
„Ha ez így folytatódik, lassan egész Pest megye egy nagy vizesgödör lesz…” 
 
Ez a – költői túlzást tartalmazó – mondat a Levegő Munkacsoport környezeti szempontból 

káros támogatásokról tartott konferenciáján hangzott el. 
Az aggodalomnak azonban van alapja. Majosháza, Dunavarsány, Délegyháza, Bugyi, 

Áporka és Kiskunlacháza térségében körülbelül 1300 hektárnyi bányató található. Számukat 
és területfoglalásukat jelentősen növelni fogják a jelenleg működő homok- és kavicsbányák, 
valamint a már engedélyt kapott és megnyitásra várók. Ilyen lesz például Ócsa III. homok-
kavicsbányája is. 

Senki ne gondolja, hogy a Duna-Tisza közötti Alföldünkből amolyan „Ezer-tó-országa” 
lehet. A bányászat után visszamaradt kavicsbányatavak mesterségesek, és a hatástanulmá-
nyokban ígért és a környezetvédelmi engedélyekben előírt rekultiváció eredményeképpen sem 
közelítik meg a természetes tavak állapotát. Ezzel szemben megszüntetnek és veszélyeztetnek 
természetes élőhelyeket, termőterületeket. 

A térség települései már szembesültek a működő és felhagyott kavicsbányák káros hatása-
ival. A Bugyi X. kavicsbánya környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatban rendezett közmeg-
hallgatáson drámai módon nyilvánult meg a község lakosságának tiltakozása. 

Az új kavics-és homokbányák nyitását általában az alábbi okok miatt ellenzi a lakosság és 
a Levegő Munkacsoport is: 

• a termőföld, szántó területek csökkenése; 
• talajvízre gyakorolt hatás (szabad víztükör megjelenése fokozott párolgással); 
• a szállítással járó környezetszennyezés lakott területek, termőföldek és természeti 

területek közelében; 
• tájvédelmi szempontok; 
• a bontásból származó építőanyagok másodlagos felhasználására szakosodó, újra-

hasznosító iparág fejlődésének gátlása; 
• meg nem újuló nyersanyag felélése;  
• a környezeti károkkal nem arányos gazdasági hasznok. 

A fent felsoroltak közül a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretén belül természetesen 
csak az első négy okkal lehet foglalkozni, a többi szempont mérlegelésével sajnos még adós a 
nemzetgazdaság.  

A Levegő Munkacsoport már korábban levelezést folytatott a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériummal ezekről a szempontokról, egyebek mellett sürgetve a bontásból származó 
építőanyagok másodlagos felhasználására szakosodó iparág támogatását. 

A Bugyi 0110/1-24, 0115/1-23, 0118/3-5, 0120/1-22 és 0120/31-43 helyrajzi számú külte-
rületi ingatlanjain létesítendő újabb bánya 144 hektár területet foglalna el, és 30 évig folyama-
tosan évente 600 ezer tonna homokot és kavicsot termelnének ki belőle. A kiszemelt terület 
Bugyi település belterületétől 1,8 kilométer, Dabastól 9, Ócsától 12,6 kilométer távolságra 
van. 

A Levegő Munkacsoport az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a kitermelés terve-
zett volumene, a térségben már meglévő bányatavak és a már engedélyezett egyéb, működő és 
megnyitásra váró bányák sokasága miatt a lakossági követelésekkel összhangban ellenezte az 
újabb bánya megnyitásának engedélyezését. 
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