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TISZTELT MADOCSAI LAKOSOK! 
 

A Pécsi Bányakapitányságnál BA/V/1804/2020. ügyszámon folytatott, a Madocsa település 

külterületén fekvő 019/5, 019/19, 019/22, 019/58, 037/16, 037/22, 037/34, 041/30, 044/75 

helyrajzi számú ingatlanokat érintő területre vonatkozó ásványi nyersanyag-kutatási műszaki 

üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás kapcsán az alábbiakról 

tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot: 

 

1. Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2018.(IV.04.) 

határozatával a helyi népszavazásra benyújtott „Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község 

közigazgatási területén homok- és kavicsbánya létesüljön?” kérdésről (a továbbiakban: 1. 

kérdés), valamint az 53/2018.(IV.04.) határozatával az „Akarja-e Ön, hogy Madocsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza a 

kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását illetve fektetését Madocsa 

közigazgatási területén?” kérdésről (a továbbiakban: 2. kérdés) helyi népszavazást rendelt 

el. 

A 2018. június 10. napján megtartott helyi népszavazás eredménye az alábbiak szerint 

alakult: 

Az 1. kérdés tekintetében a 

• a szavazásra jogosult választópolgárok száma.  1571 fő 

• szavazóként megjelent választópolgárok száma:  1207 fő 

• érvényes szavazatok száma:    1202 db 

• „IGEN” szavazatok száma:        23 db 

• „NEM” szavazatok száma:     1179 db  

volt. 

A 2. kérdés tekintetében  

• a szavazásra jogosult választópolgárok száma.  1571 fő 

• szavazóként megjelent választópolgárok száma:  1207 fő 

• érvényes szavazatok száma:               1199 db 

• „IGEN” szavazatok száma:     1156 db 

• „NEM” szavazatok száma:        43 db 

volt. 

A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy Madocsa lakossága nagy arányban 

utasította el a tervezett homok- és kavicsbánya nyitását, és kérte a területrendezési eszköz 

módosítását a bányászati tevékenység tiltása tekintetében. 

 

2. A 2. kérdésben született eredmény a Képviselő-testület részére döntési kötelezettséget 

keletkeztetett, ennek megfelelően Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: HÉSZ) 2019. január 1. napjától hatályos 7. (4) bekezdése kimondja, hogy a 

beépítésre szánt terület építési övezeteiben bányászati tevékenység nem végezhető. A 

HÉSZ 2019. január 1. napjától hatályos 12/A. §-a kimondja, hogy a beépítésre nem szánt 

terület övezeteiben bányászati tevékenység nem végezhető. 

A hatályos jogszabály, a HÉSZ alapján – amely vonatkozó rendelkezéseinek módosítására 

sem a Képviselő-testület munkatervében foglaltak, sem azon kívüli intézkedések keretében 

nem kerül sor – Madocsa közigazgatási területén bányászati tevékenység végzése nem 

megengedett, így az ásványi nyersanyag-kutatási műszaki üzemi terv esetleges 

jóváhagyását követően, annak ellenére sem végezhető a településen bányászati 

tevékenység. 
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3. A fenti hivatkozási számú eljárás kérelmezőjének képviselője, Vass Péter, aki korábban a 

BET-BAU Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) – a jelen kérelmező jogi személy 

egyetlen tagja – képviseletében „Madocsa-homok, kavics” védnevű (KTJ: 102716934) 

homok- és kavicsbánya létesítése iránt indított eljárást, nyilvános fórumokon, 

dokumentáltan kijelentette, hogy a népszavazás bányalétesítést elutasító eredménye esetén 

eláll a bányanyitás szándékától és Madocsa közigazgatási területén bányászati 

tevékenységet nem kíván végezni. A kérelmező képviselője fenti nyilatkozatával szemben, 

a település lakosságának a bányanyitást elutasító egyértelmű akaratát és a helyi jogszabályt 

semmibe véve nyújtotta be fenti hivatkozási számú kérelmét, amely megvalósítja a 

rosszhiszemű és rendeltetésellenes joggyakorlást. 

 

4. A Pest Megyei Kormányhivatal a 2020. március 9. napján kelt, PE/KTFO/301-2/2020. 

számú másodfokú döntésével a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási 

Hivatalának TO-04G/80/00056-196/2018. számú, „Madocsa-homok, kavics” megnevezésű 

területen tervezett bányászati tevékenység megkezdése, bányatelek létesítése ügyében 

hozott elsőfokú határozatát megsemmisítette. E másodfokú döntés véglegessé vált, a 

határozattal szemben közigazgatási per nem indult. 

A Pest Megyei Kormányhivatal e döntése is alátámasztja, hogy a bányalétesítés 

jogszabályi feltételei nem állnak fenn. 

 

Fentieket mind a Bányakapitányságnak, mind a bányavállalkozónak hivatalos levélben 

megírta az önkormányzat. 

 

5. A Bányakapitányság az eljárás során azzal kereste meg a jegyzőt, hogy szakhatósági 

állásfoglalását adja meg. A jegyző a szakhatósági hozzájárulást nem adta meg, mivel 

a létesítmény vagy tevékenység a helyi építési szabályzatban meghatározott 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett sem felel 

meg. 

 

6. A Bányakapitányság a 2020. szeptember 10. napján kelt, BA/V/1804-114/2020. számú 

határozatával a bányavállalkozó fenti területre vonatkozó ásványi nyersanyag-kutatási 

műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmét – a jegyző szakhatósági állásfoglalását 

figyelembe véve – elutasította. Az elutasító határozat megtekinthető a polgármesteri 

hivatalban és Madocsa község honlapján, valamint facebook-oldalán. 

 

7. A Képviselő-testület 2020. szeptember 10-én megbeszélést folytatott Süli János miniszter 

úrral. A megbeszélés során mindkét fél a korrekt megoldások megkeresésére törekedett. 

Az egyeztetésen szó esett a miniszter úr által korábban említett alternatív kavicsnyerő 

lehetőségekről, amelyeket részletesen megbeszéltünk. Ennek kapcsán érveinkkel 

alátámasztva nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy a bányanyitást – mind állami, mind 

magántulajdonú bánya esetén – ellenzi a lakosság és az önkormányzat. Miniszter úr 

elmondta, hogy vizsgálják a más helyszínről való kavicsnyerési lehetőséget, nem 

feltétlenül a madocsai kavicsbánya megnyitásával kívánják kielégíteni az igényeket. 

Hangsúlyozta, hogy a Paks II. megvalósításához szükséges sódert azonban mindenképpen 

elő kell teremtenie az államnak, ezek felkutatásán jelenleg is dolgoznak. 

A bánya-ügy mellett az önkormányzat és a PIP Kft. közötti együttműködési megállapodás 

közeljövőben történő megkötéséről is szó esett, amelyet a felek közösen töltenek meg 

tartalommal (fejlesztések tekintetében).  

 

Madocsa, 2020. szeptember 30. 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 


