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1. Bevezetés 

A Rab László, egyéni vállalkozó kutatási engedély kérelem alapján 1990-2000 években homok, 

kavics nyersanyagkutatást végzett Boconád és Heves községek közigazgatási területén, a 

Dinnyeföld - Hevesi határ út közötti területen.  

A kutatási engedélyt a Miskolci Bányakapitányság 4889/1999 számú határozatában adta meg. 

A kutatást a jóváhagyott Kutatási Műszaki Üzemi Tervnek megfelelően 1999-2000-ben végezte 

el a Lovász Bt. 

A megkutatott nyersanyagkészletek alapján Rab László vállalkozó részére a Miskolci 

Bányakapitányság 2208/2000. számú határozatával bányatelket állapított meg. melyet 

MBK/2422-2/2014. számú határozatával módosított (1. számú melléklet). 

A vállalkozó 2000. Áprilisában Előzetes Környezeti Hatástanulmányt nyújtott be az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez, mely alapján 2000. Október 6-án 

környezetvédelmi engedélyt kapott bányászati tevékenység végzésére az 5089-42/2000. számú 

határozatban. 

 Rab László megalakította a Rab és Rab Sóder és Homokbányászati Kft.-t (3360 Heves, Fő út 

31.), majd a Miskolci Bányakapitányság 5137/2002. számú határozatával a megállapított 

bányászati jogot átruházta a Kft-re. 

A nyersanyagmennyiségek ismeretében, a homokkészletek növelése érdekében a Rab és Rab 

Kft. 2003 márciusában a megállapított bányatelekhez ÉK-en kapcsolódó területre kutatási 

engedélykérelmet és kutatási műszaki üzemi tervet nyújtott be a Miskolci Bányakapitányságra, 

amelyeket a 3185/2003. számú, illetve 6449/2003. számú határozatával engedélyezet, illetve 

fogadott el. 

A betervezett kutatást az elfogadott kutatási műszaki tervnek megfelelően elvégezték, a 

nyersanyag-minősítő vizsgálatokat a Lénárd Geotechnika Bt. (3300 Eger, Rákóczi út 93.) 

végezte, mely alapján a Lovász Bt. (3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 85.) 2005 

szeptemberében elkészítette az összefoglaló földtani jelentést és készletszámítást. A kutatási 

zárójelentést a Bányakapitányság 10205/2005. számú határozatával hagyta jóvá. 

A Mester Épületgépészeti Kft. (3200 Gyöngyös, Mátrai út 20.) 2006. Augusztus 7-én – a Rab 

és Rab Sóder és Homokbányászati Kft. megbízásából – előzetes vizsgálati dokumentációt 

nyújtott be a bánya bővítésére vonatkozóan. 

Ennek kapcsán a bányászatra igénybevett terület nagysága 454.000 m2-ről 689.000 m2-re 

növekedett.  
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Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

14314-24/2006. számú határozatában környezeti hatástanulmány elkészítését írta elő. 

A Rab és Rab Sóder és Homokbányászati Kft. felkérte a Hatás-Kör 2000 Bt.-t (3527 Miskolc, 

Zielinszky Sz. u. 6.) a hatásvizsgálat elkészítésére. A 2007. május 4-én benyújtott 

dokumentáció alapján az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség a 10702-28/2007. számon kelt határozatában (2. számú melléklet) 

környezetvédelmi engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 10 év. 

A RAB és RAB Kft. a bányászati technológiát szerette volna egy vizes osztályozóval 

kiegészíteni, ezért 2013. május 24-én beadott kérelmében kezdeményezte a környezetvédelmi 

engedély módosítását. Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség a 11332-10/2013. számú határozatában (3. számú melléklet) módosította 

a 10702-28/2007. számú engedélyt. 

A bánya a bányászati tevékenységre vonatkozóan érvényes Kitermelési Műszaki Üzemi 

Tervvel rendelkezik, melyet a Miskolci Bányakapitányság 183/8/2009. számú határozatával (4. 

számú melléklet) hagyott jóvá, mely 2017. december 31-ig érvényes. 2013-ban a 0460 hrsz-ú 

ingatlanmegszüntetésre, a 0417/130. hrsz-ú házas ingatlan lebontásra került és a védelmükre 

kijelölt védőpillért a Bányakapitányság MBK/807-3/2014. számú határozatával törölte. A törölt 

védőpillérek következtében felszabaduló ásványvagyon kitermelése indokolta a műszaki üzemi 

terv módosítását, melyet a Miskolci Bányakapitányság MBK/1531-13/2014. számú 

határozatában (5. számú melléklet) hagyott jóvá. 

Ahogy már korábban bemutattuk, a bánya környezetvédelmi engedélye 2017. év végén lejár, 

ezért a RAB és RAB Kft. felkérte a Hatás-Kör 2000 Bt.-t a felülvizsgálati dokumentáció 

elkészítésére. 

Ezen felülvizsgálati dokumentáció tartalmazza a korábbi tevékenység során az egyes 

környezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett környezeti változásokat, ill. a 

tevékenység folytatásaként fellépő várható környezetterheléseket és azok hatásait. 

A korábbi engedély 80.000 m3 homokos kavics és 40.000 m3 homok kitermelésére szólt. 

Azonban időközben megváltoztak a nyersanyag besorolások (szemnagyság alapján), 

ennek megfelelően jelenleg csak homok kitermelésére kerül sor. Azonban az eddigi 

120.000 m3 helyett csak 80.000 m3 (160.000 tonna) homok kitermelésére szeretné az 

engedélyt megkérni a vállalkozó. 
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2. Általános adatok 

2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végz ők adatai 

Megnevezése:    Köcski Attila (Környezetvédelmi szakmérnök) 

Székhelye:    3528, Miskolc, Lajos Árpád u. 19. 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, 

SZKV-1.4) 

Megnevezése:    Mercsák József László (Élővilágvédelem, tájvédelmi 

szakértő) 

A tervezői jogosultságok másolatát a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.2. A kérelmez ő és a bánya adatai 

Megnevezése:   RAB és RAB Sóder-Homok Bányászati Kft 

Székhelye:   3360 Heves, Fő út 31. 

Adószáma:                   12613379-2-10 

KÜJ szám:   102 166 426 

KSH szám:   13805283-0899-113-05 

TEÁOR szám:  0899 (egyéb m.n.s. bányászat) 

Vizsgált bánya neve:  „Boconád II. – kavics, homok” 

Helyrajzi száma:  1. táblázat  

Település azonosító száma: 14526, 22354 

KTJ szám:   101 814 846 

Átnézeti helyszínrajz:  A dokumentáció 1. számú ábráján 

Részletes helyszínrajz: A dokumentáció 7. számú mellékletében 
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2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellen őrzések, engedélyek, 

határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok eset ében 5 évre 

visszamen őleg. 

Engedélyek: 

1. Miskolci Bányakapitányság (MBK/2422-2/2014.): A „Boconád II.- kavics, homok” 

védőnevű bányatelek módosítása (1. számú mellékelt) 

2. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(10702-28/2007): RAB és RAB Kft. (Heves) „Boconád II.-kavics, homok” védőnevű 

bánya környezetvédelmi működési engedélye (2. számú mellékelt) 

3. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(11332-10/2013): RAB és RAB Kft. (Heves) „Boconád II.-kavics, homok” védőnevű 

bánya 10702-28/2007. számú környezetvédelmi engedély módosítása (3. számú 

melléklet) 

4. Miskolci Bányakapitányság (MBK/1531-13/2014): Műszaki üzemi terv módosítás 

jóváhagyása (4. számú mellékelt) 

5. Miskolci Bányakapitányság (MBK/1531-13/2014): Műszaki üzemi terv módosítás 

jóváhagyása (5. számú melléklet) 

6. Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság (129-5/2014): „Boconád II. kavics és homok” 

bánya kavicsmosó és kavicsosztályozó vízellátásának vízjogi létesítési engedélye (8. 

számú melléklet) 

7. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (12792-

8/2014): Rab és Rab Kft. (Heves) részére, „Boconád II. kavics és homok” védnevű 

bányatelken üzemelő bányaüzem üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása (11. számú 

melléklet) 

8. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(14075-3/2013): RAB és RAB Sóder-Homokbányászati Kft. (Heves) „Boconád II.-

kavics, homok” védőnevű bányatelken működő levegőterhelést okozó, D1 jelű diffúz 

légszennyező forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély (13. 

számú melléklet) 

9. Miskolci Bányakapitányság (MBK/1005-4/2012): Bányászati hulladék-gazdálkodási 

terv (Boconád II.-kavics, homok) (16. számú melléklet) 
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Hatósági ellenőrzések: 

Bírság kiszabására és ellenőrzésre nem került sor az elmúlt 5 évben a bánya működésével 

kapcsolatban. 

2.4. A bányászati tevékenységben a felülvizsgálat i dőszakában bekövetkezett, 

a környezet védelme szempontjából releváns változás ok (10702-28/2007. 

számú környezetvédelmi engedély III. pontjával való  szerint) bemutatása 

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10702-

28/2007. számú határozatának (3. számú melléklet) 1. pontjában foglaltakkal való 

összehasonlítás: 

� Helyrajzi számok: A helyrajzi számokban – elsősorban ingatlanok megosztása révén, 

illetve a 0460 hrsz-ú ingatlanmegszüntetésre, a 0417/130. hrsz-ú házas ingatlan 

lebontásra került – változás történt, a jelenleg érintett ingatlanokat az 1. táblázat 

tartalmazza. 

� A bányatelek területében, alap és fedőlapja: A bányatelek területében nincs változás 

(0,689 km2). Alap- és fedőlapban változás történt. 

Alaplap: + 93,9 mBf 

Fedőlap: +111,2 mVf 

� A bányatelek EOV koordinátái  nem változtak (jelen dokumentáció 3.3 fejezet) 

� A termelési technológia változás történt, hiszen egy vizes osztályozó került telepítésre 

(jelen dokumentáció 7. fejezet) 

� A termelés kapacitásában évi 80.000 m3 (változik). A korábbi engedély 80.000 m3 

homokos kavics és 40.000 m3 homok kitermelésére szólt. Azonban időközben 

megváltoztak a nyersanyag besorolások (szemnagyság alapján), ennek megfelelően 

jelenleg csak homok kitermelésére kerül sor. Azonban az eddigi 120.000 m3 helyett csak 

80.000 m3 homok kitermelésére szeretné az engedélyt megkérni a vállalkozó. 

A környezetvédelmi engedély IV. pontja tartalmazza a Felügyelőség előírásait a bányászati 

tevékenységre. Ezen előírásokban nem szerepel határidős előírás.  

A kérelmező a szükséges bevallásoknak (hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi) 

minden évben eleget tesz. 
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3. A bányaterület általános adatai 

3.1.  A bányaterület földrajzi elhelyezkedése 

A vizsgált terület Heves megyében, Boconád és Heves települések közigazgatási határán, a 

Boconád-Heves műút D-i oldalán, a Káli útelágazástól DNy-ra a Dinnyeföld-dűlőben 

helyezkedik el (1. számú ábra). Magyarország kistájainak katasztere szerint az előfordulás 

területének tájbeosztása a következő:   

Nagytáj: Alföld 

Középtáj: Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 

Kistáj csoport: Gyöngyös-Hevesvidék 

Kistáj:  Gyöngyösi-sík és Hevesi-sík határán 

A kistáj domborzata 94 és 198 mBf közötti magasságú teraszos hordalékkúp-síkság. A 

megkutatott terület magassága 103-110 mBf  között változik. A kistáj Ny-i részén a Tarna és 

Gyöngyös síkja alacsonyabb, 2 m/km2 átlagos relatív relieffel rendelkező, csaknem teljesen sík 

terület. A kistáj K-i területe 5-10 m-es peremmel emelkedik ki a Tarna pleisztocén 

hordalékkúpjának megmaradt K-i szárnya, a Hevesi-homokhát. A K-i területrész felszínének 

átlagos relatív relief 4 m/km2. 

 

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz  
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3.2. A bányaterület közigazgatási és tulajdonjogi h elyzete 

A bányatelek által magába foglalt földingatlanok (melyek Heves és Boconád település 

közigazgatási határán belül helyezkednek el) helyrajzi számait és művelési ágát az 1. 

táblázat tartalmazza. A bányatelek szomszédságában lévő területek helyrajzi számait és 

művelési ágát a 2. táblázat tartalmazza. 

Helyrajzi szám Művelési ág Helyrajzi szám Művelési ág 

Heves Boconád 

0416/1, 0460/2, 0464 út 020, 025/1 út 

0417/131 b szőlő 
022/10-13, 022/20-21, 022/34, 
022/38-43, 022/53-55, 022/59, 

024/6 
szántó 

0417/20 b, 0417/171, 0461/35, 
0461/36 b, 0461/38, 0461/39 b, 

0461/53, 0461/56, 0461/58, 
0461/67 b 

szántó 022/26-27 víztároló 

0461/36 a, 0461/39 a 
lakóház, 
udvar 

022/56 anyagbánya 

0461/67 a anyagbánya 024/7 
gazd. épület, 

udvar 
1. táblázat: A bányatelek által érintett ingatlanok 

Helyrajzi szám Művelési ág Helyrajzi szám Művelési ág 

Heves Boconád 

0417/170, 0460/2-3, 0464 út 020, 025/1 út 

0417/20 b, 0417/171, 0461/31, 
0461/53, 0461/56, 0461/67 b, 

0461/68 
szántó 

022/10-14, 022/20-21, 022/34, 
022/38-44, 022/53, 022/59 

szántó 

0417/131 b  szőlő 022/27 víztároló 

0417/20 a, 0461/29 a, 0461/30 
lakóház, 
udvar 

022/57 
eszpresszó és 

udvar 

0461/67 a anyagbánya   

2. táblázat: Bányatelekkel szomszédos ingatlanok 

Heves város Településszerkezeti terve alapján (2. számú ábra) a bányaterület Kb – 

Bányaterület, ez alól a bányatelek DNy-i sarka kivétel, melynek a besorolása Mk – 

Mezőgazdasági terület/hagyományos tanyás. Védendő terület nem található a bánya 

környezetében. A bánya környezetében csak mezőgazdasági területek találhatók: 

• Mk: Hagyományos tanyás 

• Má-ü: ültetvényes 
• Má-á: általános 
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Boconád község Településszerkezeti terve (3. számú ábra) alapján a bányatelek és környezete 

is mezőgazdasági terület (szántó). 

 

2. ábra: Heves város településszerkezeti terve (részlet) 

 

3. ábra: Boconád község településszerkezeti terve (részlet) 
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3.3. A megkutatott ásványvagyon megnevezése és terü lete 

A kutatás során feltárt haszonanyag: A jelenleg érvényes környezetvédelmi engedély kiadása 

óta eltelt időszakban megváltoztak a nyersanyag besorolások (szemnagyság alapján), ennek 

megfelelően jelenleg csak homok kitermelésére kerül sor. 

Építési homok (kódja: 4236) 

A bányatelek nagysága: 0,689 km2, lehatárolását a 7. számú melléklet mutatja. 

Fedőlapja:   111,2 mBf Alaplapja:   93,9 mBf 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái és ezek Balti magassági rendszerben vett adatai 

a következők: 

Töréspont 
jele 

Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 738 863 254 673 103,61 

2. 738 230 254 010 102,33 

3. 738 336 253 906 103,66 

4. 738 316 253 886 103,81 

5. 738 491 253 719 103,51 

6. 738 630 253 865 103,98 

7. 738 606 253 899 103,81 

8. 738 717 254 006 103,91 

9. 738 753 253 967 104,35 

10. 738 881 254 078 104,14 

14. 739 310 254 168 107,92 

19. 739 070 254 309 104,23 

20. 739 196 254 502 104,32 

21. 738 955 254 035 107,51 

22. 738 861 253 839 109,94 

23. 739 049 253 767 105,05 

24. 739 124 253 901 107,15 

25. 739 447 253 760 106,75 

26. 739 815 254 044 109,11 

27. 739 426 254 298 106,31 

3. táblázat: Bányatelek töréspontjainak EOV koordinátái 
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A bányatelek ásványvagyona a 2017. január 1-ei ásványvagyon mérleg (m3) szerint a 

következő: 

 
homok  

(kódja: 1453) 

Földtani vagyon (m3) 4 995 913 

Műrevaló vagyon (m3) 4 995 913 

Pillérben lekötött vagyon (m3) 536 850 

Kitermelhető (m3) 4 459 063 

4. táblázat: A bányatelek ásványvagyona (m3) 

 

4. Éghajlat 

A vizsgált terület éghajlata mérsékelten meleg, száraz. 

Az évi napsütéses órák száma 1950-2000. A nyári évnegyedben 780-790 óra, a téliben 190 

körüli a jellemző napsütéses órák száma. 

Az évi középhőmérséklet 10,0-10,2 oC, a tenyészidőszaké 16,8-17,0 oC. A nyári napok 

hőmérsékleti csúcsérték sokévi átlaga 34,0-34,2 oC. A fagymentes időszak hossza 189-192 nap 

körül van. 

Az évi csapadék mennyisége 550-600 mm, amelyből a tenyészidőszakban 330-340 mm 

várható. A hótakarós napok átlagos száma 35 nap körül alakul. Az átlagos legnagyobb 

hóvastagság 16-18 cm körüli. Az ariditási tényező 1,15 körül alakul. A leggyakoribb szélirány 

Ny-i és K-i. Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. 
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5. A terület földtani felépítése 

5.1. A tágabb környezet földtani felépítés 

5.1.1 Alaphegység 

A mélybe lezökkent, elsősorban triász karbonátokból álló alaphegységi képződmények a 

vizsgált terület térségében mintegy 3000-3500 m mélyen található (Zámbori F. et al, 1986. ), 

vagyis a kutatott nyersanyag bányászatára semmilyen hatással nem bír, ezért részletezésével 

jelentésünkben nem foglalkozunk. 

 

5.1.2 Miocén korú vulkáni képződmények és üledékek 

A triász-perm vulkáni képződmények és üledékek vetőkkel felszabdalt diszkordáns felületére 

miocén korú andezit-tufa és agglomerátum betelepülésekkel tagolt, tengeri üledékek 

települnek. 

 

5.1.3 Pannon korú agyagos, homokos összetételű tengeri üledékek 

A miocén vulkanoszediment összletre, a Mátra és Bükkalja lignitkutatása során, nagy területen 

megismert, pannon üledékes összlet települt. Az É-ról D felé kivastagodó üledékösszlet agyag, 

agyagmárga, homok és közbetelepülő lignit rétegek építik fel. A közbetelepülő lignit telepek D 

felé elvékonyodnak, szétseprőződnek, és egyre nagyobb mélységben fordulnak elő, így ipari 

jelentőségük az általunk vizsgált területen már nincs. 

A kutatással érintett területen, illetve térségében a pannon rétegek mélysége 900-1000 m 

körülire tehető (Zámbori F. et al, 1986) 

 

5.1.4 Pleisztocén korú üledékek 

A pannon üledékekre jelentős vastagságú - 150-200 m (Zámbori F. et al 1986.) - kaviccsal, 

durva homokkal jellemezhető pleisztocén hordalékkúp anyag települ. A terület süllyedése miatt 

a felszínen, illetve a felszín közelében csak felső-pleisztocén és holocén rétegek fordulnak elő. 

 

5.1.4.1 Pleisztocén korú homokos, kavicsos összetételű folyóvízi üledékek 

A pleisztocén során a Mátrából kilépő folyók az Alföldre érve hordalékkúp-sorozatot építettek 

fel. Az Alföld É-i szegélye a negyedidőszak során erősen süllyedő térszín volt, ezért a közel É-

D lefutású folyók igen nagy vastagságú hordalékkúp-rendszert alakíthattak ki. Az előfordulás 

területén az ős-Tarna hordalékkúpja rögzíthető. 
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Általánosságban megállapítható, hogy az ős-Tarna DDK és DDNy irányok közt vándorolt, 

mely eredményeként jól tanulmányozható legyező formájú hordalékkúpot hozott létre. A korai 

holocénban, esetleg még a pleisztocénban, valószínűleg a terület aszimmetrikusan kibillent, 

melynek hatására a folyómeder a hordalékkúp DNy-i előterébe helyeződött át. 

A pleisztocén rétegek vastagsága, felszíni és felszín alatti kiterjedése nem ismert teljes 

mértékben. Ennek oka részben az, hogy a térségben lemélyült fúrások nem harántolták át a 

pleisztocén rétegösszletet, részben pedig az, hogy a lemélyült fúrások céljuktól (lignit-, kavics-

, szénhidrogén-, vízkutatás) függően más és más szempontok szerint kerültek feldolgozásra. A 

törmelékkúp vastagsága a vizsgált terület környezetében, a távolabb lemélyült fúrások és 

geofizikai kutatások alapján száz méter körüli lehet. 

A pannon korú tengeri üledékekre települő, folyóvízi keletkezésű törmelékes üledék összletet 

mind genetikai, mind őslénytani szempontból nehéz egymástól elválasztani. 

 

5.1.4.2 Pleisztocén korú eolikus futóhomok, lösz 

A felsőpleisztocén végén, a holocén elején a korábban egységes Gyöngyös – Tarna hordalékkúp 

kettévált; K-i – kutatott területet is magába foglaló magasabb szárnyon az üledékképződés 

löszös homokkal, homokos lösszel fedett homok lerakodással folytatódott. A meanderező és 

folyóvölgyét változtató ős-Tarna medréből a szél a finomabb homok szemcséket kifújta, 

melyekből homokhátakat épített. Az eolikus homokhátakat a periglaciális löszüledékekkel 

összefogazódó sorozatokat alkotva, a hordalékkúp-hátak változatosabb, tagoltabb 

felszínformáit, a hosszan elnyúló maradékgerinceket és szélbarázdákat, ezek végében néha 

garmadákat hoztak létre. 

 

5.1.5 Holocén talajzóna 

Az ásványvagyon kutatása előtt a több méteres vastagságú humuszos talajzóna képezte a terület 

értékét, mint termőföld. A talaj két szintből épül fel, egyrészt a felső „A” szintből, amely 

feketésbarna, barnásszürke, humusztartalmú, másrészt az alsó „B” szintből, amely jellemzően 

meszes, kőzetlisztes homok, agyagos homok és a talajképző lösz és futóhomok kőzettani 

összetételű. Az „A” szint vastagsága általában 0,3-1,4 m, míg a „B” szint vastagsága 0,2-1,5 m 

körüli. 
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5.2 A bányaterület földtani viszonyai 

A bányatelek területén 36 db kutatófúrás és 33 db kutatóakna mélyült.  

5.2.1 Feküképződmények 

A Dinnyeföld-dűlő nyersanyag előfordulás haszonanyagának feküjében a fúrások zömében 

iszapos agyagot tártak fel, átlagosan 7,4 m mélységben. A DK-i magaslaton mélyített 20. és 21. 

számú kutatófúrások a kavicsos homokot nem érték el, így a fekü iszapos agyag rétegét nem 

tárták fel. A haszonanyag réteg feküjében levő iszapos agyag vastagsága, horizontális 

kiterjedése nem ismert, de a környező bányák területén mindenütt megtalálható. Valószínűleg 

ártéri üledék és ennek megfelelően felszíne hullámos. 

A bányatelek keleti részén a homok nyersanyag feküje élesen nem különül el a nyersanyagtól, 

annak magasabb anyagtartalmú, helyenként teljesen elagyagosodott változata. Így a 

rétegsorokban találhatunk a homok alatt agyagos homok, agyag képződményeket. 

 

5.2.2 Hasznosítható nyersanyag összlet 

A Boconád-Heves, Dinnyeföld-dűlő - Hevesi-határút kutatási területen lemélyített 

kutatófúrásokban és aknákban feltárt hasznosítható nyersanyag homok és kavicsos homok 

rétegekből épül fel. 

A kavicsos homok összlet nyersanyag a kutatott terület É-i, ÉNy-i, alacsonyabb térszínű 

területen fordul elő. A DK-i magasabb térszínű területen a fúrások 14 m mélységig ezt a réteget 

nem érték el. 

A kavicsos homok szemcseanyaga a lehordási területnek megfelelően andezit, riolittufa, kvarc, 

andezittufa, homokkő, agyagpala. A finomabb frakció jellemző ásványanyaga a kvarc, földpát, 

biotit, glaukonit, muszkovit, amfiból, gránit. 

A kavicsos homok szemcseeloszlás alapján durva és aprókavicsos durva-középfinomszemcsés 

összetételű. A finom homok, illetve homokliszt és agyag frakció aránylag csekély aránya 

viszonylag erős áramlási viszonyokra enged következtetni, amely a folyómederben vagy ahhoz 

közel levő lerakódási helyre vonatkozó feltevésünket támasztja alá. 

A kavicsos homok a szemcsefrakciók átlag értékei alapján kavicsos, kissé durvaszemcsés, 

középfinomszemcsés szemszerkezet csoportba sorolható be. 

A kavicsfrakció uralkodóan aprókavics, 2,0-5,0 mm, alárendeltebben középkavics, 5,0-10,0 

mm átmérővel jellemezhető. A 10,0 mm-nél nagyobb, durva kavics mennyisége alárendelt. A 

kőzetliszt frakció aránya elenyésző. 
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A kutatással érintett területen a pleisztocén korú homok foltokban található meg. 

Szemcseösszetételét tekintve a homok elkülönül az É-i, alacsonyabb térszínű területen található 

vékony, gyengén kavicsos, durvább szemszerkezetű homokra, és a Hevesi-határút DK-i 

oldalán, 3-5 m-rel magasabb térszínű területen előforduló finom-, középfinomszemcsés homok 

rétegre. 

A bánya terület K-i, homokkal borított területén 2 kutatófúrás mélyült le 13,7, illetve 14,7 m 

mélységig, és a fúrások homokban álltak le. A magasabb térszínű területeken a talajvíz szintje 

is mélyebben van a felszíntől, 7,7 m-re. 

A feltárt homok a szemcsefrakciók átlag értékei alapján elszórtan aprókavicsos, finom-, 

középfinomszemcsés szemszerkezetű csoportba sorolható be. A kőzetliszt frakció aránya 

elenyésző.  

A bányatelek DK-i területén a felső részben erősen, majd kevésbé humuszos fedő meddő 

(talajzóna) alatt a pleisztocén eolikus futóhomok, lösz, löszös homok, homokos lösz a 

hasznosítható nyersanyag. 

Ennek anyagát a meanderező, folyóvölgyét változtató Tarna medréből kifújt finomabb 

szemcsék képezik, amelyek homokhátakként épülnek fel. 

Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a fúrásokból vett minták agyag-iszap tartalma 

4,7 – 18,8 % közötti 10 % alatti homokliszt tartalmú finomhomok, a finomhomok 40 – 60 %-

kal képviselt. A közép- és durvahomok mennyisége 20 %, vagy 20 % alatti érték. Az alsó 

határszemnagyság értéke túlnyomó részt 0,063 mm, a felső határszemnagyság 1,0 mm. Az 

egyenlőtlenségi tényező 1,7 és 3,1 érték között változik. 

A kutatóárokból vett minták vizsgálata eltérő eredményeket szolgáltatott. Az együttes agyag-

iszaptartalom 11,8 % és 53,8 % között változik, nagyobb a homokliszt tartalom, aminek 

arányában csökken a homoktartalom, ami több esetben a közép- és durvahomok teljes 

hiányához vezetett. 

Az alsó határszemnagyság 0,0 mm, a felső határszemnagyság 0,25 és 1,0 mm. Az 

egyenlőtlenségi tényező 2,3 és 6,8 között változik, egyenes arányban a homokliszt tartalom 

növekedésével. 

A kutatóárkok és fúrások eltérő eredményeinek magyarázata a felszín felé természetes 

településben növekvő finomszem növekedéssel, valamint a fúrás során történő finomszem 

kimosással magyarázható. A száraz szinti homok vastagsága 1,75 és 6,1 m között változik, 

átlagértéke 3,97 m. 
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A víz alatti homok vastagsága 0,2 és 6,95 m közötti, átlagértéke a kutatási területen 3,21 

m. 

 

5.2.3 Fedőképződmények 

A felszínen található homok, áthalmozott homokos lösz teljesen áthumuszosodott. Jól 

megfigyelhetők a talajzónák különböző szintjei, felül a magas szervesanyag-tartalmú, 

humuszos, majd alatta a mészben felszaporodó alsó zóna. A fedőréteg vastagsága 0,4-1,4 m 

szélsőérték között változik, 0,75 m átlag érték mellett. A talajzóna vastagságának számított 

szórása igen csekély, 0,24 m. A fedőréteghez soroltuk a kavicsos homok felső részén található, 

gyengébben-erősebben humusszal keveredett homokréteget is. 

A bányatelek DK-i területén a felszínen található homok, áthalmozott homokos lösz teljesen 

áthumuszosodott. Két talajzóna különböztethető meg. Legfelül a magas szervesanyag tartalmú 

humuszos feltalaj található 0,3 – 1,2 m vastagságban, 0,54 m átlaggal. 

Alatta található az alsó zóna mészben felszaporodva, nem humuszos 0,3 – 2,5 m vastagságban, 

1,16 m átlagos értékkel. 

5.3 Tektonikai viszonyok 

Sem a fúrási, sem az irodalmi adatok nem utalnak a pleisztocén kori törmelékkúp 

tektonizáltságára, de a keletkezését mindenféleképpen tektonikai elemek határozták meg. Ezek 

a Mátra lábánál húzódó KÉK-NyDNy irányú vetők, amik meghatározták a pannon előtér 

süllyedését, lehetőséget adván ezzel a hordalékkúppal történő feltöltődésre. Biztosan tektonikai 

vonalak határozták meg az ős-Tarna É-D irányú kilépését is, amit K-ről és Ny-ról is egy-egy 

„pannon-hátság” határolt le. 
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6. Vízrajz 

6.1 Felszíni vizek 

Az érintett vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység (Víz Keretirányelv szerinti besorolás):  

2-9 Hevesi-sík alegységen és 2-11 Tarna alegységen helyezkedik el. 

Az érintett bányaterülethez legközelebbi élő vízfolyás a Tarna patak, melynek medre 6 km-re 

ÉNy-ra található. 

Az É-D-i folyásirányú Tarna patak a Mátra keleti oldalvizeinek levezetője, három ág 

összefolyásából keletkezik, a Leleszi-, a Parádi- és a Ceredi Tarnából. A Tarna legjelentősebb 

mellékvízfolyása a Gyöngyös-patak. További jelentős vízfolyások még a Tarnóca-patak, 

Benepatak, Parádi-Tarna-patak, Nyiget-patak, Domoszlói-patak, Kígyós-patak, Külső-Mérges-

patak, Rédei-patak, Szarvágy-patak és az Ágói-patak. 

A Tarna hossza 105 km, vízgyűjtője 2116 km2. Tarnazsadánynál KV esetén kb. 5-6 m széles, 

és 0,3-0,4 m mély. A patak vízhozama KV esetén 1 m3/s körül van. Aszályos időben előfordult 

már a patak kiszáradása is Tarnazsadánynál. A patak medre NV esetén kb. 30 m széles, 

mélysége pedig elérheti a 4-5 métert is. A Tarna vízhozama NV esetén megközelíti a 80 m3/s-

ot.  

A Tarna: kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű. 

A jelentős távolság miatt az élővízfolyásra a bányatónak közvetlen hatása nincs, közvetett 

hatása pedig csak feltételezhető a talajvíz, mint fő hatásviselő közvetítésével. 

 

6.2 Rétegvíz 

A vizsgált terület az ős-Tarna negyedkori hordalékkúpjának keleti szegélyén helyezkedik el. A 

térségében a kvarter képződmények vastagsága kb. 200 m. Az összleten belül a negyedkori 

iniciális üledékek, a felső pleisztocén homokos rétegcsoport, valamint a felszín közelében 

elhelyezkedő átlagosan 25 m vastagságú fluviatilis-eolikus képződmények jöhetnek számításba 

vízbázisként. A pleisztocén mélyebb üledékekben tárolt víz kalcium – magnézium - 

hidrogénkarbonátos jellegű, oldott anyag tartalma miatt öntözésre nem igazán alkalmas. 

A vízhozam és vízminőség szempontjából egyaránt lényegesen kedvezőbb adottságúak a 

felszín közeli durvahomokos-aprókavicsos képződmények. 

Az előfordulás térségében két rétegvíz szintet különíthetünk el, úgymint 

• pannon képződmények rétegvize 
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• a törmelékkúp rétegvize (ennek felső határa a felszíntől számított 20 m) 

A pannon korú képződmények rétegvize a környék vízellátását biztosítja nagy mélységű 

fúrások segítségével. Utánpótlódás túlnyomórészt a hegységperemek mentén történik 

közvetlen a vulkáni képződményekből és a hegységperemek mentén felszínre kerülő 

rétegfejeken keresztül. 

A pleisztocén törmelékkúpból való utánpótlódását két földtani és vízföldtani okkal zárható ki: 

• A felső-pannon korú üledékek felső részében jó vízzáró „levantei” tarkaagyag rétegek 

települnek, ami megakadályozza a leszivárgást (Urbancsek János 1977.) 

• A felső-pannon korú rétegek vizei felfelé áramlanak, ami szintén kizárja a lefelé való 

szivárgást. 

A felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Boconád és Heves érzékeny besorolású települések. 

Az érintett terület ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt 

hidrogeológiai védőterületét, védőidomát nem érinti (4. számú ábra). 

Fontos megemlíteni, hogy a hevesi vízmű a vizsgált területtől kb. 4 km-re DK-i irányba 

helyezkedik el. A vízmű védőidomának határa 2,5 km-re húzódik a bányaterülettől. 

 

4. ábra: A Hevesi vízmű hidrogeológiai védőidoma 

Boconád II. kavics, homok 
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6.3 Talajvíz 

A Tarna törmelékkúpjának felső 20 m-ben lévő vizeket tekintjük talajvíznek, és mivel a 

bányászat legfeljebb 10 m mélységig hatol le a felszíntől, ezért a bányászat közvetlenül csak 

erre van hatással. 

A vizsgált terület, illetve tágabb környezetének hidrogeológiai viszonyait részben a Tarna és a 

vízelvezető csatornahálózat közelsége, részben a térség domborzati viszonyai, valamint a 

kőzettani viszonyok határozzák meg. 

A talajvíz áramlás a földtani településnek és a jelenlegi morfológiának megfelelően közel 

ÉÉNy- DDK-i irányú. 

 A talajvíz utánpótlási viszonyait a becsült nagyságrend sorrendjének megfelelően a 

következőképpen valószínűsíthetjük: 

• Közvetlen csapadék eredetű utánpótlódás, függőleges szivárgással (infiltráció). 

• Rétegfejek érintkezése mentén a Mátra andezit összletén keresztül. 

• Tarna és kisebb időszakos vízfolyások medrén keresztül. 

Az érintett vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegység (Víz Keretirányelv szerinti besorolás):  

2-9 Hevesi-sík alegységen és 2-11 Tarna alegységen helyezkedik el. 

A bányató által érintett felszín alatti víztest a Jászság, Nagykunság sekély porózus víztest (sp. 

2.9.2) Jászság, Nagykunság sekély porózus (sp.2.9.2): A víztestet északon az sp.2.9.1, víztest 

határolja. A leáramlási területnek tekinthető sp.2.9.1 víztest az sp.2.9.2 víztesttel, mint 

feláramlási területtel hidrodinamikai kapcsolatban áll. A síkvidéki kisvízfolyásnak minősülő 

Szarv-ágy-patak medre az sp.2.9.2 sekély felszín alatti víztestre drénező hatást gyakorolhat. 

FAVÖKO kapcsolat van. 

 

6.3.1 A talajvíztartó réteg jellemzése 

A talajvíztartó réteg jellemző szivárgáshidraulikai paraméterei a következők: 

ϖ szivárgási tényező (k) 

ϖ hézagtérfogat (n) 

ϖ szabad hézagtérfogat (n0) 

A szivárgási tényezőt a területen mélyített fúrásokból vett mintákból szerkesztett szemeloszlási 

görbék alapján számítással határoztuk meg.       

A vízadó anyaga a régi bányatelek területén kavicsos homok, a bővítendő területen homok, 

lösz, löszös homok és homokos lösz.  
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W. Beyer módszere sokkal gyorsabban és egyszerűbben ad eredményt, mint Zamarin módszere, 

de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlási görbét. Ezért néhány reprezentatívnak ítélt 

minta esetében mindkét módszerrel meghatároztuk a szivárgási tényezőt, melyek igen jó 

egyezést mutattak. Az eredmények alapján a többi szivárgási tényezőt W. Beyer módszerével 

határoztuk meg. Egy-egy minta alapján számított szivárgási tényező 2*10-5 és 2,5*10-4 m/s 

közöttinek adódott. A szemeloszlási görbékből számított szivárgási tényezők átlaga 8,9*10-5 

m/s értékre adódott.  

Az eredeti bányaterület kutatása során is meghatározták a szivárgási tényező értékeit. A homok 

rétegek átlagos szivárgási tényezője 9,5*10-5 m/s, a kavicsos homok rétegeké pedig 8,7*10-4 

m/s volt. 

A teljes hézagtérfogat Palagyin összefüggése alapján  meghatározható: 

 Ha d50 > 15 mm, akkor 

� = 0,47 ∙ �	
,�� 

 Ha 1 mm < d50 < 15 mm, akkor 

� = 0,424 ∙ �	
,
�� 

 

 Ha d50 < 1 mm, akkor 

� = 0,41 ∙ �	
,
�� 

 

ahol U- egyenlőtlenségi mutató [-]; U=d60/d10 

A bővítendő terület mintáinak átlagos teljes hézagtérfogata 0,35-re adódott. Az eredeti 

bányatelek területén a vett mintákból meghatározott hézagtérfogat is 0,35 volt. 

A másik fontos szivárgáshidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (n0) hiszen a gravitációs 

vízmozgás a pórustérnek csak ebben a szabad, felületi erők által már nem befolyásolt részén 

történik. A szabad hézagtérfogat meghatározható a Bocsever – Lebegyev – Sesztakov-féle 

(1969) tapasztalati képlet segítségével: 

�� = 0,117 ∙ √��         �−; �/���� 
A bővítendő területen mélyített fúrásokból vett minták szabad hézagtérfogata 0,13 – 0,18 közé 

esett, átlagos értéke 0,15-re adódott. Az eredeti bányaterületen a szabad hézagtérfogat értéke a 

homoknál 0,16, míg a kavicsos homoknál 0,22-re adódott. 
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6.3.2 A kavicsterasz geohidrológiai vizsgálata 

A gyakorlatban a talajvíz vizsgálatánál a felső határ a légkör szokott lenni. A függőleges 

vízforgalmat tehát a felszínre hullott csapadéknak a fedőn keresztül történő beszivárgása, illetve 

a felszínről és a felszín alól történő párolgás (evaporáció) és a növények párologtatása 

(transzspiráció) jelenti. 

A vizsgált terület csapadékviszonyainak a jellemzésére a tarnamérai csapadékmérő állomás 

adatait használtuk fel. A területre hulló csapadék alakulását 2007 és 2016 között az 5. számú 

ábra szemlélteti. A 2011-es év csapadékban szegény volt, ekkor mindössze 484 mm csapadék 

hullott.  A vizsgált területen a hevesi csapadékmérő állomás adatai szerint csapadék évi 

összegének 30 éves átlaga 550 mm.   

 

5. ábra: Éves csapadékmennyiség 2007-2016 

A párolgást nagyon sok tényező befolyásolja, ezek a következők: 

ϖ a talaj nedvességtartalma és minősége 

ϖ a talajvíz mélysége 

ϖ a talajfelszín hőmérséklete 

ϖ csapadék 

ϖ a levegő nedvességtartalma és hőmérséklete 

ϖ széljárás  

ϖ légnyomás változása 

ϖ növényfajta és annak fiziológiai sajátságai 

ϖ fény intenzitása 
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Az előbb említett ok miatt korrekt meghatározása nehéz feladat. A párolgás területi 

változékonysága jóval kisebb, mint a csapadéké.  

A potenciális párolgás hazai eloszlását tekintve a magasabb hegyvidéki területeken, valamint 

az ország nyugati részén jellemzők a legalacsonyabb értékek (átlagosan 600–700 mm között). 

A déli régiókban viszont a lehetséges évi párolgás átlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A 

tényleges párolgás természetesen ettől jóval kisebb (átlagosan évi 450–650 mm), mivel 

rendszerint nem áll rendelkezésre elegendő vízmennyiség a párolgáshoz. A területi eloszlást 

alapvetően az óceáni hatás határozza meg, ezért a legnagyobb évi párolgási értékeket a 

Dunántúl nyugati és délnyugati részén kaphatunk. 

A felszínre hullott csapadék egy része lefolyik a felszínen. Azt, hogy a lehulló csapadék 

hányadrésze kerül lefolyásra, a lefolyási tényező mutatja meg, amit többnyire α -val jelölnek. 

A lefolyási tényező jelentős változást mutat az évszakok szerint. 

Kenessey Béla szerint a lefolyási tényező három résztényezőből határozható meg: 

        α = α 1+ α 2+ α 3 

ahol   α 1 – a felszín lejtési viszonyait, 

 α 2 – a talaj beszivárgási viszonyait, 

 α 3 – a felszínt borító növénytakaró hatását fejezi ki. 

 

Síkvidék esetén (az oldalak hajlása :3,5%) : α1=0,1 

Közepesen áteresztő talaj esetén : α 2=0,16 

Feltört művelt terület, erdő esetén : α 3=0,07   

α=α1+α2+α3=0,1+0,16+0,07=0,33 

A kapott eredmény szerint az év során lehulló csapadék 33%-a a felszínen lefolyik. 

A felszínre hulló csapadék egy része, mint már az előzőekben említettük a felszínen lefolyik, egy 

része pedig beszivárog a talajba. A beszivárgás mennyiségét a meteorológia, a földtani és a 

hidrogeológiai körülmények szabják meg. Minél mélyebben van a talajvízszint, annál kevesebb 

vízmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivárogni. Továbbá a fedőréteg minél finomabb szemű, 

és minél szárazabb, annál több vizet tart vissza. A vizsgált területen a fedőt 0,9-1,0 m vastagságú 

meddő alkotja, amelyre 0,3 m vastagságú humuszos termőtalaj települ. A fedő rétegek a lefelé 

szivárgó vizet nem eresztik át könnyen. 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy hazánkban, a beszivárgásban csak a téli félév csapadéka vesz 

részt. A területünkre hulló évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehető. A 

tenyészidőszakban 290 – 320 mm csapadék hullik, tehát kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen 
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időszak alatt 5% felszíni lefolyást (13 mm) és a – potenciális evapotranszspirációval megegyező 

– 200 mm- es párolgást alapul véve 47 mm/év beszivárgás adódik.  

Kiszámítottuk a felszínre hulló csapadékból a „z” mélységben lévő talajvízhez leszivárgó 

csapadék mennyiségét Kovács Gy. képlete alapján is, amely a következő:  

( )[ ]zzBB −⋅= 00 4,0exp  

ahol, 

B - a vizsgált z (m) mélységben elhelyezkedő talajvízhez leszivárgó csapadékmennyiség évi 

átlagos értéke (mm/év) 

B0 - meghatározott z0 (m) mélységben lévő tükörrel jellemezhető talajvíz csapadékból eredő 

táplálásának ismert évi átlaga (mm/év), amely Kovács szerint 75, Major szerint 50 mm/év, a fenti 

számítás szerint 47 mm/év.  

 

6. ábra: Beszivárgás alakulása Kovács és Major szerint 

Az átlag 5 méter mélyen elhelyezkedő talajvízhez Kovács szerint 22, Major szerint 16 mm 

szivárog le.  

A hozzáfolyás és elfolyás tekintetében a felszíni vízfolyás játszik szerepet.  

A Tarna és a kavicsterasz vize egymással szoros kapcsolatban áll. Összefüggésüket a meder 

kisebb – nagyobb mértékű kolmatációja gyöngíti. Azt, hogy a felszíni víz táplálja a talajvizet, 

vagy elfolyás van a Tarna felé, azt a vízállások magassága és tartóssága határozza meg. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

be
sz

iv
ár

gá
s 

[m
m

]

mélység [m]

Beszivárgás alakulása Kovács és Major szerint

Kovács Gy. Major P.



32 

 

Természetes viszonyok esetén, amikor a talajvíz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a 

hozzáfolyás-elfolyás viszonyát kizárólag a Tarna vízállása határozza meg. A Tarna nagyvizek 

idején beduzzaszt a vízadó rétegbe, tehát táplálja azt, míg kis- és középvizek idején az áramlás 

iránya megfordul és a Tarna felé irányul.  

 

7. A bányászati tevékenység leírása 

7.1.  Az eddigi bányászati tevékenység 

2012 és 2016 között évente maximálisan 160.000 t (80.000 m3) haszonanyag kitermelésével 

tervezett a bányavállalkozó, viszont a termelés a mindenkori piaci igényeknek megfelelően 

történt, és így ennél kevesebb mennyiség került kitermelésre: 

Haszonanyag 2012 2013 2014 2015 2016 
homok (m3) 4.012 21.200 32.237 43.759 38.253 
homok (t) 8.024 42.400 64.474 87.518 76.506 

homokos kavics (m3) 14.032 748 - - - 
homok kavics (t) 28.064 1.496 - - - 

5. táblázat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2012-2016 között 

2014-től a nyersanyag besorolások (szemnagyság alapján) megváltoztak, ennek megfelelően 

jelenleg csak homok kitermelésére kerül sor. 

A bányászat jelenleg a Boconád 022/53 és a Heves 0417/171 hrsz-ú területeket érinti. Mindkét 

terület művelési ága kivett, bányatelek. 

A termelésre a mindenkori igényeknek megfelelően kerül sor.  

A bányászattal érintett területet a 7. számú ábra szemlélteti, míg a töréspontok koordinátáit a 

6. táblázat tartalmazza. 

Töréspont 
jele 

Y (m) X (m) 
Töréspont 

jele 
Y (m) X (m) 

Töréspont 
jele 

Y (m) X (m) 

1. terület 2. terület 3. terület 

1. 254 608 738 988 7. 254 302 739 087 11. 254 092 738 950 

2. 254 182 738 606 8. 254 201 739 032 12. 254 068 738 931 

3. 254 005 738 792 9. 254 098 739 213 13. 254 030 738 998 

4. 254 158 738 962 10. 254 180 739 280 14. 254 048 739 009 

5. 254 310 739 070       

6. 254 502 739 196       

6. táblázat: A bányászattal érintett terület törésponti koordinátái 



 

 

 

7. ábra: Az eddigi bányászattal érintett terület 
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7.2. A termelés személyi és tárgyi feltételei 

A bányaüzemben a Bányatörvény 28.§(2) bekezdésében előírtaknak megfelelően felelős 

műszaki vezető és helyettes van kijelölve. A munkahelyek közvetlen felügyeletét a bányászati 

felügyeleti személy gyakorolja.  

A személyek, a környezet és a vagyon védelmére vonatkozó kidolgozott üzemi szabályzatok a 

dolgozók rendelkezésére állnak. Az alkalmazottak létszáma úgy van megválasztva, hogy az 

üzemelő berendezések kezelése és ellenőrzése biztosított legyen. A termelés a mindenkori 

igényeknek megfelelően folyik a bányában, melyre csak a nappali időszakban (600 – 1800 óra 

között) kerül sor. Egy évben kb. 200 napos termeléssel számolhatunk. Éjszakai termelésre 

nem kerül sor.  

Az alkalmazott létszám: 6 fő 

• 1 fő felelős műszaki vezető 

• 2 fő gépkezelő 

• 3 fő irodai dolgozó 

A bányavállalkozónak gondoskodni kell a bányában foglalkoztatott dolgozók oktatásáról, 

képzéséről. A dolgozókat el kell látni egyéni védőfelszereléssel, munkaruhával. 

A dolgozók tisztálkodására nem a bányaterületen kerül sor.  

A felelős műszaki vezető rendszeres ellenőrzése kiterjed a jogszabályokban és egyéb ágazati 

előírásokban előírt szabályok ellenőrzésére. A napi ellenőrzést a bányászati felügyelet végzi. 

Az ásványvagyon kitermelését a következő gépekkel végzik: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (E 652 B típusú) 

� 2 db rakodógép Liebherr L541 

� 1 db KAMAZ típusú gépjármű a haszonanyag osztályozóra való feladására 

� Osztályozó berendezés, melynek részei: 

• Feladóbunker: 7 m3 űrtartalmú, elektromos meghajtású (1,1 kW-os 

villanymotor) 

• Felhordó szalag: 13 m hosszú bordás szállítószalag, elektromos meghajtású (4 

kW-os villanymotor) 

• Torony, melyben található a Binder típusú kétsíkú vizes vibrátor (típusszáma: 

KII 1000/3,5CM).  

• Szivattyú: 7,5 kW-os teljesítményű, 10 HP-os E6X52/6K+MAC610 típusú 

búvárszivattyú. 
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1. fénykép: Osztályozó berendezés 

Az egyes berendezések termelési és szállítási kapacitása: 

� Liebherr L541 típusú homlokrakodó: A gép kanáltérfogata 2,8 m3. A korábbi 

termelési tapasztalatok alapján egy óra alatt 90 m3 haszonanyag megmozgatására képes. 

A kérelmezett kitermelési mennyiség 80.000 m3, mely 200 napos kitermelést 

figyelembe véve 40 m3/óra termelést jelent, tehát a homlokrakodó kapacitása elegendő 

a maximális kitermeléshez. 

� KAMAZ tehergépkocsik: A Kamaz teherautók kapacitása 6 m3. Egy óra alatt mintegy 

40 m3-t tud a teherautó beadagolni, ami évente 96.000 m3 haszonanyagot jelentene (200 

napos és napi 12 órás termeléssel számolva). 

� Osztályozó berendezés: A feladó bunkere 7 m3 űrtartalmú. a csapoló a bunker alatt 40 

m3/h anyagkiadásra képes. A vibrátor maximális osztályozási mennyisége szintén 40 

m3/h. Ez éves szinten 96.000 m3 anyagot jelent. 

Az egyes berendezések kapacitása elegendő a tervezett termelési kapacitás kielégítéséhez. 

7.3. A kitermelési technológia 

Meddőeltakarítás, elhelyezés 

A művelés során az első szint művelését a meddő letakarítása jelenti. A meddő letakarítása két 

lépcsőben történik a piaci igényeknek megfelelően.  
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Az első lépcső a legfelső humuszos termőtalaj termelése (0,5 - 0,8 m), majd ezt követően az 

agyagos meszes meddő (0,5 – 0,8 m) kerül kitermelésre. Igény szerint – mivel a meddő réteg 

is eladásra kerül – természetesen a két meddő réteg egyben is termelhető. 

A termelés történhet Felső-forgóvázas kotrógéppel (depóniába vagy szállítójárműre) vagy 

homlokrakodóval (depóniába vagy szállítójárműre). 

A kotrógép munkaszintjének legkisebb mérete 30 x 30 m. 

A meddő elhelyezése ideiglenes depóniába történik, mivel a szükségletek szerint kerül 

értékesítésre. Végleges meddőhányó kijelölésére nincs szükség. 

Ásványi nyersanyag jövesztése 

A művelés módja: 

• szintes 

• többlépcsős 

• mezőben haladó 

A meddőtakarítás után (első szint megosztva) történik a második, un. homokszint művelése 

(ahol homok előfordulás van). A homokszint művelése után a kavicsos homok (jelenlegi 

besorolása szerint szintén homok) művelése két lépcsőben történik: 

• Talajvíz feletti száraz sóder termelése 

• Víz alatti kotrás 

A víz alatti kotrás mélysége 5 – 6 m az előfordulás fekű-agyagösszlet megjelenése 

függvényében. A vízszint és a száraz kotrás szintkülönbsége 0,3 m-nél kisebb nem lehet. A víz 

alatti kotrással kitermelt kavicsot – felesleges vizének elvesztése céljából - ideiglenes 

depóniába rakják és legalább 1 napos állás után rakják a szállító járművekre. A termelést felső-

forgóvázas kotrógéppel végzik. 

Osztályozás 

2014-ben került sor egy vizes osztályozó berendezés engedélyeztetésre. Az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 11332-

10/2013. számú határozatában (3. számú melléklet) módosította a 10702-28/2007. számú 

engedélyt. A deponálás után a rakodással legalább egy napig kell várni, míg az anyag el nem 

veszíti felesleges vizét, így csökkentve a felesleges energia felhasználást. Egy homlokrakodó 

szállítójárműre rakja az anyagot, mely az osztályozó berendezés bedöntő bunkerébe önti. A 

bunkerból surrantón keresztül az anyag a bordás szállítószalagra kerül, mely a sík vibrátorra 

hord fel. Itt magas víznyomásos mosás mellett megtörténik az osztályozódás. Az anyag 

háromfelé osztályozódik: 
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• 0 – 1 mm-es homok 
• 1 – 4 mm-es sóder 

• 4 mm feletti kavics 

A dehidratálóból csővezetéken távozó vizes zagy ülepítő medencébe kerül, ahonnan az 

ülepedést követően csővezetéken áthaladva jut vissza a bányatóba. Az ülepítő medencében 

leülepedett agyag frakciót a homlokrakodó külön deponálja. 

A bányában egy úszódokkon rögzített E6X52/6K+MAC610 típusú búvárszivattyú termeli a 

vizet az osztályozóra. A víz a telepített csőrendszeren keresztül jut el a fúvókákhoz. A fúvókák 

által kipermetezett víz a 0 – 1 mm-es frakcióval együtt egy surrantón a dehidrátorba kerül. A 

dehidrátor túlfolyóján keresztül távozó víz egy másik telepített csővezetéken jut az ülepítő 

medencébe, ahonnan a letisztult víz csővezetéken keresztül jut a bányatóba. Az osztályozó 

berendezés elhelyezkedését a 7. számú melléklet szemlélteti. 

Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság 129-5/2014. számú határozatában (8. számú melléklet) 

vízjogi létesítési engedélyt adott a bánya kavicsmosó és kavicsosztályozó vízellátására. 

Az osztályozáshoz felhasznált víz mennyisége: 5 m3/h. 

 

2. fénykép: Ülepítő medence 
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7.4.  Rakodás, szállítás 

A bányaudvaron kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik. A kiszállított haszonanyag 

mérlegelése telepített hídmérleggel történik. A haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát a 

020 hrsz. földúton keresztül hagyják el, és térnek rá a 3204. számú (038. Hrsz-ú), illetve a 3207 

(0415. Hrsz-ú) számú közutakra. Ezeken keresztül a szállítás három irányba történhet: 

• Boconád – Gyöngyös irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Heves irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Kál irányába (3207. számú út): kb. a szállítás 20 %-a 

A szállítási útvonal térképet az 5. számú ábra szemlélteti. A szállítás az eddigiekhez képest 

új útvonalat nem érint. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 200 napos 

szállítással, napi 12 órás üzemidővel és max. 80.000 m3-es termeléssel számolva 4 jármű 

fordulóval számolhatunk óránként. 

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 7. táblázat tartalmazza, a 2015-ös 

forgalomszámlálási adatok alapján. 

Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járm űkategória 

(jármű/óra) 
III. járm űkategória 

(jármű/óra) 
3204. sz. összekötő út 

(26+010-29+904) 
Boconád irányába 

122 11 6 

3204. sz. összekötő út 
(29+904-36+126) 
Heves irányába 

146 12 2 

3207. sz. összekötő út 
(0+000-12+433) 

Kál irányába 
63 3 6 

7. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 
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8. ábra: Szállítási útvonal 

7.5. Kapcsolódó létesítmények 

A bányaterületen telepített fix létesítmények: 

• Iroda épület (irodával, öltözővel, mosdóval, műhellyel) 

• Hídmérleg 

• Osztályozó 

A telepített létesítmények központi EOV koordinátái: 

Létesítmény EOV X EOV Y 
Iroda 254 298 739 038 
Hídmérleg 254  280 739 046 
Osztályozó 254 206 738 970 

8. táblázat: A telepített létesítmények központi EOV koordinátái 

„Boconád II.-Kavics, homok” 

40 % 

40 % 20 % 
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3. fénykép: Iroda épület 

 

4. fénykép: Hídmérleg 

7.6. Technológiai vízfelhasználás 

A bányában egy úszódokkon rögzített E6X52/6K+MAC610 típusú búvárszivattyú termeli a 

vizet az osztályozóra. A víz a telepített csőrendszeren keresztül jut el a fúvókákhoz. A fúvókák 

által kipermetezett víz a 0 – 1 mm-es frakcióval együtt egy surrantón a dehidrátorba kerül. A 
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dehidrátor túlfolyóján keresztül távozó víz egy másik telepített csővezetéken jut az ülepítő 

medencébe, ahonnan a letisztult víz csővezetéken keresztül jut a bányatóba. Az osztályozó 

berendezés elhelyezkedését a 7. számú melléklet szemlélteti. 

Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság 129-5/2014. számú határozatában (8. számú melléklet) 

vízjogi létesítési engedélyt adott a bánya kavicsmosó és kavicsosztályozó vízellátására. 

Az osztályozáshoz felhasznált víz mennyisége: 5 m3/h. 

7.7. Vízellátás, szennyvíz-és csapadékvíz kezelés 

A személyzet ivóvíz igényét ballonos szódavízzel és palackos ivóvízzel elégítik ki.  Szociális 

vizet fúrt kútról biztosítják. A keletkező szennyvizet 5 m3-es tartályban gyűjtik és megfelelő 

időközönként elszállíttatják. 

A jelenlegi bányaudvart védőtöltés veszi körül, melyek megakadályozzák a külvizek bejutását 

a bányagödörbe. A bányaudvarra hulló csapadékvíz a területen elszivárog. A terület vízföldtani 

adottságai miatt a művelés száraz szinten történik, bányavíz fakadására nem kell számítani, 

vízelvezetés nem szükséges. 

7.8. Elektromos hálózat 

A bányában az osztályozó és az iroda épület elektromos árammal történő ellátása hálózatról 

történik. 

7.9. Üzemanyag, ken őanyag, veszélyes anyag tárolása és felhasználása, 

gépek karbantartása 

A bányában csak mobil, dízel üzemű, robbanómotorral hajtott munkagépek, szállító járművek 

alkalmazására kerül sor.  A bányatelken üzemanyag, veszélyes anyag tárolása nem történik. 

A szállító járművek a bányatelken kívüli üzemanyagtöltő állomáson tankolnak. A bányában 

alkalmazott munkagépekhez a szükséges üzemanyagot kiszállítják. A munkagépek feltöltése 

csöpögést felfogó tálcák alkalmazásával történik. A bányatelken kívül történik a munkagépek 

tárolása, a munkagépeket és a szállító járműveket a napi munkavégzést követően őrzött 

telephelyre viszik. 

A gépek karbantartását, javítását és szervizmunkáit a telephelyen kívül, erre szakosodott 

szakműhelyekben végzik. 

7.10. A termelés jöv őbeni ütemezése 

A korábbi engedély 80.000 m3 homokos kavics és 40.000 m3 homok kitermelésére szólt. 

Azonban időközben megváltoztak a nyersanyag besorolások (szemnagyság alapján), 
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ennek megfelelően jelenleg csak homok kitermelésére kerül sor. Azonban az eddigi 

120.000 m3 helyett csak 80.000 m3 (160.000 tonna) homok kitermelésére szeretné az 

engedélyt megkérni a vállalkozó. A termelés jövőbeni ütemezését a 9. számú melléklet 

tartalmazza. A termelés előrehaladásával az étintett ingatlanok kivonásra kerülnek. Az érintett 

ingatlanokra talajvédelmi terv készült melyet a 14. számú melléklet tartalmaz. 

A termeléssel érintett ingatlanok: 

Év Ingatlan Év Ingatlan 
Termelés Termelés 

2017 
Heves: 0417/171, 0461/35, 0461/58, 

0461/67 a 
2023 

Heves: 0417/20 b, 0417/171, 0461/67 
Boconád: 022/10-13, 022/20, 022/21 

2018 Heves: 0417/171, 0461/58, 0461/67 b 2024 
Heves: 0461/38-39, 0461/53, 

0461/58 
Boconád: 022/34, 022/38-43, 022/59 

2019 
Heves: 0417/20 b, 0417/171, 0461/67 
Boconád: 022/10-13, 022/20, 022/21 

2025 
2020 2026 
2021 2027 
2022 2028 

9. táblázat: A 2017-2028 között termeléssel érintett ingatlanok 

A bánya összes kitermelhető ásványvagyona:  

 homok 
(kód: 1453) 

Kitermelhető (m3) 4 459 063 

10. táblázat: A bányatelek ásványvagyona (m3) 

A bánya várható élettartama:  

4 459 063/ 80.000 m3/év = 55,7 év 
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8. A környezeti elemek állapotának vizsgálata 

8.1. Víz 

8.1.1.  A bányatavak vízminősége 

A Boconád II.-kavics, homok bányatelken lévő 2 db tó vizéből rendszeresen (évi egy 

alkalommal) történik vízmintavétel. A minták laboratóriumi vizsgálatait a Közép-Tisza-Vidéki 

Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratórium NAT-1-1327/2012. számon akkreditált 

laboratóriumában végezték el. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 10. számú melléklet tartalmazza. 

A kapott eredményeket összehasonlítottuk a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. számú 

melléklete által előírt határértékekkel. A 2. számú bányató csak 2014-től alakult ki, így 2013-

ig az 1. számú bányatóból két helyen történt mintavétel. 

komponens 2012.11.12.* 2013.12.04.* 2014. 09.08. 2015.08.25. 2016.09.29. 
pH 8,04 7,99 8,55 7,46 8,57 

„m” lúgosság 2 2,3 1,6 1,7 1,6 

„p” lúgosság - - <0,1 - 0,2 
fajlagos elektromos 

vezetőképesség (µS/cm) 
456 502 312 360 354 

össz. keménység  
(CaO mg/l) 

100 100 78,0 79,0 78,0 

KOI ps (mg/l) 8,2 8,1 8,8 10,7 9,9 

ammónium (mg/l) 1,78 1,44 0,04 0,12 0,03 

nitrit (mg/l) 0,14 0,15 0,03 0,02 0,02 

nitrát (mg/l) 0,85 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

összes vas (mg/l) 0,16 0,14 0,05 0,06 <0,02 

összes mangán (mg/l) 0,44 0,34 0,19 0,52 0,22 

magnézium ion (mg/l) 16,4 14,9 18,9 13,1 - 

szulfát (mg/l) 77 77 46,6 52,0 37,3 

nátrium ion (mg/l) 23 22 <0,5 21,0 20,0 

kalcium ion (mg/l) 44,4 47,2 24,8 35,1 31,0 
hidrogén-karbonát ion 

(mg/l) 
123 139 89,9 - - 

klorid ion (mg/l) 50 46,4 32,5 - 50,0 
oldott ortofoszfát foszfor 

(mg/l) 
0,01 <0,01 0,01 0,01 <0,01 

összes oldott anyag (mg/l) 408 391 313 342 221 
*: Az 1. számú bányató ÉK-i részén vett minta 

11. táblázat: 1. számú bányató vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei 
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komponens 2012.11.12.* 2013.12.04.* 2014. 09.08. 2015.08.25. 2016.09.29. 
pH 8,27 7,87 7,86 8,96 8,86 

„m” lúgosság 1,9 2,9 1,3 2,1 2,2 

„p” lúgosság - - - 0,4 0,4 
fajlagos elektromos 

vezetőképesség (µS/cm) 
372 436 398 306 304 

össz. keménység  
(CaO mg/l) 

91 107 77,0 78,0 77,0 

KOI ps (mg/l) 10,2 5,3 15,3 11,3 13,5 

ammónium (mg/l) 0,09 0,81 0,04 <0,03 <0,03 

nitrit (mg/l) 0,1 0,06 0,02 0,02 <0,01 

nitrát (mg/l) 0,93 4,2 <0,5 <0,5 <0,5 

összes vas (mg/l) 0,22 0,04 0,12 0,07 0,05 

összes mangán (mg/l) 0,33 0,28 0,31 0,5 0,35 

magnézium ion (mg/l) 25,4 20,5 10,3 19,1 - 

szulfát (mg/l) 65 61 50,0 38,0 36,3 

nátrium ion (mg/l) 16 14,5 19,5 15,0 13,0 

kalcium ion (mg/l) 23,1 43,1 38,2 24,6 28,1 
hidrogén-karbonát ion 

(mg/l) 
118 177 81,4 - - 

klorid ion (mg/l) 35,8 30,4 52,0 41,1 32,0 
oldott ortofoszfát foszfor 

(mg/l) 
<0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 

összes oldott anyag (mg/l) 366 365 365 362 214 
*: Az 1. számú bányató DNy-i részén vett minta 

12. táblázat: 2. számú bányató vizének laboratóriumi vizsgálati eredménye 

Vízminőségi jellemzők 
Határérték bányatavakra 

vonatkozóan 

Ammónium (NH4-N) (mg/l) <0,05 

Foszfát (PO4-P) (mg/l) <0,01 

Nitrát (NO3-N) (mg/l) <0,6 

pH 7,8 – 9,2 

13. táblázat: Határértékek a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján 

A bányatavak vizében olajszennyezettségre utaló jelek nincsenek. A kapott eredményeket 

összevetve a rendelet által meghatározott határértékekkel, láthatjuk, hogy jelentős eltérések 

nincsenek. Kiugróan magas értékek a vizsgálat során nem születtek, összességében a tó 

vízminősége jónak mondható. 

Vízminőség védelmi szempontból a nagyfelületű, mély bányatavak kialakítása a 

legmegfelelőbb. Sekély, vízminőség romlásra hajlamos partok nem kerülnek kialakításra. 
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Vízvédelmi szempontból a partmenti sekély vizű öblözetek kialakítását el kell kerülni mivel 

ezek a területek vízminőség romlásra hajlamosak. Arra kell törekedni, hogy a kialakuló 

bányatavak partvonala minél kevésbé legyen tagolt és a tó gyorsan mélyülő legyen. 

A bányatavak rézsűjét a bányabiztonsági követelményeknek megfelelően kell kialakítani (a part 

ne omoljon be, állékony legyen) továbbá a növényzet megtelepedését biztosítsa. A víz felett a 

maradó rézsű 30o, míg a víz alatti kavicsban 20o. A gyakorlati tapasztalatok szerint lett 

meghatározva a 23o-os önbeálló rézsű, amelyet a biztonság növelése érdekében kell 3o-al 

csökkenteni. 

A talajvíz és a bányató vize kommunikál, ezáltal a tó vizén keresztül a talajvíz elszennyezhető.  

Az eddigi üzemelés során a bányató vize nem szennyeződött el, és a megfelelő 

óvintézkedések betartásával ez a jövőben sem fog bekövetkezni. 

A bánya üzemelése során továbbra is szükséges rendszeresen (évente egy alkalommal) 

ellenőrizni a bányató vízminőségét, valamint a vízszint havonkénti dokumentálására is 

sor kerül. 

 

8.1.2.  A bányató vízminőségének megóvása 

A kavicskitermelés során felszínre kerülő talajvízből kialakuló bányatavak vize kezdetben 

tiszta, jó minőségű, a tengervízhez hasonlóan áttetsző, élőlények hiányában szinte sterilnek, 

élettelennek mondható. Kis idő elteltével egy lassú, spontán benépesedési folyamatnak 

lehetünk tanúi. A vízben fokozatosan megjelennek előbb az egysejtű növényi és állati 

szervezetek, majd a magasabb rendű növények, gerinctelen állatok és végül a halak is.  

A tó természetes eutrofizálódásának, "elöregedésének" lassú ütemét az emberi tevékenységek, 

a közvetve vagy közvetlenül a vízbe kerülő szennyező-anyagok, növényi tápanyagok jelentős 

mértékben felgyorsíthatják. A talajvízzel, csapadékkal bekerülő, bemosódó növényi 

tápanyagok (N és P vegyületek) az algák vagy egyes hínárfajok túlszaporodását idézhetik elő, 

nagyban rontva ezzel a tó horgászati, üdülési, strandolási célú hasznosíthatóságát. A szakszóval 

"bentonikus eutrofizálódásnak" nevezett, a hínár és az algagyepek túlszaporodásában 

megnyilvánuló jelenség legerősebben a sekélyebb, jól átvilágított tórészeken jelentkezik. 

Kavicsbányatavakon horgászati célú halgazdálkodást eredményesen csak úgy lehet folytatni, 

ha maximálisan figyelembe vesszük a fent jelzett speciális vízminőségi, hidrobiológiai 

adottságokat, tényezőket. A fiatalabb, illetve középkorú bányatavakra általában a szűkebb 

tápanyag-ellátottság, a táplálék-szervezetek kisebb faj- és egyedszáma a jellemző, tehát a 

természetes táplálékkészlet kevesebb számú hal esetében is csak lassúbb növekedést tesz 
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lehetővé. A halak mesterséges etetése, takarmányozása viszont nagyon kétélű és ezért igen 

meggondolandó, mivel így az eutrofizálódás, a biológiai produkció "felpörög", a tó elöregedése 

felgyorsul, a víz minősége romlik.   

Az eutrofizáció elleni küzdelem legeredményesebb módja a megelőzés, a növényi tápanyagok 

távoltartása a víztől. A már bekövetkezett eutrofizálódás gyakorlatilag szinte megfordíthatatlan, 

csak lassítani lehet az ütemét a további tápanyag bekerülés megakadályozásával. Tüneti 

kezelésként eredményes lehet néhány eléggé költséges és bonyolult műszaki megoldás, így 

például a hínárállományok ritkítása, eltávolítása, vagy például a tófenéken összegyűlt, 

tápanyagban gazdag üledék eltávolítása újrakotrással.  

A kavicsbányatavak sikeres, eredményes utóhasznosításának egyik alapfeltétele a megfelelő 

vízminőség, ami hosszabb távon csak kellően szigorú vízminőség-védelmi intézkedések 

előírásával, betartatásával biztosítható. A szükséges intézkedések egy része 

kavicsbányatavanként, hasznosítási formánként változhat, másrészük minden kavicsbányató 

esetében általános érvényűnek tekinthető. Ilyenek például:  

• A tó "vízgyűjtő" területének védelme,  

• mezőgazdasági tevékenység (műtárgya és növényvédőszer felhasználás) korlátozása,  

• tó körbeépítésének tilalma,  

• a szennyvízkezelés és elhelyezés biztonságos megoldása (csatornázás),  

• a meglévő szikkasztók, emésztőgödrök felszámolása,  

• minél hosszabb beépítetlen partszakaszok biztosítása,  

• parkosítás, erdősítés,  

• a tófenék feliszapolódásának megakadályozása, szükség szerinti újrakotrás,  

• illegális szemétlerakás, szennyvízleürítés megakadályozása,  

• intenzív hasznosítási formák korlátozása,  

• szervesanyag tartalmú meddő visszatöltése a tóba szigorúan tilos, 

• a tó partját, amennyiben a termelést már nem akadályozza, azonnal be kell telepíteni a 

gyorsan növő náddal és sással, melyek magasabb rendű flórák, és jelenlétük 

akadályozza az alga populáció burjánzását, 

• a tavat védő erdősávokkal kell körbe telepíteni, de legalább az uralkodó széliránnyal 

(NY, K) szemben, 

• az elkerülhetetlen hínárosodás ellen nem célszerű a növényevő halak betelepítése (amur, 

busa), mert a növényzetnek csak a zsenge részeit fogyasztják, a maradvány pedig 

elkorhadva újabb táptalajt szolgáltat az algásodáshoz. 
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8.1.3.  A bánya működésének hatása a felszíni és felszín alatti vizekre 

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10702-

28/2007. számú határozatában a következő előírásokat tette: 

1. Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a jóváhagyott Üzemi Vízminőségi 

Kárelhárítási Tervben foglaltak szerint azonnal fel kell számolni, s annak tényét az 

elhárításra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Felügyelőségnek. Az elhárításhoz 

szükséges eszközöket és anyagokat a helyszínen, a munkavállalók részére elérhetően 

kell tárolni.  

2. A bányászati tevékenység felszíni vízkészletekre gyakorolt hatásának nyomon 

követésére a bányató vízminőségének változásait mérni kell. A méréseket akkreditált 

laboratóriummal kell elvégeztetni. 

3. A bányatóba az osztályozóról lekerülő ülepített vízen kívül további külvizek nem 

vezethetők. 

4. A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. Az üzemelő fejtő- és rakodógépek, 

gépjárművek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, 

rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. Az 

esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok felfogására olajfogó tálcát kell 

rendszeresíteni és használni. 

5. A gépek mosatása, tárolása, nagyjavítása, üzemanyag feltöltése a bánya területén belül 

tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok is csak a parttól 

távol, csepegést felfogó tálca felett végezhetők. 

6. A gépek működtetéséhez szükséges kenőanyagok, a tevékenység során képződő 

veszélyes hulladékok tárolására zárt, szilárd burkolatú, szivárgásmentes tárolót kell 

működtetni. 

7. A bányaterületen keletkező szennyvizek zárt rendszerű összegyűjtéséről, s azok 

engedélyezett leürítő-helyre történő rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. 

1. Az eddigi bányászati tevékenység során nem került sor havária eseményre. Rendkívüli 

olajelfolyás esetén a felelős műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés 

fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral történő felitatásáról és a 

szennyezett hulladék telephelyre történő szállításáról. A havária esetén szükséges 

eszközöket készenlétben tartják. A bánya 12792-8/2014 számon jóváhagyott Üzemi 

Vízminőségi Kárelhárítási Tervvel rendelkezik (11. számú melléklet). 
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2. A bányatavak vízminőségét évente vizsgálják. A minták laboratóriumi vizsgálatait a 

Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratórium NAT-1-1327/2012. 

számon akkreditált laboratóriumában végezték el. 

3. A bányatóba az osztályozóról lekerülő ülepített vízen kívül további külvizek nem 

kerülnek bevezetésre. A csapadékvíz kizárása érdekében a bányató körül a kitermelt 

anyagból védőtöltés került kialakításra. Ezzel megakadályozzák a külterületről esetleg 

szennyezett csapadékvíz bányatóba kerülését. A védőtöltés magassága minimum 0,5 m. 

Csapadékvíz elvezető övárok kialakítására nincs szükség. 

4. A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel végzik. Az üzemelő fejtő- és rakodógépeket, illetve 

gépjárműveket rendszeresen karbantartják.  

5. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása, mosatása nem a 

bányaterületen történik. Így a gépek karbantartásából származó veszélyes hulladék a 

bányaterületet nem szennyezheti.  

6. A bányatelek területén nem tárolnak a gépek működtetéséhez szükséges kenőanyagokat, 

sem pedig veszélyes hulladékot.  

7. A bányaterületen keletkező szennyvizek zárt tartályban kerülnek gyűjtésre. A tartályt 

szükség szerint megfelelő engedéllyel rendelkező cég üríti. 

A talajvíz lehetséges szennyező forrásai a következők: 

• A talajvíz és a bányató vize kommunikál, ezáltal a tó vizén keresztül a talajvíz 

elszennyezhető.  Az eddigi üzemelés során nem következett be havária helyzet, ami a 

bányató vizének elszennyezését okozta volna. A havária helyzetekről és a foganatosított 

óvintézkedésekről a 10. számú fejezetben részletesen foglalkozunk. 

• A területen állandó szennyező forrást jelentő objektuma szennyvíztároló tartály. 

• A bányában üzemelő gépek működéséhez szükséges üzemanyag tárolása és a gépek 

feltöltése a bányaudvaron kívül, erre a célra kijelölt telephelyen történik. A gépek esetleges 

javítási munkáit is ezen a helyen végzik. 

  A bánya területén az alábbiakat tartják be a felszín alatti vizek védelme érdekében:  

• A bányatóba az osztályozóról lekerülő ülepített vízen kívül további külvizek nem kerülnek 

bevezetésre. A csapadékvíz kizárása érdekében a bányató körül a kitermelt anyagból 

védőtöltés került kialakításra. Ezzel megakadályozzák a külterületről esetleg szennyezett 

csapadékvíz bányatóba kerülését. A védőtöltés magassága minimum 0,5 m. 
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• A tevékenység végzése során szennyező anyag (olajszármazék) használata esetén megfelelő 

műszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkívüli helyszíni karbantartás esetén olajfogó tálcát 

alkalmaznak). 

• A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel végzik. Az üzemelő fejtő- és rakodógépeket, illetve 

gépjárműveket rendszeresen karbantartják.  

• A szennyvízgyűjtő tartályt rendszeresen ellenőrzik és ürítik.  

• A bányászati tevékenység során a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőbb állapotát lehetőség szerint megőrzik. 

A bánya eddigi üzemelése során befolyásolta károsan a felszín alatti vizek minőségét. A 

körültekint ő munkavégzéssel, a gépek rendszeres karbantartásával és az előírások 

betartásával a felszín alatti vizek elszennyezése várhatóan a jövőben sem fog 

bekövetkezni.  

 

8.1.4. Mennyiségi változások 

A mennyiségi változásokat a meteorológiai tényezők, - csapadék és párolgás viszonyok – illetve 

a talajvíz mozgása befolyásolja.  

A meglévő és a jövőben kialakuló bányatavak szabad vízfelületet képviselnek. A kijelölt 

geohidrológiai vizsgálati idom várható vízháztartása a következő: 

A vizsgált területre hulló csapadék évi összege átlagosan a hevesi csapadékmérő állomás adatai 

alapján 550 mm/év.  

A potenciális párolgás hazai eloszlását tekintve a magasabb hegyvidéki területeken, valamint 

az ország nyugati részén jellemzők a legalacsonyabb értékek (átlagosan 600–700 mm között). 

A déli régiókban viszont a lehetséges évi párolgás átlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A 

tényleges párolgás természetesen ettől jóval kisebb (átlagosan évi 450–650 mm), mivel 

rendszerint nem áll rendelkezésre elegendő vízmennyiség a párolgáshoz. A területi eloszlást 

alapvetően az óceáni hatás határozza meg, ezért a legnagyobb évi párolgási értékeket a 

Dunántúl nyugati és délnyugati részén kaphatunk. 

Az evapotranspiráció értéke hazánkban 600 – 720 mm között változik. 

A vizsgált területre a potenciális párolgás értékét 900 mm/év, míg az evapotranspiráció értékét 

660 mm/év-nek vettük. 
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A párolgási veszteség hatására a tavak vízszintjei csökkenek az eredeti talajvízszinthez képest. 

Minél nagyobb a vízszint csökkenés, annál nagyobb a talajvízből történő utánpótlódás. Amikor 

a párolgási veszteség és az utánpótlódó hozam egyenlő lesz, beáll az egyensúlyi állapot. 

Első lépésben (I.) meghatároztuk a jelenleg meglévő 2 db tó – 1. számú tó 9,47 ha, 2. számú tó 

1,9 ha nagyságú - vízszint csökkenését és az ezzel érintett hatásterület nagyságát. Másodszor 

(II.) meghatároztuk a végállapothoz tartozó depressziót és a hatásterületet. A bányászat 

befejezését követően 3 db tó marad vissza a területen. Az 1. számú bányató 35 ha, a 2. számú 

bányató 9 ha , míg a 3. számú bányató 19 ha szabad vízfelületet képvisel majd. Mivel a három 

tó nagyon közel helyezkedik el egymáshoz, ezért a számításnál egyetlen tóként kezeljük őket. 

A párolgási veszteség: 

Qp=Ftó
.qp      (m3/év) 

ahol   

 Ftó: a párolgási felület (m2) 

 qp: a fajlagos párolgási veszteség (m/év) 

bányató 

A nyílt vízfelületr ől 
elpárolgó 

vízmennyiség 
(m3/év) 

A nyílt vízfelület kialakulásával 
keletkező párolgástöbblet (Qp ) 

(m3/év) 

jelenlegi 1. számú bányató  
(9,47 ha) 

33 145 22 728 

jelenlegi 2. számú bányató (1,9 
ha) 

6 650 4 560 

jelenlegi bányatavak összesen 
(11,37 ha) 

39 795 27 288 

végállapothoz tartozó 1. számú 
bányató (35 ha) 

122 500 84 000 

végállapothoz tartozó 2. számú 
bányató (9 ha) 

31 500 21 600 

végállapothoz tartozó 3. számú 
bányató (19 ha) 

66 500 45 600 

végállapothoz tartozó 
bányatavak összesen (63 ha) 220 500 151 200 

14. táblázat: A víz felületéről elpárolgó vízmennyiség és a nyílt vízfelületek által okozott 

többletpárolgás értéke 
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Meghatározzuk az utánpótlódó hozamot: 

Qu=q. K 

ahol 

 K: a bányató kerülete (m) 

 Qu: a tavakba a talajvízből utánpótlódó hozam 

q= F . v  

ahol 

 q: a fajlagos utánpótlódó hozam (m3/s/m) 

 F: egységnyi áramlási felület  

 v: áramlási sebesség (m/s) 

Darcy törvényét alkalmazva (v=k . I): 

q= F . v= F . k . I=h . k . dh/dx  [1] 

ahol 

 k: a víztároló réteg átlagos szivárgási tényezője (m/s) (4,8. 10-4 m/s) 

 I: hidraulikus esés (-) 

 h: az egységnyi áramlási felület megegyezik egy adott pontban vett vízoszlop    

     magasággal (m) 

 

Integrálunk: 

∫q . dx= ∫k . h . dh 

 

Az integrálási határok: x1: 0 

     x2: a távolhatás R (m) 

     H: az érintetlen talajvízszint a távolhatás határán (m) 

  h0: az adott tó vízszintje (m) 
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9. ábra: Depressziós távolhatás 

 

A fajlagos hozamot kifejezve a következőt kapjuk: 

q= k . (H2 - h0
2)/2 . R 

 

Mivel egyensúlyi állapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk számolni a párolgási veszteség miatt 

bekövetkező vízszintsüllyedés értékét. 

A talajvízszint süllyedés:  

s= H – h0 (m) 

 bányató s (m) 

I. jelenlegi bányatavak (11,37 ha) 0,43 

II. 
végállapotban kialakuló bányatavak  

(63 ha) 
0,82 

15. táblázat:Talajvízszint süllyedés mértéke 

A bányagödörben a víz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vízszintes síkban áll be, tehát a 

tavak területén a vízszint csökkenése sem lesz egyforma. A talajvízáramlással ellentétes oldalon 

(É – ÉNy) lesz a legnagyobb, míg a talajvízáramlás irányában (D – DK) lesz a legkisebb.  

A 16. táblázatban foglaljuk össze a talajvízszint süllyedés értékeit. 

 

 

 

 

R 

h 

ho 

H 

x 

 

 



53 

 

 irány s (m) 

I. 
jelenlegi bányatavak 

(11,37 ha) 

É - ÉNy 0,58 

K – ÉK, Ny - DNy 0,43 

D - DK 0,28 

II. 
végállapotban kialakuló 

bányatavak (63 ha) 

É - ÉNy 0,97 

K – ÉK, Ny - DNy 0,82 

D - DK 0,67 

16. táblázat: Talajvízszint süllyedés mértéke különböző irányokban 

Meghatározzuk a vízszintsüllyedésekhez tartozó távolhatásokat. Ehhez az [1] egyenletet 

használjuk fel, amiből a változók szétválasztása és h=h0 és h, x=0 és x közötti határok 

behelyettesítése után kapjuk, hogy  

 

Amiből a depressziós görbe egyenlete a következő: 

Ebből könnyen meghatározható a vízszintsüllyedésekhez tartozó távolhatás, melynek kapott 

értékeit a következő táblázatok mutatják: 

 irány R (m) 

I. 
jelenlegi bányatavak  

(11,37 ha) 

É - ÉNy 159 

K – ÉK, Ny - DNy 88 

D - DK 39 

III. 
a végállapotban kialakuló 

bányatavak (63 ha) 

É - ÉNy 210 

K – ÉK, Ny - DNy 148 

D - DK 100 

17. táblázat: Távolhatás mértéke jelenleg és a végállapotban 

A bányászati tevékenység a számított talajvízszint süllyedéssel jár. A távolhatás mértékét 

a 10. számú ábra szemlélteti.  É – ÉNy-i irányban lesz a legnagyobb a távolhatás és a 

talajvízszint süllyedés mértéke, míg a talajvízáramlás irányában D – DK-i irányba lesz a 

legkisebb. A vízszintcsökkenés elhanyagolható, így a lakosságot nem érinti károsan a bányató 

kialakulása.  

A tavak hatásterülete nem érint üzemelő ivóvízbázist. 

2
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q

2
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8.1.5. A környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély száma: 10702-28/2007.) 

elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal. 

A korábbi tanulmány szerint a bánya üzemelése nem jelent veszélyt sem a felszíni sem pedig a 

felszín alatti vizek minőségére. Ezt támasztják alá mind a bányatóból vett vízminták 

laboratóriumi vizsgálati eredményei is. A felszín alatti vizekre egyedül az olaj csöpögések 

jelenthetnek veszélyt, de a korábbi tanulmányban is ismertetett intézkedések betartásával ezek 

is megakadályozhatók. Az elmúlt 15 évben semmilyen jellegű szennyezésre nem került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. ábra: A „Boconád II.- kavics és homok” bánya távolhatásának mértéke jelenleg és a bányászat befejezése után

 



 

 

8.2. Zaj 

8.2.1. Alapállapot 

A vizsgált terület Heves megyében, Boconád és Heves települések közigazgatási határán, a 

Boconád-Heves műút D-i oldalán, a Káli útelágazástól DNy-ra a Dinnyeföld-dűlőben 

helyezkedik el. A legközelebbi települések a vizsgált bányától: 

• Boconád:  2,2 km 

• Heves:  2,5 km 

A bánya környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős zajterheléssel 

járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. A bánya mellett húzódik a 3204 számú és 

3207. számú közút. 

A környező területeken kevés szántóföldi mezőgazdasági termelés árpa, búza, lucerna és kevés 

kukorica, valamint nagyrészt szőlő és gyümölcstermesztés jellemző. 

8.2.2.  A bányászati tevékenység okozta zajterhelés 

A bánya művelése során az alkalmazott gépi berendezések, szállító eszközök működése 

eredményeként zajkibocsátással kell számolnunk. A zajkibocsátás meghatározásához a 

következő kiindulási feltételekkel számolunk: 

♦ A vizsgált bánya zajvédelmi szempontok szerint „üzem”, így a keletkező zaj „üzemi 

létesítményekből származó zajként” jellemezhető.  

♦ A munkavégzés során csak nappal (0600 – 1800 óra) időszakban történő tevékenységgel 

számolhatunk.  

♦ A zajtól védendő községrész lakott terület, falusias jellegű beépítettséggel. 

♦ A termelésre egy évben max. 200 nap kerül sor. 

A 27/2008 (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 2. sorszáma (Lakóterület 

(kertvárosias, kisvárosias, falusias, telepszerű beépítés)) szerint a zajterhelési határérték 50 dB 

nappalra védendő lakóépületek irányába. Azon irányokba, ahol nincs védendő épület ott a 4. 

sorszám szerinti (Gazdasági terület) 60 dB-es határértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t 

éjszakára. A zajterhelési határértékek megállapításánál a településrendezési terv szerinti 

besorolást vettük figyelembe. 

Heves város Településszerkezeti terve alapján a bányaterület Kb – Bányaterület, ez alól a 

bányatelek DNy-i sarka kivétel, melynek a besorolása Mk – Mezőgazdasági 

terület/hagyományos tanyás. 

A bánya környezetében csak mezőgazdasági területek találhatók: 
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• Mk: Hagyományos tanyás 

• Má-ü: ültetvényes 

• Má-á: általános 

Védendő terület nem található a bánya környezetében. 

Boconád község Településszerkezeti terve alapján a bányatelek és környezete is 

mezőgazdasági terület (szántó). 

A haszonanyag kitermelése során a következő műveletek eredményeként keletkezik zaj: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (E 652 B típusú) 

� 2 db rakodógép Liebherr L541 

� 1 db KAMAZ típusú gépjármű a haszonanyag osztályozóra való feladására 

� Osztályozó berendezés  

A két rakodógép közül egyszerre csak egy üzemel. 

A berendezések hangteljesítményszintjének meghatározása az egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001 (XII.23.) 

KöM-GM együttes rendelet segítségével történt. 

A dózer esetében a hangteljesítményszint a következő képlettel számolható:  

82 + 11 lg P 

ahol: P = a berendezés teljesítménye (kW) 

Berendezés Mechanikai teljesítmény 
(kW) 

Hangteljesítményszint 
(dBA) 

felső-forgóvázas kotrógép(E 652 B) 79 102,9 
Liebherr L541 rakodó 96 103,8 

18. táblázat: Az alkalmazott gépek hangteljesítményszintje 

A teherautó hangteljesítményszintjét 96, míg az osztályozó hangteljesítményszintjét 103 dB-

nek vesszük korábbi tapasztalatok alapján. 

A hangterjedési számításokat az MSZ 15036:2002 – Hangterjedés a szabadban c. – szabvány 

alapján végezzük el. 

A súlypontban összegzett zajteljesítmény az alábbi összefüggés szerint számítható: 

 

LWer = 108,3 dB(A) 

∑
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A termelési (jövesztés, rakodás, szállítás) műveletek során a környezetben valószínűsíthető zaj 

mértéke 
LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn - Km - KL  

összefüggés alapján határozható meg,  

ahol 

LAM : a berendezések által “r” távolságban keltett zaj mértéke dB-ben 

LWA : a zajteljesítmény szintje dB-ben 

D : 2, mert a gépek féltérbe sugároznak 

KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: a talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: növényzet csillapító hatása  

Kr: hangvisszaverődési korrekció (3 dB) 

r: az első védendő épület távolsága (2200 m) 

A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

• A KL (levegő elnyelő hatását kifejező korrekció) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 3. 

táblázata alapján, a táblázatban lévő 500 Hz frekvenciához tartozó hőmérséklet (10°C) 

és relatív légnedvesség (70 hr %) értékek függvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke 

a távolság arányában adódik. 

• Kn (a növényzet csillapító hatása) az MSZ 15036:2002 sz. szabvány 6.4.1 pontja 
alapján: 
Kn = ansn 

ahol: 
 an: 0,05 dB/m 

sn: növényzóna vastagsága (mely esetünkben mintegy 0 m) 

• Km (a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció) számítása 

a következő összefüggés alapján történt: 

 

ahol: St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  

hm: a terjedési út közepes föld feletti magassága (esetünkben: 1,5 m) 

 

Az első védendő lakóépületnél (2200 méterre a termelési helytől): 

LAM  = 109,4 dB - 20*lg (2200) + 3 dB + 2 dB -11 dB – 4,24 dB – 4,7 dB = 26,52 dB 
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A fenti eredményből látható, hogy a termelés nem okoz határérték túllépést az első 

védendő épületnél (Boconád). 

 

Heves és Boconád települések településszerkezeti terve alapján a bánya területe és 

környezet gazdasági területek besorolás alá esnek. Védendő ingatlan nincs a bánya 

környezetében. Azonban a bánya környezetében jelenleg 4 db ingatlan található, melyben 

laknak, illetve emberi tartózkodásra szolgál. Ezek a következők: 

1. Boconád 022/57 hrsz-ú ingatlan (eszpresszó, udvar) 

2. Heves 0417/16 b a hrsz-ú ingatlan (épület, udvar) 

3. Heves 0417/22 a hrsz-ú ingatlan (épület udvar) 

4. Boconád 024/5 hrsz-ú ingatlan (tanya) 

A 7. számú melléklet (bányatérkép) és a 11. számú ábra szemlélteti ezen ingatlanok 

elhelyezkedését. Az épületeket a számú fényképek is szemléltetik. A 7. számú mellékletként 

csatolt térképen további ingatlanok is épület vagy lakóház, udvar besorolással szerepelnek, 

azonban ezen ingatlanok már lakatlanok, romos állapotban vannak. 



 

 

 

11. ábra: Lakott ingatlanok elhelyezkedése a termeléshez viszonyítva 

4. 

 

3. 

2. 

osztályozó 

javasolt zajvédelmi töltés 



 

 

 

5. fénykép: 1. számú védendő ingatlan 

 

6. fénykép: 2. számú védendő ingatlan 
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7. fénykép: 2. számú védendő ingatlan 

 

8. fénykép: 4. számú védendő ingatlan 

Az osztályozó fix telepítésű, így annak távolsága a védendő épületektől nem változik a termelés 

során, mely a következő: 

1. Boconád 022/57 hrsz-ú ingatlan (eszpresszó, udvar): 380 m 

2. Heves 0417/16 b a hrsz-ú ingatlan (épület, udvar):  290 m 

3. Heves 0417/22 a hrsz-ú ingatlan (épület udvar):  295 m 
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4. Boconád 024/5 hrsz-ú ingatlan (tanya):   315 m 

A termelés során a kotrógép, a homlokrakodó és egy teherautó közelítheti meg legjobban az 

érintett ingatlanokat. A három gép együttes súlypontban összegzett, hangteljesítményszintje a 

18. táblázatban szereplő adatok alapján: 

��� = 10 ∙ !" # 10
,�∙$%&
�
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LWer = 104,46 dB(A) 

A következőkben bemutatjuk, hogy abban az esetben, ha a gépek az előírt védősávok 

betartásával legjobban megközelítik a védendő épületeket, akkor milyen zajterhelés érné a négy 

ingatlant: 

Zajforrás d 
(m) 

LW 
(dB) 

Kn 
(dB) 

K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

380 103,0 0,0 +3,0 -62,59 -0,73 -4,7 39,98 

47,37 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

220 104,46 0,0 +3,0 -57,84 -0,42 -4,7 46,5 

19. táblázat: A Boconád 022/57 hrsz-ú ingatlan zajterhelése 

Zajforrás 
d 

(m) 
LW 

(dB) 
Kn 

(dB) 
K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

290 103,0 0,0 +3,0 -60,24 -0,56 -4,7 42,5 

49,71 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

170 104,46 0,0 +3,0 -55,60 -0,32 -4,7 48,84 

20. táblázat: A Heves 0417/16 b a hrsz-ú ingatlan zajterhelése 

Zajforrás 
d 

(m) 
LW 

(dB) 
Kn 

(dB) 
K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

295 103,0 0,0 +3,0 -60,39 -0,57 -4,7 42,34 

61,7 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

40 104,46 0,0 +3,0 -43,04 -0,07 -4,7 61,65 

21. táblázat: A Heves 0417/22 a hrsz-ú ingatlan zajterhelése 
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Zajforrás 
d 

(m) 
LW 

(dB) 
Kn 

(dB) 
K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

315 103,0 0,0 +3,0 -60,96 -0,60 -4,7 41,74 

61,69 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

40 104,46 0,0 +3,0 -43,04 -0,07 -4,7 61,65 

22. táblázat: A Boconád 024/5 hrsz-ú ingatlan zajterhelése 

Látható, hogy abban a négy védendő ingatlan közül a Heves 0417/22 a és a Boconád 024/5 

hrsz-ú ingatlan esetében lenne határérték túllépés. A 2018-as vizsgálati eredmények alapján 

annak érdekében, hogy a termelés alatt ne történjen határérték túllépés két megoldás javasolt: 

• 2,5 méter magas zajvédelmi töltés építése a védendő tanyák irányába. 
• Megfelelő védőtávolság betartása a védendő tanyák irányába 

Zajvédelmi töltés okozta hanggátlás 

A 2,5 méter töltés hatását az MI-07 3704-81 számú műszaki irányelv alapján számíthatjuk ki. 

 

Az effektív árnyékolási magasság: 

 

 

A Fresnel szám: 

* = 229,2 − 3 ∙ 10--,..	$/�

20 ∙ 10--,..	$/�
  

Az árnyékolás következtében fellépő hangút különbség:     DELTA ≈ 0,2 N  
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Az elérni kívánt zajcsökkentéshez szükséges effektív árnyékolási magasság: 

01 = 22 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 56�733 + 4  

A számítási eredményeket a 42. táblázatban foglaltuk össze, mely tartalmazza a 

hangcsökkentés (Lo) mértékét. 

A 
(m) 

A1 

(m) 
B 

(m) 
B1 

(m) 
H 

(m) 
H1 

(m) 
H2 

(m) 
HE 

(m) DELTA  N 
LO 

(dB) 
10 2,0 20 2,0 2,5 0,5 1,5 1,6463 0,2032 1,016 11,97 

23. táblázat: A zajvédő töltés okozta zajcsökkentés mértéke 

Az előző táblázatból láthatjuk, hogy védendő területnél a zajvédő töltés által okozott 

zajcsökkentés mértéke közel 12 dB lesz. Abban az esetben pedig, ha a termelés ezen épületeknél 

történik, akkor idővel a gépek már egy 2 méter mély bányagödörben fognak dolgozni, ami 

további csökkenést eredményez. Így elmondhatjuk, hogy a szükséges intézkedések (zajvédelmi 

töltés) betartásával a termelés nem okoz határérték túllépést. A szükséges zajvédelmi töltést a 

11. ábrán szemléltetjük. 

 

Védőtávolság meghatározása 

A két védendő ingatlan esetében a betartandó védőtávolság: 

Zajforrás 
d 

(m) 
LW 

(dB) 
Kn 

(dB) 
K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

295 103,0 0,0 +3,0 -60,39 -0,57 -4,7 42,34 

50,0 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

x 104,46 0,0 +3,0 -43,04 y -4,7 61,65 

24. táblázat: A Heves 0417/22 a hrsz-ú ingatlan esetében szükséges védőtávolság 

X = 165 m 

A Heves 0417/22 hrsz-ú ingatlan esetében max. 165 méterre közelíthetik meg a gépek a 

védendő ingatlant. 
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Zajforrás 
d 

(m) 
LW 

(dB) 
Kn 

(dB) 
K) 

(dB) 
Kd 

(dB) 
KL 

(dB) 
Km 

(dB) 
LAeq 
(dB) 

LAM  
(dB) 

osztályozó 
egység 

315 103,0 0,0 +3,0 -60,96 -0,60 -4,7 41,74 

50,0 Kotró, 
homokrakodó, 
teherautó 

x 104,46 0,0 +3,0 -43,04 y -4,7 61,65 

25. táblázat: A Boconád 024/5 hrsz-ú ingatlan esetében szükséges védőtávolság 

X =165 m 

A Boconád 024/5 hrsz-ú ingatlan esetében is max. 165 méterre közelíthetik meg a gépek a 

védendő ingatlant. 

A két megoldás közül a bányatulajdonossal történt egyeztetésnek megfelelően a védőtöltés 

kialakítására kerül sor, abban az esetben, amikor a gépek 165 méterre megközelítenék a 

védendő ingatlanokat. A védőtöltés kialakítása után pedig folytatódhat a termelés. 

8.2.3.  Hatásterület meghatározása 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet  6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de 

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a 

zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB. 

A hatásterület meghatározásánál az e) pontot vettük figyelembe, mivel a bánya környezetében 

mezőgazdasági művelés alatt álló területek vannak, így a hatásterület nagysága 55 dB lesz. 

55 dB-es hatásterület a következő módon számolható: 

LAM= LWA - 20*lg r + 10*lgD - 11 + Kr – Kn – Km 

55 dB = 108,3 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 184 m 
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A hatásterületen (melyet a 12. számú melléklet szemléltet) található ingatlanok és besorolásuk: 

Helyrajzi szám (Boconád) Művelési ág 
022/56, 22/58 b, 022/53 anyagbánya 

022/14, 022/16, 022/34, 022/38-45, 22/54-55, 022/59, 040/8-10 szántó 
024/7 gazdasági épület, udvar 
022/57 eszpresszó és udvar 

022/58 a, 024/2-3 udvar 
020, 025/2, 038 út 

Helyrajzi szám (Heves) Művelési ág 
0417/171 kivett anyagbánya 

01601-01627, 0302/132, 0302/160-161, 0461/61, 0417/167 gyep, gyümölcsös 
0496/1, 0417/170, 0415, 0416/1, 0303, 0307, 0310, 0461/68, 

0417/115, 0420 
út 

0417/145 erdő 
0417/143, 0417/16 b, 0461/60, 0461/29 a, 0461/30, 0417/166, 

0417/131 b, 0417/20 a, 0417/22 a, 0417/27 a, 0417/34 a, 
0417/35 a, 0417/36 a, 0417/38 a, 0417/133 a 

épület, udvar 

0302/42-44, 0302/47-56, 0302/76-77, 0302/79, 0302/81, 
0302/83, 0302/127-128, 0302/131, 0302/156-157, 0309/2, 

0417/3, 0417/6-7, 0417/10-13, 0417/15, 0417/16 c, 0417/20 b, 
0417/21,0417/23-24, 0417/26,0417/28-33, 0417/34 b, 0417/38 
b, 0417/40-41, 0417/107-108, 0417/114, 0417/116, 0417/118-

120, 0417/133 b, 0417/137, 0417/139-140, 0417/143 b, 
0417/157-159, 0461/28, 0461/29 b, 0461/31, 0461/40, 0461/43-

47, 0461/54-56, 0461/59, 0461/62-63, 0461/67 

szántó 

0417/2 b, 0417/4 b, 0417/4-5, 0417/8, 0417/16 a, 0417/131 b, 
0309/1, 0417/25, 0417/27 b, 0417/35 b, 0417/36 b, 0417/37, 

0417/38 c 
szőlő 

0417/22 b legelő 
0417/132 fásított terület 

26. táblázat: Hatásterület által érintett ingatlanok 

A hatásterületet a termeléssel jövőben érintett területek szélétől ábrázoltuk. 

8.2.4.  A szállítás okozta zajterhelés 

A bányaudvaron kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik. A kiszállított haszonanyag 

mérlegelése telepített hídmérleggel történik. A haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát a 

020 hrsz. földúton keresztül hagyják el, és térnek rá a 3204. számú (038. Hrsz-ú), illetve a 3207 

(0415. Hrsz-ú) számú közutakra. Ezeken keresztül a szállítás három irányba történhet: 

• Boconád – Gyöngyös irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Heves irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Kál irányába (3207. számú út): kb. a szállítás 20 %-a 
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A szállítás az eddigiekhez képest új útvonalat nem érint. 10 m3-es teherautókat feltételezve, 

évente mintegy 200 napos szállítással, napi 12 órás üzemidővel és max. 80.000 m3-es 

termeléssel számolva 4 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

A járműtípusok közül a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az I., az egyes busz, a 

közepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpár a II., a csuklós autóbusz, a nehéz, nyerges és 

pótkocsis tehergépkocsi, a speciális nehéz jármű a III. akusztikai kategóriába tartoznak az Út 

2-1.302 Műszaki előírás szerint. 

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó évi átlagos nappali óraforgalom (Qin): 

Qin = (Ain * ÁNF i)/16 

Ahol: 

A in       - az Út 2-1.302 Előírás által meghatározott tényezők, mely az I. és II. kategória esetén  

0,91, a III. kategória esetén 0,90. 

ÁNFi  -  az i.-edik járműkategória átlagos napi forgalma 

A szállítás okozta zajterhelés számításánál az egyes akusztikai járműkategóriáknál a maximális 

nappali óraforgalom nagysága az érintett közútnál az alábbi értékek szerint alakul a nappali 

időszakban. 

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 27. táblázat tartalmazza, a 2015-ös 

forgalomszámlálási adatok alapján. 

Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járm űkategória 

(jármű/óra) 
III. járm űkategória 

(jármű/óra) 
3204. sz. összekötő út 

(26+010-29+904) 
Boconád irányába 

122 11 6 

3204. sz. összekötő út 
(29+904-36+126) 
Heves irányába 

146 12 2 

3207. sz. összekötő út 
(0+000-12+433) 

Kál irányába 
63 3 6 

27. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A számítások során feltételeztük, hogy a forgalomszámlálási adatok nem tartalmazzák a 

korábbi (2015-ös) kiszállítást, így a számításokkal a legrosszabb esetet szimuláljuk. 

A szállítási zajterhelés meghatározására az ÚT 2-1.302 Útügyi Műszaki Előírás 3.2 fejezetét 

alkalmaztuk: 

Az egyes út- és időszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszintet az alábbi 

képlettel határozhatjuk meg: 
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�9�:(7,5)>,?,@,A = 10 ∙ !B" C# 10
,�∙$DEF(G,.)H,I,J,K,& + # 10
,�∙$DEF(G,.)H,I,J,K,L
M
N

�
'(�

O 
ahol a g-edik órán belül az s-edik számítási útszakaszhoz tartozó j-edik út- és t-edik 

időszakaszon belül LAeq (7,5)g,s,t,j,i az i-edik akusztikai járműkategória forgalmától származó 

kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint. 

LAeq (7,5)g,s,t,j,v az egyes villamos típusoknak a forgalmától származó kiindulási egyenértékű A-

hangnyomásszint, mellyel most nem számolunk. 

 

LAeq (7,5)g,s,t,j,i kiszámítása: 

�9�:(7,5)>,?,@,A,' = (P@ + PQ)>,?,@,A,' 
ahol: 

(Kt)g,s,t,j,i – értékét z adott akusztikai járműkategóriához tartozó a szabvány A jelű 

fődiagramjából kell venni. 

A számítás során egyenletesen áramló forgalommal számoltunk, mely során p = c = 0 útlejtést 

vettünk figyelembe. 

Ennek megfelelően az egyes járműkategóriák esetén a (Kt)g,s,t,j,i értékei a következők: 

I. járműkategória: 74,5 dB 

II.  járműkategória: 77,7 dB 

III.  járműkategória: 81,8 dB 

KD értékét pedig a leolvasás bizonytalansága miatt a következő képlettel számoltuk ki: 

PQ = 10 ∙ !" RS TU V − 16,3   (T ��ℎ , S Yá[�űℎ ) 

A számítási eredményeket a 28. táblázat tartalmazza 

Vizsgált útszakasz 
A tevékenység nélküli forgalom 

okozta zajterhelés 
L Aeq (7,5 számított) (dB) 

A tevékenységgel megnövelt 
forgalom okozta zajterhelés 

L Aeq (7,5 számított) (dB) 

3204. sz. összekötő út 
(26+010-29+904) 
Boconád irányába 

63,16 63,58 

3204. sz. összekötő út 
(29+904-36+126) 
Heves irányába 

63,18 63,60 

3207. sz. összekötő út 
(0+000-12+433) 

Kál irányába 
60,80 61,28 

28. táblázat: A szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

A fenti táblázatból látható, hogy a növekedés mértéke 0,42-0,48 dB.  
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szállítási tevékenység okozta 

hatásterület meghatározásáról: 

7. § (1) Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység 

hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a 

szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 

okoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatásterületet azokra a szállítási, fuvarozási tevékenységekre 

kell meghatározni, amelyek 

a) országos közúton vagy helyi közutak közül belterületi első- és másodrendű főutakon 

valósulnak meg, és 

b) az alaptevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

Egyik út esetében sem éri el a növekedés a 3 dB-t, így hatásterület nem jelölhető ki.  

 

8.2.5.  Zajterhelés hatásai 

A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A bányaművelés, szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű zajterhelést.  

A bányabeli földmunkagépek együttes üzemelésének környezetterhelő hatását a környező 

településeken nem lehet kimutatni.  

A zajterhelés mérséklését szolgáló intézkedések (zajvédelmi töltés) betartása esetén a 

zajterhelési szint nem növekszik számottevően, a bánya működése nem kifogásolható. A 

bányászati technológia és az alkalmazott munkagépek miatt letakarítás és termelés 

egyidejűleg nem végezhető.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a bánya hatásai a visszafordíthatatlan károkat nem okoznak, a 

környező településeken az ott élők életminőségét nem rontja. 

 

A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, 

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

A hatások értékelésénél meg kell vizsgálni azt a lehatárolható területet, amelyre a tevékenység 

által előidézett hatásfolyamat kiterjed. 
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A környezetet ért hatásokat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a tevékenységből eredő hatások 

elviselhetők a bánya környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott településeket. 

A hatások a bánya élettartama alatt időben kissé változó intenzitással, de folyamatosan 

fennmaradnak. Az intenzitást döntően befolyásolják az évszakok és a rendelésállomány. 

A terhelés időbeli eloszlása időben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz 

visszafordíthatatlan változásokat a hatásterületen. A tevékenység befejezését követően 

hamarosan visszaállnak az alapállapot közeli viszonyok. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a települési környezetet érő hatások alapvetően nem 

befolyásolják kedvezőtlenül a településen élők mindennapjait. 

 

Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően: 

A felhagyási szakaszban a bánya területén rekultivációs és tájrendezési munkákra kerül sor. 

Megszűnik a kitermelés, valamint a bányából történő haszonanyag kiszállítás. A rekultiváció 

végzéséhez a bányatelek területén 1 munkagép üzemelése szükséges, ami a művelési 

időszakban ismertetett zajterhelés jelentős csökkenését eredményezi. 

 

8.2.6.  A zajterhelés értékelése 

A mérési eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a bánya üzemeléséből adódó zajterhelések 

messze alatta maradnak a rendeletben előírt, vonatkozó határértékeknek. A szállítás nem növeli 

meg a közlekedésből eredő zajterhelést. A bányaművelésből adódó, intézkedést igénylő 

zajterhelések nem érik a lakóépületeket, amit az is bizonyít, hogy a bánya eddigi működésével 

kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett. 

 

8.2.7. A környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély száma: 10702-28/2007) 

elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal 

A 2007-ben elkészített tanulmány szerint a megfelelő védőtávolságok betartásával a zajvédelmi 

határértékek teljesülni fognak. Az eddigi bányászat meg sem közelítette a védendő épületeket. 

A korábbi tanulmány előző megállapítását a mostani számítások is igazolták. Az eddigi 

működés során semmilyen panasz nem érkezett a működéssel kapcsolatban. 
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8.3. Levegő 

8.3.1. A levegő alapállapota 

A vizsgált terület Heves megyében, Boconád és Heves települések közigazgatási határán, a 

Boconád-Heves műút D-i oldalán, a Káli útelágazástól DNy-ra a Dinnyeföld-dűlőben 

helyezkedik el. A legközelebbi települések a vizsgált bányától: 

• Boconád:  2,2 km 

• Heves:  2,5 km 

A bánya környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős 

levegőterheléssel járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. A bánya mellett húzódik 

a 3204 számú és 3207. számú közút. 

A domborzati és gazdasági szerkezet különbözősége miatt a népsűrűség itt negyede az ipari 

régióénak. A kommunális, fűtési és közlekedési légszennyezés környezeti hatása nem okozhat 

immissziós problémákat a kedvező terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben 

tartós légszennyeződés kialakulásának nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immissziós 

vizsgálatok a régióban az elmúlt 10 évben nem folytak. Domborzati gátlás gyakorlatilag nincs, 

a Zempléni- hegység, a síkság és a vízfelületek közötti szint-, hőmérséklet- és páratartalom-

különbség állandóan ébreszt hajtóerőket, így különösebb meteorológiai frontok nélkül is, az 

egész régióban általános a felszínközeli változó irányú, változó erősségű légmozgás. 

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet szerint – mely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelöléséről szól – Boconád és térsége a 10. zónacsoportba tartozik: 

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Szilárd (PM10) Benzol 

F F F E F 

29. táblázat: Rátka légszennyezettségi zóna besorolása 

A felülvizsgálat készítésénél a környezeti levegő egészségügyi követelményeit tartalmazó 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről rendelet határértékeit vettük figyelembe. 

Általános esetben az egészségügyi határértékek az irányadóak. 
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Légszennyező 
anyag 

Határérték (µg/m3) Veszélyességi 
fokozat 1 órás 24 órás Éves 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 
Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 II. 

Szénhidrogének 500 500 - IV. 
Kén-dioxid 250 125 50 III. 

Szálló por  
(PM 10) 

- 50 40 III. 

30. táblázat: A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei 

Natura 2000 védelem alá esik a bányatelek Boconád község határába eső része. Ugyanezen 

területek, mint „puffer övezet” részei a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A bányatelek Heves 

város területébe eső része nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. 

Az ökológiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorúbb 

kritikus levegőterheltségi szinteket határoz meg. 

Nitrogén-oxidok esetében 30 [µg/m3] 

Kén-dioxid esetében  20 [µg/m3] 

8.3.2. Háttérszennyezés 

A háttérszennyezés mértékét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Gyöngyös és 

Jászberény (melyek kb. 28 km-re találhatók a vizsgált területtől) állomásának 2015-ös adatait 

használtuk fel. Közelebb nem található sem manuális, sem pedig automata mérőhálózat.  

A légszennyező anyagok értékei a 24 órás átlagok alapján 2016.01.01-2016.12.31.: 

Gyöngyös: 

• NO2:  25,54 µg/m3 

• SO2:  6,96 µg/m3 

Jászberény: 

• NO2:  23,61 µg/m3 

Boconád és környéke esetében a fenti értékeknél nagy valószínűséggel jobb eredményeket 

kapnánk egy esetleges immissziós mérés alapján. 

 

8.3.3. Légszennyező források 

A bányavállalkozó évente mintegy 80.000 m3/év haszonanyag kitermelést tervezi. Az ásványi 

vagyon kitermelése száraz eljárással történik. A bányaművelés során az alábbi 

tevékenységekből származnak a légszennyezés forrásai: 

� A fejtő-rakodó és a szállító járművek égéstermékei 

� A fejtés, rakodás és szállítás során képződő por 
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A munkálatok során a következő berendezések okozhatnak légszennyezést: 

Az ásványvagyon kitermelését a következő gépekkel végzik: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (E 652 B típusú) 

� 2 db rakodógép Liebherr L541 

� 1 db KAMAZ típusú gépjármű a haszonanyag osztályozóra való feladására 

� Osztályozó berendezés (elektromos működésű) 

8.3.4. Emisszió terjedése, levegőminőségre gyakorolt hatása, hatásterület 

8.3.4.1. A bánya hatása a levegőminőségre  

A külfejtésű bányák megnyitásának, művelésének környezeti levegőre gyakorolt 

hatásfolyamatai a következők szerint rögzíthetők: 

A zeolit bánya működésének közvetlen hatásaként tartós környezeti levegőminőség romlást 

okozhat a hatásterületen belül a gépi jövesztés, fedő és haszonanyag dózerolása, rakodás, 

szállítás valamint a törés-osztályozás során a keletkező szilárd szennyező anyag (szálló és 

ülepedő por), valamint a belsőégésű motorok által kibocsátott kipufogó gázok. 

Közvetlen hatásként jelentkezik a termelvényt elszállító gépjárművek emissziója a bányától 

távolabb a szállítási útvonal mentén. 

Balesetből, havária helyzetből adódó rendkívüli légszennyezés közvetlen hatásaként léphet fel 

még átmeneti levegőminőség romlás. Ennek bekövetkezése csak kis százalékban 

prognosztizálható, ám még így is elmondható hogy közeli település környezeti 

levegőminőségét számottevően nem befolyásolná az esemény. Az esetleges ilyen események 

elkerülése érdekében a bánya területén gépeket tartósan nem tárolnak, üzemanyagot pedig csak 

a gépek üzemanyagtartályaiban tartanak. 

A bánya művelése és az egyéb járulékos műveletek okozta levegőterhelés hatótényezőiként és 

a hatások minősítésénél a jövesztés, szállítás során a belsőégésű motorok által kibocsátott 

kipufogó gázokban található egyes légszennyező anyagokat az alábbiak szerint vettük 

figyelembe. 

• szén-monoxid   jövesztés, rakodás, szállítás 

• nitrogén-dioxid  jövesztés, rakodás, szállítás 

• kén-dioxid   jövesztés, rakodás, szállítás  

• szénhidrogének  jövesztés, rakodás, szállítás 

• szilárd anyag   jövesztés, rakodás, szállítás 
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8.3.4.2. Minősítés alapja 

A bányaművelés technológiája (jövesztés, rakodás, szállítás) légszennyező hatótényezőként a 

környezeti levegő minőségének romlása mértékének alapján minősíthető. A környezeti levegő 

minőségére gyakorolt hatás elbírálásához a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

rendeletben megállapított határértékeket és tervezési irányelveket használtuk fel, amely a 

környezeti levegő egészségügyi követelményeit tartalmazza. 

A minősítés sikeres elvégzéséhez számításokat készítettünk annak eldöntésére, hogy a forrástól 

távolodva, milyen környezeti levegőminőség változás prognosztizálható a védett területek, 

objektumok (receptor pontok) területén. 

A modellszámítások alapján jelöltük ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 

hatásterület nagyságát. Az előbbi rendelet a hatásterület fogalmát pontforrásokra értelmezi, 

figyelembe véve azonban a bánya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a bányatelek 

diffúz forrásai kvázi pontforrásként határozhatók meg.  

A szállítás esetében, amely vonalforrásként határozható meg, szintén így jártunk el. 

A számításokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapján végeztük el, az MSZ 

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabványok felhasználásával. 

8.3.4.3.  Bányagépek emissziója 

Az ásványvagyon kitermeléséhez a bányavállalkozó a következő gépekkel rendelkezik: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (E 652 B típusú): Teljesítménye: 79 kW 

� 2 db rakodógép Liebherr L541: Teljesítmény: 96 kW 

� 1 db KAMAZ típusú gépjármű 

A 2 db rakodógép közül egyszerre csak egy üzemel. 

A haszonanyag művelése és elszállítása közben a különböző gépek működése légszennyező 

anyagok kibocsátásával jár. Ezen szennyezés konkrét műszeres mérését csak nagy 

bizonytalansággal és jelentős költségekkel lehetne megoldani, melynek okai: 

• A meteorológiai paraméterek esetlegessége 

• A források jellemzőinek a mintavételezés időszakában előforduló megváltozása. 

A bányászati tevékenység egyes technológiai fázisaiban ható légszennyező források kibocsátási 

jellemzői (pl.: hordozógázok térfogatárama, hőmérséklete, áramlási sebessége, kibocsátási 

magassága, emisszió intenzitása) viszonylag nagyobb pontossággal megadható. Mindezek 

figyelembe vételével a bányában működő berendezése légszennyező hatását a konkrét források 
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emissziós jellemzői és a bánya környezetében kialakuló meteorológiai paraméterek alapján 

transzmissziós számításokkal határoztuk meg.  

A termelést és rakodást végző gépeket meghajtó diesel-motorokat pontforrásként, a szállító 

járműveket pedig vonalforrásként vettük figyelembe a transzmissziós számítások során. 

A homlokrakodó dieselmotorja által emittált szennyező anyagok mennyiségét az alábbi 

szakirodalomból vett fajlagos káros anyag kibocsátások alapján számítottuk ki: 

Szakirodalom 
Emisszió [g/kWh] 

CH CO NOx Korom  SO2 

[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99 
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 - 
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 - 

Átlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99 

31. táblázat: Nagyteljesítményű Diesel motorok fajlagos károsanyag kibocsátása 

További adatok: 

� A gépek kipufogócsövének átmérője: 100 mm 

� A gépek kipufogócsövének magassága a talajszint felett: 2,5 m 

� A cső végén kiáramló füstgáz hőmérséklete: 100 oC 

� Füstgáz térfogatáramának meghatározásához használt levegőtényező: 1,05 

A számítások során a kotrógép és az 1 db homlokrakodó egyszerre történő üzemelését 

vizsgáljuk. A számítás során berendezés névleges teljesítményének 80%-át alkalmazzuk. A 140 

kW teljesítmény és a 31. táblázatban lévő átlagértékek alapján a hosszútávú, nappali 

kibocsátások: 

CH = 85 mg/s 
CO = 641 mg/s 
NOX = 362 mg/s 
SO2 = 39 mg/s 
PM10 = 40 mg/s 

Az NO és NO2 aránya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotják az NOx-et) elsősorban a hely és 

az idő függvénye az égés/káros anyag kibocsátás során. Jelen esetben (korábbi tapasztalatok 

alapján) az NOx kb. 59 %-kával számolunk, mint NO2. 

A számításnál figyelembe veszünk 1 db teherautó okozta kibocsátást is. A járművek átlagos 

fajlagos gáznemű szennyezőanyag kibocsátását a következő táblázat tartalmazza. 
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Járműkate-
gória 

Fajlagos emisszió qkN, mg/m*s*db 
CO CH NOx SO2 Korom Pb 

 
 
 

személy 

3,84 5,1 1,0 - - 0,057 
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08 
6,0 2,8 1,15 - - - 
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06 
2,18 0,25 0,25 - - - 
2,25 2,6 0,42 - - - 

Átlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06 
Járműkate-

gória 
Fajlagos emisszió qkN, mg/m*s*db 

CO CH NOx SO2 Korom Pb 
könnyű 
teher-

gépkocsi 

4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 - 
5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 - 
3,5 0,3 0,6 - 0,07 - 

Átlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 - 
 

nehéz  teher-
gépkocsi 

58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 - 
16,4 - 36,8 3,4 - - 
12,3 2,6 15,8 - 0,3 - 
30 2,6 10,0 - 0,2 - 

Átlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 - 

32. táblázat: Különböző kategóriájú gépjárművek fajlagos szennyezőanyag kibocsátása 

A számítások a leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2,5 m/s, 

nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 

kedvezőbb eredményeket szolgáltat. A transzmissziós számítások eredményeit az üzemelő 

gépek helyétől és a bányatelepre vezető út középvonalától kiindulva mért távolság 

függvényében a 33. táblázat és a 13-14. számú ábrákon mutatjuk be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Levegőszennyezés a bányagépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)] 
 

Levegőszennyezés a bányagépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben (szélcsend)] 

CO 
µg/m3 

CH 
µg/m3 

NO2 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

PM10 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

Távolság 
CO 

µg/m3 
CH 

µg/m3 
NO2 

µg/m3 
NOx 

µg/m3 
PM10 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

53.09 6.15 11.47 19.50 6.50 2.39 50 42.47 4.92 9.18 15.60 5.20 1.91 
34.16 4.31 6.33 10.76 3.59 1.65 100 27.33 3.44 5.07 8.61 2.87 1.32 
18.21 2.31 4.21 7.16 2.39 0.97 150 14.56 1.85 3.37 5.73 1.91 0.77 
9.78 1.29 2.22 3.78 1.26 0.58 200 7.82 1.04 1.78 3.02 1.01 0.46 
5.68 0.72 0.98 1.67 0.56 0.37 250 4.54 0.57 0.79 1.34 0.45 0.30 
3.78 0.48 0.73 1.25 0.42 0.28 300 3.02 0.39 0.59 1.00 0.33 0.22 
2.62 0.34 0.54 0.92 0.31 0.22 350 2.10 0.27 0.43 0.74 0.25 0.17 
1.84 0.27 0.42 0.72 0.24 0.17 400 1.47 0.21 0.34 0.57 0.19 0.14 
1.37 0.17 0.35 0.59 0.20 0.16 450 1.10 0.14 0.28 0.47 0.16 0.12 
0.97 0.12 0.29 0.50 0.17 0.12 500 0.77 0.10 0.23 0.40 0.13 0.10 
0.78 0.09 0.27 0.45 0.15 0.09 550 0.62 0.07 0.21 0.36 0.12 0.07 
0.61 0.05 0.23 0.39 0.13 0.05 600 0.49 0.04 0.18 0.31 0.10 0.04 
0.53 0.03 0.20 0.34 0.11 0.05 650 0.42 0.02 0.16 0.27 0.09 0.04 
0.45 0.03 0.17 0.30 0.10 0.03 700 0.36 0.02 0.14 0.24 0.08 0.02 
33. táblázat: A bányászati tevékenység okozta levegőszennyezés a termelés helyétől mért 

távolság függvényében [nappal, derült időben (u = 2,5 m/s)] 

 

12. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [u = 2,5 m/s]) 
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13. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [szélcsendes]) 

 

Az ábrák (13-14. számú) azt mutatják, hogy a maximális immissziók a gépektől, illetve az út 

tengelyétől 10 – 60 méter távolságban alakulnak ki, és viszonylag kis távolságon belül egészen 

kicsi értékre csökkennek le. 

A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. 

rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint történt. Célszerűnek találtuk a legszigorúbb feltétel 

betartását, mely szerint az 1 órás (PM10 esetében 24 órás) határérték 10 %-a határozza meg a 

hatásterület vonalát. 

A 30. táblázat („A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei”) adatait összevetve a fenti 

három táblázat adataival a következőket állapíthatjuk meg: 

A NO2 esetében 62 méteres hatásterületet tudunk kijelölni, míg a CO, a szénhidrogének a 

PM10 és a SO2 immissziója a leggyakoribb meteorológiai feltételek mellett sem éri el az 1 

órás határérték 10 %-át, így ezeknek a légszennyezőnek nem tudjuk a hatásterületét 

kijelölni. A légszennyezés hatásterületét a 12. számú melléklet szemlélteti. A hatásterületet 

a termeléssel jövőben érintett területek szélétől ábrázoltuk. 

Egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki a bányatelken kívül. 

A számítás által kapott értékeket összehasonlítva az ökológiai határértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [µg/m3]; Kén-dioxid esetében: 20 [µg/m3]), megállapíthatjuk, hogy a NOx 

esetében határérték túllépés nem következik be. 
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8.3.5. Diffúz források okozta légszennyezés 

A bánya területén 1500 m2 nagyságú diffúz forrás található (üzemi út). Az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14075-3/2013. 

számú határozatában (13. számú melléklet) a bányatelken működő levegőterhelést okozó, D1 

jelű diffúz légszennyező forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély 

adott. 

A diffúz forrás jellemző adatai: 

A forrás magassága:  0,0 m 

A forrás kibocsátó felülete: 1500 m2 

A diffúz forrás okozta levegőszennyezés terjedésének meghatározására a Hatástávolság 8.0.0.4. 

programot használtuk fel. A modellezés során felhasznált alapadatok: 

A nyitott, növénytakaróval nem fedett humuszos talajokról a szélerózió következtében a 

figyelembe vett irodalmi források1,2 alapján a porkibocsátás 0,5-1 kg/ha×h. 

A számítások leggyakoribb meteorológiai viszonyoknak megfelelő (szélsebesség: 2 m/s, 

nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 

kedvezőbb eredményeket szolgáltat. Minden komponensnél kiszámoltuk az 1 órás, a 24 órás és 

az éves maximális értékeket is, hogy az esetleges határérték túllépések, vagy megközelítések 

felismerhetők legyenek.  

A program a hatásterület kijelölésénél az órás koncentrációk vizsgálatán alapuló módszert 

alkalmazza. 

A hatásterület kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint 

történik . A modellezés elvégzése után megállapíthatjuk, hogy a D1 diffúz forrás 

hatásterülete 15 m (15. számú ábra).  A hatásterületet a 16. számú ábrán szemléltetjük, mely 

a bányatelken belül marad. 

Bányászati tevékenység során a porképződésre alkalmas évszakokban a poros kőzetfelszínen 

locsolással akadályozzák meg a porképződést. 

 

                                                 
1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen. 
(1997) 
2 Rühlig, A. – Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung – diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub – 
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125. 
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14. ábra: PM10 1 órás átlag koncentráció (D1) 

 

9. fénykép: Az üzemi út locsolására szolgáló locsoló kocsi 
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15. ábra: A diffúz forrás okozta légszennyezés hatásterülete (15 m) 

 

8.3.6. Szállítás okozta légszennyezés 

A bányaudvaron kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik. A kiszállított haszonanyag 

mérlegelése telepített hídmérleggel történik. A haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát a 

020 hrsz. földúton keresztül hagyják el, és térnek rá a 3204. számú (038. Hrsz-ú), illetve a 3207 

(0415. Hrsz-ú) számú közutakra. Ezeken keresztül a szállítás három irányba történhet: 

• Boconád – Gyöngyös irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Heves irányába (3204. számú út): kb. a szállítás 40 %-a 

• Kál irányába (3207. számú út): kb. a szállítás 20 %-a 

A szállítás az eddigiekhez képest új útvonalat nem érint. 10 m3-es teherautókat feltételezve, 

évente mintegy 200 napos szállítással, napi 12 órás üzemidővel és max. 80.000 m3-es 

termeléssel számolva 4 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 34. táblázat tartalmazza, a 2015-ös 

forgalomszámlálási adatok alapján. 
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Vizsgált útszakasz 
I. járműkategória 

(jármű/óra) 
II. járm űkategória 

(jármű/óra) 
III. járm űkategória 

(jármű/óra) 
3204. sz. összekötő út 

(26+010-29+904) 
Boconád irányába 

122 11 6 

3204. sz. összekötő út 
(29+904-36+126) 
Heves irányába 

146 12 2 

3207. sz. összekötő út 
(0+000-12+433) 

Kál irányába 
63 3 6 

34. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A szállítás útvonalán a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szálló por 

koncentráció növekedésével lehet számolni. Légszennyező komponensek tekintetében a 

nitrogén-oxidok és a szállópor a meghatározó, ezért ezt a két komponenst vizsgáljuk kiemelten. 

A vizsgált szakasz végig aszfaltozott, a szállító gépjárművek légszennyezésének vizsgálatánál 

csak a kipufogógázok légszennyező hatását vesszük figyelembe. 

A közlekedési emisszió több komponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 

ugyanazok a terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 

SO2 felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok között, a különböző emmissziók 

közül azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melynek a vonatkozó immissziós 

határértéke a legkisebb és kibocsátási értéke a legnagyobb. 

A szállításban résztvevő járművek típusa, életkora változó, ezért a közlekedési emissziós 

paramétereknél a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vettük figyelembe. 

A szállítójárművek sebessége lakott területen 50 km/h. Lakott területen kívül 70 km/h.  
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Jelölés: k 
Járműkategóri
a megnevezése 
(ÚT 2-1.109) 

Akusz-
tikai 

jármű-
kategória 

Járművek főbb jellemzői Jel 

1. 
személy- és 

kistehergépkocsi 
I. 

személygépkocsi vontatmánnyal, vagy 
anélkül, kis autóbusz 16 férőhely alatt, 
tehergépkocsi, amelynek megengedett 

legnagyobb össztömege kisebb 3500 kg-nál 
(kb. 1500 kg-nál kisebb hasznos  

teherbírású) 

szgk 

2. szóló autóbusz II. 
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 

16 férőhely alattiakat) 
busz 

3. 
csuklós 

autóbusz 
III. KRESZ szerint meghatározott cs-busz 

4. 
könnyű 

tehergépkocsi 
II. 

tehergépkocsi, 3500-7000 kg össztömegű 
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbírású) 

ktg 

5. 
szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III. 

tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány 
nélkül, 7000 kg-nál nagyobb össztömegű 

(kb. 30000 kg-nál nagyobb hasznos 
teherbírású) 

ntg 

6. 
tehergépkocsi, 

szerelvény 
III. 

tehergépkocsi pótkocsival, 
nyergesvontató 

tgk-szer 

7. 
motorkerékpár 

és segédmotoros 
kerékpár 

I. KRESZ szerint meghatározott mkp 

35. táblázat: A gépjárművek járműkategóriába sorolása a 25/2004. (XII. 20.) KvVM 

rendelet alapján 

 

A forgalomszámlálási adatok alapján az adott szakaszokon okozott forgalomnövekedés a 

következő táblázat szerint alakul. 

 3204. sz. összekötő út (26+010-29+904) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A tevékenység hatására megnövekedett 
forgalom [j/nap] 

I. 2143 2143 
II. 183 183 
III 106 138 

Összesen 2432 2464 
 3204. sz. összekötő út (29+904-36+126) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A tevékenység hatására megnövekedett 
forgalom [j/nap] 

I. 2561 2561 
II. 207 207 
III 30 62 

Összesen 2798 2830 
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 3207. sz. összekötő út (0+000-12+433) 
Akusztikai 

járműkategória 
Átlagos 

alapforgalom[j/nap] 
A tevékenység hatására megnövekedett 

forgalom [j/nap] 
I. 1119 1119 
II. 41 41 
III 92 108 

Összesen 1252 1268 

36. táblázat: A szállítási útvonal járműforgalma járműkategóriánként 

A következő táblázatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapján a lakott területen kívül 

történő haladásra vonatkozó adatok találhatók:  

Üzemmód 
km/h 

Szén-monoxid 
CO 

Szén-hidrogének 
CH 

Nitrogén-oxid 
NO2 

Kén-dioxid 
SO2 

Részecske 
PM 

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299 

10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246 

20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142 

40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 

60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101 

70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102 

80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108 

90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118 

37. táblázat: Az I. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 

 

Üzemmód 
km/h 

Szén-monoxid 
CO 

Szén-hidrogének 
CH (FID) 

Nitrogén-oxid 
NO2 

Kén-dioxid 
SO2 

Részecske 
PM 

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31 
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69 
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11 

30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85 
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71 
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62 

70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61 
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69 

90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89 

38. táblázat: A II. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 
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Üzemmód 
km/h 

Szén-monoxid 
CO 

Szén-hidrogének 
CH (FID) 

Nitrogén-oxid 
NO2 

Kén-dioxid 
SO2 

Részecske 
PM10 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 

39. táblázat: A III. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 

Az emisszió meghatározására szolgáló képlet: 

 

ahol: 

 Ek = a folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó szennyezőanyag 

 emissziója [mg/(m×s)], 

 k = a szennyező komponens jele (CO, CH, stb.), 

 N = a járműkategória jele, 

 v = a gépjármű üzemmódja (sebessége) [km/h] 

 sv = az adott üzemmódban megtett út [km], 

 q = fajlagos emissziós tényező [g/km], 

   G = a vizsgált kategóriához tartozó gépjármű sűrűség [jármű/nap]. 

Az emisszió számítás eredményei az érintett utak esetében:  

 
Akusztikai 

járm űkategória 

3204. sz. összekötő út (26+010-29+904) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 22.65 3.41 3.12 0.02 0.22 
II. 3.01 0.50 1.70 0.05 0.50 
III. 3.31 0.26 2.30 0.05 0.61 

összesen 28.98 4.18 7.13 0.12 1.33 

Akusztikai 
járm űkategória 

3204. sz. összekötő út (29+904-36+126) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 27.14 4.09 3.74 0.03 0.26 
II. 3.41 0.57 1.93 0.05 0.57 
III. 0.94 0.07 0.65 0.01 0.17 

összesen 31.49 4.73 6.32 0.10 1.01 
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40. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást nem tartalmazza) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást tartalmazza) 

A szállítás nagysága olyan kismértékű az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz 

növekedést az emisszióban. 

Az előbbi emissziós értékekből az MSZ 21459/2-81 szabvány alapján kerültek az immissziós 

értékek meghatározásra az alábbi formula felhasználásával: 

 

 

Akusztikai 
járm űkategória 

3207. sz. összekötő út (0+000-12+433) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 11.79 1.78 1.63 0.01 0.11 
II. 0.68 0.11 0.38 0.01 0.11 
III. 2.88 0.23 2.00 0.04 0.53 

összesen 15.35 2.12 4.01 0.07 0.76 

Akusztikai 
járm űkategória 

3204. sz. összekötő út (26+010-29+904) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 22.65 3.41 3.12 0.02 0.22 
II. 3.01 0.50 1.70 0.05 0.50 
III. 4.31 0.34 3.00 0.06 0.80 

összesen 29.98 4.26 7.82 0.14 1.52 

Akusztikai 
járm űkategória 

3204. sz. összekötő út (29+904-36+126) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 27.14 4.09 3.74 0.03 0.26 
II. 3.41 0.57 1.93 0.05 0.57 
III. 1.94 0.15 1.35 0.03 0.36 

összesen 32.50 4.81 7.02 0.11 1.19 

Akusztikai 
járm űkategória 

3207. sz. összekötő út (0+000-12+433) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 11.79 1.78 1.63 0.01 0.11 
II. 0.68 0.11 0.38 0.01 0.11 
III. 3.37 0.27 2.34 0.05 0.62 

összesen 15.85 2.16 4.35 0.07 0.85 
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ahol: 

 Ek = a folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó szennyezőanyag 

 emissziója [mg/(m×s)], 

 k = a szennyező komponens jele (CO, CH, stb.), 

 α = a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög 

  u =folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti 

 középértéke [m/s], 

 σzv: a folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 

 együtthatója 

 H = a vonalforrás kibocsátásának effektív magassága [m], 

A számítások közbenső és végeredményei a következők: 

− σzv: a folytonos vonalforrás esetén a füstfáklya függőleges turbulens szóródási 

együtthatója: 7,225 m, 

− σz: függőleges turbulens szóródási együttható: 7,067 m, 

− szélsebesség a kibocsátás magasságában (u): 2 m/s. 

A szállítás által érintett közutak forgalma, valamint a szállítás által együttesen okozott 

légszennyezés vizsgálati eredményeit, nappal, derült időjárási viszonyok között [µg/m3] a 42. 

táblázat tartalmazza. A számítások során figyelembe vettük az alap légszennyezettséget is. 

Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

3204. sz. összekötő út (26+010-29+904) 
10 147.01 15.37 16.19 0.69 1.85 155.31 16.24 17.11 0.72 1.95 
20 100.56 10.33 11.21 0.36 1.30 106.23 10.91 11.84 0.38 1.37 
30 65.72 6.76 7.05 0.27 0.85 69.43 7.14 7.45 0.28 0.89 
40 42.45 4.31 4.76 0.13 0.64 44.85 4.55 5.03 0.14 0.67 
50 32.21 3.37 3.52 0.07 0.36 34.03 3.56 3.71 0.08 0.38 
60 25.57 2.62 2.74 0.06 0.27 27.02 2.77 2.90 0.06 0.28 
70 20.59 2.00 2.30 0.06 0.27 21.75 2.11 2.43 0.06 0.28 
80 17.60 1.78 1.92 0.06 0.13 18.59 1.88 2.03 0.06 0.14 
90 14.93 1.54 1.63 0.06 0.09 15.77 1.63 1.72 0.06 0.09 
100 12.62 1.40 1.47 0.05 0.04 13.33 1.48 1.55 0.05 0.04 
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Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

3204. sz. összekötő út (29+904-36+126) 
10 163.12 17.06 17.97 0.76 2.05 168.35 17.60 18.54 0.79 2.12 
20 111.57 11.46 12.43 0.39 1.44 115.15 11.82 12.83 0.41 1.49 
30 72.92 7.50 7.83 0.30 0.94 75.26 7.74 8.08 0.31 0.97 
40 47.10 4.78 5.29 0.15 0.71 48.61 4.94 5.46 0.15 0.73 
50 35.74 3.74 3.90 0.08 0.39 36.89 3.86 4.03 0.08 0.41 
60 28.38 2.91 3.04 0.07 0.30 29.29 3.00 3.14 0.07 0.31 
70 22.84 2.22 2.55 0.07 0.30 23.58 2.29 2.64 0.07 0.31 
80 19.53 1.97 2.13 0.07 0.15 20.16 2.03 2.20 0.07 0.15 
90 16.57 1.71 1.81 0.07 0.10 17.10 1.77 1.87 0.07 0.10 
100 14.00 1.55 1.63 0.05 0.04 14.45 1.60 1.68 0.06 0.04 

 

Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

3207. sz. összekötő út (0+000-12+433) 
10 79.52 8.31 8.76 0.37 1.00 82.11 8.59 9.04 0.38 1.03 
20 54.39 5.59 6.06 0.19 0.70 56.16 5.77 6.26 0.20 0.73 
30 35.55 3.66 3.82 0.15 0.46 36.71 3.78 3.94 0.15 0.47 
40 22.96 2.33 2.58 0.07 0.34 23.71 2.41 2.66 0.08 0.36 
50 17.42 1.82 1.90 0.04 0.19 17.99 1.88 1.96 0.04 0.20 
60 13.83 1.42 1.48 0.03 0.15 14.28 1.46 1.53 0.03 0.15 
70 11.14 1.08 1.25 0.03 0.15 11.50 1.12 1.29 0.03 0.15 
80 9.52 0.96 1.04 0.03 0.07 9.83 0.99 1.07 0.03 0.08 
90 8.08 0.83 0.88 0.03 0.05 8.34 0.86 0.91 0.03 0.05 
100 6.82 0.76 0.80 0.03 0.02 7.05 0.78 0.82 0.03 0.02 

42. táblázat: Szállítás okozta légszennyezés  

Hatásterület (jelenlegi forgalomra): 

� 3204. sz. összekötő út (26+010-29+904): NO2 esetében 23,0 méteres hatásterület 

jelölhető ki, míg a számítás szerint a többi komponens esetében nem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 

� 3204. sz. összekötő út (29+904-36+126): NO2 esetében 27,0 méteres hatásterület 

jelölhető ki, míg a számítás szerint a többi komponens esetében nem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 

� 3207. sz. összekötő út (0+000-12+433): Egyik komponens esetében sem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 
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Hatásterület (a bánya termék elszállítását tartalmazó forgalomra): 

� 3204. sz. összekötő út (26+010-29+904): NO2 esetében 23,5 méteres hatásterület 

jelölhető ki, míg a számítás szerint a többi komponens esetében nem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 

� 3204. sz. összekötő út (29+904-36+126): NO2 esetében 27,5 méteres hatásterület 

jelölhető ki, míg a számítás szerint a többi komponens esetében nem jelölhetünk ki 

hatásterületet 

� 3207. sz. összekötő út (0+000-12+433): Egyik komponens esetében sem jelölhetünk ki 

hatásterületet. 

A számításból látható, hogy a szállítás nem okoz jelentős szennyező anyag kibocsátást. 

 

Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban 

a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.  

A számítások során a maximális kapacitással számoltunk, viszont ez a piaci helyzet 

figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezáltal a szállítás volumene kisebb lesz, 

tehát a valóságban kedvezőbb képet kapunk a számított értékeknél. 

 

8.3.8. A környezeti hatások becslése és értékelése 

Mivel a termelési volumen nem jelentős, ezért szeretnénk bemutatni a várható hatásokat: 

Üzemelési szakasz: 

A különböző technológiai folyamatok alatti légszennyező anyag kibocsátás megjelenik, de a 

települési környezetben a távolságok miatt nem károsodnak a környezeti elemek, a 

szennyezőanyag kibocsátás következményei nem érik el a települést. A hatások folyamatosan 

jelentkeznek a bánya élettartamának végéig, térben nem érik el a települések határát. A 

határértékek betartása ebben a szakaszban is biztosítható. A várható hatások különböző 

műszaki intézkedésekkel csökkenthetők és jól kézben tarthatók. A levegőben, mint környezeti 

elemben visszafordíthatatlan folyamat nem játszódik le.  A változások már tartós, stabil 

intenzitású változások. Az alaptevékenységhez kapcsolódó melléktevékenységek nem okoznak 

olyan hatásokat, amelyek kimutatható hatással bírnának. 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: elviselhető 

Felhagyási szakasz: 

A kitermelés leáll, a tevékenység megszűnik 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: javító 
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A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A bányaművelés, szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű légszennyezettséget.  

A bányabeli földmunkagépek együttes üzemelésének környezetterhelő hatását a környező 

településeken nem lehet kimutatni.  

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések betartása esetén 

levegőterheltségi szint nem növekszik számottevően, a bánya működése nem kifogásolható. A 

terhelésnövekedés lakott települést nem érint. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a bánya hatásai a környezeti levegőben visszafordíthatatlan 

károkat nem okoznak, a környező településeken az ott élők életminőségét nem rontja. 

 

A hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, 

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

A hatások értékelésénél meg kell vizsgálni azt a lehatárolható területet, amelyre a tevékenység 

által előidézett hatásfolyamat kiterjed. 

A környezetet ért hatásokat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a tevékenységből eredő hatások 

elviselhetők a bánya környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott településeket. 

A hatások a bánya élettartama alatt időben kissé változó intenzitással, de folyamatosan 

fennmaradnak. Az intenzitást döntően befolyásolják az évszakok és a rendelésállomány. 

A terhelés időbeli eloszlása így nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordíthatatlan 

változásokat a hatásterületen. A termelés befejezését követően a légszennyező anyagok 

felhígulnak, és a bányatelek környezetében kiülepednek. A tevékenység befejezését követően 

hamarosan visszaállnak az alapállapot közeli viszonyok. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a települési környezetet érő hatások alapvetően nem 

befolyásolják kedvezőtlenül a településen élők mindennapjait. 

A környezeti károk mérséklése 

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések: 

- A belső szállítási útvonal porzása -száraz időben –a felület locsolásával mérsékelhető. 

- A munkagépeket folyamatosan a gyári szakszervizek tartják karban. A motorok 

kibocsátásainak folyamatos ellenőrzésével, a motorok folyamatos beszabályozásával 

tarthatók az emissziós értékek. 
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- A haszonanyag szállítás pormentes takarással ellátott járművekkel történik 

A környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja: 

A porszennyezés hatásának vizsgálatát – tekintettel a számítások eredményeire – nem tartjuk 

indokoltnak. 

Az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően: 

A tevékenység felhagyását követően annak minden addigi hatótényezője megszűnik. Így 

akkortól nem következhet be szennyeződés a környezeti elemekben, az utóellenőrzés is 

szükségtelen. 

 

8.3.9. A levegőszennyezés értékelése és a környezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély 

száma: 10702-28/2007) elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a 

bekövetkezett hatásokkal 

A számítások azt mutatják, hogy az eddigi bányászati tevékenység nem okoz jelentős 

levegőszennyezést. Mivel a termelés üteme a következő 10 évben csak kis mértékben fog 

változni, így kijelenthetjük, hogy a bányászati tevékenység nem jár a későbbiekben sem 

jelentős környezet terheléssel. A számítások és a mérések is teljes üzemelést tételeztek fel, ezzel 

szemben a bánya évente 50 %-os kapacitással üzemelhet, így hosszabb távon a kapott 

eredményeknél is kisebb értékekkel számolhatunk. 

A 2007-ben készített tanulmány szerint 58 méteres, addig a mostani számítások során 62 

méteres hatásterületet jelölhetünk ki. A változás oka, a jogszabály és a határértékek 

megváltozása, illetve a gépek lecserélése. Az akkor tanulmány szerint is „a bányászati 

tevékenység nem jár a későbbiekben sem jelentős környezet terheléssel”, így is történt. Az 

elmúlt öt évben semmilyen jellegű, légszennyezéssel összefüggő havária, vagy szennyezés nem 

történt. Lakossági panasz nem érkezett a bánya működésével kapcsolatban. 

Az eddigiekhez hasonlóan nem számolhatunk jelentős levegőtisztaság-védelmi terheléssel. 

8.4. Talaj 

A bányászat jelenleg a Boconád 022/53 és a Heves 0417/171 hrsz-ú területeket érinti. Mindkét 

terület művelési ága kivett, bányatelek. 

A termelés előrehaladásával az étintett ingatlanok kivonásra kerülnek. Az érintett ingatlanokra 

talajvédelmi terv készült melyet a 14. számú melléklet tartalmaz. 

„A terület jellemzően barna erdőtalajokkal borított, melyek gyakran eltemetett talajszinteken 

keletkeztek. Az adott területen a talajok folyó homokos, kavicsos üledéken képződtek, ezért a 
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talajok fizikai félesége homok, legfeljebb homokos vályog. Megállapítható, hogy az adott talaj 

fizikai féleség alapján nem a legjobb termőtalaj, mivel víz- és tápanyag- gazdálkodása eléggé 

gyenge.” 

A területen állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nem található. A 

bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem az 

erre engedéllyel rendelkező telephelyén történik. Így a bánya területén nem kerül sor veszélyes 

hulladék (pl.: fáradt olaj) tárolására sem.) 

A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős 

műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott 

perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék telephelyre történő szállításáról. Az 

eddigi üzemelés során havária jellegű talaj szennyezésre nem került sor.  

A talaj esetében – a domborzati viszonyokhoz hasonlóan – csak közvetlen hatásterületről 

beszélhetünk, ami azonos a bányatelek területével. 

A bányászati tevékenység befejezése után a felhagyási szakaszban a további használathoz 

igazodóan el kell végezni a tervezett területrendezést. 

8.5.  Hulladékgazdálkodás 

A bányászati tevékenységgel kapcsolatosan a következő hulladéktípusok keletkezhetnek: 

� Különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékok 

� Különleges kezelést nem igénylő, termelési hulladékok 

� Kommunális hulladék 

A hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és elhelyezése oly módon történik, hogy a 

környezeti elemek (talaj, víz) szennyeződése kizárt. 

A bányavállalkozó a keletkező hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Kormány rendeletben előírt 

bejelentési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz. 

 

8.5.1. Veszélyes hulladékok 

A szerződés értelmében a keletkező veszélyes hulladék elszállításáról és kezelőnek való 

átadásáról.  A keletkező veszélyes hulladékok köre: 
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� munkagépek, szállító járművek üzemelése közben esetleg elcsöpögő, elfolyó 

szénhidrogén származékokkal szennyezett talaj és felitató anyag. 

� a rendkívüli javítások során esetleg keletkező olajos rongy, olaj felitató kalcinált 

kovaföld, a javítás miatt leengedett fáradt olaj. 

� a gépek üzemanyag feltöltése során elcsöpögő és a csepegést felfogó tálcán összegyűlő 

üzemanyag. 

A gépek karbantartása és javítása szakszervizben történik, és az ott keletkező hulladékot a 

szerviz szállíttatja el, így csak becsülni lehet az egy év alatt keletkező veszélyes hulladékok 

mennyiségét, melyet a 43. táblázatban adunk meg a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján.  

A hulladék megnevezése EWC 
kódszáma 

(kg) 

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 13 02 06* 40 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

15 02 02* 15 

ólomakkumulátor 16 06 01* 30 
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, 

műanyag, fa 
17 02 04* 15 

veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 
17 05 03* 

nem 
becsülhető 

43. táblázat: A „Boconád II.-kavics és homok” bányában keletkező veszélyes hulladék 

becsült éves mennyisége 

A bányászati tevékenységet és a szállítást csak kifogástalan állapotú gépekkel és járművekkel 

végzik, elkerülendő a szennyeződéseket. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem 

szakszervizben történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes hulladék a 

bányaterületet nem szennyezheti. Gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal valamint 

hidraulika olajjal való feltöltése szintén a szerencsi telephelyen történik.   

A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt.  

A bánya területén veszélyes hulladék gyűjtésére és tárolására nem kerül sor, így üzemi 

gyűjtőhelyet sem alakítottak ki. Az időszakosan keletkező veszélyes hulladékokat az 

alvállalkozó a keletkezéskor elszállítja. 
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8.5.2.  Nem veszélyes hulladékok 

A bányaterületen egyidőben max. 4-5 fő kommunális szilárd hulladékát hulladékgyűjtő zsákban 

helyezik el, melyet aztán az alvállalkozó Rodia Pro Kft. központi telephelyre szállítanak. A 

szilárd kommunális hulladék becsült éves mennyisége kb. 8-10 m3. 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési módja: 

• Biológiailag lebomló étkezdei hulladék: fedeles szemétgyűjtő 

• Elhasznált munkaruha: 100 l-es műanyag zsák 

A keletkező kevert települési hulladékot az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. 

szállítja el a 15. számú mellékletben csatolt szerződésnek megfelelően. 

 

8.5.3. Kommunális szennyvíz 

A bányaterületen a működéssel kapcsolatos kommunális szennyvíz nem keletkezik. 

 

8.5.4. Bányászati hulladékok 

A bányászati hulladékok kezeléséről rendelkező 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint 

bányászati hulladék a letakarításból származó fedő meddő.  

A Rab és Rab Kft. elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik (Miskolci 

Bányakapitányság MBK/1005-4/2012. számú határozata: 16. számú melléklet). 

 

8.5.5.Hatásterület 

Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység hatása semleges, a technológiai fegyelem 

betartása esetén haváriás esemény előfordulásának valószínűsége minimális, a tevékenység 

hatása a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek minősíthető.  

A meddő a rekultiváció során felhasználásra kerül, nem marad vissza. 

8.6. Élővilág 

Natura 2000 védelem alá esik a bányatelek Boconád község határába eső része. Ugyanezen 

területek, mint „puffer övezet” részei a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A bányatelek Heves 

város területébe eső része nem része a Natura 2000 és a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. 

A vizsgált terület ökológiai felmérésére 2017. májusában került sor. Az erről szóló 

jegyzőkönyvet a 17. számú melléklet tartalmazza.  
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8.7. Kulturális örökségvédelem 

A működő bányaterület egy részét már vagy letermelték, vagy pedig jelentősen megbolygatták. 

Az eddigi bányászati tevékenység során (nyersanyag kitermelés, illetve meddő letakarítás) 

régészeti érték nem került elő, és az előbbiek miatt nem is várható. 

8.8. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt ha tásának összefoglalása 

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgáltuk a bányászati tevékenység környezeti elemekre 

gyakorolt hatását. A 44. táblázatban ezen hatásokat foglaljuk össze. 
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Környezeti elem Szennyező forrás típusa Hatás erőssége 
Hatás térbeli 
kiterjedése 

Hatás időbeli 
kiterjedése 

Hatás 
visszafordíthatósága 

Felszíni víz nincs nincs nincs 
bányászat 
időtartama 

nincs 

Felszín alatti víz 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) 

kis mértékű minimális 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (bányászat) 
Munkagépek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű 
NO2: 62 m 
 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (szállítás) 
Szállító járművek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű Nincs hatásterület  Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Zaj (bányászat) Munkagépek zajterhelése kis mértékű 184 m 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Zaj (szállítás) Szállító járművek zajterhelés kis mértékű Nincs hatásterület Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Hulladékgazdálkodás 
A bányászat során keletkező 
hulladékok 

kis mértékű Bánya területe 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Talaj 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) 

kis mértékű Bánya területe 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Élővilág 
A bányászati tevékenység okozta 
zaj és levegőszennyezés 

kis mértékű 
Bányászati terület és 
közvetlen környezete 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

44. táblázat: A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása 
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9.  Munkavédelem 

A bányaterületen termelési időszakban 4-5 fő dolgozik.  A vállalkozásnál idáig a bányászati 

tevékenység során baleset nem történt. 

A bányavállalkozó gondoskodik a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az 

egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények követelményeiről szóló 

25/1996. (VIII.28.) NM rendelet előírásai szerint a munkavállalók ellátásáról, továbbá 

gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi ellátásukról a 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet 

szerint. 

A bányában a dolgozók csak a munkavégzés ideje alatt tartózkodnak. Szociális ellátottságáról 

üzemorvosi megbízatással rendelkező körzeti orvos gondoskodik. A körzeti orvosnál történik 

az új felvételes dolgozók alkalmasságának elbírálása, valamint az időszakos orvosi vizsgálat. 

Az elsősegélynyújtáshoz a telepített munkagépen és gépkocsikon mentődobozt biztosít a 

tulajdonos. Minden műszakban legalább egy elsősegélynyújtó van. Védőruhákat, 

védőfelszereléseket elhasználódásuk esetén folyamatosan biztosítják. 

A dolgozók havonta tájékoztató jellegű munkavédelmi oktatáson, 5 évente pedig továbbképző 

oktatáson vesznek részt. Új típusú munkagépek üzembeállítása esetén a Rab és Rab Kft. 

gondoskodik a kezelőszemélyzet továbbképzéséről. 

 

10. Havária esetén szükséges intézkedések 

A bányászati tevékenységhez használt gépek tárolása, karbantartása, rendszeres üzemanyag 

feltöltése csak bányaudvaron kívül, erre a célra kijelölt, telephelyen történik. Üzemzavarok 

elhárítását, gépek javítását, üzemanyag töltését úgy végzik, hogy annak során talaj illetve 

vízszennyezés ne következzen be (pl. csepegést felfogó tálcákat alkalmazunk). Esetleges 

káresemény bekövetkezésekor a szennyezést azonnal megszüntetik. 

Bányászati tevékenység során a porképződésre alkalmas évszakokban a poros kőzetfelszínen 

locsolással akadályozzák meg a porképződést. 

A bánya területén keletkező szilárd, nem veszélyes hulladékot zárt rendszerben gyűjtik, majd 

elszállítják a hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóra. 

Megakadályozzák a bányaterületen az illegális hulladéklerakást. Hosszabb termelési szünet 

esetén a megközelítő utakat lezárják. 

A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 
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munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős 

műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott 

perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék telephelyre történő szállításáról. A 

szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) 

Korm. rendelet szerint. 

A kárelhárítási műveletek: 

1. Kismennyiségű olaj kiömlése a talaj felszínére 

Olajjal a talajfelszín a szárazföldön telepített berendezések, gépjárművek üzemzavarai esetén 

szennyeződhet. 

• Az üzemzavart azonnal meg kell szüntetni. 

• A szennyezett talajréteget el kell távolítani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell 

szállítani. 

2. Olajszennyezés szabad vízfelületen 

• A szennyező forrást azonnal meg kell szüntetni. 

• A vízfelületre került olajat (olajfoltot) lokalizálni kell a lokalizációs terv szerint. 

• A víz felszínén úszó olajat perlittel fel kell itatni. 

• A szennyezett perlitet le kell fölözni. 

• A szennyezett mentesítő anyagot veszélyes hulladék tárolására alkalmas edénybe össze kell 

gyűjteni. 

• A szennyezett anyagot a kármentesítés befejezésével veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell 

szállítani. 

A bányászati tevékenységhez használt gépek tárolása, karbantartása, rendszeres üzemanyag 

feltöltése csak bányaudvaron kívül, erre a célra kijelölt telephelyen történik. Üzemzavarok 

elhárítását, gépek javítását, üzemanyag töltését úgy végzik, hogy annak során talaj illetve 

vízszennyezés ne következzen be (pl. csepegést felfogó tálcákat alkalmazunk). Esetleges 

káresemény bekövetkezésekor a szennyezést azonnal megszüntetik. 

Bányászati tevékenység során a porképződésre alkalmas évszakokban a poros kőzetfelszínen 

locsolással akadályozzák meg a porképződést. 

A bánya területén keletkező szilárd, nem veszélyes hulladékot zárt rendszerben gyűjtik, majd 

elszállítják a hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóra. 

Megakadályozzák a bányaterületen az illegális hulladéklerakást. Hosszabb termelési szünet 

esetén a megközelítő utakat lezárják. 
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A bányászati tevékenység végzése folyamán veszélyes hulladék csak véletlenszerűen 

géphibából adódhat. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a kőzetanyagot, vagy a fedőt képező talajt. Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős 

műszaki vezető köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott 

perlitporral történő felitatásáról és a szennyezett hulladék telephelyre történő szállításáról. A 

szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) 

Korm. rendelet szerint. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen, hanem 

erre engedéllyel rendelkező javító műhelyben történik. Így a gépek karbantartásából származó 

veszélyes hulladék a bányaterületet nem szennyezheti. Gépjárművek és kotrógépek 

üzemanyaggal valamint hidraulika olajjal való feltöltése szintén másik telephelyen történik. 

Rendszeres műszaki ellenőrzéssel, a biztonsági előírások betartásával a havária bekövetkezése 

csökkenthető. Mozgásképtelen munkagép javítását a bánya területén csak olajfogó tálca fölött 

lehet végezni. 

A bányászati tevékenység során az alábbi intézkedések betartásával a szennyezés 

elkerülhető: 

♦ A bányában üzemelő gépek üzemszerű karbantartását rendszeresen szükséges elvégezni. 

♦ A fejtő-, rakodó- és szállító járművek csak megfelelő műszaki állapotúak és 

környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő állapotban lehetnek. 

• Rakodógép, part mentén kocsi, forgó-felsővázas jövesztőgép bányatóba borulása: Géphiba, vagy a 

bányató peremének biztonsági határvonalon belüli megközelítése esetén a munkagépek a 

bányatóba borulhatnak. Azonnal emelőgépet kell rendelni, és a munkagép kiemelését meg kell 

kezdeni. Ha nem történik baleset, az üzemzavar nem hatósági vizsgálatköteles, így a kiemelésnek 

nincs késleltető akadálya. 

A bányatóba beborult gépből olajszivárgás történhet, ekkor a Vízminőségi Kárelhárítási 

Tervben foglaltak alapján kell eljárni. 

Váratlan szennyezések elhárítására készenlétben kell tartani a szennyezés elhárításához 

szükséges eszközöket és anyagokat. 

A bánya eddigi működése során havária jellegű esemény nem következett be. 
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10.1.Havária esetén a környezetbe kerül ő szennyez ő anyagok hatása 

Ha a kotrógép a bányatóba borul és kőolajszármazék a szabad vízfelületre kerül annak 

következtében a létrejövő vízi biotóp károsodhat. Mivel a kőolajszármazék kisebb fajsúlyú, 

mint a víz, ezért a víztükör felszínén úszik. A szél által gyorsan terjedve viszonylag rövid idő 

alatt nagy területet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyeződés elsődleges hatásaként 

vízminőség romlás következik be.   Másodlagosan a víz felszínén kialakuló olajréteg 

meggátolja a víz oxigéncseréjét, így a víz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vízi élővilág 

károsodásához, súlyosabb esetben a pusztulásához vezethet. Harmadlagosan az élő testfelülettel 

érintkezve a kőolajszármazék a kutikulát vagy az epidermiszt károsíthatja, esetleg e rétegeket 

elpusztíthatja, ezáltal közvetve az élőlény pusztulását okozhatja. 

Kisebb területet érint, de koncentráltabb hatása van, ha a kőolajszármazék a talajra kerül. Abban 

az esetben, ha nem sikerül időben eltávolítani a szennyezett talajt, a kőolajszármazék 

leszivároghat a talajvízbe, és annak felszínén oszlik el. Ilyenkor a szennyeződés egy része a 

talajszemcsékhez kötött formában, másik része szabad fázisú úszó szénhidrogén 

szennyeződésként jelentkezik. A szabad fázisú úszó szénhidrogén szennyeződés terjedése 

lassúbb ütemű, hiszen a talajvízáramlás sebességénél 20 – 100-szor lassabban mozog.  

A bányató vize elszennyezhető akár az iparban, akár a mezőgazdaságban használatos 

vegyszerekkel is. Ilyen szennyeződés a nitrit, nitrát vagy egyes peszticidek bemosódása a 

talajvízbe.  

A vizsgált területen a talajvízadó szint átlagos szivárgási tényezője 4,8*10-4 m/s. A lokális 

szivárgási viszonyokat valamint a hidraulikus gradiens értékét (1/1600) figyelembe véve a 

talajvíz mozgása v = k*I képletből 0,12 m/nap. A talajvízben oldott szennyezőanyagok tehát 

ilyen sebességgel terjednek az uralkodó D-DK-i áramlási irányba. 

♦ A bánya eddigi működése során havária jellegű esemény nem következett be. 

 

11. Rekultiváció 

A jelenlegi kitermelési mennyiséggel a jelenlegi és a bővítésre kért terület 56 éves készlettel 

rendelkezik.  

A „Boconád II.-kavics, homok” védőnevű bányatelek rendelkezik érvényes tájrendezési 

tervvel, melyet a Miskolci Bányakapitányság 7629/2001. számú határozatában fogadott el (4. 

számú melléklet). 
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A művelés befejezése után a területen bányatavak maradnak vissza. A művelés során már olyan 

rézsűket hagynak vissza, hogy a tavak kialakulása után rézsűképzési tevékenységet ne kelljen 

végezni. 

A műveléssel párhuzamosan a tóban már rendszeres haltelepítés és horgásztatás történik. 

Természetesen a mindenkori bányaművelési homlok tiltott terület a horgászok részére. 

A művelés befejezésével kialakult végleges bányatóban már olyan halpopuláció alakul ki, 

amely a területen honos halfajokat foglalja magában, így a befejezés után csak a tó terület 

növekedéséből származó növelt halmennyiségre kell fedezetet biztosítani. 

A tó kialakulásával párhuzamosan a tóban kialakul az új állatvilág, a parton megjelennek a víz 

közeli állatvilági fajok és fajták, a kapcsolódó vízi növényekkel. 

A művelés befejezése után a törvényekben előírt módon a tavat vízjogi engedéllyel horgásztóvá 

kell engedélyeztetni. 

 

 

12. A bánya működésének társadalomra gyakorolt hatása 

A bányatelek csak Boconád és heves település közigazgatási területét érinti. A bányaműveletek 

végrehajtásához munkaerőre, szakmunkásokra van szükség, így a falu, illetve a környező 

települések lakóinak munkát biztosítanának.  

A bányában jelenleg 5-6 főt foglalkoztatnak. A bánya várható élettartalmának ismeretében 

elmondhatjuk, hogy hosszú távra biztosíthatják a jelenlegi munkavállalók foglalkoztatását, 

amely kedvező hatás ezen a munkanélküliséggel küzdő térségben.  

A bányaüzemek jelentős bevételi forrást jelentenek az érintett községeknek iparűzési adó 

formájában, mely a települések működtetésére és fejlesztésére fordítható. 
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. számú mellékletének (A 

teljeskörő környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmi elemei) való 

megfeleletetés 

1. Általános adatok 
1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) végző neve 
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma. 
Dokumentáció: 2.1 fejezet 
1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére 
vonatkozó engedély száma. 
Dokumentáció: 2.2 fejezet, 2. számú melléklet 
1.3. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a település statisztikai azonosító száma, átnézeti 
és részletes helyszínrajz. 
Dokumentáció: 2.2, 3.2 fejezet.  
Átnézeti térkép: 1. számú ábra  
Részletes helyszínrajz: 6. számú melléklet.  
1.4. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és előírások felsorolása és bemutatása. 
2.3 fejezet 
1.5 A telephely(ek)en a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek felsorolása, a 
TEÁOR-számok megjelölésével és az alkalmazott technológiá(k) rövid leírásával. 
TEÁOR szám: 2.2 fejezet. 
Technológia rövid leírása: dokumentáció 7.3 fejezet 
1.6. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban (a tevékenység kezdetétől, de legfeljebb 5 
év) folytatott tevékenységek bemutatása különös tekintettel a környezetre veszélyt jelentő 
tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet érintő rendkívüli eseményekkel együtt. 
Elmúlt öt év bányászati tevékenysége: dokumentáció 7.1 fejezete 
A környezetre veszélyt jelentő tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgálatra kerültek 
a 9. fejezetben. 
„A bánya eddigi működése során havária jellegű esemény nem következett be”. (10. fejezet) 

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 
2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének 
időpontja, a felhasznált anyagok listája, az előállított termékek listája a mennyiség és az 
összetétel feltüntetésével 
A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben került sor. Anyagfelhasználás nem 
történt, a kitermelt anyag mennyiségét az elmúlt öt évre vonatkozóan a 7.1 fejezet 
tartalmazza.  
2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, 
hatósági ellenőrzések, engedélyek, határozatok, kötelezések ismertetése, bírságok esetében 
5 évre visszamenőleg. 
2.3 fejezet  
2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 
ismertetése 
A bánya területén nincs föld alatti és felszíni vezeték. 
3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környezetterhelés és 

igénybevétel bemutatása 
3.1. Levegő 
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A jellemző levegőhasználatok ismertetése (szellőztetés, elszívás, energiaszolgáltatási 
és technológiai levegőigények nagyságának, időtartamának változása). Nem 
alkalmazható 

A környezeti légtérből beszívott és tisztított levegő előállítását szolgáló berendezések 
és technológiák leírása. Nem alkalmazható 

A légszennyezést okozó technológia részletes ismertetése, a szennyezésre hatást 
gyakorló paraméterek és jellemzők bemutatása. Dokumentáció 8.3 fejezete 

A használt levegő (füstgáz, véggáz) tisztítására szolgáló berendezések és hatásfokuk 
ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben leválasztott anyagok kezelésének és 
elhelyezésének leírása. Nem alkalmazható 

A helyhez kötött pontszerű és diffúz légszennyező források jellemzőinek bemutatása, a 
kibocsátott füstgázok jellemzőinek és a levegőszennyező komponenseknek az ismertetése 
(bűz is), a megengedett és a tényleges emissziók bemutatása és összehasonlítása. 
Dokumentáció 8.3 fejezete 

A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy időszakosan 
üzemeltetett mozgó légszennyező források jellemző kibocsátási adatainak leírása, a 
tevékenységhez kapcsolódó szállítás, illetve járműforgalom hatásai. Dokumentáció 8.3 
fejezete 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedések ismertetése. 
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.) 
Nincs külön belső utasításokra, intézkedésekre vonatkozó terv 

Be kell mutatni az emisszió terjedését (hatásterületét) és a levegőminőségre gyakorolt 
hatását. Dokumentáció 8.3 fejezete 

3.2. Víz 
A jellemző vízhasználatok, vízi munkák és vízi létesítmények, illetve az arra jogosító 

engedélyek és az engedélyektől való eltérések ismertetése. Nem alkalmazható 
A friss víz beszerzésére, felhasználására, a használt vizek elhelyezésére vonatkozó 

statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A technológiai vízigények kielégítésének, a 
tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, 
víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a bemutatása. Nem alkalmazható 

Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális és technológiai célú felhasználás 
bemutatása. Dokumentáció 7.6 és 7.7  fejezete 

A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenőleg. Nem 
alkalmazható 

A szennyvízkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minőségi adatainak 
bemutatása a technológiai leírások alapján. Nem alkalmazható 

A szennyvíz összegyűjtésére, tisztítására és a tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 
kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a 
szennyvíztisztító telep jellemzői, továbbá az iszapkezelés, iszapminőség és -elhelyezés 
adatainak ismertetése. Nem alkalmazható 

A csapadékvízrendszer bemutatása (akár egyesített, akár elválasztó rendszerű a 
csatornahálózat). Nem alkalmazható 

 
A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló (hatósági határozattal előírt) monitoring 

rendszer adatainak és működési tapasztalatainak bemutatása, beleértve mind a 
vízkivételek, mind a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, hatásterületének 
meghatározását, értékelését. Dokumentáció 8.1 fejezete 

A felszíni és felszín alatti vízszennyezések bemutatása, az elhárításukra tett 
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentáció 8.1 fejezete 
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A vízvédelemmel kapcsolatos belső utasítások, intézkedési tervek, a végrehajtásuk 
tárgyi és személyi feltételeinek ismertetése. Nincs külön belső utasításokra, 
intézkedésekre vonatkozó terv 

3.3. Hulladék 
A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek bemutatása, technológiai 

folyamatábrák készítése. Dokumentáció 8.5 fejezete. Folyamatábra nem készíthető. 
A technológia és tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, éves felhasznált 

mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a hulladék keletkezésével járó technológiákról. 
Nem alkalmazható, mivel anyagfelhasználásra nem kerül sor. 

A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése (veszélyes 
hulladék esetében az azonosító számát, veszélyességi osztályát és veszélyességi jellemzőit 
is meg kell adni technológiánkénti és tevékenységenkénti bontásban). Dokumentáció 8.5 
fejezete 

A hulladékok gyűjtési módjának ismertetése. Dokumentáció 8.5 fejezete 
A hulladékok telephelyen belül történő kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító 

létesítmények és technológiák részletes ismertetése, beleértve azok műszaki és 
környezetvédelmi jellemzőit. Dokumentáció 8.5 fejezete 

A telephelyről kiszállított (export is) hulladékok fajtánkénti ismertetése és mennyisége. 
A hulladékot szállító, átvevő szervezet azonosító adatai, a hulladékszállítás folyamatának 
(eszköze, módja, útvonala) ismertetése.  

Dokumentáció 8.5 fejezete 
A hulladékgazdálkodási terv, a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti 

veszélyességének csökkentésére tett intézkedések ismertetése. A bánya elfogadott 
hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik (12. számú melléklet). 

Más szervezettől átvett (import is) hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének 
és származási helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem 
kerül rá sor. 

A begyűjtéssel átvett hulladékok minőségi összetételének, mennyiségének és származási 
helyének (átadó azonosító adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem kerül rá sor. 

3.4. Talaj 
A terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásának adatai. Dokumentáció 

8.4 fejezete 
A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 

változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentáció 8.4 fejezete 
A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek 

bemutatása. Dokumentáció 8.4 és 10. fejezete 
Prioritási intézkedési tervek készítése. Dokumentáció 10. fejezete 
Remediációs megoldások bemutatása. Dokumentáció 8.4 és 10. fejezete 
3.5. Zaj és rezgés 
A tevékenység hatásterületének meghatározása zaj- és rezgésvédelmi szempontból, 

feltüntetve és megnevezve a védendő objektumokat, védendőnek kijelölt területeket. 
Dokumentáció 8.2 fejezete 

A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges terhelési helyzet meghatározása, 
összehasonlítása a határértékekkel Dokumentáció 8.2 fejezete 

3.6. Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 
A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és 

annak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem 
érintett területekhez való viszonyítása. 
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A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása. 

A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek 
megjelölése. 

Az eddigi károsodás mértékének meghatározása. 
Az ökológia felmérést a dokumentáció 13. számú melléklete tartalmazza 

4. Rendkívüli események 
A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a környezetbe került vagy kerülő 

szennyező anyagok, valamint hulladékok minőségének és mennyiségének meghatározása 
környezeti elemenként. Dokumentáció 10. fejezete. Üzemzavar, vagy 
gépmeghibásodás esetén a kikerülő szennyező anyag mennyiségének meghatározása 
nehézkes, mivel azt előre megjósolni, hogy mennyi olaj, vagy üzemanyag fog kifolyni 
egy esetleges csőszakadás esetén, szinte lehetetlen. 

A megelőzés és a környezetszennyezés elhárítása érdekében teendő intézkedések, 
havária tervek, kárelhárítási tervek bemutatása. Dokumentáció 10. fejezete. 

5. Összefoglaló értékelés, javaslatok 
A környezetre gyakorolt hatás értékelése, bemutatva a környezeti kockázatot is.  
A dokumentáció 8. fejezetében környezeti elemenként ismertetésre kerül a 
tevékenység hatása és értékelése 
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkező tevékenység esetén az engedélykérelemhez 
elkészített tanulmányok hatás-előrejelzéseinek összevetése a bekövetkezett hatásokkal.  
A dokumentáció 8. fejezetében környezeti elemenként ismertetésre kerül a 
tevékenység hatása, összevetése a határértékekkel. 
A felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok eredményei, illetve határozatok alapján meg kell 
határozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés 
mértékét csökkentheti, illetve a környezetszennyezés megszüntetése érdekében, vagy a 
környezet terhelhetőségének figyelembevételével annak elfogadható mértékűre való 
csökkentését érheti el. 
Dokumentáció 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes környezeti elemenként 
kerülnek ismertetésre a szükséges intézkedések. 
Ha az engedély nélküli tevékenységet új telepítési helyen valósították meg, akkor 
ismertetni kell a telepítés helyén az ökológiai viszonyokban és a tájban valószínűsíthető 
vagy bizonyítható változásokat, és az esetleges káros hatások ellensúlyozására bevezetett 
intézkedéseket. Nem alkalmazható, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek 
birtokában végzi a tevékenységet. 
Javaslatot kell adni a szükséges beavatkozásokra, átalakításokra, ezek sürgősségére, 
időbeli ütemezésére. Dokumentáció 10. fejezete.  
Kiemelten kell foglalkozni a környezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaló jelenségekkel, 
és szükség esetén javaslatot kell tenni az érintett terület feltárására, az észlelő, megfigyelő 
rendszer kialakítására. Dokumentáció 10. fejezete.  
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14. Az 1995. évi LII. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt 

tartalmi követelményeknek való megfelelés 

Az 1995. évi LII. törvény 75. § (1) bekezdésében előírt tartalmi követelmények és az azoknak 

való megfelelés: 

a)az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, 

korszerűségének bemutatására;  

A dokumentáció 7.3. fejezete tartalmazza a technológia leírását. A 7.2. fejezetben bemutatásra 

kerültek a termelés tárgyi feltételei.  

b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott bemutatására; 

A dokumentáció 8. fejezetében részletesen bemutatásra került az egyes környezeti elemekre 

gyakorolt hatások bemutatása vizsgálati jegyzőkönyvekkel alátámasztva. 

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a 

be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre; 

A dokumentáció 7.6-7.8 fejezetében bemutatásra került a tevékenységhez szükséges energia 

és vízfelhasználás. Látható, hogy a technológiából adódóan nincs szükség sem technológiai 

vízre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szállítás részletes 

leírására (mennyiségek, szállítási útvonal) a 7.4. fejezetben került sor. A szállításból eredő 

hatásokat (Zajterhelés, levegőszennyezés) a 8.2.4. A szállítás okozta zajterhelés és a 8.3.4. 

Szállítás okozta légszennyezés című fejezetekben ismertettük. A hulladék és 

szennyvízkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben került sor. 

d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt 

feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására; 

A dokumentáció 10. Havária című fejezete tartalmazza. 

e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és 

tervezett intézkedések bemutatására; 

A 8. fejezetben ismertetésre került a környezetterhelés mértéke. A 8.1.1.,  a 8.2. (zajvédelmi 

töltés ismertetése), a 8.3.8. és 10. fejezetekben külön ismertettük azon intézkedéseket, 

amelyek csökkentik/vagy megelőzik az esetleges környezetterhelést. 

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre; 

A bányaművelés felhagyását követő rekultivációt a 11. fejezetben ismertettük.  

g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére. 

A dokumentáció 8. fejezete tartalmazza, külön vizsgálva az egyes környezeti elemeket. 
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