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Az egész folyamat tudomásunk szerint 

2014-ben kezdődött el, amikor is egy 

vállalkozó kutatási műszaki tervek 

alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivataltól engedélyt kapott 

arra, hogy ásványi anyagok után 

kutasson Madocsán 1 évig. Akkor még 

nem sejtette a község, hogy milyen 

hátrányokkal jár, mekkora negatív 

hatásokat eredményezhet egy bánya 

létesítése. Nem tudhatta a falu népe mi 

vár majd rá az elkövetkező években. A 

Bet-Bau Kft. 2017. júliusában már az 

önkormányzatot is megkereste 

településrendezési terv módosítása 

céljából, melyre a Képviselő-testület 

válasza először - a 

földtulajdonosoknak megrendezett 

fórum tartása után - engedélyező volt. 

Miután jobban átgondolta a lakosság, 

több száz aláírással tiltakozva jelezte, 

hogy nem kívánnak Madocsán bányát 

látni. Az önkormányzat a lakosság 

tiltakozásának hatására visszavonta a 

földek átminősítéséről hozott döntését, 

és érdemet szerezve a lakosság 

akaratának, innentől azt képviselte, 

hogy ne legyen bánya Madocsán. A 

Bet-Bau Kft. 2017. novemberében 

benyújtotta a Tolna Megyei 

Kormányhivatalhoz a „Madocsa-

homok, kavics” elnevezésű 

hatástanulmányát, és megindította a 

kavicsbánya környezetvédelmi 

eljárását. Madocsa Község 

Önkormányzatának jegyzője 2017-ben 

nyilatkozott a kormányhivatali eljárás 

során, hogy a bánya létesítése nincs 

összhangban a településrendezési 

eszközökkel. 2018. március 2-án 

lakossági fórumot kezdeményezett a 

ma már Madocsáért Környezetvédelmi 

és Kulturális Értékőrző Egyesület 

néven ismert környezetvédelmi 

szervezet több madocsai lakossal 

közösen. 2018. március 5-én Madocsa 

megmutatta a Bet-Bau Kft.-nek, hogy 

a település nem akar bányát. Az 

eszközök között szerepelt a polgári 

engedetlenség és a hangos tiltakozás, 

melynek során a Bet-Bau Kft. 

képviselői és az általuk idehozott 

média meg sem tudott szólalni, így 

céljuk végezetlen távoztak a 

helyszínről. 2018. május 14-én 

Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete egy határozatot 

hozott, melyben elutasított minden, a 

bánya kialakításával kapcsolatos 

tevékenységet. 2018. május 24-én 

tartotta az eljáró Környezetvédelmi 

Hatóság a bányával kapcsolatos 

közmeghallgatást, melyen a vállalkozó 

az alábbi ígéretet tette: „Amennyiben a 

népszavazás úgy dönt a faluban, hogy 

nem szeretnék, akkor a Bet-Bau Kft. 

vissza fog lépni!” Ezt így utólag látva 

és tapasztalva a vállalkozó az ígéretét 

megszegte, és megszegi a mai napig 

folyamatosan. Ugyanezen év június 

10-én a lakosság a helyi népszavazás 

útján elsöprő erővel megmutatta, hogy 

nem járul hozzá a bánya 

kialakításához. Az igen magas, 76%-os 

részvételi arány mellett a két kérdésre 

beérkező válaszok 98%-a és 96%-a a 

bánya kialakítása ellen volt. A 

lakosság akaratának megfelelő 

szabályozás 2018-tól a település Helyi 

Építési Szabályzatában is megjelenik, 

a következő módon, „A beépítésre nem 

szánt terület övezeteiben bányászati 

tevékenység nem végezhető”.  A 

hatósági eljárás során a 

rendelkezésünkre álló időben Madocsa 

Község Önkormányzata kéz a kézben 

a lakossággal és a Madocsáért 

Egyesülettel folytatta a védekezést. 

Ennek során a hatásvizsgálatban sok 

hiányosság került felfedésre 

környezetvédelmi, természetvédelmi 

és társadalmi szempontból. Végül 

2018. év végén a Tolna Megyei 

Kormányhivatal az engedélyt megadta 

a bánya létesítésére, de Madocsa 

Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, a Madocsáért 

Egyesület, Bölcske Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, és 

magánszemélyek is fellebbeztek a 

döntés ellen. A Pest Megyei 

Kormányhivatal a fellebbezés indoka 

alapján 2020. március 11-én 

megsemmisítette a bánya létesítését 

engedélyező elsőfokú határozatot. Ezt 

követően a beruházó azonnal újra 

kezdte az egész engedélyeztetési 

eljárást elölről, ezúttal Bet-Kavics Kft. 

néven. 2020. júliusában a 

Bányafelügyeletnél új eljárást indított 

nyersanyag kutatás céljából 

„Madocsa-Kelet” néven. A 

védekezésben megint csak az egység 

volt tapasztalható, a lakosság kiállt a 

jogaiért és a faluért. Madocsa Község 

aljegyzője - mint megkeresett 

szakhatóság - állásfoglalásában 

kiemelte, hogy a bánya létrehozása 

több okból kifolyólag is sérti Madocsa 

érdekeit. Így első körben úgy tűnt, 

ennek az állásfoglalásnak az 

eredményeképp megint sikeres a 

védekezés, azonban a vállalkozó most 

már ügyvédet fogadva megtámadta a 

döntést, és perbe szállt. Ekkor a 

Madocsáért Egyesület által korábban 

megbízott ügyvédet az önkormányzat 

és magánszemélyek is megbízták. Az 

ügyvéd a mai napig ellátja a bányával 

kapcsolatban a képviseletet. Egyszerre 

két per is folyamatban volt, melyek 

közül az egyik a mai napig tart. A 

2021-2022-es évek pereskedéssel 

teltek. A 2022. év végén újra 

támadásba lendült a Bet-Kavics Kft, 

harmadik alkalommal „Madocsa I. – 

átmeneti törmelékes nyersanyagok” 

néven új környezetvédelmi eljárást 

kérelmezett a Tolna Megyei 

Kormányhivatalnál. Mint azt tudni 

STOP KAVICSBÁNYA! STOP KAVICSBÁNYA! 
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MADOCSA TOVÁBBRA SEM ELADÓ!  

STOP KAVICSBÁNYA! 

AZ ÖSSZEFOGÁSNAK NINCS 

ALTERNATÍVÁJA! 
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 lehet, csak a név változik, a tartalom 

nem, és a céljuk ugyanaz, az értékes 

termőföldeken – mely sok helyi gazda 

megélhetését biztosítja – bányát 

akarnak létrehozni. A Képviselő-

testület 2022. december 19-én kiadott 

nyilatkozatából világosan látszik, hogy 

a bánya és a hozzá kapcsolódó 

létesítmények szinte valamennyi, a 

vonatkozó jogszabályok által is 

vizsgálni rendelt vonatkozásban 

jelentős és káros hatással lenne az 

érintett terület természeti, környezeti, 

táji és kulturális értékeire, a terület 

lakosságára, ezért a környezetvédelmi 

engedély iránti kérelem elutasítását 

szorgalmazza. Madocsa Község 

Önkormányzata a továbbiakban is ezt 

az álláspontot képviseli, és kéri a 

Tisztelt Lakosságot, hogy maradjon 

végletekig erős, elszánt és kitartó!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete továbbra is az 

Önök érdekeit szem előtt tartva a 

Madocsáért Egyesület, és Bölcske 

Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének támogatásával küzd azért, 

hogy ne legyen bánya Madocsán, 

szeretett községünkben. Ezért kérünk 

Mindenkit, hogy a Tolna Vármegyei 

Kormányhivatal által szervezett 2023. 

február 16-án 17:00 órától Madocsa 

Faluházában megtartandó 

közmeghallgatáson vegyen részt, és 

észrevételeivel szólaljon fel az eljárás 

elutasításának érdekében.  

Fogjunk össze, álljunk ki közösen 

érdekeink mellett és védjük meg 

értékeinket, a kiváló minőségű 

termőföldjeinket, a szeretett 

falunkat! Hallassuk a hangunkat és 

nyilvánítsuk ki közös, együttes 

akaratunkat: 

Felelős kiadó: Madocsa Község Önkormányzata 

aKépviselő-testülete 

 

NEM KELL 

 BÁNYA 

MADOCSÁRA! 
 


