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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Várható-e az Espooi Egyezmény szerinti értesítés és 
eljárás a romániai Erdélyi Érchegységben, Brád városától keletre található Rovina térségben 
nyitandó arany- és rézbányával kapcsolatan?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországnak nagyon szomorú tapasztalatai vannak a külföldi befektetők által Erdélyben 
koncesszió alapján működtetett aranybányák környezeti hatásaival kapcsolatban. Engedje meg, 
hogy példaként a tiszai cianidszennyezés több ország területét érintő környezeti katasztrófáját 
említsem, amelyet az okozott, hogy 2000. január 30-án a nagybányai Aurul bányavállalat 
létesítményéből 100 ezer m³ cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, majd 
ezen keresztül a Szamosba és a Tiszába. A mérgező hatású anyag koncentrációja 180-szorosan 
haladta meg a megengedett határértéket, így hatalmas pusztítást végzett az élővilágban. A 
legsúlyosabb károk a Tisza élővilágában keletkeztek.

Az ilyen helyzetek megelőzésére jelenthet megoldást az országhatáron átterjedő környezeti hatások
vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espoo-ban (Finnország) aláírt egyezmény, amely hasonló
létesítmények tervezési, engedélyezési eljárása során a Részes Felek számára előírja az értesítést és
az eljárás lefolytatását. Ezen Egyezménynek Magyarország és Románia is Részes Fele.

A hozzánk eljutott információk szerint Románia eddigi legnagyobb külszíni arany- és rézbányáját
nyithatja  meg a Samax Romania  nevű cég mögött  álló  nemzetközi  befektetőcsoport  az  Erdélyi
Érchegységben, a Brád városától keletre található Rovina térségben, miután a román kormány a
minap jóváhagyta a társaság húsz évre megkötött  bányászati  koncesszióját.  A kormányhatározat
hátteréről  szóló  hírek  szerint  a  befektetők  a  koncessziós  szerződésben  szereplő  94
négyzetkilométeres térségből mintegy 200 tonna arany és 635 ezer tonna rezet remélnek kinyerni. A



részletek (pl. milyen technológiával?) eddig ismeretlenek.

Fentiek alapján a következő kérdésekkel fordulok Önhöz:

1. Van-e a Tárca, illetve a Kormány tudomásában részletesebb információ a tervezett romániai 
beruházásról? (Ha van, kérem erről való tájékoztatását).

2. Megtörtént-e az Espoo-i Egyezmény értelmében a hivatalos értesítés, illetve van-e a tárcának 
információja a hátralévő engedélyezési, hatásvizsgálati eljárás ütemezéséről, beleértve az Espoo-i 
eljárással járó kötelmeket is?

3. Van-e a magyar kormányzatnak általános, illetve az adott projekttel összefüggő előzetes 
álláspontja?

4. Tekintettel a napokban bekövetkezett kormányzati leépítésekre, ki és milyen hazai környezetügyi 
(háttér)kapacitást felhasználva foglalkozik az üggyel?

Tisztelettel várom felmerült kérdéseimre válaszát.

Budapest, 2018. november 14.
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