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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Mikor kezdi meg az állam az érdemi munkát a Karolina-külfejtés 
rekultivációja érdekében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Pécsett  a  Karolina-külfejtést  érintően  a  munkálatok  2004-ben  befejeződtek.  A  bányászati
tevékenység  megszüntetését  követően  a  Pécsi  Bányakapitányság  a  rekultivációs  munkák
elvégzésének határidejét 2009. december 31-ben határozta meg. A munkálatok elvégzéséért részben
a magyar állam, részben pedig a Pannon Hőerőmű Zrt. felelős.

Mivel az érdemi munkavégzés helyett a határidők folyamatos módosítása történt csak meg, 2017-
ben civil kezdeményezésre, és lakossági nyomásra az illetékes államtitkár ellátogatott a helyszínre,
és  egy  lakossági  fórumot  tartott.  Ez  alkalommal  ígéretet  tett,  hogy  a  kormány  a  2019-es
költségvetésben a munkálatokhoz forrásokat fog biztosítani. Mindez meg is történt. A 2019-es évi
költségvetésben a Karolina külfejtés rekultivációjára 2,18 milliárd Ft lett tervezve, a 2020-as évi
költségvetésben pedig további 1,75 milliárd Ft.  2018-ban elindult  ugyan a munkavégzés,  de jól
láthatóan nem a szükséges intenzitással. Az állami szerepvállalás szerinti munkálatok pedig meg
sem indultak, láthatóan annak előkészítése sem történt meg.

A szóban forgó terület egy óriási tájseb, ami már korábban is földmozgásokat okozott. A terület
súlyos  környezeti  kockázatokat  okoz,  egyrészt  a  közvetlen  környezetben,  másrészt  Pécs  egésze
számára. A rekultiváció elvégzésének feladata tehát sürgető.

Miniszter  Úr,  mi  a  magyarázata  annak,  hogy  a  rekultivációs  munkálatok  elvégzésének  eredeti
határideje 2009 volt,  de az érdemi munkálatok el  sem kezdődtek, és folyamatos volt a határidő
tologatása? 

Miként értékeli a kormány a területen a környezeti károkat, környezeti kockázatokat (a közvetlen



környezetre,  és  Pécs  városára  nézve),  és  ennek  kapcsán  milyen  adatokkal,  milyen  mérésekkel
rendelkeznek? 

Ha rendelkezésre áll az erre a célra elkülönített tétel a költségvetésben, miért nem végez érdemi
munkálatokat az állam? 

Az állam mikor szándékozik a maga részéről munkálatokat kezdeni, és a kormány tervei szerint
mikorra fejeződik be rekultiváció? 

Tisztelettel,

Keresztes László Lóránt

LMP
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