni igyekeznek. A 42 évig tervezett bányászati 
tevékenység ugyanis nem várt további hatásokat idézhet elő távolabbi környezetében is. 
 
Ezért kérjük a tisztelt Környezetvédelmi Hatóságot, hogy környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeit szíveskedjék megállapítani, és a annak elkészülte és közzététele után a 
szükséges közmeghallgatást megtartani az érintett telektulajdonosok postai úton történő 
értesítését követően. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
   Lukács András elnök meghatalmazása alapján: 
 
 
       Schnier Mária 
           tematikus projektvezető 
 
 
Mellékelve: 
– a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület Alapszabálya (másolat) 
– a Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület törvényszéki nyilvántartásban 
fennálló adatairól szóló Kivonat (másolat) 
 


