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vízjogi üzemeltetési engedélye 

9. számú melléklet: Bérleti szerződés 

10. számú melléklet: Szerződés gépek karbantartásáról 

11. számú melléklet: Termelés ütemezése 

12. számú melléklet: Bányató vízvizsgálati eredményei (2012-2016) 

13. számú melléklet: Monitoring kutak vízvizsgálati eredményei (2012-2016) 

14. számú melléklet: Környezetvédelmi térkép 

15. számú melléklet: Szerződés veszélyes hulladék elszállításáról 

16. számú melléklet: Natura 2000-es hatásbecslés 
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1. A környezeti hatástvizsgálat elkészítésének indokai 

1.1 Bevezetés 

Az Erdőtelki-Tenki Agrárszövetkezet (3358 Erdőtelek, Fő út 215.) bányászati tevékenységet 

folytatott az „Erdőtelek, Fövénygödri dűlő I.” védőnevű bányatelken.  

A vállalkozó részére a Miskolci Bányakapitányság 832/1996-2 számú határozatával (1. számú 

melléklet) bányatelket állapított meg. 

A vállalkozó 1996-ban Előzetes Környezeti Hatástanulmányt nyújtott be az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez a bánya bővítéséhez, mely alapján 1996 

november 11-én. környezetvédelmi engedélyt kapott bányászati tevékenység végzésére a 1492-

27/1996. számú határozatban. 

2001-ben az Erdőtelki-Tenki Agrárszövetkezettől az Erdőtelek 2000 Agrár Kft. (3358 

Erdőtelek, Fő út 215.) átruházás útján átvette a bányászati jogot a 1241/2001 számú Miskolci 

Bányakapitányság által kiadott határozat alapján. 2006-ban a Miskolci Bányakapitányság a 

6618/2/2006 számú határozatában a VISZFUVAR Kft. (3300 Eger, Kőlyuk út) részére ruházta 

át a bányászati jogot. 

A VISZFUVAR Kft. megbízásából a Hatás-Kör 2000 Bt. 2008. július 16-án környezetvédelmi 

működési engedélyt kért a vizsgált bányára vonatkozóan az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A Felügyelőség 817-1/2009 

számon kelt határozatában (2. számú melléklet) környezetvédelmi működési engedélyt adott a 

VISZFUVAR Kft. részére. 

A Miskolci Bányakapitányság BO/15/479-4/2016. számú engedélyében (3. számú melléklet) 

jóváhagyta a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó Műszaki Üzemi Tervet. 

A Káli-Homok Bányászati Kft. 2016-ban kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztályára, melyben kérelmezte a bányászati jog átruházását. A Kormányhivatal BO/15/1122-

4/2016. számú engedélyében (4. számú melléklet) hozzájárult a bányászati jog átruházásához. 

A környezetvédelmi engedély átírására a Káli-Homok Bányászati Kft. nevére még nem történt 

meg, ezt jelen eljárás keretében szeretné kérelmezni a Kft.. 

A VISZ-FUVAR Kft. hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Z emplén Megyei 

Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az „Erdőtelek I.- 

homok, kavics” védőnevű bányatelek területén bányászati tevékenység végzésére 

vonatkozó környezetvédelmi engedélyt és az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket átírja 
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a Káli-Homok Bányászati Kft. nevére. A hozzájáruló nyilatkozatot az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év kavics és homok. A 

bányászati joggal rendelkező Káli-Homok Bányászati Kft. a termelési kapacitást 150.000 

m3/évre kívánja növelni. 

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 56. pontja alapján a 

környezethasználó köteles környezeti hatásvizsgálat benyújtásával környezetvédelmi eljárást 

kezdeményezni. 

A Káli-Homok Bányászati Kft. felkérte a Hatás-Kör 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos 

Árpád u. 19.) az engedélyes dokumentáció elkészítésére. 

 

1.2. A környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete 

A tervezett kapacitásnövelésre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges. 

A hatástanulmány készítésénél az alapadatok beszerzése során a zaj és por hatásainak 

megállapítására közvetlen helyi mérésekre nem került sor. A térségben rendelkezésre álló 

mérési eredményeket (közúti forgalomszámlálási adatok, meteorológiai, csapadék és térségi 

talajvízszint adatok, stb.), alapadatokat (földtani kutatási, vízföldtani adatok, stb.) és irodalmi 

adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyező anyag kibocsátási adatai, stb.), valamint a 

bányászati tevékenységre eddig készített terveket, dokumentumokat használtuk fel a 

számítások és értékelések készítése során. 

A hatástanulmány elkészítésére 2017. júliusában és augusztusában került sor. 

A bánya környezetére ökológia felmérés készült. A felmérést Mercsák László József 

természetvédelmi, tájvédelmi szakértő készítette el; a szakértői jogosultságra az OKTVF által 

kiadott határozatot csatoltuk.  

Jelen környezeti hatástanulmányt a többször módosított 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 

6. és 7. számú mellékletében meghatározott tartalommal állítottuk össze. 

1.3. A tervezett technológia kiválasztásának indokai 

A bányászati tevékenységre a választott területen azért kerül sor, mert bányaterületen nagy 

mennyiségben jó minőségű alapanyag áll rendelkezésre, mely a térségben lévő beruházásoknál 

értékesíthető.  
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A jelenlegi állapota a bányának a 7. fejezetben kerül ismertetésre. A bányaterület jelenlegi 

állapotában még nincs rekultiválva. A haszonanyag letermelésén túl cél, egy rekultivált, a 

környezetébe illeszkedő horgásztó kialakítása. 

A tervezett termelés hagyományos bányászati technológia telepítésével valósul meg, ezért 

egyéb alternatív technológia vizsgálatára sem került sor. 

A Bányavállalkozó szándéka szerint a tervezett fejlesztés minőségi alapanyagot biztosít a 

környékbeli beruházások építéséhez.  

A Bányavállalkozó megfelelő gépi- és anyagi eszközzel rendelkezik ezen természeti adottság 

kibányászására ill. értékesítésére 

2. Általános adatok 

2.1. A környezeti hatástanulmány készítőinek jogosultsága 

Megnevezése:    Köcski Attila  (Környezetvédelmi szakmérnök) 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  05-206/2014 (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., 

SZKV-1.4.) 

Megnevezése: Mercsák József László (Élővilágvédelem, tájvédelmi 

szakértő) 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  Sz-066/2012 

Megnevezése:    Horváth Károly  (Földtani szakértő) 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  FSZ-20/2013 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  Sz-066/2012 

A tervezői jogosultságok másolatát a 6. számú melléklet tartalmazza. 

2.2. Kérelmező adatai 

Korábbi engedélyes: 

Tulajdonos:    VISZFUVAR  Kft. 

Székhelye:   3300 Eger, Kőlyuk út  

Adószáma:   11176718-2-10 

KSH-száma:   111767186024113-10 

TEÁOR száma:  1421.03 kavics és homokbányászat 

Új engedélyes: 

Tulajdonos:    Káli-Homok Bányászati Kft. 

Székhelye:   3358 Erdőtelek, 0523/10 hrsz. 
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Adószáma:   22697400-2-10 

KSH-száma:   22697400-0812-113-10 

TEÁOR száma:  0812 ’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

2.3. Jogszabályi követelmények 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció a következő jogszabályok figyelembe vételével 

készült:  

� 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

� 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási 

és tájvédelmi szakértői tevékenységről; 

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

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

� 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegő védelméről; 

� 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról;  

� 29/2001 (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről; 

� 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól; 

� 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről;a hul 

� 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

� 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételéről.hulladékok jegyzékéről 

3. A tervezett tevékenység által igénybe vett terület, közigazgatási és 

tulajdonjogi viszonyok 

3.1. Tevékenység volumene 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év (111.809 tonna/év) kavics 

és homok. A bányászati joggal rendelkező Káli-Homok Bányászati Kft. a termelési kapacitást 

150.000 m3/évre (255.000 tonna/év) kívánja növelni.  
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3.2. A tevékenység megkezdésének várható időpontja 

2018. év elején, a környezetvédelmi eljárás lefolytatása, illetve a további engedélyek (pl.: 

MÜT) beszerzésére után kerülne sor a termelés beindítására. A mai ismeretek szerint a bánya 

az elkövetkezendő években a maximális termelési kapacitással üzemelne. 

3.3. A tevékenység helye, területigénye, az igénybe veendő terület 
használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített 
módja 

A vizsgált terület Heves megyében, Erdőtelek, Kál és Tarnabod települések közigazgatási 

határán található. 

A bányatelek által magába foglalt földingatlanok helyrajzi számait  és művelési ágát az 1. 

táblázat tartalmazza. A bánya átnézetes térképét az 1. ábra szemlélteti. 

Magyarország kistájainak katasztere szerint az előfordulás területének tájbeosztása a 

következő:   

Nagytáj: Alföld 

Középtáj: Észak-alföldi hordalékkúp-síkság 

Kistáj csoport: Gyöngyös-Hevesvidék 

Kistáj:  Hevesi-sík  

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 reliefe 4 m/km2. 

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Erdőtelek 0523/11 anyagbánya Kál 0187/2 szántó 

Erdőtelek 0523/10 anyagbánya Kál 0187/3 gyümölcsös 

Erdőtelek 0523/7 anyagbánya Kál 0187/4 szántó 

Erdőtelek 0523/17 anyagbánya Kál 0187/5 szántó 

Erdőtelek 0524 anyagbánya Kál 0192 út 

Erdőtelek 0525/9 szántó Kál 0194 út 

Erdőtelek 0525/8 szántó Kál 0188/1 szántó 

Erdőtelek 0522 út Kál 0188/2 szántó 

Erdőtelek 0520 út Kál 0188/3 szántó 

Erdőtelek 0517/23 anyagbánya Kál 0188/4 szántó 
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1. táblázat: Bányatelek által érintett ingatlanok 

A bányászati tevékenység jelenleg nem érinti és a jövőben sem fogja érinteni a bányatelek nagy 

részét (ezeket a területek már letermelésre és rekultiválásra kerültek). Ezen területeket 

szürkével kiemeltük az 1. táblázatban, illetve a 7. számú mellékleten is jelöltük.  

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Erdőtelek 0517/24 anyagbánya Kál 0188/5 szántó 

Erdőtelek 0517/25 anyagbánya Kál 0188/6 szántó 

Erdőtelek 0516 út Kál 0188/7 szántó 

Kál 0186 árok Kál 0188/8 szántó 

Kál 0190/11 szántó Kál 0188/9 szántó 

Kál 0190/10 szántó Kál 0188/10 szántó 

Kál 0190/9 szántó Kál 0188/11 szántó 

Kál 0190/8 szántó Kál 0188/12 szántó 

Kál 0190/7 szántó Kál 0188/13 szántó 

Kál 0190/6 szántó Kál 0188/14 szántó 

Kál 0190/5 szántó Kál 0188/15 szántó 

Kál 0190/4 szántó Kál 0188/16 szántó 

Kál 0190/3 szántó Kál 0188/17 szántó 

Kál 0190/2 szántó Kál 0188/18 szántó 

Kál 0190/1 szántó Kál 0188/19 szántó 

Kál 0189/1 szántó Kál 0188/20 szántó 

Kál 0189/2 szántó Kál 0193 út 

Kál 0189/3 szántó Kál 0191/1 gyümölcsös 

Kál 0189/4 szántó Kál 0191/2 gyümölcsös 

Kál 0189/5 szántó Kál 0191/3 gyümölcsös 

Kál 0189/6 szántó Kál 0191/4 gyümölcsös 

Kál 0180/1 szántó Kál 0191/5 gyümölcsös 

Kál 0180/2 szántó Kál 0191/6 gyümölcsös 

Kál 0171/3 erdő Kál 0191/8 gyümölcsös 

Kál 0171/4 szántó Kál 0191/10 gyümölcsös 

Kál 0183/2 erdő Kál 0191/11 szántó 

Kál 0183/3 erdő Kál 0191/12 gyümölcsös 

Kál 0185 út Kál 0191/13 gyümölcsös 

Kál 0187/1 erdő Kál 0191/14 gyümölcsös 



17 
 

 

1. ábra: Az „Erdőtelek I.- homok, kavics” bányatelek átnézetes térképe 

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyag:  

Falazó homok (kódja: 4200) 

Közlekedésépítési kavics (kódja: 4300) 

A bányatelek nagysága (lehatárolását a 6. számú melléklet mutatja): 0,824478 km2 

Fedőlapja: 118,0 m Bf 

Alaplapja:   94,0 m Bf 

A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátáit és ezek Balti magassági rendszerben vett 

adatait a 2. táblázat tartalmazza. 

Pontszám Y (m) X (m) Z (mBf) 
1 741 448 261 006 111,00 
2 741 425 261 234 112,56 
3 741 389 261 380 112,28 
4 741 611 261 577 117,50 
5 741 631 261 605 115,59 
6 741 816 261 713 112,46 
7 741 726 262 108 111,59 
8 741 975 262 299 111,44 
9 742 599 261 484 113,84 
10 742 063 261 092 112,34 
11 741 774 261 021 112,92 

2. táblázat: Az „Erdőtelek I.-homok, kavics” bányatelek  sarokpontjainak EOV koordinátái 
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Kategória 
Földtani 
készlet 

Műrevaló 
készlet 

Nem 
Műrevaló 
vagyon 

Nem 
Műrevaló 
vagyonból 
tartalék 
vagyon 

Végleges 
pillérben 
lekötött 

műrevaló 
vagyon 

KAVICS 
A + B 245.290 178.141 64.179 64.179 12.020 

C1 172.378 166.159 6.219 6.219 36.360 
C2 144.297 136.947 7.350 7.350 34.500 

Összesen 561.965 481.247 80.718 80.718 82.880 
HOMOK 

A + B 2.149.424 733.246 1.416.178 1.416.178 0 
C1 1.283.244 210.257 1.072.987 1.072.987 9.140 
C2 2.174.128 433.194 1.740.934 1.740.934 101.430 

Összesen 5.606.796 1.376.697 4.230.099 4.230.099 110.570 

3. táblázat: A bányatelek ásványvagyona (2017. Január 01-ei állapot szerint) m3-ben 

A bányatelek településrendezési terv szerinti besorolása:  

Kál : Kb: Különleges terület – Bányaterület  

Erdőtelek: Kb: Különleges terület – Bányaterület 

A tervezett kapacitásbővítés nem igényli a településrendezési terv módosítását. 

 

2. ábra: Kál településszerkezeti terv (részlet, zölddel jelölve a bányatelek) 
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3. ábra: Erdőtelek településszerkezeti terv (részlet, zölddel jelölve a bányatelek) 

A bánya részletes helyszínrajzát a 7. számú melléklet.  

3.4. A telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési 
tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módok 

A bányatelek szomszédságában lévő területek művelési ág szerinti besorolását a 4. táblázat 

tartalmazza. 

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Erdőtelek 0523/16 anyagbánya Kál 0188/8 szántó 

Erdőtelek 0525/8 szántó Kál 0188/9 szántó 

Erdőtelek 0510 anyagbánya Kál 0188/10 szántó 

Erdőtelek 0517/23 anyagbánya Kál 0188/11 szántó 

Erdőtelek 0517/18 anyagbánya Kál 0188/12 szántó 

Erdőtelek 0517/19 anyagbánya Kál 0188/13 szántó 

Erdőtelek 0516 út Kál 0188/14 szántó 

Kál 0180/1 szántó Kál 0188/15 szántó 

Kál 0180/2 szántó Kál 0188/16 szántó 

Kál 0171/3 erdő Kál 0188/17 szántó 
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4. táblázat: A bányatelek által érintett szomszédos ingatlanok 

A vizsgált bányától ÉNy-ra (közvetlen szomszédságban) található a „Kál VII.-homok és 

kavics” bányatelek, míg D-re (mintegy 1 km távolságra) a „Tarnabod II.-kavics, homok” 

bányatelek, melyek azonban jelenleg is szünetelnek.  

 

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. 

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Kál 0171/4 szántó Kál 0188/18 szántó 

Kál 0183/2 erdő Kál 0191/1 gyümölcsös 

Kál 0183/3 erdő Kál 0191/2 gyümölcsös 

Kál 0185 út Kál 0191/3 gyümölcsös 

Kál 0187/1 erdő Kál 0191/4 gyümölcsös 

Kál 0187/2 szántó Kál 0191/5 gyümölcsös 

Kál 0187/3 szántó Kál 0191/6 gyümölcsös 

Kál 0187/4 szántó Kál 0191/8 gyümölcsös 

Kál 0187/5 szántó Kál 0191/10 gyümölcsös 

Kál 0192 út Kál 0191/11 gyümölcsös 

Kál 0193 út Kál 0191/12 gyümölcsös 

Kál 0184/3 erdő Kál 0191/13 gyümölcsös 

Kál 0184/4 erdő Kál 0191/14 gyümölcsös 

Kál 0184/5 erdő    
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5. A terület geokörnyezete 

5.1. Földtani viszonyok 

5.1.1. A bányatelek tágabb környezetének földtani felépítése 

5.1.1.1. Alaphegységi képződmények 

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. 

5.1.1.2. 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. 

5.1.1.3. 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) 

5.1.1.4. Pleisztocén korú agyagos, homokos összetételű tengeri 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. 

5.1.1.4.1.  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. 

5.1.1.4.2. 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. 

5.1.1.5. 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. 

5.1.2. A bányaterület földtani jellemzői 

A bánya területén 1984-ben és 1988-ban 52 db fúrást mélyítettek le. 1984-ben 233,9 m 

hosszban 32 fúrás lett mélyítve, melyből 12 db fedőkutató fúrás volt.. 1987-ben 20 fúrást 

mélyítettek le 108, 6 m hosszban ezekből 6 db volt fedőkutató. 
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1995-ben további 35 db fúrás lemélyítésére került sor 491,2 m hosszban, melyből 30 db teljes 

értékű volt. Ezen fúrások a bányatelket kettéválasztó územi úttól K-re mélyültek. A termelés is 

jelenleg ezen területen folyik és a későbbiekben is csak ezt a részt érinttik majd. 

A kutatott haszonanyag AZ ős Tarna törmelékkúpja. Anyaga a Mátra hegység lepusztulásából 

származik. Nagyjából É-D-i irányban helyezkedik el, szélességét 800 –1500 m-re lehet 

becsülni. Vastagsága a hajdani folyómeder függvénye, ezért K-i irányban AZ egykori partvonal 

felé csökken a vastagság, illetve a kavicsos homok kifinomodik. 

A haszonanyag kiékelődése miatt a peremeken a vastagság szeszélyesen változik. A 

keresztrétegzettség, a haszonanyag osztályozatlansága, a kavicsanyag szertelen elhelyezkedése 

jellemzője a folyóvízi üledékképződésnek. A bánya területén a haszonanyag uralkodó 

vastagsága 8-9 m. 

Teleptanilag a kutatás tárgyát képező anyag természetes aprózódású és településű folyóvízi 

homok, kavicsos homok. 

A fedőréteget új-holocén iszapos homok, humuszos agyag alkotja, melynek vastagsága 1-3 

méter között változik. 

Az üzemi úttól K-re eső területen (melyet jelenleg is termelnek és a későbbiekben is csak ezt a 

részt érinti a termelés) belül 3 típusú rétegsort lehet elkülöníteni: 

� Az ÉÉNy-i terület: itt a fedő humuszos képződmények alatt változó vastagságú kavicsos 

homok btelepül, helyenként közép-, durvaszemcsés homokbetelepüléssel, majd alatta 

finom-, középszemcsés homok a jellemző. 

� Ny-i rész: a humuszos fedő alatt viszonylag vastag finomszemcsés homok települ és csak 

az alatt található a kavicsos homok. 

� A többi részen a fedő humuszos réteg alatt vastag finomszemcsés homok található, majd 

alatta változó vastagságú közép-durvaszemcsés homok települ. Itt a kavicsos frakció nem 

jellemző, illetve vékony sávokban, hintés alakjában jelenik Meg. 

Úgy, ahogy a terület fedője egységesen humusz, homokos humusz, úgy a fekü is egységes iszap, 

iszapos homok, and agyag. 

 

Tektonika, szeizmicitás 

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

„pannon-hátság” határolt le. 

 

5.2. Vízföldtani jellemzők 

5.2.1.  Felszíni vizek 

Az érintett bányaterülethez legközelebbi élővízfolyás a Tarna patak, melynek medre 2,5 km-re 

Ny-ra található, illetve a Hanyi-csatorna a vizsgált területtől K-re található. 

A vizsgált terület a 2.9 Hevesi-sík vízgyűjtő gazdálkodási alegység része. Az érintett területhez 

legközelebb lévő minősített felszíni víztestek az AEP56 azonosító számú Hanyi-csatorna 

vízfolyás víztest, ami síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes 

vízgyűjtőjű kategóriába sorolt, állandó vízfolyás, illetve a AEQ040 azonosító számú Tarna-

alsó vízfolyás víztest, ami síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy 

vízgyűjtőjű kategóriába sorolt, állandó vízfolyás. 

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 Hanyi-csatorna a terület legtermészetesebb vízelvezető műve. A csatorna felső szakaszát 

nagyobb esés jellemzi. Mivel torkolati szivattyúteleppel nem rendelkezik, a 0+000–14+200 km 

szelvények között medertározót építettek. Magas tiszai vízállásnál víz tározható, a többletvíz 

pedig a Sajfoki belvízrendszerre vezethető. A csatorna felső szakasza patak jellegű, az alsó 

szakasza nagy és összetett szelvényű, állandó vízfolyás.  

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

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

 

5.2.2. 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. 
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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 

• 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. 

Fontos megemlíteni, hogy az erdőtelki vízmű kútjai a bányától DK-i irányban kb. 3 km 

távolságban találhatók. A kutak védőidomának határa a bányatelek határától 2,3 km-re 

húzódik. A hevesi vízmű a vizsgált területtől kb. 7,5 km-re D-i irányba helyezkedik el. A 

vízmű védőidomának határa 6,8 km-re húzódik a bányaterülettől. 
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4. ábra: A vizsgált bányatelek környezetében lévő hatóságilag kijelölt védőidomok 

 

5.2.3. 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: 

Erdőtelek I. homok, kavics 
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• Közvetlen csapadék eredetű utánpótlódás, függőleges szivárgással (infiltráció). 

• Rétegfejek érintkezése mentén a Mátra andezit összletén keresztül. 

• Tarna és kisebb időszakos vízfolyások medrén keresztül. 

A vizsgált bányaterületen 2 db talajvíz megfigyelőkút található (elhelyezkedésük: 7. számú 

melléklet), melyek paramétereit az 5. táblázat foglalja össze. Az Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14846-3/2008. számú 

határozatában (8. számú melléklet) vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a VISZ-FUVAR Kft. 

részére. Abban az esetben, ha a Káli-Homok Kft. megkapja az új környezetvédelmi engedélyt 

kérelmezni fogja a vízjogi engedély átírását. 

Megnevezés EOVY (m) EOVX (m) Csőperem (mBf) Talpszint (m) 
I.-északi kút 741 958,92 262 280,09 111,70 12,0 
II.-déli kút 742 044,03 261 111,69 113,05 12,0 

5. táblázat: A monitoring kutak adatai 

A monitoring kutak vízszint adatainak grafikonját 2012 – 2016. évek között az 5. és 6. ábrák 

mutatják. 

 

5. ábra: A figyelő kutak 2012-2016. évi vízszintméréseinek összevont adatsora abszolút 

magasságban (mBf) 
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6. ábra: A figyelő kutak 2012-2016. évi vízszintméréseinek összevont adatsora  

(m terepszint alatt) 

A vizsgált terület a 27/2004. (XII. 25.) KvVM Rendelet alapján Erdőtelek és Kál települések 

„érzékeny” területen helyezkednek el. 

A vizsgált terület a 2.9 Hevesi-sík vízgyűjtő gazdálkodási alegység része. A megjelölt terület 

alatt potenciálisan érintett felszín alatti víztestként az sp.2.9.1 Északi-középhegység 

peremvidék megnevezésű sekély porózus felszín alatti víztest található. 

A porózus víztestekkel azonos horizontális határokkal rendelkező sekély porózus víztesteknek 

(sp.2.10.2. Duna-Tisza köze – Közép-Tisza-völgy; sp.2.9.2. Jászság-Nagykunság; sp.2.9.1. 

Északi középhegység peremvidék) viszonylag kis vertikális kiterjedésük miatt egymással való 

hidrodinamikai kapcsolatuk kevésbé jelentős, mint az alattuk elhelyezkedő porózus 

víztestekkel. A leáramlási hidrodinamikával rendelkező, beszivárgási tulajdonságokkal 

jellemezhető sp.2.9.1. víztestnek rendkívül fontos szerepe van mind a közvetlen feküjében, 

mind pedig a medence belseji területek feláramlási zónájába tartozó távolabbi víztestek 

utánpótlódásában. 

5.2.3.1. A talajvíztartó réteg jellemzése 

A talajvíztartó réteg jellemző szivárgáshidraulikai paraméterei a következők: 

ϖ szivárgási tényező (k) 

ϖ hézagtérfogat (n) 

ϖ szabad hézagtérfogat (n0) 
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A szivárgási tényezőt a területen mélyített fúrásokból vett mintákból szerkesztett szemeloszlási 

görbék alapján számítással határoztuk meg.       

A vízadó anyaga a vizsgált területén homokos kavics, kavicsos homok. 

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 1,1*10-5 és 1,2*10-3 m/s 

közöttinek adódott. A szivárgási tényező fúrásonkénti átlaga 1,85*10-5 és 5,9*10-4 között 

változott. A szemeloszlási görbékből számított szivárgási tényezők átlaga 1,46*10-4 m/s értékre 

adódott.  

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 vizsgált terület mintáinak átlagos teljes hézagtérfogata 0,338-ra adódott.  

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 bányaterületen mélyített fúrásokból vett minták szabad hézagtérfogata 0,023 – 0,044 közé 

esett, átlagos értéke 0,029-re adódott.  
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5.2.3.2. 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 hevesi csapadékmérő állomás adatait 

használtuk fel. A területre hulló csapadék alakulását 2000 és 2016 között a 6. számú ábra 

szemlélteti. A 2000-es év csapadékban szegény volt, ekkor mindössze 452 mm csapadék 

hullott, a 2010-es év viszont csapadékos volt, hiszen 1166 mm csapadék esett.   

             

7. ábra: A vizsgált terület csapadékeloszlása (2000-2016) 

A vizsgált terület hőmérséklet viszonyait a miskolci meteorológiai állomáson mért adatok 

alapján mutatjuk be. 
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8. ábra: A mért éves középhőmérsékletek 2000 és 2016 között 

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 

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. 
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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 agyagos 

lösz, szerves festődésű iszap, iszapos homok és agyagos homok alkotják a fedőt, amik 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 550-600 mm-nek vehető. A 

tenyészidőszakban 330 – 340 mm csapadék hullik, tehát kb. 240 mm hullik a téli félévben. Ezen 

időszak alatt 5% felszíni lefolyást (12 mm) és a – potenciális evapotranszspirációval megegyező 

– 200 mm- es párolgást alapul véve 28 mm 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  
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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 28 mm/év.  

 

9. ábra: A beszivárgás alakulása Kovács és Major szerint 

Az átlag 4 méter mélyen elhelyezkedő talajvízhez Kovács szerint 32, Major szerint 22 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. 

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.  
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6. A bányászati technológia ismertetése 

Meddőeltakarítás, elhelyezés 

Az átlagosan 0,5 – 1,0 m vastagságú humuszos termőtalaj jövesztése univerzális rakodógéppel, 

esetenként forgóvázas kotrógéppel történik. A jövesztett anyagot a jövesztéssel párhuzamosan 

járműre rakják, vagy depóniába termelik és rakodás később történik. Esetenként a meddő is 

szétválasztásra kerül. 

Külön termelik a jó minőségű humuszréteget és külön a közvetlen fedő meddőt, amely agyagos 

beágyazódásokat tartalmaz. 

Végleges meddőhányó kijelölésére nincs szükség, mivel a termeléssel párhuzamosan a meddő 

anyag is eladásra kerül. 

Ásványi nyersanyag jövesztése 

Az ásványi nyersanyag jövesztése több lépcsőben, szintesen történik. 

A meddő letermelése után következik a homok termelése. A jövesztés felső forgóvázas 

kotrógéppel, esetenként univerzális rakodógéppel történik. Az anyagot a homogenizálás 

érdekében depóniába termelik, majd a depóniából közvetlenül homlokrakodóval szállító 

járművekre rakják. 

A homok termelési szint előre haladása után következik a homokos kavics termelése. A 

homokos kavics termelése mindig két lépcsőben történik.  

Első lépcsőként víz feletti, száraz, majd a másodikban a víz alatti, nedves kotrás következik. 

Mindkét esetben a jövesztőgép a felső forgóvázas kotrógép. 

A jövesztett anyagot depóniába rakják egyrészt homogenizálás, másrészt a víz alatti kotrás 

esetében a víz nagy részének elvesztése céljából. 

A kotrógép a munkaszint szabad rézsűjét 2 m-re közelítheti meg. A munkaszintet úgy kell 

kialakítani, hogy az közel szintes legyen, mert a kotrógép csak ilyen munkaszinten dolgozhat. 

A kitermelt haszonanyagot egy JOKER típusú dobszitára juttatják, ahol megtörténik a 

termelvény osztályozása. 
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7. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához 
szükséges kapcsolódó műveletek 

7.1. Az eddigi bányászati tevékenység 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év (111.809 tonna/év). A 

2012-2016 között kitermelt mennyiség: 

  2012 2013 2014 2015 2016 

kavics 
m3 4.776 10.409 7.425 18.932 3.349 
t 8.119 17.695 12.623 32.184 5.693 

homok 
m3 10.847 36.217 18.434 17.556 26.368 
t 18.440 61.569 31.338 29.845 44.826 

összes 
m3 15.623 46.626 25.859 36.488 29.717 
t 26.559 79.264 43.961 62.029 50.519 

6. táblázat:  2012-2016 között kitermelt haszonanyag mennyisége 

7.2. A beruházás tárgyi és személyi feltételei 

Személyi feltételek 

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

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

felügyelő 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. A termelés általában napi 12 órában 

történik (nyári-tavaszi időszakban 600 – 1800, télen 700 – 1530 között). A bányában idényjellegű 

szüneteltetést a téli időszakban tartják: hozzávetőleg december 15. és január 15. között. 

A bánya létszáma: 

• Felelős műszaki vezető helyettes:  1 fő 

• Bányászati felügyelet:    1 fő 

• Gépkezelők:     2 fő 

A hetenkénti egyszeri ellenőrzés során a felelős műszaki vezető rendszeres ellenőrzése kiterjed 

a jogszabályokban és egyéb ágazati előírásokban előírt szabályok ellenőrzésére. A napi 

ellenőrzést a bányászati felügyelet végzi. 

Tárgyi feltételek 
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez az alábbi berendezéseket, gépeket 

alkalmazza: 

• 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C)  
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• 1 db rakodógép (Volvo L90 F) 

• 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

• 1 db JOKER dobszita 

A felsorolt gépek a Visz-Fuvar Kft. tulajdonában vannak, amely cégtől a Káli-Homok Kft. bérli 

a gépeket. A bérleti szerződést a 9. számú melléklet tartalmazza. A gépek karbantartását 

szakszervízben a VOLVO Kft. látja el. Az erről szóló szerződéseket a 10. számú melléklet 

tartalmazza. A haszonanyag elszállítását vagy saját, vagy pedig a vásárló gépjárműveivel 

végzik. 

7.3. A telepítéshez és a kivitelezéshez szükséges szállítás, raktározás, 
tárolás, vízrendezés 

A bányaudvaron kívüli szállítást részben idegen, részben saját gépjárművek végzik. A 

haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

A szállítási útvonal térképet a 7. ábra szemlélteti.  

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 7. táblázat tartalmazza, a 2014-es 

forgalomszámlálási adatok alapján. 

Vizsgált útszakasz I. járm űkategória 
(jármű/óra) 

II. járm űkategória 
(jármű/óra) 

III. járm űkategória 
(jármű/óra) 

3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

61 5 5 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

1282 35 276 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

1349 49 186 

7. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A tervezett tevékenység során gázolaj és az esetlegesen előforduló karbantartási munkák 

elvégzéséhez szükséges kisebb mennyiségű kockázatos anyagok (pl. kenőanyagok, festékek, 

stb.) kerülnek felhasználásra. A kockázatos anyagokkal végzett tevékenység nem járhat a 

felszín alatti vizek vagy földtani közeg szennyezésével.  

A veszélyes anyagok göngyölegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendő és más 

anyagok, eszközök (pl. felitató anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
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jogszabályi előírások érvényesek. A bányaterületen olajmegkötő anyagot szükséges 

készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tömítettségét 

rendszeresen ellenőrizni kell, a tömítetlenségek okát fel kell deríteni és a hibákat azonnal fel 

kell számolni. A gépeket, berendezéseket a területen szervizelni nem szabad, ott csak az üzem- 

és kenőanyagpótlást szabad elvégezni. 

 

10. ábra: Szállítási útvonal 

7.4. A megvalósítás során keletkező hulladék-, csapadékvíz- és  
szennyvízkezelés 

A területen a szociális víz biztosítására nincs szükség, mivel a dolgozók a tisztálkodása nem 

a bányaterületen történik.  

A dolgozók tisztálkodása nem a bányaterületen történik. A bánya területén mobil WC került 

elhelyezésre, melynek tartályát rendszeresen ürítik és elszállítják. A kis létszám miatt csekély 

mennyiségű települési szilárd hulladék képződik. A kommunális hulladékok gyűjtése konténer 

szolgál. A kommunális hulladék  engedéllyel rendelkező lerakóba kerül elszállításra. A 

kommunális hulladék rendezett gyűjtése ezzel megoldott. 

A bányaművelés során a bányaudvar és a kapcsolódó létesítmények területén üzem közben 

esetleg keletkező, illetve fellelt kommunális hulladékot is össze kell gyűjteni, kisebb méretű 

hulladékgyűjtő edények kihelyezésével. 

3307. sz. 
összekötő út 



38 
 

A kommunális hulladék mellett normális üzemi körülmények között kis mennyiségű veszélyes 

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kívül rendkívüli meghibásodás, 

havária miatt szükségessé váló helyszíni javítások, a munkagépekből és a szállító járművekből 

történő esetleges olajcsöpögés és a telephelyen végzett üzemanyag feltöltés során történő 

esetleges elcsöpögés során lehet számítani. Az esetleg elcsöpögő olajat a gyűjtő tálcáról fel kell 

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekből elcsöpögő olajat és az olajjal 

szennyezett talajt a munkaterületeken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell 

kezelni. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése a bányavállalkozó üzemi gyűjtőhelyén, 

fajtánként elkülönítve fémhordókban történik. 

A részletes hulladék kezelésre a 8.5 fejezetben kerül sor. 

Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására nem került sor a bányatelek területén. A lehulló 

csapadék a területen beszivárog, illetve elpárolog. 

7.5. A beruházás energia szükséglete 

A berendezések üzemeléséhez gázolaj szükséges. A berendezések üzemanyaggal való 

feltöltését mobil üzemanyagtöltő autóval történik. 

7.6. A beruházás során felhasználandó anyagok mennyisége 

A bányászati tevékenység során anyagfelhasználásra nem kerül sor. 

7.7. Vízellátás 

Technológiai vízfelhasználás: 

Nem kerül sor technológiai vízfelhasználásra. 

Szociális vízfelhasználás: 

Az ivóvizet palackozott vízzel biztosítják. 

7.8. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint 

az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

A bányaüzem területén a következő helyhez kötött építmények vannak: 

• Szociális épület (melegedő, étkező) 

• Mobil WC 

Újabb helyhez kötött létesítményt nem terveznek építeni.  

7.9. A termelés jövőbeni ütemezése 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év. A bányatelek 

jogosítottja, a Káli-Homok Kft. a termelési kapacitást 150.000 m3/évre kívánja növelni.  
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Az éves szinten tervezett 150 000 m3 (255 000 tonna) haszonanyag a következő megoszlásban 

kerülne kitermelésre: 

Kavics:   45 000 m3/év = 76 500 tonna/év 

Közlekedésépítési homok: 105 000 m3/év = 178 500 tonna/év 

Összesen:   150 000 m3/év = 255 000 tonna/év 

A termelés ütemezését a 11. számú melléklet szemlélteti, míg az évente igénybe veendő 

területeket a 8. táblázatban foglaltuk össze: 

év terület év terület 

2018 
Kál: 0190/7-10, 

Erdőtelek: 0523/17 
2023 Kál: 0189/1-6, 0190/11 

2019 
Kál: 0190/7, 

Erdőtelek: 0523/17 
2024 Kál: 0190/11 

2020 
Kál: 0190/1-7, 0195,  
Erdőtelek: 0525/8-9 

2025 
Kál: 0188/10-18, 0190/7-10, 

0193 

2021 
Kál: 0186, 0191/1-11,  
Erdőtelek: 0525/8-9 

2026 
Kál: 0188/6-10, 0190/7 

 

2022 
Kál: 0186, 0190/11, 0191/1-11,  

Erdőtelek: 0525/8 
2027 

Kál: 0188/4-5, 0188/20, 0190/7 
Erdőtelek: 0525/8 

8. táblázat: Termeléssel érintett területek 2018-2027 között 

7.10. A tervezéshez felhasznált adatok bizonytalansága, rendelkezésre 

állása 

A termelési technológia ismertetésére, a későbbiekben bemutatásra kerülő környezeti hatások 

bemutatásra a korábbi termelési ismeretek felhasználásával kerül sor. 

A bányászati tevékenységhez szükséges gépek megvételére/bérlésére még nem került sor, 

viszont a hazai gyakorlatnak megfelelő és nagy valószínűséggel alkalmazandó berendezéseket 

ismeretünk. 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a későbbiekben bemutatandó számítások olyan adatok 

alapján kerültek elkészítésre, melyek nagy biztonsággal állnak rendelkezésünkre. 

7.11. A telepítési hely lehatárolása 

A bányászati hely pontos lehatárolását a 3.3 fejezetben ismertettük. 

7.12. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése 

esetében külföldi referencia 

Magyarországon már alkalmazott technológia alkalmazására kerül sor, nem szükséges új 

technológia alkalmazása. 
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8. A beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatása 

8.1. Az egyes hatótényezők részletezése 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek:  

a) a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi 

részeként a műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is),  

b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 

éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá  

c) az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben 

- várható változásoknak  

az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a 

tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki a 6-16. §-ok rendelkezései 

szerint.  

A tevékenységnek előzőek szerinti szerinti hatásai meghatározását a tevékenység egyes 

szakaszai - telepítés, megvalósítás, felhagyás - szerint megkülönböztetve kell elvégezni. 

8.1.1. A hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése 

A terület jellege megváltozik, az elterjedt és korábban kialakult bányászati-ipari jelleg válik 

uralkodóvá.  

A belterületet sem közvetlen, sem közvetett hatások nem érik. 

8.1.2. A hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott szakaszon 

belül a tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely környezeti elemeket érinti 

Lakott területet érintő zaj- és porhatás nem várható, nem lakott terület mellett húzódik a 

bányatelek határ.  

Az állat és növényvilág alkalmazkodik a megváltozott igénybevételhez. 

8.1.3. Az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az 

ebből származó hatótényezők 

Részletes bemutatásra kerülnek a havária jellegű események, illetve az azok megszüntetéshez 

szükséges intézkedések a 10. fejezetben. 
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8.2.   Víz 

8.2.1. A bányató vízminősége 

A területen található bányató vizéből minden évben történik vízmintavétel. A minták 

laboratóriumi vizsgálatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum Regionális Kémiai Laboratóriumában (3530 

Miskolc, Meggyesalja u. 12.) végezték el. A laboratórium a NAT által NAT-1-1062/2010. 

számon akkreditált. A vizsgálati jegyzőkönyvet a 12. számú melléklet tartalmazza. A kapott 

eredményeket összehasonlítottuk a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. számú melléklete által 

előírt határértékekkel. 

komponens 
2012.    
12. 06. 

2013.    
05. 16. 

2013.    
11. 07. 

2014.    
07. 03. 

2014. 
10. 29. 

2015. 
07. 02. 

2015. 
12. 17. 

2016. 
11. 24. 

pH 8,3 8,2 7,3 8,3 8,4 7,8 8,8 8,1 
fajlagos vezetőképesség  

(µS/cm) 
503 488 - 489 480 490 1233 567 

összes só (mg/l) 204 281 236 219 226 225 195 226 
össz. keménység (CaO 

mg/l) 
188 180 176 157 162 166 210 142 

KOI ps (mg/l) 1,8 1,8 1,8 2,6 0,8 3,6 3,3 3,6 

ammónium (mg/l) 0,05 0,05 0,07 0,02 0,11 <0,02 <0,02 0,03 
nitrit (mg/l) 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,02 

nitrát (mg/l) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7,7 <1,0 <1,0 
összes vas (mg/l) 0,11 0,13 0,2 0,22 0,11 0,19 0,08 0,08 

mangán (mg/l) 0,07 0,08 0,12 0,22 0,11 0,13 0,05 0,03 

klorid (mg/l) 15,0 23,0 16,0 16,0 16,0 20,0 19,0 18,0 
szulfát (mg/l) 103,0 78,0 97,0 82,0 81,0 87,0 104,0 93,0 

 Összes foszfát (mg/l) 0,24 0,05 - 0,29 <0,1 1,03 <0,1 0,2 
összes lebegő anyag 

(mg/l) 
<10 <10 17,0 22,5 <10 17,0 <10 <10 

Lúgosság-m (mmol/l) 3,6 - - 3,5 3,1 3,2 3,5 3,2 

Oldott oxigén (mg/l) 10,88 10,1 12,2 9,69 10,3 10,92 13,62 13,74 
SZOE (mg/l) <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

TPH (µg/l) 82 <20 <20 <20 81 <20 <20 <20 

9. táblázat:Bányató vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei 
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Vízminőségi jellemzők 
Határérték bányatavakra 

vonatkozóan 

Ammónium (NH4-N) (mg/l) <0,05 

Vezetőképesség (µS/cm) <1500 

Nitrát (NO3-N) (mg/l) <0,6 

Foszfát (PO4-P)(mg/l) <0,25 

pH 7,8-9,2 

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

A bányató vizében olajszennyezettségre utaló jelek nincsenek. A kapott eredményeket 

összevetve a rendelet által meghatározott értékekkel, láthatjuk, hogy a nitrát koncentráció egy 

alkalommal haladta meg a határértéket. A nitrát magas értéke nem a bányászati tevékenységnek 

tudható be, valószínűleg a mezőgazdasági tevékenység hatása. 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. 

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 bányavállalkozó arra törekszik, hogy a termelés során minél összefüggőbb vízfelületek 

jöjjenek létre, természetesen a védőtávolságok betartása mellett. A termelés befejezését 

követően három db tó marad vissza a területen. A védőtávolságok betartása mellett a 

legoptimálisabb végállapot kialakítása a cél, vagyis minél nagyobb összefüggő tófelületek 

kialakítása. 

A bányatavak vízminőségére kedvezően hat a kapacitásbővítés, hiszen rövidebb idő leforgása 

alatt érik el a tavak a végleges mélységüket, hiszen arra kell törekedni, hogy mély bányatavak 

alakuljanak ki, mert a sekély víz vízminőség romlásra hajlamosabb.  

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

ellenőrizni a bányató vízminőségét, valamint a vízszint havonkénti dokumentálására is 

sor kerül. 

8.2.2. A talajvíz minősége 

A vizsgált bányaterületen 2 db talajvíz megfigyelő kút létesült 1998-ban. A monitoring kutak 

14846-3/2008. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt kaptak, melyet a 8. számú melléklet 

tartalmaz. A monitoring kutak adatai a következők: 

Kutak jelölése EOV X (m) EOV Y (m) Zperem (mBf) 

I.-északi kút 262 280,09 741 958,92 111,70 

II.-déli kút 261 111,69 742 044,03 113,05 

11. táblázat: A monitoring kutak adatai 

A monitoring kutakból évente két alkalommal vesznek vízmintát. A minták laboratóriumi 

vizsgálatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum Regionális Kémiai Laboratóriumában (3530 

Miskolc, Meggyesalja u. 12.) végezték el. A laboratórium a NAT által NAT-1-1062/2010. 

számon akkreditált. A jegyzőkönyveket a 13. számú melléklet tartalmazza. 

komponens 
2012.     
05. 24. 

2012.    
 12. 06. 

2013.     
05. 16. 

2013.     
11. 07. 

pH 7,1 7,9 7,8 7,1 
fajlagos vezetőképesség  

(µS/cm) 
- 631 598 - 

összes só (mg/l) 366,0 269 335 213,75 

össz. keménység (CaO mg/l) 288 228 230 192 
KOI ps (mg/l) 1,05 6,4 2,3 1,8 

ammónium (mg/l) 0,06 0,03 0,08 0,1 
nitrit (mg/l) <0,02 0,03 0,03 0,09 

nitrát (mg/l) 48,4 14,9 9,3 16,1 

összes vas (mg/l) 0,13 0,16 0,07 0,11 
mangán (mg/l) 0,03 0,16 0,03 0,19 

klorid (mg/l) 23,0 15,0 14,0 13,0 
szulfát (mg/l) 89,0 87,0 52,0 73,0 

 Összes foszfát (mg/l) 0,17 <0,1 0,17 - 
összes lebegő anyag (mg/l) <10 42,5 <10 13,5 

Lúgosság-m (mmol/l) - 5,8 5,0 - 

Oldott oxigén (mg/l) 5,3 4,85 8,85 4,29 
SZOE (mg/l) <1,3 7,0 <1,3 <1,3 

12. táblázat: A I.-északi kút vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei (2012-2013) 
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komponens 
2014.    
07. 03. 

2014. 
10. 29. 

2015. 
07. 02. 

2015. 
12. 17. 

2016. 
11. 24. 

pH 7,7 7,8 8,2 7,8 7,6 
fajlagos vezetőképesség  

(µS/cm) 
623 371 639 694 470 

összes só (mg/l) 273,7 200,0 223,75 295 221 

össz. keménység (CaO mg/l) 210 126 268 230 124 
KOI ps (mg/l) 0,7 2,2 3,8 3,7 2,9 

ammónium (mg/l) 0,12 0,3 0,03 0,35 0,1 

nitrit (mg/l) 0,24 0,08 0,09 0,70 0,13 
nitrát (mg/l) 19,0 8,3 46,1 46,9 18,8 

összes vas (mg/l) 0,08 0,04 0,09 0,18 0,10 
mangán (mg/l) 0,08 0,21 0,04 0,11 0,11 

klorid (mg/l) 16,0 9,0 15,0 15,0 14,0 

szulfát (mg/l) 58,0 42,0 80,0 58,0 48,0 
 Összes foszfát (mg/l) <0,1 2,03 0,8 0,74 1,5 

összes lebegő anyag (mg/l) <10 <10 <10 29,5 13,0 
Lúgosság-m (mmol/l) 5,5 3,1 4,9 5,4 3,2 

Oldott oxigén (mg/l) 2,63 4,33 5,39 3,16 5,04 
SZOE (mg/l) <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

13. táblázat: A I.-északi kút vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei (2014-2016) 
 

komponens 
2012.     
05. 24. 

2013.     
05. 16. 

2013.     
11. 07. 

2014.    
 07. 03. 

pH 7,1 7,7 6,9 7,7 
fajlagos vezetőképesség  

(µS/cm) 
- 556 - 614 

összes só (mg/l) 346,2 215 287,5 266,2 

össz. keménység (CaO mg/l) 272 204 202 200 

KOI ps (mg/l) 1,35 3,8 1,8 0,8 
ammónium (mg/l) 0,06 0,07 0,06 0,22 

nitrit (mg/l) 0,03 0,03 <0,02 0,48 
nitrát (mg/l) 49,2 4,8 1,2 15,0 

összes vas (mg/l) 0,15 0,59 0,64 0,08 

mangán (mg/l) 0,03 0,29 0,14 0,13 
klorid (mg/l) 24,0 26,0 28,0 16,0 

szulfát (mg/l) 96,0 77,0 104,0 56,0 
 Összes foszfát (mg/l) 0,17 0,8 - <0,1 

összes lebegő anyag (mg/l) <10 107,0 21,0 <10 
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komponens 2012.     
05. 24. 

2013.     
05. 16. 

2013.     
11. 07. 

2014.    
 07. 03. 

Lúgosság-m (mmol/l) - 3,5 - 5,0 
Oldott oxigén (mg/l) 4,56 5,15 8,06 3,13 

SZOE (mg/l) <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

14. táblázat: A II.-déli kút vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei (2012-2014) 

komponens 
2014. 
10. 29. 

2015. 
07. 02. 

2015. 
12. 17. 

2016. 
11. 24. 

pH 7,9 7,9 8,1 7,6 
fajlagos vezetőképesség  

(µS/cm) 
479 725 630 594 

összes só (mg/l) 226,2 302,5 256,25 224,0 

össz. keménység (CaO mg/l) 156 242 248 154 
KOI ps (mg/l) 2,0 1,45 3,6 2,8 

ammónium (mg/l) 0,2 0,16 0,04 0,05 
nitrit (mg/l) 0,1 0,29 0,12 0,2 

nitrát (mg/l) 8,3 60,7 38,0 14,0 
összes vas (mg/l) 0,02 0,17 0,08 0,1 

mangán (mg/l) 0,14 0,09 0,04 0,1 

klorid (mg/l) 11,0 11,0 15,0 13,0 
szulfát (mg/l) 52,0 60,0 77,0 63,0 

 Összes foszfát (mg/l) 0,68 1,54 0,5 1,3 
összes lebegő anyag (mg/l) 10 25 <10 14,0 

Lúgosság-m (mmol/l) 4,1 5,2 5,1 3,7 

Oldott oxigén (mg/l) 3,97 2,41 4,34 5,59 
SZOE (mg/l) <1,3 <1,3 <1,3 <1,3 

15. táblázat: A II.-déli kút vizének laboratóriumi vizsgálati eredményei (2014-2016) 

Vízminőségi jellemzők 
Határérték bányatavakra 

vonatkozóan 

Ammónium (NH4-N) (mg/l) 500 

Szulfát (mg/l) 250 

Foszfát (µg/l) 500 

TPH 100 

Nitrát (NO3-N) (mg/l) 50 

pH 6,5-9 

16. táblázat: Határértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet 2. számú 

melléklete alapján 
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A kapott értékeket összehasonlítottuk a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet 2. számú 

melléklete által előírt határértékekkel. A nitrát tartalom egy alkalommal 2015 nyarán  II. számú 

kútban lépte túl a határértéket illetve mindkét kútban előfordult néhány mérés alkalmával, hogy 

magas foszfát koncentrációt mértek. Ez a mezőgazdasági tevékenységnek köszönhető.  

Összességében megállapítható, hogy a vizsgálatok során kiugróan magas értékek nem 

születtek, a talajvíz jó minőségűnek mondható. 

 

A talajvíz lehetséges szennyező forrásai a következők: 

• A területen állandó szennyező forrást jelentő objektum (pl: szennyvíztároló, üzemanyag 

tároló, stb.) nincs. 

• A mobil WC tartályának sérülése, nem megfelelő ürítése. 

• 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 tervezett tevékenység folyamán veszélyes anyag a felszín alatti vízbe csak véletlenszerűen 

géphibából kerülhet. Ez a jellegű hiba csőszakadásból, szivattyúhibából vagy a hidraulikus 

munkahenger meghibásodásából adódhat. A felsorolt műszaki hibák esetén hidraulika olaj 

szennyezheti a haszonanyagot. Rendkívüli olajelfolyás esetén a felelős műszaki vezető 

köteles intézkedni a szennyezés fűrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlittel történő 

felitatásáról, hogy az elcsepegő olajszármazékok a csapadékvízzel nehogy a felszín alatti 

vízbe kerüljenek. A szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni 

a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint. 

• A berendezések üzemanyaggal való feltöltését mobil üzemanyagtöltő autóval történik, 

olajfogó tálca alkalmazása mellett. 

 

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartással és odafigyeléssel 

megelőzhetők.  

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

• A bányatóba semmilyen bevezetés nem történik. 

• A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel végzik.  

• Az üzemelő fejtő- és rakodógépeket, illetve gépjárműveket rendszeresen karbantartják.  
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• A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek mosatása és karbantartása csak 

bányaudvaron kívül, erre a célra kijelölt telephelyen történik. Így a gépek karbantartásából 

származó veszélyes hulladék a bányaterületet nem szennyezheti. A berendezések 

üzemeléséhez gázolaj szükséges, melyet mobil üzemanyagtöltő autókkal oldanak meg, 

olajfogó tálca alkalmazása mellett. 

• Mozgásképtelen munkagép javítását a bánya területén csak olajfogó tálca fölött lehet 

végezni. 

• A tevékenység végzése során szennyező anyag (olajszármazék) használata esetén megfelelő 

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

alkalmaznak). 

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

határértéknél kedvezőbb állapotát lehetőség szerint megőrzik. 

• A mobil WC tartályt rendszeresen ürítik és állapotát ellenőrzik. 

 

Ha a rendkívüli események valamelyike mégis bekövetkezik a felszín alatti víz szennyezésének 

kockázata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizálásával minimálisra csökkenthető.  

A vizsgált tevékenység a nagy távolsága miatt (2500 m) nincs káros hatással a felszíni vizekre. 

Az előírások betartásával várhatóan a vizsgált tevékenység a jövőben sem lesz a felszíni- 

és felszín alatti vizekre káros hatással. 

8.2.3.  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. 
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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 

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, 
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• 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. 

8.2.4. 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 550-600 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. 

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 tavak vízszint csökkenését és az ezzel 

érintett hatásterület nagyságát. A bányaterületen belül jelenleg 3 db tó található, az üzemi úttól 

Ny-ra 2 db horgásztó, melyeknek nagysága 6,6 ha, illetve 15,6 ha, valamint az üzemi úttól K-

re egy 5,5 ha nagyságú bányató. Másodszor (II.) meghatároztuk a végállapothoz tartozó 

depressziót és a hatásterületet. A bányászat befejezését követően 3 db tó marad vissza a 

területen. A már említett 2 db horgásztó és a bányató amely 41 ha szabad vízfelületet képvisel 

majd.  
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11. ábra: A bányaművelés után kialakuló tavak 

 

Végül meghatároztuk a térségben található tavak jelenlegi (III.) és végleges leművelése során 

(IV.) kialakuló tavak hatására kialakuló talajvízszint süllyedést és az ahhoz tartozó távolhatást. 

A vizsgált bányatelek közvetlen közelében két bánya található, ezek a következők: 

• Tarnabod II. kavics, homok (16,05 ha) 

• Kál VII. kavicsos homok (20 ha) 

A bányaterülettől D-re 12 db kisebb-nagyobb tó található, melyeknek együttes kiterjedése 31,5 

ha. 

Ha a fent említett bányák letermelésre kerülnek, akkor a térségben 64,5 ha szabad vízfelület 

alakulna ki, a jelenlegi 31,5 ha-al szemben. 

 

 

 

horgásztó 

horgásztó 

bányató 
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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 bányató  
(5,5 ha) 

19 250 13 200 

végállapotban kialakuló 
bányató (41 ha) 

143 500 98 400 

Bányatelken lévő horgásztó 
(6,6 ha) 

23 100 15 840 

Bányatelken lévő horgásztó 
(15,6 ha) 

54 600 37 440 

a térségben lévő jelenlegi 
tavak (31,5 ha) 

110 250 75 600 

a térségben kialakuló 
tavak (64,5 ha) 

225 750 154 800 

17. táblázat: A vízfelületéről elpárolgó vízmennyiség és a nyílt vízfelületek által okozott 

többletpárolgás értéke  

Meghatározzuk az utánpótlódó hozamot: 

Qu=q. K 

 

ahol 

 K: a bányató kerülete (m) 

 Qu: a tóba 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) 
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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 *10-4m/s) 

 I: hidraulikus esés (3 ‰) 

 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) 

 

12. 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. 

 

R 

h 

ho 

H 

x 

ny.v.sz

tó vízsz. 
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A talajvízszint süllyedés:  

s= H – h0 (m) 

 bányató s (m) 

I. 
bányató (5,5 ha) + 2 db horgásztó (6,6 

ha+15,6 ha) összesen 27,7 ha 
0,28 

II. 
bányató (41 ha) + 2 db horgásztó (6,6 

ha+15,6 ha) összesen 63,2 ha 
0,72 

III. a jelenlegi valamennyi tó (59,2 ha) 0,69 

IV. 
végállapothoz tartozó valamennyi tó 

(127,7 ha) 
0,98 

18. táblázat: Tajavízszint 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 következő táblázatban foglaljuk össze a talajvízszint süllyedés értékeit. 

 irány s (m) 

I. É - ÉNy 0,43 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,28 

 D - DK 0,13 

II. É - ÉNy 0,87 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,72 

 D - DK 0,57 

III. É - ÉNy 0,84 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,69 

 D - DK 0,54 

IV. É - ÉNy 1,13 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,98 

 D - DK 0,83 

19. táblázat: Tajavízszint 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  

 
2

hh
x

k

1
q

2
0

2 −=⋅
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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. É - ÉNy 69 

 K – ÉK, Ny - DNy 56 

 D - DK 38 

III. É - ÉNy 413 

 K – ÉK, Ny - DNy 309 

 D - DK 272 

20. táblázat: Távolhatás mértéke 2017-ben 

 irány R (m) 

II. É - ÉNy 439 

 K – ÉK, Ny - DNy 327 

 D - DK 289 

IV. É - ÉNy 861 

 K – ÉK, Ny - DNy 678 

 D - DK 456 

21. táblázat: Távolhatás mértéke a bányászati tevékenység befejezését követően. 

 

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

a 13. és 14. számú ábrák szemléltetik.   

A tavak hatásterülete nem érint üzemelő ivóvízbázist. A kapacitásbővítés vízvédelmi 

szempontból kedvezőtlen hatással nem jár. 
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                                 A jelenlegi bányató távolhatása                                   

                                    A végállapotban kialakuló bányató távolhatása 

13. ábra: A bányató távolhatása jelenleg és a bányászati tevékenység befejezését követően 
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                                    A bánya környezetében lévő tavak jelenlegi távolhatása 

                                      A bánya környezetében lévő tavak távolhatása a bányászati tevékenység       
befejezését követően 

14. ábra: A bánya környezetében lévő tavak távolhatása 
 

 

Kál VII. 

Tarnabod II. 
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8.2.5.  A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a költség-haszon 

elemzéssel alátámasztott, kiválasztott legjobb környezeti megoldás bemutatása 

A természeti környezetbe történt beavatkozásnak elsősorban közvetlen következményei 

láthatók és értékelhetők. A vizsgált területen a beavatkozás jellegéből adódóan ezek a 

változások alapvetően a termőföld (a talaj), a víz és AZ élővilág esetében érhetők tetten, 

beleértve ebbe a tájképi hatásokat is. A kibányászott szilárd ásványi nyersanyag helyét nyílt 

tükrű, felszíni vízzé váló talajvíz foglalja el. 

A kavics és homok termelés folyhat szárazon és történhet víznívó alól. Száraz termelést 

Magyarországon többnyire néhány méteres mélységig lehet folytatni, mivel a kavicsrétegek 

hazánkban szinte kivétel nélkül víztárolóak, s részben a folyók közelségének köszönhetően 

magas a talajvízszint. A száraz művelés gyakorlatilag bármilyen ismert külfejtési 

technológiával megoldható, a kisebb fejtési méretek miatt azonban inkább a kisgépes 

technológia terjedt el. A termelő gépek többnyire markolók, kotrók, földnyesők. A szállítás 

gépkocsikkal, esetleg szállítószalagon történik. A víznívó alóli termelés történhet a partról, 

vagy úszókotrókkal. A parti termelés gépei: vonóköteles kotró, kábelkotró, merítéklétrás kotró, 

esetleg kanalas kotró, vagy mélyásó. Ezek a berendezések az esetek többségében viszonylag 

kis mélységig képesek csak a kavics kitermelésére, ami vastagabb előfordulások esetén nem 

teszi lehetővé a réteg teljes vastagságban történő kitermelését. A teljes, vagy egy adott 

mélységig történő teljes lefejtés gondos tervezést igényel a művelés haladási irányának, a 

szállítórendszer telepítésének, valamint a gyűjtő, osztályozó pontnak a megválasztását illetően. 

A víznívó alóli kitermelés úszókotrókkal történik. Ezek működésük szerint lehetnek hidraulikus 

kotrók, vederláncos (merítéklétrás) kotrók és markolóval felszerelt kotrók. A szállítás történhet 

uszályokkal, úszószállítószalagokkal vagy úszó hidraulikus csőszállítással. Az utóbbi két 

esetben a szalagok úszó pontonokon támaszkodnak. A bányató mellett rövid szállítási 

távolságok alakíthatók ki az előkészítő berendezésekig, ill. a deponáló helyekig, döntően 

szállítószalagokkal. A bányától a kavics elszállítása többnyire közúton. 

A vizsgált területen is a kavicsbányászat csak a vizekbe történő beavatkozással valósulhat meg, 

hiszen a haszonanyagot képező kavicsrétegek víztározóak. Költség-haszon tekintetében nem 

megfelelő, ha csak száraz technológiával termelnek, hiszen akkor jóval nagyobb terület 

igénybevételére és több bánya nyitására lenne szükség. Tehát a legjobb környezeti megoldás 

az, hogy a bányákból vertikálisan a lehető legtöbb haszonanyag kitermelésére törekedjenek, így 

kevesebb nyílt vízfelület keletkezését idézhetik elő. 
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8.3.  Levegőszennyezés 

8.3.1. A hatásfolyamatok és hatásterületek leírása 

8.3.1.1. A hatótényezők kiváltotta folyamatok elemzése környezeti elemként és 

környezeti rendszerként. A közvetetten érvényesülő hatásfolyamatok feltárása 

Telepítési szakasz: 

A telepítés gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése: 

� területfoglalás 

� építkezés 

� berendezések felszerelése 

Ebben a szakaszban az alábbi tevékenységek különíthetők el: 

• a humuszréteg leszedése, deponálása 

• a meddőréteg leszedése, deponálása 

• szállító járművek mozgása 

Megvalósítási szakasz: 

A tevékenység tényleges gyakorlása, a létesítmény: 

� működtetése 

� üzemeltetése 

� használata 

Ebben a szakaszban az alábbi tevékenységek különíthetők el:  

• haszonanyag termelése 

• szállító járművek mozgása 

Az üzemelés során a környezeti elemekre gyakorolt hatások a következők szerint 

csoportosíthatók: 

� a bányaműveléssel és a szállítással járó porszennyezés 

• a bányaudvar és a depóniák nyitott felületeinek porzása ( meghatározó 

paraméterek: szélsebesség, működő felületek nagysága, 

nedvességtartalom) 

• szállítás, rakodás porzása 

� a bányagépek és szállító járművek légszennyezése 

• a földmunkagépek, valamint a szállítójárművek légszennyezését 

motorteljesítményük és a haladási sebességük határozza meg. 

Légszennyező anyagok: SO2, NO2, CO CH PM10 
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HATÁSTERÜLETEK:  

közvetlen hatásterület: A NO2 esetében 82 méteres, PM10 esetében 97 méteres hatásterületet 

tudunk kijelölni, míg a CO, a szénhidrogének, 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. 

közvetett hatásterület: A bányaudvaron belüli és kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik. 

A haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára.  

A közvetett hatásterület ezen utak melletti lakó- és intézményterületek.  

A várható tehergépjármű forgalom: 

- a szállításban résztvevő teherautók teherbírása: 10 m3 

- napi forduló: 60 db.  

Csak nappal van szállítás, éjjel nincs.  

 

Felhagyási szakasz: 

A tevékenység megszűntetése 

A szennyező források felszámolása: 

� az üzemelésből származó levegőszennyezés megszűnése 

� a telephely felszámolása 

� a területre jellemző klimatikus hatások kiteljesedése 

A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek: 

� a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítások, raktározás, tárolás 

� a megvalósítás során keletkező hulladék és szennyvíz kezelése 

� energia- és vízellátás  

8.3.1.2. A hatásterületek típusai 

Hatásterület típusok  

 1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, 

amelyek lehetnek: 

   a) a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energia kibocsátások terjedési 

területei az érintett  környezeti elemben, valamint: 

   b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei 
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 2. A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti 

állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területet azon 

környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint. 

 3. A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatások területeinek együttese. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárásnál alkalmazott jogszabályi előírások a következők: 

� 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

� a mód 314/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

� 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

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

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

� 5/2011. (I. 14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel  

összefüggő módosításairól 

� 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról. 

Légszennyezettség fogalmak 

� egészségügyi határérték: az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, 

megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott, 

tartós egészségkárosodást nem okozó levegőterheltség szintje, 

� helyhez kötött légszennyező forrás: levegőterhelést okozó pont-, vonal- vagy diffúz 

forrás 

� helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitás kihasználás mellett 

kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra 

számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai 

viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség 

változás 

a) az egyórás(PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és 

az alap légszennyezettség különbsége) 

 

A továbbiakban bemutatásra kerülnek a bánya működése során fellépő légszennyező hatások. 
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8.3.2.  A levegő alapállapota, előírt határértékek 

A vizsgált terület Heves megyében, Erdőtelek, Kál és Tarnabod települések közigazgatási 

határán, nagyobb részben Erdőtelek, kisebb részben Kál, még kisebb részben pedig Tarnabod 

község külterületén helyezkedik el. A legközelebbi települések a vizsgált bányától: 

• Kál:  3,5 km 

• Erdőtelek:  1,7 km 

• Tarnabod:  2,4 km 

• Heves-Alatka: 2,4 km 

A bánya környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős 

légszennyezéssel járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. Jelentős ipari 

légszennyező forrás nincs a közelben. Az immissziós értékeket döntő mértékben a lakossági 

tüzelés határozza meg. Ebből a szempontból kedvező helyzetet teremt, hogy a településeken 

bevezetésre került a gázfűtés, így a fűtésből származó korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok 

mennyisége az elmúlt időszakban csökkent. 

A vizsgált bányához legközelebbi mobil mérőállomás Egerben található. A méeőállomás 

mintegy 21 km-re ÉK-re található. SO2, NO2, NOx és PM10 komponensek napi átlagának 

alakulását 2015.01.01. és 2015.12.31.között a 15.számú ábra, míg a CO alakulását a 16. ábra 

szemlélteti. 

 

15. ábra: A SO2, NO2, NOx és PM10  napi átlagok alakulása 2015.01.01. és 2015.12.31. 

között (Eger, Malomárok u.) 
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16. ábra: A CO  napi átlagok alakulása 2015.01.01. és 2015.12.31. között  

(Eger, Malomárok u.) 

A mért komponensek 2015. évi átlag értékei az 1 órás átlagok alapján: 
• NO2:  18,2 µg/m3  

• NOx:  27,9 µg/m3  

• SO2:  7,2 µg/m3  

• CO:  638 µg/m3  

• PM10:  23 µg/m3  

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

kijelöléséről szól – Erdőtelek - térsége a 10. zónacsoportba tartozik: 

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

F F F E F 

22. táblázat: Légszennyezettségi agglomeráció 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az 
alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgált bánya környezetének levegőminősége jó.  

A vizsgálat 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 szóló rendelet határértékeit vettük figyelembe. 

Általános esetben az egészségügyi határértékek az irányadóak.. 
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A munkagép és szállító járművek működése során kibocsátott kipufogógázokban lévő 

légszennyező anyagok közül az alábbiak a meghatározóak: 

Légszennyező 
anyag 

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

Egészségügyi hatátértékek 
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. 

23. táblázat: A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei 

A beruházás és további működtetése a Natura 2000 védelem alatt álló terület, a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén: Hevesi-sík (HUBN 10004 jelölőszámú) különleges 

madárvédelmi terület. 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] 

A bányászati tevékenység légszennyező hatótényezőként a környezeti levegő minőségének 

romlása mértékének alapján minősíthető. A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatás 

elbírálásához a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 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.  

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. 

8.3.3. Légszennyező források 

A bánya művelése során az alábbi technológiai folyamatok okozhatnak légszennyezést: 

� Gépi jövesztés , fedő- és haszonanyag dózerolása: 
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a, porképződés 

b, munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása 

� Törés-osztályozás: 

      a, porképződés 

� Rakodás, szállítás: 

a, a felrakott anyag aprózódásából adódó porszennyezés 

b. rakodógép és szállító jármű légszennyezőanyag kibocsátása 

A levegőminőség változása, romlása, a kibocsátás változással arányos; ami a mértékadó 

óránkénti forgalom [MOF ] növekedésének függvénye. 

Az emissziót a KTI  által közreadott fajlagos kibocsátási faktorok segítségével lehet 

meghatározni a 2007. évi adatok alapján. A várható immissziót a szabványosított terjedési 

modellek alapján számoltuk. A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges 

valamennyivel elvégezni a számításokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozó 

immissziós határértéke a legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a 

terjedési,hígulási paraméterek azonosak. 

Számszerűen kifejezve En/I n=maximális. Erre az anyagra számított „megfelelő”  

levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti 

túl a határértéket. 

A hatásterület meghatározásánál erre a tényre hivatkoztunk. Az általános tapasztalati értékekből 

látható, hogy a „kritikus”  szennyező a nitrogén-dioxid, ezért a számítások elvégzéséhez 

elegendő ezt a szennyezőt figyelembe venni. 

8.3.4.  Emmisszió 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 kavicsbánya működésének közvetlen hatásaként tartós környezeti levegőminőség romlást 

okozhat a hatásterületen belül a gépi jövesztés, fedő és haszonanyag dózerolás, 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 
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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, törés-osztályozás 

 

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. 
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8.3.4.3. Bányagépek emissziója  

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C) 

� 1 db rakodógép (Volvo L90 F)  

� 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

� 1 db JOKER dobszita 

A gépek dieselmotorja által emittált szennyező anyagok mennyiségét a 24. táblázatban 

található, 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 

24. táblázat: Nagyteljesítményű Diesel motorok fajlagos károsanyag kibocsátása 

[2] Bányászati- Energetikai-környezetvédelem Tervező és Szolgáltató Kft: Visonta Déli 
Bánya előzetes hatástanulmány, Budapest, 1993. Október 

[3] Schafer F.: Gesttzliche Vorschriften zur Schadstoff und Verbruchs-begrenzung bei PKW-    
Verbrennungsmotoren, MTZ V. 52. 1991 No 7/8. p. 346-355 

[4] Sedlock J. T.: Haulers get a jump on Clean Air Act amendments 
Wastw Age, 1990 No 12. p 30. 

További adatok: 

� A gép kipufogócsövének átmérője: 100 mm 

� A cső végén kiáramló füstgáz hőmérséklete: 250 oC 

� Füstgáz térfogatáramának meghatározásához használt levegőtényező: 1,05 

Az erőgépek által kibocsátott légszennyezők tömegárama a Diesel-motorok teljesítményétől 

függ.  

A légszennyező anyagok kibocsátása során a következő gépeket vesszük figyelembe: 

• 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C):    128 kW 

• 1 db rakodógép (Volvo L90 F):      84 kW 

• 1 db JOKER dobszita:       16,5 kW 

• Összesen:          228,5 kW 

A fentiekben ismertetett gépek együttes teljesítményeként 183 kW-ot (80 %-a az össz 

teljesítménynek) vettünk fel, figyelembe véve az időbeli együttes működést (dokumentáció 8. 

táblázat) és azt, hogy a gépek csak üzemidejük egy részében dolgoznak maximális 
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teljesítménnyel. A 183 kW teljesítmény és a 24. táblázatban lévő átlagértékek alapján a 

hosszútávú, nappali kibocsátások: 

� CH = 109 mg/s 

� CO = 820 mg/s 

� NOX = 462 mg/s 

� SO2 = 50 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 járművek átlagos fajlagos gáznemű szennyezőanyag kibocsátását a 25. táblázat tartalmazza: 

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 - 

25. táblázat: Különböző kategóriájú gépjárművek fajlagos szennyezőanyag kibocsátása 

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

nappal, derült. Leggyakoribb szélirány: ÉK) időjárási viszonyokra végeztük el. A 

transzmissziós számítások eredményeit az üzemelő gép helyétől mért távolság függvényében a 

26. számú táblázatban mutatjuk be. 
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Levegőszennyezés a gépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben  
(u = 2,5 m/s)] 

 

Levegőszennyezés a gépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben 
(szélcsend)] 

CO 
µg/m3 

CH 
µg/m3 

NO2 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

Távolság 
CO 

µg/m3 
CH 

µg/m3 
NO2 

µg/m3 
NOx 

µg/m3 
SO2 

µg/m3 

69.23 8.02 14.96 25.43 8.48 50 55.38 6.41 11.97 20.34 6.78 

44.55 5.62 8.26 14.04 4.68 100 35.64 4.49 6.61 11.23 3.74 

23.75 3.02 5.49 9.34 3.12 150 19.00 2.41 4.39 7.47 2.49 

12.75 1.68 2.90 4.92 1.64 200 10.20 1.35 2.32 3.94 1.31 

7.41 0.93 1.28 2.18 0.72 250 5.93 0.74 1.03 1.74 0.58 

4.92 0.63 0.95 1.63 0.55 300 3.94 0.50 0.76 1.30 0.44 

3.42 0.45 0.71 1.20 0.41 350 2.73 0.36 0.57 0.96 0.33 

2.40 0.35 0.55 0.93 0.31 400 1.92 0.28 0.44 0.74 0.25 

1.78 0.22 0.46 0.77 0.25 450 1.43 0.18 0.37 0.62 0.20 

1.26 0.16 0.38 0.65 0.22 500 1.01 0.13 0.30 0.52 0.17 

1.02 0.12 0.35 0.59 0.19 550 0.81 0.10 0.28 0.47 0.15 

0.79 0.06 0.29 0.51 0.17 600 0.63 0.05 0.23 0.41 0.14 

0.69 0.04 0.26 0.45 0.15 650 0.55 0.03 0.21 0.36 0.12 

0.59 0.04 0.22 0.39 0.12 700 0.47 0.03 0.18 0.31 0.10 
26. táblázat: Levegőszennyezés a gépektől mért távolság függvényében  

 

17. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [u = 2,5 m/s]) 
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18. ábra: Levegő szennyezés a bánya kitermelő és rakodó berendezéseitől mért távolság 

függvényében (nappal derült időben [szélcsendes]) 

Az ábrák (17-18. számú) azt mutatják, hogy a maximális immissziók a gépektől, 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 határérték 10 %-a határozza meg a hatásterület vonalát. 

A 23. táblázat („A  légszennyező anyagok egészségügyi határértékei”) adatait összevetve a fenti 

három táblázat adataival a következőket állapíthatjuk meg: 

A NO2 esetében 82 méteres hatásterületet tudunk kijelölni, míg a CO, a szénhidrogének 

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 14. számú melléklet szemlélteti. A hatásterületet a 

termelési terület határától adjuk meg és ábrázoljuk a térképen.  

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 

termelés nem haladja meg (meg sem közelíti) a jogszabályi előírásokat. 
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Porkibocsátás 

A bányaudvarról szél hatására, a szállítójárművek mozgásának következtében porszennyezés 

kerülhet a levegőbe, azonban a bányaudvar kb. 30-40 méter mélyen, bányafalakkal majdnem 

teljesen körülvéve nem okozhat jelentős porszennyezést nagyobb távolságban.  A haszonanyag 

szállítást végző teherautók rakománya által keltett porszennyezéssel kell számolnunk. Azt a por 

tömegáramot, amelyet egy szállító autó 1 m hosszú úton ver fel, a következő módon lehet 

kiszámolni: 

 

 

ahol Kif: az i-edik porfrakció kiporzási intenzitása [mg/m2 s] 

 n: porfrakció száma 

 A: az egységnyi úthosszra jutó kiporzási felület [m2/m] 

Az időegységre jutó poremisszió: 

 

ahol NB: a tehergépkocsik időegységre jutó járatszáma a bánya üzemi útján 
 
A gépkocsi mozgása által keltett légsebesség meghatározásához szükségünk van a dinamikus 

nyomásra, melyet a következő képlettel határozhatunk meg: 

 

A gépkocsi által felkavart, az n-edik frakcióra jellemző legnagyobb egyenértékű átmérőjű 

részecskék méretének meghatározásához szükség van az alábbi feltétel teljesülésére: 

ahol   FR: a szemcse körül létrehozott áramlási ellenállás 

  Fg: a részecske súlyereje  

FD: a por, valamint a levegő sűrűségének különbségéből eredő felhajtóerő 

 
A w sebességű (m/s) légáram által keltett áramlási ellenállás, azaz a szilárd részecskéket 
elragadó erő: 

E q Np p B= ∗            [m g / s * m ]

P
w

d in le v=
2

2
* ρ            [ P a ]

F F FR g D≥ −                [N ]

F d wR = 3 * * * *π η                [N ]

q A Kp if
i

n

=
=
∑*

1

       [mg / s*m*db]
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ahol η: a levegő dinamikus viszkozitása [Ns/m] 

 d: a részecskék átmérője 

A súlyerő és a felhajtóerő különbsége: 

ahol ρp: a por sűrűsége [kg/m3] 

 ρlev : a levegő sűrűsége [kg/m3] 

 g: a nehézségi gyorsulás [m/s2] 

 
Mindezekből kifolyólag a részecskék felverődésének feltétele a következők szerint alakul: 

Ebből a gépkocsi által felkavart porban lévő legnagyobb részecskék átmérője [m]: 

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi által keltett légáram nem 

képes magával ragadni, viszont amelyik szemcséknek az átmérője kisebb, azokat a légáram 

felkavarja. A felkavart por tényleges szemcseösszetételét úgy kapjuk meg, hogy a dmax-nál 

nagyobb átmérőjű, durva szemcsék tömegét kivonjuk az út felületén lévő porból és az így kapott 

finomabb összetételű felkavart porra számítjuk ki a tényleges szemcseösszetételt. A szállóport 

a d<10 µm frakció képezi, míg a 10 µm és a dmax közé eső frakciók részarányából kaphatjuk 

meg az út mellett kiülepedő por mennyiségét. A szállító járművek által felvert porral csak a 

bánya területeken számolhatunk, ahol a szállítás útvonal egy része nincs aszfaltozva. A 

bánya üzemi útjainak felületéről porminta vételére nem került sor, ezért korábbi bányákban 

végzett mérések eredményeire támaszkodva határoztuk meg a felvert por max. méretét és a 

poremissziót.  
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A porminta szemcseösszetételét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Mérettartomány [ µm] Közepes méret [µm] Szemcsék tömegaránya [%] 

>1000 1500 29,11 
500-1000 750 17,49 
160-500 330 20,19 
125-160 142 8,03 
100-125 113 2,67 
90-100 95 6,03 
80-90 85 6,79 
71-80 75 1,39 
63-71 67 1,02 
50-63 57 3,98 
40-50 45 0,56 
32-40 36 1,67 
10-32 21 0,62 
<10 5 0,45 

27. táblázat: Porminta szemcseösszetétele 

Sebesség 
[km/h] 

Felvert por maximális mérete [µm] Poremisszió [mg/m*s*db] 

5 49,1 9,02 
10 68,3 15,11 
15 85,4 82,03 
20 98,2 119,94 
25 109,6 201,63 

28. táblázat: A különböző járműsebességek esetén felvert por maximális mérete és a 
keletkező poremisszió 

A bánya üzemi útjáról felvert szálló emissziójának számításakor feltételezzük, hogy a 

gépkocsivezetők 95 %-a 20 km/h sebesség alatt közlekedik az üzemi úton.  

Mérettartomány 
[µm] 

Közepes méret 
[µm] 

Szemcsék tömegaránya 
[%] 

Emisszió 
[mg/m*s*db]  

90-100 95 38,54 41,74 
71-90 80 17,34 26,19 
40-71 55 31,27 31,42 
10-40 25 8,33 14,32 
<10 5 4,52 6,27 

29. táblázat: A szállítójárművel által okozott poremisszió 20 km/h-ás haladási sebességnél 
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Diffúz forrás:  

Az üzemi út, az osztályozás munkaterületet és a depóniák diffúz forrást képeznek a bánya 

területén belül. 

A diffúz forrás jellemző adatai: 

A forrás magassága:  2,0 m 

A forrás kibocsátó felülete: 850 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 háttérszennyezés mértékét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Eger (állomásának 

2015-ős adatait használtuk fel. Közelebb nem található sem manuális, sem pedig automata 

mérőhálózat.  

A légszennyező anyagok értékei a 24 órás átlagok alapján 2015.01.01-2015.12.31.: 

PM10:  23,0 µg/m3 

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 diffúz forrás hatásterülete 

97 m (19. számú ábra). A hatásterületet a 14. számú mellékleten, a termelési (osztályozás 

területe) terület határától ábrázoljuk. 

                                                 
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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19. ábra: PM10 1 órás átlag koncentráció 

 

8.3.4. Szállítás okozta légszennyezés 

A bányaudvaron kívüli szállítást részben idegen, részben saját gépjárművek végzik. A 

haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 30. táblázat tartalmazza, a 2015-ös 

forgalomszámlálási adatok alapján. 

Vizsgált útszakasz 
I. járm űkategória 

(jármű/óra) 
II. járm űkategória 

(jármű/óra) 
III. járm űkategória 

(jármű/óra) 
3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

61 5 5 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

1282 35 276 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

1349 49 186 

30. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 
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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.  

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 

31. táblázat: A gépjárművek járműkategóriába sorolása a 25/2004. (XII. 20.) KvVM 

rendelet alapján 
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A korábbi években is folyamatosan volt termelés a bányában (65.770 m3), így joggal 

feltételezhetjük, hogy a szállítást végző tehergépkocsi forgalmat tartalmazza a korábbi 

forgalomszámlási adat. Így a napi 60 jármű/nap-os forgalomnak csak 4/5-ét adjuk hozzá a 2015-

ös adatokhoz. A forgalomszámlálási adatok alapján az adott szakaszokon okozott 

forgalomnövekedés a 32. táblázat szerint alakul. 

 3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A tevékenység hatására megnövekedett 
forgalom [j/nap] 

I. 1068 1068 
II. 80 80 
III 74 122 

Összesen 1222 1270 
 M3 autópálya (89+580 – 102+860) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A tevékenység hatására megnövekedett 
forgalom [j/nap] 

I. 22526 22526 
II. 610 610 
III 4898 4946 

Összesen 28034 28082 
 M3 autópálya (102+860 – 113+467) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A tevékenység hatására megnövekedett 
forgalom [j/nap] 

I. 23712 23712 
II. 857 857 
III 3294 3342 

Összesen 27863 27911 

32. táblázat: A megközelítési 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 

33. táblázat: Az I. 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 
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 

34. táblázat: A II. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 

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 

35. 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:  
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36.táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a jelenlegi szállítás) 
 

Akusztikai 
járműkategória 

3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692) 

Emisszió [mg/(m*s)] 
CO CH NO2 SO2 PM10 

I. 5.45 0.82 2.17 0.35 0.05 
II. 0.70 0.12 1.16 0.01 0.12 
III. 0.76 0.07 0.97 0.17 0.13 

összesen 6.91 1.01 4.31 0.53 0.30 

Akusztikai 
járműkategória 

M3 autópálya (89+580 – 102+860) 

Emisszió [mg/(m*s)] 
CO CH NO2 SO2 PM10 

I. 114.55 17.32 45.69 7.39 1.04 
II. 5.33 0.92 8.85 0.07 0.92 
III. 30.84 2.68 39.36 6.69 5.35 

összesen 150.72 20.91 93.89 14.16 7.30 

Akusztikai 
járműkategória 

M3 autópálya (102+860 – 113+467) 

Emisszió [mg/(m*s)] 
CO CH NO2 SO2 PM10 

I. 120.38 18.20 48.02 7.77 1.09 
II. 7.52 1.29 12.47 0.10 1.29 
III. 20.84 1.81 26.59 4.52 3.62 

összesen 148.74 21.30 87.08 12.40 6.00 

37. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (megnövelt kapacitás) 

Akusztikai 
járm űkategória 

3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692) 

Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 5.45 0.82 2.17 0.35 0.05 
II. 0.70 0.12 1.16 0.01 0.12 
III. 0.46 0.04 0.59 0.10 0.08 

összesen 6.61 0.98 3.93 0.46 0.25 

Akusztikai 
járm űkategória 

M3 autópálya (89+580 – 102+860) 

Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 114.55 17.32 45.69 7.39 1.04 
II. 5.33 0.92 8.85 0.07 0.92 
III. 30.54 2.65 38.98 6.63 5.30 

összesen 150.42 20.88 93.51 14.09 7.25 

 
Akusztikai 

járm űkategória 

M3 autópálya (102+860 – 113+467) 

Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 120.38 18.20 48.02 7.77 1.09 
II. 7.52 1.29 12.47 0.10 1.29 
III. 20.53 1.78 26.20 4.46 3.56 

összesen 148.43 21.27 86.69 12.33 5.94 
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A szállítás nagysága olyan kis mértékű 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: 

 

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 közút forgalma, valamint a szállítás által együttesen okozott 

légszennyezés vizsgálati eredményeit, nappal, derült időjárási viszonyok között [µg/m3] a 38. 

táblázat tartalmazza. A számítások során figyelembe vettük az alap légszennyezettséget is. 
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Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692) 
10 77.21 8.07 21.29 0.36 0.97 80.71 8.44 22.26 0.38 1.02 
20 52.80 5.42 14.74 0.19 0.68 55.20 5.67 15.40 0.20 0.71 
30 34.51 3.55 9.28 0.14 0.44 36.08 3.71 9.71 0.15 0.47 
40 22.30 2.27 6.26 0.07 0.34 23.31 2.37 6.55 0.08 0.35 
50 16.91 1.77 4.62 0.04 0.19 17.68 1.85 4.83 0.04 0.20 
60 13.43 1.37 3.61 0.04 0.14 14.04 1.44 3.77 0.04 0.15 
70 10.81 1.05 3.02 0.04 0.14 11.30 1.10 3.16 0.04 0.15 
80 9.24 0.93 2.53 0.04 0.07 9.66 0.97 2.64 0.04 0.08 
90 7.84 0.81 2.14 0.04 0.07 8.19 0.85 2.23 0.04 0.08 
100 6.62 0.74 1.94 0.04 0.07 6.93 0.77 2.03 0.04 0.08 

Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

M3 autópálya (89+580 – 102+860) 
10 1756.8 183.70 484.55 8.19 22.10 1760.3 184.07 485.51 8.20 22.14 
20 1201.5 123.43 335.33 4.31 15.55 1203.9 123.68 335.99 4.32 15.58 
30 785.34 80.80 211.26 3.28 10.13 786.90 80.96 211.68 3.29 10.15 
40 507.37 51.56 142.51 1.64 7.66 508.38 51.66 142.79 1.64 7.68 
50 384.89 40.19 105.06 0.82 4.31 385.66 40.27 105.27 0.82 4.32 
60 305.58 31.25 82.16 0.82 3.28 306.19 31.32 82.33 0.82 3.29 
70 245.99 23.89 68.74 0.82 3.28 246.47 23.94 68.87 0.82 3.29 
80 210.27 21.20 57.57 0.82 1.64 210.69 21.24 57.68 0.82 1.64 
90 178.35 18.54 48.62 0.82 1.64 178.70 18.57 48.71 0.82 1.64 
100 150.75 16.75 44.16 0.82 1.64 151.05 16.78 44.25 0.82 1.64 
110 127.76 14.19 37.41 0.69 1.38 128.01 14.22 37.48 0.69 1.38 
120 108.27 12.03 31.70 0.60 1.17 108.49 12.05 31.76 0.60 1.18 
130 91.75 10.18 26.87 0.50 0.99 91.93 10.20 26.93 0.50 0.99 
140 77.76 8.63 22.77 0.43 0.84 77.92 8.65 22.81 0.43 0.84 
150 65.88 7.31 19.30 0.35 0.71 66.01 7.32 19.34 0.36 0.71 
160 55.83 6.21 16.35 0.30 0.62 55.94 6.22 16.39 0.30 0.62 
170 47.33 5.26 13.86 0.26 0.52 47.42 5.27 13.88 0.26 0.52 
180 40.11 4.46 11.75 0.22 0.43 40.19 4.47 11.77 0.22 0.43 
190 34.00 3.77 9.96 0.19 0.37 34.06 3.77 9.98 0.19 0.37 
200 28.81 3.21 8.43 0.15 0.32 28.87 3.21 8.45 0.15 0.32 
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Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

M3 autópálya (102+860 – 113+467) 
10 1733.6 181.27 478.13 8.08 21.81 1737.2 181.65 479.14 8.10 21.85 
20 1185.6 121.80 330.89 4.25 15.35 1188.1 122.05 331.59 4.26 15.38 
30 774.94 79.73 208.46 3.24 9.99 776.58 79.90 208.91 3.25 10.01 
40 500.65 50.88 140.62 1.62 7.56 501.72 50.99 140.92 1.62 7.58 
50 379.80 39.65 103.67 0.81 4.25 380.60 39.74 103.89 0.81 4.26 
60 301.54 30.84 81.07 0.81 3.24 302.18 30.91 81.25 0.81 3.25 
70 242.73 23.57 67.83 0.81 3.24 243.24 23.62 67.97 0.81 3.25 
80 207.49 20.92 56.80 0.81 1.62 207.93 20.97 56.92 0.81 1.62 
90 175.99 18.29 47.97 0.81 1.62 176.36 18.33 48.07 0.81 1.62 
100 148.75 16.52 43.57 0.81 1.62 149.07 16.56 43.67 0.81 1.62 
110 126.07 14.00 36.91 0.68 1.36 126.33 14.03 36.99 0.68 1.36 
120 106.84 11.87 31.28 0.59 1.16 107.06 11.89 31.35 0.59 1.16 
130 90.53 10.05 26.52 0.50 0.98 90.72 10.07 26.57 0.50 0.98 
140 76.73 8.52 22.47 0.42 0.83 76.89 8.54 22.52 0.42 0.83 
150 65.01 7.21 19.05 0.35 0.70 65.15 7.23 19.09 0.35 0.70 
160 55.09 6.13 16.14 0.29 0.61 55.21 6.14 16.17 0.30 0.61 
170 46.70 5.19 13.67 0.26 0.52 46.80 5.20 13.70 0.26 0.52 
180 39.58 4.40 11.59 0.22 0.42 39.66 4.41 11.62 0.22 0.42 
190 33.55 3.72 9.83 0.18 0.37 33.62 3.72 9.85 0.18 0.37 
200 28.43 3.16 8.32 0.15 0.31 28.49 3.17 8.33 0.15 0.31 

38. táblázat:A szállítójárművek által okozott légszennyezés az út tengelyétől számítva 

Hatásterület (jelenlegi forgalomra): 

� 3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692): a NO2 esetében 28,5 m hatásterületet jelölhetünk 

ki 

� M3 autópálya (89+580 – 102+860): a NO2 esetében 189,5 m, a PM10 esetében 48,5 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

�  M3 autópálya (102+860 – 113+467): a NO2 esetében 189 m, a PM10 esetében 48 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

Hatásterület (a növelt kapacitás elszállítását tartalmazó forgalomra): 

� 3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692): a NO2 esetében 29 m hatásterületet jelölhetünk 

ki 

� M3 autópálya (89+580 – 102+860): a NO2 esetében 189,5 m, a PM10 esetében 48,5 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

� M3 autópálya (102+860 – 113+467): a NO2 esetében 189 m, a PM10 esetében 48 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 
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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. 

8.3.5. A környezeti hatások becslése és értékelése 

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 

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 
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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 időben 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. 

- A szállítás pormentes takarással ellátott járművekkel történik 

- A kiszállítást végző gépjárművek EURO 4 minősítésű motorokkal rendelkeznek, így a 

kibocsátásaik a megengedett értékek alatt maradnak. 

- A belső anygdepó helyét úhgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek 

okozta sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a vonatkozó rendeletben 

meghatározott határérték feletti szálló por terhelés kialakulásának megakadályozása 

érdekében. 

- A befejezett depóniákat az erózió és a tájképrontó hatás csökkentése, továbbá a 

határérték feletti szálló por terhelés elkerülése érdekében vegetációs időszakban 30 

napon belül füvesíteni, fásítani kell.  
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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. 

8.4. Zaj 

8.4.1. Zaj alapállapota 

A vizsgált terület Heves megyében, Erdőtelek, Kál és Tarnabod települések közigazgatási 

határán, nagyobb részben Erdőtelek, kisebb részben Kál, még kisebb részben pedig Tarnabod 

község külterületén helyezkedik el. A legközelebbi települések a vizsgált bányától: 

• Kál:  3,5 km 

• Erdőtelek:  1,7 km 

• Tarnabod:  2,4 km 

• Heves-Alatka: 2,4 km 

A bánya környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős zajterhjeléssel 

járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. 

8.4.2. A bányászati tevékenység okozta zajterhelés 

Az ásványvagyon kitermeléséhez a bányavállalkozó a következő gépekkel rendelkezik: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C, 128 kW) 

� 1 db rakodógép (Volvo L90 F, 84 kW)  

� 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

� 1 db JOKER dobszita (16,5 kW)  

A technológia során használt gépek teljesítmény adatait a bányavállalkozó adatszolgáltatása, 

illetve az egyes berendezések adattáblái alapján adtuk meg, melyeket a 8. melléklet tartalmaz. 

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, 40 dB éjszakára a védendő lakóépületek irányába. Azon irányokba, ahol nincs 

védendő épület ott a 4. sorszám szerinti (Gazdasági terület) 60 dB-es határértéket alkalmazzuk 
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nappalra, 50 dB-t éjszakára. A zajterhelési határértékek megállapításánál a településrendezési 

terv szerinti besorolást vettük figyelembe. 

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. 

82 + 11 lg N 

ahol N = a berendezés teljesítménye (kW). 

A 39. táblázatban az összes üzemelő berendezés hangteljesítményszintjét ismertetjük. 

Eszköz 
Teljesítmény  

(kW) 

A hangteljesít-
mény-szint 

(dB) 
felső-forgóvázas kotrógép  
(Volvo EW160C) 

max. teljesítménnyel 128 105,17 

rakodógép  
(Volvo L90 F) 

max. teljesítménnyel 84 103,16 

JOKER dobszita max. teljesítménnyel 16,5 95,39 
Tehergépkocsi max. teljesítménnyel 216 106,67 

39. táblázat: A munkálatokat végző gépek hangteljesítményszintje 

Az összegzett hangteljesítmény az alábbi összefüggés szerint számítható: 

��� = 10 ∙  ! " 10
,�∙#$%
&

'(�
 

LWA = 110,62 

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

alapján végezzük el. 

A fejtési 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 (2 dB) 
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r: az első védendő épület távolsága  

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  

• 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  

 
Az első védendő lakóépületnél (1700 méterre a termelési helytől): 

LAM  = 110,62 dB - 20*lg (1700) + 3 dB + 2 dB -11 dB – 3,28 dB – 4,7 dB = 32,04 dB 

 

Megállapíthatjuk, hogy maximális termelési kapacitás mellett a terhelési pontokban 

fellépő maximális hangnyomásszintek alatta maradnak a nappali (50 dB) határértéknek.  

A bánya eddigi működésével kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett. 
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Hanggátlás: 

A számítások során figyelembe vehetjük a humuszból képzett depóniák árnyékoló hatását, 

illetve azt a tényt, hogy a letermelés következtében a berendezések, már mintegy 3,5-4 m 

mély árokban dolgoznak. 

A 4 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  

Az elérni kívánt zajcsökkentéshez szükséges effektív árnyékolási magasság: 

/0 = 12 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 45�622 + 3  

A számítási eredményeket a 40. táblázatban foglaltuk össze, mely tartalmazza a 

hangcsökkentés (Lo) mértékét. 
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A 
(m) 

A1 

(m) 
B 

(m) 
B1 

(m) 
H 

(m) 
H1 

(m) 
H2 

(m) 
HE 

(m) 
DELTA  N LO 

(dB) 
10 3,0 1690 3,0 4,0 0,5 1,5 3,49 0,6126 3,063 16,60 

40. táblázat: A zajvédő töltés okozta zajcsökkentés mértéke 

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

zajcsökkentés mértéke közel 16 dB lesz. 

 

Hatásterület: 

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

rendelet  6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

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 számítások során az e) esetet (az esetleges éjszakai üzem miatt az éjjeli határértéket) 

vizsgáltuk meg, mivel a bánya közelében gazdasági területek (bányák, autópálya, 

mezőgazdasági területek) találhatók.  

Az 55 dB-es hatásterületet (melyet a termelési terület határától  ábrázolunk) a 14. számú 

melléklet szemlélteti, melyből látszik, hogy védendő épület a hatásterületen nem található.  

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

55 dB = 110,62 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 240 m 
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A hatásterületen található ingatlanok és besorolásuk: 

Telelpülés Hrsz. Művelési ág 

Kál 

0187/2-26, 0171/4, 0180/1-4, 0188/8-18 szántó 

0187/1, 0171/3, 0183/2-3, 0184/4 erdő 

0191/1-11 gyümölcsös 

0185, 0186, 0193 árok 

Erdőtelek 

0523/16, 0525/1-9, 0527/5, 0531/12, 0561/2-4,  
0549/11 

szántó 

0549/13-14 gyümölcsös 

0549/12 erdő 

0516, 0526, 0549/5 út 

0524 árok 
0517/17-18, 0517/23-25, 0523/7, 0523/10-11, 

0523/17 
anyagbánya 

41. táblázat: A hatásterület által érintett ingatlanok 

8.4.3.  Szállítás okozta zajterhelés 

A bányaudvaron kívüli szállítást részben idegen, részben saját gépjárművek végzik. A 

haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 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 
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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 és a III. járműkategóriában a növelt forgalmat a 

következő táblázat tartalmazza, a 2015-ös forgalomszámlálási adatok alapján: 

Vizsgált útszakasz 
I. 

járműkategória 
(jármű/óra) 

II. 
járműkategória 

(jármű/óra) 

III. 
járműkategória 

(jármű/óra) 
szállítás nélkül 

III. 
járműkategória 

(jármű/óra) 
szállítással növelt 

3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

61 5 5 13 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

1282 35 276 284 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

1349 49 186 194 

42. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A korábbi években is folyamatosan volt termelés a bányában (65.770 m3), így joggal 

feltételezhetjük, hogy a szállítást végző tehergépkocsi forgalmat tartalmazza a korábbi 

forgalomszámlási adat. Így a napi 60 jármű/nap-os forgalomnak csak 4/5-ét adjuk hozzá a 2015-

ös adatokhoz. 

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: 

��89(7,5)=,>,?,@ = 10 ∙  A! B" 10
,�∙#CDE(F,-)G,H,I,J,% + " 10
,�∙#CDE(F,-)G,H,I,J,K
&
L

�
'(�

M 

ahol a g-edik órán belül az s-edik számítási útszakaszhoz tartozój-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 villamostípusoknak a forgalmától származó kiindulási egyenértékű A-

hangnyomásszint, mellyel most nem számolunk. 

LAeq (7,5)g,s,t,j,i kiszámítása: 

��89(7,5)=,>,?,@,' = (N? + NO)=,>,?,@,' 
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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: 

NO = 10 ∙  ! PQ RS T − 16,3   (R ��ℎ , Q WáY�űℎ ) 

 A számítási eredményeket a 43. 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) 

3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

60,66 62,38 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

75,39 75,46 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

74,67 74,75 

43. táblázat: A szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

A növekedés mértéke mindössze 1,72, 0,07 és 0,08 dB. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szállítási tevékenység 

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

fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelési változást okoz. 

Az ismertetett adatok alapján a szállításból eredően a zajterhelés változás kismértékű, nem éri 

el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatásterület nem jelölhető ki , ezért 

ennek térképes ábrázolására sem kerül sor. 

8.4.4. Zajterhelés hatásai 

A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 
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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 (alacsonyabb teljesítményű rakodók 

alkalmazása; nem üzemelhetnek egyszerre a rakodók/teherautók a dömperrel) betartása esetén 

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

terhelésnövekedés lakott települést nem érint. 

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. 

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 rekultivációs 

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

időszakban ismertetett zajterhelés jelentős csökkenését eredményezi. 
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8.5. Talaj 
A jelenlegi termeléssel érintett területek kivett művelési ágba tartoznak.  

A terület jellemzően barna erdőtalajokkal borított, melyek gyakran eltemetett talajszinteken 

keletkeztek. Az adott területen a talajok folyó homokos, kavicsos üledéken képződtek, ezért a 

talajok fizikai félesége homok, legfeljebb homokos vályog.  

A területen állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nem található.  

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen 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. 

8.6. 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. 

8.6.4. Veszélyes hulladék 

A bányászati tevékenység során potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi 

berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve az esetleges meghibásodásához kötődik. 

Így a járművek, rakodógép üzemanyaggal történő feltöltése, üzemelése közben elfolyó, 

elcsepegő szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javítás során használt olajos rongy, olajszűrők 

és olajos göngyölegek, elhasznált akkumulátorok képződésével számolhatunk. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartására nem a bányaterületen kerül sor. 

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez az alábbi berendezéseket, gépeket 

alkalmazza: 

• 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C)  
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• 1 db rakodógép (Volvo L90 F) 

• 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

• 1 db JOKER dobszita 

A felsorolt gépek a Visz-Fuvar Kft. tulajdonában vannak, amely cégtől a Káli-Homok Kft. bérli 

a gépeket. A bérleti szerződést a 9. számú melléklet tartalmazza. A gépek karbantartását 

szakszervízben a VOLVO Kft. látja el. Az erről szóló szerződéseket a 10. számú melléklet 

tartalmazza.  

A gépjárművek kisebb karbantartása (pl.: olajcsere, akkumulátor csere, stb.) során keletkező 

veszélyes hulladékokat a Damat-Lubs Hulladékkezelő Kft.-nek (3398 Nagytálya, Petőfi út 

22/b.) adják át további kezelésre. Az erről szóló szerződés a 15. számú mellékletben található. 

Mivel az említett telephelyen egyéb tevékenységet is végeznek, és a veszélyes hulladék 

gyűjtése együttesen történik, így pontosan nem meghatározható bányászati tevékenység során 

keletkező hulladékok mennyisége. Az üzemi körülmények között keletkező veszélyes 

hulladékok EWC kódját és becsült éves mennyiségét a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján 

a következő táblázatban foglaljuk össze: 

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 föld és kövek 17 05 03* 
nem 

becsülhető 

44. táblázat: Keletkező veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége  

A bányászati tevékenységet és a szállítást csak kifogástalan állapotú gépekkel és járművekkel 

kell végezni, elkerülendő a szennyeződéseket. 

Abban az esetben, ha a hajtóművek olajcseréje a beépítési helyükön történik az esetlegesen 

elcsöpögő anyag összegyűjtésére olajfogó edényt kell használni. Az esetlegesen kifolyt olajat 

homokkal fel kell itatni és és külön, zárt edényben gyűjteni és azonnal a javító műhelybe 

szállítani. 

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. Ilyen esetekben a szennyezett talajt 

vagy kőzetanyagot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni. 
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Akkumulátor tárolására nem kerül sor, mivel új akkumulátor vásárlása esetén használt 

akkumulátort rögtön leadják. 

A keletkező veszélyes hulladékokat a következő módon kell gyűjteni: 

• Fáradt olaj 

A fáradt olajat fémhordóba kell leengedni, amelyeket a bányatelken belül kiépített épületben, 

zárt helyen tárolnak. 

Tárolási idő: maximum: 1 év. 

• Olajos rongy 

A géptisztítás közben folyamatosan képzőző hulladék olajos rongyot fedéllel ellátott, zárható, 

fémtartályban tárolják. 

• Veszélyes anyagot tartalmazó föld és homok 

A munkavégzés során történő olajcsepegésből, meghibásodás esetén esetleg elfolyó nagyobb 

mennyiségű olaj esetén az olajjal szennyezett földet vagy homokot azonnal összegyűjtik  és  az  

anyagot  a  kijelölt  veszélyes hulladéktárolóba szállítják. 

A veszélyes hulladékot zárt tároló edényben kell tárolni, ami fajtánként nem lehet 200 1-nél 

kisebb. 

8.6.2.  Nem veszélyes hulladék 

A telepen 1 műszakban dolgozó 3 fő kommunális szilárd hulladékát hulladékgyűjtő kukában 

kell elhelyezni. A szilárd kommunális hulladék becsült éves mennyisége kb. 2 m3. 

A hulladék megnevezése EWC kódszáma Becsült éves mennyiség (kg) 

Közelebbről nem meghatározott 
lakossági hulladék 

20 03 99 45 

45. táblázat: Keletkező nem veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési módja: 

• Lakossági hulladék: fedeles szemétgyűjtő 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a gyűjtő edényeket a hulladék típusának 

megfelelően elkülönített, csapadéktól védett, sziláűrd padozatú elzárt helyen tárolják. 

A hulladékgyűjtők ürítésének gyakoriságát a gyűjtőtartály elhelyezhetősége, a hulladék 

mennyisége és a hulladék romlandósága, bomlási ideje határozza meg.   
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8.6.3.  Kommunális szennyvizek 

A dolgozók részére szociális létesítményenként melegedő, étkező, palackozott ivóvíz és mobil 

WC rendelkezésre áll. Tisztálkodási (fürdés) lehetőség nincs a területen, így további 

kommunális szennyvíz nem keletkezik. 

 A települési folyékony hulladék paraméterei a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM 

rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek. 

8.6.4. Bányászati hulladék 

A bányászati hulladékok kezeléséről rendelkező 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint 

bányászati hulladék a letakarításból származó fedő meddő.  

A termelés során a későbbiekben letakarításból származó fedő meddővel, illetve köztes 

meddővel kell számolni, melyet a meddődepóniákon helyeznek el.  

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tárolásuk felhasználásig külön 

műszaki védelem nélkül közvetlenül a talajon történik.  

  

Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett tevékenység hatása semleges, a technológiai 

fegyelem betartása esetén haváriás esemény előfordulásának valószínűsége minimális, a 

tevékenység hatása a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek minősíthető.  

A tevékenység felhagyását követően termelési hulladékok keletkezésével nem kell számolni. 

A meddő a rekultiváció során felhasználásra kerül, nem marad vissza.  

8.7. Élővilág 

A beruházás és további működtetése a Natura 2000 védelem alatt álló terület, a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén: Hevesi-sík (HUBN 10004 jelölőszámú) különleges 

madárvédelmi terület. A Natura 2000-es hatásbecslést a 16. számú melléklet tartalmazza, mely 

a következők szeint foglalja össze: 

„Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén található: Hevesi-sík (HUBN 10004 jelölőszámú) 

különleges madárvédelmi területre jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát 

nem veszélyezteti. 

Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása 

természetvédelmi szempontból nem indokolt.” 
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8.8.  Kulturális örökségvédelem 

A bányaterület nagy 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. 

8.9. A tervezett tevékenység társadalomra gyakorolt hatása 

Erdőtelek, község az Észak-Magyarország régióban, Heves megye déli részén a Hevesi-

síkságon a Hevesi járásban. 

Geomorfológiája szerint, alacsony ártér, amelyet jelenkori folyóvízi hordalék, iszap fed. A 

település határa: 44,9 km2, lakossága 3.212 fő (2015.01.01). Jellemző a nagyüzemi szántóföldi 

és kertgazdálkodás. Infrastruktúrával ellátott. 

A 8.1-8.8 közötti fejezetekben bemutatásra került, hogy a tervezett tevékenység nem okoz 

jelentős környezetterhelést, így kijelenthetjük, hogy a hatásfolyamatok ismeretében nem 

következnek be jelentős környezeti állapotváltozások. A beruházásnak egészségkárosító hatása 

nincs. 

A környező mezőgazdasági területek a már jelenleg is meglévő utakon megközelíthető. A 

mezőgazdasági művelést a bányászati tevékenység nem zavarja. 

Épített környezeti értékek nem semmisülnek meg, a művi környezetre nem gyakorol hatást a 

bányászat. 

A foglalkoztatott létszám a bányában a kapacitás növelésével kis mértékben növekedni fog. 

8.10. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának 
összefoglalása 

A 8.1-8.8 fejezetekben részletesen vizsgáltuk a bányászati tevékenység környezeti elemekre 

gyakorolt hatását. A 46. 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 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) (bányató) 

kis mértékű minimális 
bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Felszín alatti víz 
Havária jellegű szennyezés (pl.: 
géphiba) 

kis mértékű minimális 
bányászat 
időtartama 

 
Visszafordítható 
 

Levegő (bányászat) 
Munkagépek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű 
NO2: 84 m, PM10: 97 
m 

bányászat 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (szállítás) 
Szállító járművek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű 
M3: 189 m 
3208. sz. út: 28,5 

Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Zaj (bányászat) Munkagépek zajterhelése kis mértékű 240 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 

N.a.: nem alkalmazható 

46. táblázat: A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása 
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9. Munka- és Tűzvédelem 

A bányaterületen termelési időszakban max. 3 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 

3/2002. (II. 28.) SzCsM-EüM 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 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 bányavállakozó 

gondoskodik a kezelőszemélyzet továbbképzéséről. 

10. Havária 

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. 
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• 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. 

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. 
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♦ 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. 

10.1. Havária esetén a környezetbe kerülő szennyező 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 (3 ‰) figyelembe véve a talajvíz 
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mozgása v = k*I képletből 0,1244 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 bányászatról szóló többször módosított 1993. évi XLVIII. törvény a bányavállalkozónak 

tájrendezési kötelezettséget ír elő oly módon, hogy a bányaterületet a környezetbe illően kell 

kialakítani, vagy újrahasznosításra alkalmassá kell tenni. A tájrendezési, üzem közbeni 

rekultivációs feladatokat a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az aktuális műszaki 

üzemi tervekben kell szerepeltetni. Ennek jóváhagyására a MÜT jóváhagyásával kerül sor 

A „Erdőtelek Fövénygüdri dűlő I” védőnevű bányatelek üzemi úttól Ny-ra eső része 

rendelkezik érvényes tájrendezési tervvel. Ezen leművelt területet, amely két önálló tóból áll, 

új tulajdonosok birtokában van. A területet az új tulajdonosok körbekerítették, a tájrendezési 

feladatokat végrehajtották, jelenleg horgásztóként üzemelnek. 

A jelenlegi művelés befejezése után a területen szintén 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 

vízközeli állatvilági fajok és fajták, a kapcsolódó vízi növényekkel. 

A művelés befejezése után a törvényekben előírt módon a tavat vízjogi engedéllyel horgásztóvá 

kell engedélyeztetni. 
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12.  A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének való 
megfeleletetés  

A következőkben ismertetjük a dokumentáció 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 6. számú 

mellékletének való megfeleltetését. 

Az előzmények összefoglalása: 1.1 fejezet 

különösen 

a) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes 

vizsgálatban, vagy a felügyelőség véleménye és a közigazgatási szervek, valamint a 

nyilvánosság észrevételei az előzetes konzultációban;: 1.2. fejezet 

b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;:1.3. fejezet 

c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a 

megjelölése, amelyek e korábbi változatok közüli választását – figyelembe véve a környezeti 

hatásokat – indokolták.: 1.4 fejezet 

2.A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba 

vett változatainak részletes leírása, különösen: 7. fejezet 

a)az előzetes vizsgálati vagy az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti 

alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelölve azt, ha az ott leírtakhoz képest 

változás történt; 3. és 7. fejezet.  

aa) a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel való esetleges kapcsolatok bemutatása 

(különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat) A vizsgált bánya környezetében 

nem található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. 

ab) a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettség 

bemutatása.  

5.1.2. fejezet: Tektonika, szeizmicitás,  

5.2.1 fejezet: Az érintett bányaterülethez legközelebbi élővízfolyás a Tarna patak, 

melynek medre 2,5 km-re Ny-ra található, illetve a Hanyi-csatorna a vizsgált területtől K-
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re található. Ez alapján a bánya területén vízkárok nem várhatók, ahogy az eddigi 

működés során sem fordultak elő. 

b) az egyes hatótényezők részletezése: 8.1 fejezet 

ba) a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése: 8.1.1. fejezet 

bb) a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott szakaszon belül a 

tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely környezeti elemeket érinti; 8.1.2. fejezet 

c)az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből 

származó hatótényezők. 8.1.3. és 10. fejezet 

d) a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső kiváltó okok és az ezekből 

származó hatótényezők bemutatása, különösen: 

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okok, amelyek kiválthatják 

vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait, A vizsgált bánya környezetében 

nem található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem. 

db) a természeti katasztrófákra (különösen földrengések, vízkárok) visszavezethető okok, 

amelyek kiválthatják vagy fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait.  

5.1.2. fejezet: Tektonika, szeizmicitás,  

5.2.1 fejezet: Az érintett bányaterülethez legközelebbi élővízfolyás a Tarna patak, 

melynek medre 2,5 km-re Ny-ra található, illetve a Hanyi-csatorna a vizsgált területtől K-

re található. Ez alapján a bánya területén vízkárok nem várhatók, ahogy az eddigi 

működés során sem fordultak elő.  

Természeti katasztrófákra visszavezethető olyan okok, melyek esetleg növelnék az egyes 

hatótényezőket, nem fordulnak elő. 

e) a telepítés, működés és felhagyás során keletkező maradékok, hulladékok, a környezeti 

elemeket érintő kibocsátások típusa és mennyisége. Az egyes környezeti elemek esetében 

foglakoztunk a felhagyás következményeivel, mely alapján elmondhatjuk, hogy a 

bányászat hatásai megszünnek, hulladék nem marad vissza a területen. 
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f) a megalapozó információk bemutatása. 

A tektonikai és vízrajzi információk fúrási és irodalmi adatok alapján kerültek 

bemutatásra. 

3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása: 8. fejezet, környezeti elemenként 

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve 

a) A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és 

környezeti rendszerként összességükben is elemezni kell. Fel kell tárni a közvetetten érvényesülő 

hatásfolyamatokat is. 

b) A hatásterületek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni, 

és térképen is be kell mutatni. 

c) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell 

írni. A leírásnak 

ca) csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható 

változásokkal való összevetésnél szükség van; 

cb) a környezeti állapot – a tevékenység megvalósításától független – várható változását is 

tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik; 

cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell 

cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a 

természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását, 

ccb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését. 

d)Éghajlatvédelmi szempontok szerint 

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység számba vett változatai milyen mértékben 

érzékenyek az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes 

adatokkal alátámasztottan; A bányászati tevékenység nem érzékeny az éghajlatváltozás 

hatásaira. A termelés egész évben folyamatos. A dolgozók számára a bányavállalkozó 
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biztosítja a szükséges védőfelszereléseket, védőitalokat, előírt pihenőidőket a különböző 

éghajlati viszonyoknak megfelelően. 

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető 

hatásterületen jellemző természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt 

harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc 

évre vonatkozó adatokkal alátámasztva; 

Éves és évszakos középhőmérsékletek változása 

Magyarország éves középhőmérsékleteinek idősora a globális tendenciákkal összhangban 

alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb változékonyságot mutat. A változások 

szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomáliáit, vagyis a jelen éghajlati 

állapotot leíró, 1971-2000-es átlagtól való eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. század 

elejétől 2009-ig.  

 

20. ábra: Magyarország évi középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2009 között. Az 

értékeke az 1971-2000 időszak átlagaihoz viszonyítva. 

A nyolcvanas évek elejétől intenzív melegedés kezdődött. Az évi középhőmérsékletek 

változásának területi eloszlását mutatja a 21. ábra az 1980 és 2009 közötti harmincéves 

periódusban.  
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21. ábra: Az éves középhőmérsékletek változásának területi eloszlása az 1980-2009 

időszakban 

A 22. ábra a négy évszak középhőmérsékletének változásait mutatja be. A tavaszi 

középhőmérséklet 1971 és 2000 között 10,4°C. A tavaszok az évi középhőmérséklethez 

hasonló mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idősoron. Ha csak a legutóbbi 30 

évet tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi középhőmérséklet jelentősen, 1,75°C-kal 

nőtt 95%-os bizonyossággal.  

A melegedési tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi, a múlt század elejétől 

napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak átlaghőmérséklete 1971-2000 között 

19,7 °C. Az utóbbi évtizedben is előfordult egy-egy hűvösebb nyár, de az alacsony értékek 

inkább a század első felét jellemezték. A legutóbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot 

emelkedett a nyári középhőmérséklet.  

Az őszi országos átlaghőmérséklet 9,9°C. A múlt század közepén előfordult meleg őszök 

hatására a trend értéke itt alacsonyabb, mint a többi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami 

statisztikai értelemben nem szignifikáns, mint ahogy az utóbbi 30 év őszeinek változása sem.  

A téli középhőmérséklet az 1971-2000-es normál időszakban 0,0°C-nak adódik. A telek 

hőmérséklete 1901-óta 0,65°C-kal nőtt, ám ez a változás statisztikai szempontból nem 

szignifikáns, és a legutóbbi 30 tél sem mutat egyértelmű változást, noha a tendencia pozitív.  
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22. ábra: Az évszakos középhőmérsékletek országos átlagainak anomáliái (°C) 1901-

2009 között. Az értékek az 1971-2000 időszakhoz viszonyítva. 
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Hőmérsékleti szélsőségek alakulása 

Nemcsak maguk a hőmérsékleti értékek, hanem a szélsőértékek intenzitásában, gyakoriságában 

megmutatkozó tendenciák is a változó éghajlat jelei. A fagyos napok (napi 

minimumhőmérséklet < 0°C) számának csökkenése és a hőség napok (napi 

maximumhőmérséklet ≥ 30°C) számának növekedése egyaránt a melegedő tendenciát jelzi (4. 

ábra). A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek értékeiben is megnyilvánulnak, de a 

nyolcvanas évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási helyzetek gyakoribbá válása. A 

szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat jellemző trend értékek arra utalnak, 

hogy a klíma megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű növekedésével és a hideg 

szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő időszakban.  

 
23. ábra: A fagyos és a hőség napok éves számának idősora (hazai rácspontok átlaga alapján) a 

tízéves mozgó átlaggal és a becsült lineáris trenddel 1901-2009 között. 
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24. ábra: Hőhullámos napok száma (napi középhőmérséklet > 25°C) az 1980-2009-es 

időszakban, rácsponti trendbecslés alapján 

A hőhullámos napok (24. ábra) jelentős egészségkárosító hatással járnak, a közép-

magyarországi, dél-alföldi régióban kell leginkább a növekedésükkel számolni. 

 

Éves és évszakos csapadékösszegek 

Magyarországon az éves csapadék mennyisége csökken, ebben hazánk Dél-Európához hasonló 

viselkedést mutat. Az országos évi csapadékösszeg 1971 és 2000 közötti átlaga 568 mm. Az 

alábbiakban ezen időszak átlagaihoz viszonyított százalékos eltérések idősorait mutatjuk be 

éves és évszakos skálán. A csapadékváltozásokat jobban szemlélteti a százalékos változás, mint 

a lineáris közelítésből adódó, milliméterben kifejezett csökkenés, illetve növekedés. A 

százalékos változás becslésére az exponenciális közelítés a megfelelő, ezért a csapadék esetén 

exponenciális trendbecslést alkalmaztunk.  

Csapadékos évek inkább a múlt század első felében léptek fel (25. ábra). Az utóbbi néhány év 

átlagon felüli csapadékösszegének következtében a csökkenés nem szignifikáns a 95 %-os 

megbízhatósági szint tekintetében.  
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25. ábra: Az éves csapadékösszeg országos átlagának anomáliái, 1901-2009. 

A százalékos eltéréseket az 1971-2000 évek átlagához vannak viszonyítva. 

A csapadék térben és időben nagyon változékony, így a – az éghajlatváltozás hatására 

bekövetkező – tendenciákat nehezebb kimutatni, mint a hőmérséklet esetén. Míg az évi 

középhőmérséklet az elmúlt 30 évben szignifikáns növekedést mutat, addig a csapadék 

változása még egy hosszabb, 50 évet felölelő időszakban sem mutatható ki egyértelműen. A 

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjük. Az elmúlt 50 évben, 1960 és 2009 között 

bekövetkezett változásokat bemutató térkép (26. ábra) az exponenciális trendillesztésből adódó 

50 év alatti %-os változást jelzi.  

A múlt század közepétől végbement, az exponenciális trendbecslés szerinti csapadék változás 

területi eloszlását ábrázoltuk a 26. ábrán. Az ország területének legnagyobb részén jelentősen 

csökkent a csapadékellátottság az elmúlt fél évszázadban.  
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26. ábra: Az éves csapadékösszeg %-os változása 1960 és 2009 között 

Az évszakos csapadékváltozások sokkal nagyobb időbeli változékonyságot mutatnak, mint az 

éves anomáliák idősora (27. ábra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es átlaga 136 mm. A négy 

évszak összehasonlításában a legnagyobb csapadékcsökkenés tavasszal következett be, értéke 

megközelíti a 20%-ot a több mint egy évszázadot átívelő idősor alapján.  

A nyarak sokéves országos csapadékátlaga 1971-2000 között 189 mm volt. A száraz nyarak 

előfordulása a múlt század kezdetétől viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszály 

hazánk éghajlatának korábban is rendszeresen ismétlődő tulajdonsága volt. A nyári csapadék 

változása növekedő tendenciára utal, de a változás nem szignifikáns.  

Az ősz 1971 és 2000 közötti átlagos csapadéka 138 mm. A változás jelentős, a csökkenés 

irányába mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmű a tendencia.  

A tél a legszárazabb évszakunk, átlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 közötti 

teleken. A múlt század elejétől a téli csapadék szintén csökkent, de nem számottevő mértékben.  
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27. ábra: Az évszakos csapadékösszegek országos átlagainak anomáliái, 1901-2009. 

A százalékban kifejezett relatív eltéréseket az 1971-2000-es átlagokhoz viszonyítottuk. 
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Csapadék szélsőségek alakulása 

Az átlagosnál bőségesebb csapadékkal, vagy tartós szárazsággal járó események, periódusok 

előfordulási gyakoriságát az extrém csapadék indexek idősoraival és a bekövetkezett 

változásukkal jellemezzük. Kevesebb a csapadékos nap országos átlagban, ahogy a jelenhez 

közelítünk (28. ábra). A 20 mm-t meghaladó csapadékú napok viszont enyhe növekedést 

mutatnak, s a száraz időszakok hossza (vagyis a leghosszabb időszak, amikor a napi csapadék 

nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentősen megnövekedett a 20. század eleje óta. A napi intenzitás, 

más néven átlagos napi csapadékosság (egy adott periódusban lehullott összeg és a csapadékos 

napok számának hányadosa) nyáron szintén jelentősen megnövekedett. Az átlagos napi 

csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig tartó, intenzív 

záporok, zivatarok formájában hullik.  

 

28. ábra: Néhány extrém csapadék klímaindex rácsponti átlagának idősora, a tízéves 

mozgó átlag görbéjével és a becsült lineáris trenddel, 1901–2009 

Az 1960-2009 időszakban megfigyelt nyári csapadékintenzitás-változást jeleníti meg a 29. ábra 

trendtérképe. A nyári napi intenzitás országos átlagban növekedett, ezt a növekedést a 

délnyugat-dunántúli, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarországi területek 

csapadékintenzitásának csökkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a rácsponti változások 

csak kisebb területeken szignifikánsak. 
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29. ábra: A nyári átlagos napi csapadékintenzitás (átlagos csapadékosság) változása az 

1960-2009 időszakban rácsponti trendbecslés alapján 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/) 

A várható előrejelzés: 

A melegedési tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi, a múlt század elejétől 

napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak átlaghőmérséklete 1971-2000 között 

19,7 °C. Az utóbbi évtizedben is előfordult egy-egy hűvösebb nyár, de az alacsony értékek 

inkább a század első felét jellemezték. A legutóbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot 

emelkedett a nyári középhőmérséklet. Ennek emelkedése a továbbiakban is várható. 

Az átlagos napi csapadékok növekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkább rövid ideig 

tartó, intenzív záporok, zivatarok formájában hullik. 

Az emelkedő hőmérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az 

alkalmazandó bányászati technológia. Az átlag hőmérséklet emelkedése, illetve a heves 

zivatarok, elsősorban a dolgozók munkakörülményeit nehezíti (melegben csökken a 

koncentráció, stb.). A bányavállalkozó biztosítani fogja a munkavállalók részére a szükséges 

védőfelszereléseket, védőitalokat. 

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes 

éghajlati tényezők vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre 

vonatkozó feltételezhető hatásokat elemezni kell, a db) alpont szerinti időtávra vonatkozó 
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adatokkal alátámasztva; Az előző pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatkoztatott 

adatokkal alátámasztva) a várható időjárási körülményeket. Ahogy azonban korábban leírtuk, 

a vizsgált területen egy esetleges földrengésnek, illetve árvíznek a veszélye nagyon kicsi. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a bányászati tevékenység helyszíne és hatásterülete, 

természeti katasztrófáknak nem kitett terület, a klímaváltozásra az alaklamzott 

technológia nem érzékeny, míg a dolgozók megfelelő munkakörülményeit a Kft. biztosítja. 

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell 

készíteni, és szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a kockázat mértéke a db) pont 

szerinti jövőbeli időtávra vonatkozóan; Mivel a bányászati tevékenység nem érzékeny a 

klímaváltozásra ezért a kockázatelemzés készítését nem tartjuk szükségesnek. 

de) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó 

javaslatot kell tenni, Nem szükségesek alkalmazkodsi intézkedések, ezért ezek 

nyomonkövetése sem szükséges. 

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

A bányászati tevékenység csekély mértékben hat a hatásterület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képességére, mivel a bánya környezetében mezőgazdasági területek 

vannak. A mezőgazdasági területeken a szárazság, mint éghajlatváltozási jelenség 

jelentkezhet. A kialakuló bányatavak talavízcsökkentő hatását a 8.2. fejezetben 

ismertettük. 

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése 8. fejezet 

a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével: 8. fejezet, környezeti 

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve 

aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, 

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta, 

ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz, 
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ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi 

funkcióinak megváltozása, 

ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása, Nem alkalmazható. 

ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása, 

af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet 

értékeinek ritkasága, pótolhatósága, 

ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások 

pótolhatósága, 

ah) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehetőségei; 

ai) a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei, 

Az esetleges hatások csökkentését a 8.3.5. és a 8.4.4. fejezetben ismertettük. 

aj) a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a költség-haszon elemzéssel 

alátámasztott, kiválasztott legjobb környezeti megoldás bemutatása, 8.2.5. fejezet 

ak) az üvegházhatású gázok várható kibocsátásának - éves és tonnában meghatározott - 

bemutatása számításokkal alátámasztva, 8.3.3. 8.3.4. fejezet 

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodási intézkedések, valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését, illetve ellentételezését szolgáló intézkedések bemutatása, amelyek 

éghajlati, ökológiai és környezeti szempontból hasznosak, továbbá megvalósításuk nem jár 

aránytalanul magas költséggel, 8.3.5. fejezet 

am) annak számításokkal alátámasztott bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti 

az üvegházhatású gázok megkötését vagy növényzet általi elnyelését; A 8.3.3. fejezetben 

ismertetésre került, hogy egészségügyi határérték feletti koncentrációk nem alakulnak ki 

a bányatelken kívül, így nem tartjuk szükségesnke ezen pont vizsgálatát. 

b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását 

okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen A 

8. fejezetben ismertetésre került - egyes környezeti elemenként - , hogy nincs káros 

hatással a lakosságra a bánya működése. 
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ba) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik 

értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait, 

bb) a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára 

gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését, 

bc) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét, 

bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható 

mértékűre való csökkentésének lehetőségeit; 

c) a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi 

következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen: 

ca) a bekövetkező károk és felmerülő költségek, 

cb) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek 

következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások. 

d) baleset-, üzemzavar-kockázat mértékének bemutatása, különös tekintettel a felhasznált 

anyagokra és az alkalmazott technológiára; 9. és 10. fejezet 

e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható 

hatások bemutatása.  

Ahogy azt korábban leírtuk, a vizsgált területen egy esetleges földrengésnek, illetve árvíznek 

a veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti katasztrófák esetén azonban a termelést azonnal 

leállítják, így természeti katasztrófa következményeként ipari baleset nem fordulhat elő. 

5.Ha a 12–15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön fejezetben összefüggően kell ismertetni 

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen:  

Nem alkalmazható 

a) a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját; 

b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket; 

c) az országhatáron átterjedő hatásfolyamatokat; 
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d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul 

véve, valamint azok várható állapotváltozásait; 

e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását; 

f) az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő 

intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és 

megfigyeléseket; 

g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat. 

6. Környezetvédelmi intézkedések: A 8.2-8.8. fejezetekben, az egyes hatótényezőknél külön 

bemutatásra kerültek az egyes környezetvédelmi intézkedések 

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, 

kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása; 

b) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység folytatása során; 

c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően. 

7. Egyéb adatok 

a) a környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 

módszerek, azok korlátai és alkalmazási körülményei, az előrejelzések érvényességi határai 

(valószínűsége), a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban 

felmerült nehézségek, bizonytalanságok: 7.11. fejezet 

b) a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja: Felhasznált 

irodalom 

c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében állam- vagy szolgálati 

titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek; Nincs ilyen 

d) annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány mely részeire vonatkoznak a szellemi 

alkotás védelméhez fűződő jogok. 

8. Közérthető összefoglaló: 13. fejezet 
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a) a tevékenység lényegének ismertetése; 

b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása; 

c) a környezeti hatások becslése, értékelése; 

d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, 

életminőségében és életmódjában várható változások; 

e) a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések. 
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13. Összefoglalás 

13.1. Előzmények 

Az Erdőtelki-Tenki Agrárszövetkezet (3358 Erdőtelek, Fő út 215.) bányászati tevékenységet 

folytatott az „Erdőtelek, Fövénygüdri dűlő I.” védőnevű bányatelken.  

A vállalkozó részére a Miskolci Bányakapitányság 832/1996-2 számú határozatával (1. számú 

melléklet) bányatelket állapított meg. 

A vállalkozó 1996-ban Előzetes Környezeti Hatástanulmányt nyújtott be az Észak-

Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez a bánya bővítéséhez, mely alapján 1996 

november 11-én. környezetvédelmi engedélyt kapott bányászati tevékenység végzésére a 1492-

27/1996. számú határozatban. 

2001-ben az Erdőtelki-Tenki Agrárszövetkezettől az Erdőtelek 2000 Agrár Kft. (3358 

Erdőtelek, Fő út 215.) átruházás útján átvette a bányászati jogot a 1241/2001 számú Miskolci 

Bányakapitányság által kiadott határozat alapján. 2006-ban a Miskolci Bányakapitányság a 

6618/2/2006 számú határozatában a VISZFUVAR Kft. (3300 Eger, Kőlyuk út) részére ruházta 

át a bányászati jogot. 

A VISZFUVAR Kft. megbízásából a Hatás-Kör 2000 Bt. 2008. július 16-án környezetvédelmi 

működési engedélyt kért a vizsgált bányára vonatkozóan az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. A Felügyelőség 817-1/2009 

számon kelt határozatában (2. számú melléklet) környezetvédelmi működési engedélyt adott a 

VISZFUVAR Kft. részére. 

A Miskolci Bányakapitányság BO/15/479-4/2016. számú engedélyében (3. számú melléklet) 

jóváhagyta a 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó Műszaki Üzemi Tervet. 

A Káli-Homok Bányszati Kft. 2016-ban kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztályára, melyben kérelmezte a bányászati jog átruházását. A Kormányhivatal BO/15/1122-

4/2016. számú engedélyében (4. számú melléklet) hozzájárult a bányászati jog átruházásához. 

A környezetvédelmi engedély átírására a Káli-Homok Bányászati Kft. nevére még nem történt 

meg, ezt jelen eljárás keretében szeretné kérelmezni a Kft.. 

A VISZFUVAR Kft. hozzájárul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az „Erdőtelek I.- homok, kavics” 

védőnevű bányatelek területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozó 

környezetvédelmi engedélyt és az ezzel járó jogokat és kötelezettségeket átírja a Káli-
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Homok Bányászati Kft. nevére. A hozzájáruló nyilatkozatot az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év kavics és homok. A 

bányászati joggal rendelkező Káli-Homok Bányászati Kft. a termelési kapacitást 150.000 

m3/évre kívánja növelni. 

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 56. pontja alapján a 

környezethasználó köteles környezeti hatásvizsgálat benyújtásával környezetvédelmi eljárást 

kezdeményezni. 

A Káli-Homok Bányászati Kft. felkérte a Hatás-Kör 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos 

Árpád u. 19.) az engedélyes dokumentáció elkészítésére. 

 

13.2. Kérelmező adatai 

Korábbi engedélyes: 

Tulajdonos:    VISZFUVAR  Kft. 

Székhelye:   3300 Eger, Kőlyuk út  

Adószáma:   11176718-2-10 

KSH-száma:   111767186024113-10 

TEÁOR száma:  1421.03 kavics és homokbányászat 

Új engedélyes: 

Tulajdonos:    Káli-Homok Bányászati Kft. 

Székhelye:   3358 Erdőtelek, 0523/10 hrsz. 

Adószáma:   22697400-2-10 

KSH-száma:   22697400-0812-113-10 

TEÁOR száma:  0812 ’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

13.3. A tervezett tevékenység alapadatai 

Tevékenység volumene: 

Az engedélyezett maximális éves termelési mennyiség: 65.770 m3/év (111.809 tonna/év) kavics 

és homok. A bányászati joggal rendelkező Káli-Homok Bányászati Kft. a termelési kapacitást 

150.000 m3/évre (255.000 tonna/év) kívánja növelni.  

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 

2017-ben, a környezetvédelmi eljárás lefolytatása, illetve a további engedélyek (pl.: MÜT) 

beszerzésére után kerülne sor a termelés beindítására. A mai ismeretek szerint a bánya az 

elkövetkezendő években a maximális termelési kapacitással üzemelne. 
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A tevékenység helye, területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és 

a településrendezési eszközökben rögzített módja: 

A vizsgált terület Heves megyében, Erdőtelek, Kál és Tarnabod települések közigazgatási 

határán található. 

A bányatelek által magába foglalt földingatlanok helyrajzi számait  és művelési ágát a 47. 

táblázat tartalmazza. A bánya átnézetes térképét a 30. ábra szemlélteti. 

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Erdőtelek 0523/11 anyagbánya Kál 0187/2 szántó 

Erdőtelek 0523/10 anyagbánya Kál 0187/3 gyümölcsös 

Erdőtelek 0523/7 anyagbánya Kál 0187/4 szántó 

Erdőtelek 0523/17 anyagbánya Kál 0187/5 szántó 

Erdőtelek 0524 anyagbánya Kál 0192 út 

Erdőtelek 0525/9 szántó Kál 0194 út 

Erdőtelek 0525/8 szántó Kál 0188/1 szántó 

Erdőtelek 0522 út Kál 0188/2 szántó 

Erdőtelek 0520 út Kál 0188/3 szántó 

Erdőtelek 0517/23 anyagbánya Kál 0188/4 szántó 

Erdőtelek 0517/24 anyagbánya Kál 0188/5 szántó 

Erdőtelek 0517/25 anyagbánya Kál 0188/6 szántó 

Erdőtelek 0516 út Kál 0188/7 szántó 

Kál 0186 árok Kál 0188/8 szántó 

Kál 0190/11 szántó Kál 0188/9 szántó 

Kál 0190/10 szántó Kál 0188/10 szántó 

Kál 0190/9 szántó Kál 0188/11 szántó 

Kál 0190/8 szántó Kál 0188/12 szántó 

Kál 0190/7 szántó Kál 0188/13 szántó 

Kál 0190/6 szántó Kál 0188/14 szántó 

Kál 0190/5 szántó Kál 0188/15 szántó 

Kál 0190/4 szántó Kál 0188/16 szántó 

Kál 0190/3 szántó Kál 0188/17 szántó 

Kál 0190/2 szántó Kál 0188/18 szántó 

Kál 0190/1 szántó Kál 0188/19 szántó 

Kál 0189/1 szántó Kál 0188/20 szántó 

Kál 0189/2 szántó Kál 0193 út 

Kál 0189/3 szántó Kál 0191/1 gyümölcsös 

Kál 0189/4 szántó Kál 0191/2 gyümölcsös 

Kál 0189/5 szántó Kál 0191/3 gyümölcsös 

Kál 0189/6 szántó Kál 0191/4 gyümölcsös 



124 
 

47. táblázat: Bányatelek által érintett ingatlanok 

 

 

30. ábra: Az „Erdőtelek I.- homok, kavics” bányatelek átnézetes térképe 

A bányatelek kitermelhető ásványi nyersanyag:  

Falazó homok (kódja: 4200) 

Közlekedésépítési kavics (kódja: 4300) 

A bányatelek nagysága (lehatárolását a 6. számú melléklet mutatja): 0,824478 km2 

Fedőlapja: 118,0 m Bf 

Alaplapja:   94,0 m Bf 

 

Település Hrsz. Művelési ág Település Hrsz. Művelési ág 

Kál 0180/1 szántó Kál 0191/5 gyümölcsös 

Kál 0180/2 szántó Kál 0191/6 gyümölcsös 

Kál 0171/3 erdő Kál 0191/8 gyümölcsös 

Kál 0171/4 szántó Kál 0191/10 gyümölcsös 

Kál 0183/2 erdő Kál 0191/11 szántó 

Kál 0183/3 erdő Kál 0191/12 gyümölcsös 

Kál 0185 út Kál 0191/13 gyümölcsös 

Kál 0187/1 erdő Kál 0191/14 gyümölcsös 
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A bányatelek töréspontjainak EOV koordinátáit és ezek Balti magassági rendszerben vett 

adatait a 48. táblázat tartalmazza. 

Pontszám Y (m) X (m) Z (mBf) 
1 741 448 261 006 111,00 
2 741 425 261 234 112,56 
3 741 389 261 380 112,28 
4 741 611 261 577 117,50 
5 741 631 261 605 115,59 
6 741 816 261 713 112,46 
7 741 726 262 108 111,59 
8 741 975 262 299 111,44 
9 742 599 261 484 113,84 
10 742 063 261 092 112,34 
11 741 774 261 021 112,92 

48. táblázat: Az „Erdőtelek I.-homok, kavics” bányatelek  sarokpontjainak EOV 

koordinátái 

Kategória Földtani 
készlet 

Műrevaló 
készlet 

Nem 
Műrevaló 
vagyon 

Nem 
Műrevaló 
vagyonból 
tartalék 
vagyon 

Végleges 
pillérben 
lekötött 

műrevaló 
vagyon 

KAVICS 
A + B 245.290 178.141 64.179 64.179 12.020 

C1 172.378 166.159 6.219 6.219 36.360 
C2 144.297 136.947 7.350 7.350 34.500 

Összesen 561.965 481.247 80.718 80.718 82.880 
HOMOK 

A + B 2.149.424 733.246 1.416.178 1.416.178 0 
C1 1.283.244 210.257 1.072.987 1.072.987 9.140 
C2 2.174.128 433.194 1.740.934 1.740.934 101.430 

Összesen 5.606.796 1.376.697 4.230.099 4.230.099 110.570 

49. táblázat: A bányatelek ásványvagyona (2017. Január 01-ei állapot szerint) m3-ben 

A bányatelek településrendezési terv szerinti besorolása:  

Kál : Kb: Különleges terület – Bányaterület  

Erdőtelek: Kb: Különleges terület – Bányaterület 

A tervezett kapacitásbővítés nem igényli a településrendezési terv módosítását. 

 



126 
 

13.4. Az alkalmazni kívánt technológia ismertetése 

Meddőeltakarítás, elhelyezés 

Az átlagosan 0,5 – 1,0 m vastagságú humuszos termőtalaj jövesztése univerzális rakodógéppel, 

esetenként forgóvázas kotrógéppel történik. A jövesztett anyagot a jövesztéssel párhuzamosan 

járműre rakják, vagy depóniába termelik és rakodás később történik. Esetenként a meddő is 

szétválasztásra kerül. 

Külön termelik a jó minőségű humuszréteget és külön a közvetlen fedő meddőt, amely agyagos 

beágyazódásokat tartalmaz. 

Végleges meddőhányó kijelölésére nincs szükség, mivel a termeléssel párhuzamosan a meddő 

anyag is eladásra kerül. 

Ásványi nyersanyag jövesztése 

Az ásványi nyersanyag jövesztése több lépcsőben, szintesen történik. 

A meddő letermelése után következik a homok termelése. A jövesztés felső forgóvázas 

kotrógéppel, esetenként univerzális rakodógéppel történik. Az anyagot a homogenizálás 

érdekében depóniába termelik, majd a depóniából közvetlenül homlokrakodóval szállító 

járművekre rakják. 

A homok termelési szint előre haladása után következik a homokos kavics termelése. A 

homokos kavics termelése mindig két lépcsőben történik.  

Első lépcsőként víz feletti, száraz, majd a másodikban a víz alatti, nedves kotrás következik. 

Mindkét esetben a jövesztőgép a felső forgóvázas kotrógép. 

A jövesztett anyagot depóniába rakják egyrészt homogenizálás, másrészt a víz alatti kotrás 

esetében a víz nagy részének elvesztése céljából. 

A kotrógép a munkaszint szabad rézsűjét 2 m-re közelítheti meg. A munkaszintet úgy kell 

kialakítani, hogy az közel szintes legyen, mert a kotrógép csak ilyen munkaszinten dolgozhat. 

 

13.5. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához 

szükséges kapcsolódó műveletek 

A beruházás tárgyi és személyi feltételei 

Személyi feltételek 

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

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

felügyelő gyakoolja.  
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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. A termelés általában napi 12 órában 

történik (nyári-tavaszi időszakban 600 – 1800, télen 700 – 1530 között). A bányában idényjellegű 

szüneteltetést a téli időszakban tartják: hozzávetőleg december 15. és január 15. között. 

A bánya létszáma: 

• Felelős műszaki vezető helyettes:  1 fő 

• Bányászati felügyelet:    1 fő 

• Gépkezelők:     2 fő 

A hetenkénti egyszeri ellenőrzés során a felelős műszaki vezető rendszeres ellenőrzése kiterjed 

a jogszabályokban és egyéb ágazati előírásokban előírt szabályok ellenőrzésére. A napi 

ellenőrzést a bányászati felügyelet végzi. 

Tárgyi feltételek 
A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez az alábbi berendezéseket, gépeket 

alkalmazza: 

• 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C)  

• 1 db rakodógép (Volvo L90 F) 

• 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

• 1 db JOKER dobszita 

A haszonanyag elszállítását vagy saját, vagy pedig a vásárló gépjárműveivel végzik. 

A telepítéshez és a kivitelezéshez szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés: 

A bányaudvaron belüli és kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik. A haszonanyagot szállító 

gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, majd pedig innen az 

M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

A szállítási útvonal térképet a 31. ábra szemlélteti.  

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 50. táblázat tartalmazza, a 2015-ös 

forgalomszámlálási adatok alapján. 
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Vizsgált útszakasz 
I. járm űkategória 

(jármű/óra) 
II. járm űkategória 

(jármű/óra) 
III. járm űkategória 

(jármű/óra) 
3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

61 5 5 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

1282 35 276 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

1349 49 186 

50. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

 

31. ábra: Szállítási útvonal 

A tervezett tevékenység során gázolaj és az esetlegesen előforduló karbantartási munkák 

elvégzéséhez szükséges kisebb mennyiségű kockázatos anyagok (pl. kenőanyagok, festékek, 

stb.) kerülnek felhasználásra. A kockázatos anyagokkal végzett tevékenység nem járhat a 

felszín alatti vizek vagy földtani közeg szennyezésével.  

A veszélyes anyagok göngyölegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendő és más 

anyagok, eszközök (pl. felitató anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozó 

jogszabályi előírások érvényesek. A bányaterületen olajmegkötő anyagot szükséges 

készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tömítettségét 

rendszeresen ellenőrizni kell, a tömítetlenségek okát fel kell deríteni és a hibákat azonnal fel 

3307. sz. 
összekötő út 
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kell számolni. A gépeket, berendezéseket a területen szervizelni nem szabad, ott csak az üzem- 

és kenőanyagpótlást szabad elvégezni. 

 

A megvalósítás során keletkező hulladék-, csapadékvíz- és  szennyvízkezelés: 

A területen a szociális víz biztosítására nincs szükség, mivel a dolgozók a tisztálkodása nem 

a bányaterületen történik.biztosítják.  

A dolgozók tisztálkodása nem a bányaterületen történik. A bánya területén mobil WC került 

elhelyezésre, melynek tartályát rendszeresen ürítik és elszállítják. A kis létszám miatt csekély 

mennyiségű települési szilárd hulladék képződik. A kommunális hulladékok gyűjtése konténer 

szolgál. A kommunális hulladék  engedéllyel rendelkező lerakóba kerül elszállításra. 

A kommunális hulladék rendezett gyűjtése ezzel megoldott. 

A bányaművelés során a bányaudvar és a kapcsolódó létesítmények területén üzem közben 

esetleg keletkező, illetve fellelt kommunális hulladékot is össze kell gyűjteni, kisebb méretű 

hulladékgyűjtő edények kihelyezésével. 

A kommunális hulladék mellett normális üzemi körülmények között kis mennyiségű veszélyes 

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kívül rendkívüli meghibásodás, 

havária miatt szükségessé váló helyszíni javítások, a munkagépekből és a szállító járművekből 

történő esetleges olajcsöpögés és a telephelyen végzett üzemanyag feltöltés során történő 

esetleges elcsöpögés során lehet számítani. Az esetleg elcsöpögő olajat a gyűjtő tálcáról fel kell 

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekből elcsöpögő olajat és az olajjal 

szennyezett talajt a munkaterületeken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell 

kezelni. 

A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése a bányavállalkozó üzemi gyűjtőhelyén, fajtánként 

elkülönítve fémhordókban történik. 

A részletes hulladék kezelésre a 8.5 fejezetben kerül sor. 

Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására nem került sor a bányatelek területén. A lehulló 

csapadék a területen beszivárog, illetve elpárolog. 

 

A beruházás energia szükséglete: 

A berendezések üzemeléséhez gázolaj szükséges. A berendezések üzemanyaggal való 

feltöltését mobil üzemanyagtöltő autóval történik. 

A beruházás során felhasználandó anyagok mennyisége: 

A bányászati tevékenység során anyagfelhasználásra nem kerül sor. 
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Szociális vízfelhasználás: 

Az ivóvizet palackozott vízzel biztosítják. 

 

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 

kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye: 

A bányaüzem területén a következő helyhez kötött építmények vannak: 

• Mobil Wc 

Újabb helyhez kötött létesítményt nem terveznek építeni.  

 

13.6. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása 

13.6.1. Víz 

A bányavállalkozó arra törekszik, hogy a termelés során minél összefüggőbb vízfelületek 

jöjjenek létre, természetesen a védőtávolságok betartása mellett. A termelés befejezését 

követően három db tó marad vissza a területen. A védőtávolságok betartása mellett a 

legoptimálisabb végállapot kialakítása a cél, vagyis minél nagyobb összefüggő tófelületek 

kialakítása. 

A bányatavak vízminőségére kedvezően hat a kapacitásbővítés, hiszen rövidebb idő leforgása 

alatt érik el a tavak a végleges mélységüket, hiszen arra kell törekedni, hogy mély bányatavak 

alakuljanak ki, mert a sekély víz vízminőség romlásra hajlamosabb.  

13.6.1.1 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 550-600 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 
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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. 

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 tavak vízszint csökkenését és az ezzel 

érintett hatásterület nagyságát. A bányaterületen belül jelenleg 3 db tó található, az üzemi úttól 

Ny-ra 2 db horgásztó, melyeknek nagysága 6,6 ha, illetve 15,6 ha, valamint az üzemi úttól K-

re egy 5,5 ha nagyságú bányató. Másodszor (II.) meghatároztuk a végállapothoz tartozó 

depressziót és a hatásterületet. A bányászat befejezését követően 3 db tó marad vissza a 

területen. A már említett 2 db horgásztó és a bányató amely 41 ha szabad vízfelületet képvisel 

majd.  

Végül meghatároztuk a térségben található tavak jelenlegi (III.) és végleges leművelése során 

(IV.) kialakuló tavak hatására kialakuló talajvízszint süllyedést és az ahhoz tartozó távolhatást. 

A vizsgált bányatelek közvetlen közelében két bánya található, ezek a következők: 

• Tarnabod II. kavics, homok (16,05 ha) 

• Kál VII. kavicsos homok (20 ha) 

A bányaterülettől D-re 12 db kisebb-nagyobb tó található, melyeknek együttes kiterjedése 31,5 

ha. 

Ha a fent említett bányák letermelésre kerülnek, akkor a térségben 64,5 ha szabad vízfelület 

alakulna ki, a jelenlegi 31,5 ha-al szemben. 

A párolgási veszteség: 

Qp=Ftó
.qp      (m3/év) 

ahol   

 Ftó: a párolgási felület (m2) 

 qp: a fajlagos párolgási veszteség (m/év) 
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bányató 

A nyílt vízfelületr ől 
elpárolgó 

vízmennyiség 
(m3/év) 

A nyílt vízfelület kialakulásával 
keletkező párolgástöbblet (Qp ) 

(m3/év) 

jelenlegi bányató  
(5,5 ha) 

19 250 13 200 

végállapotban kialakuló 
bányató (41 ha) 

143 500 98 400 

Bányatelken lévő horgásztó 
(6,6 ha) 

23 100 15 840 

Bányatelken lévő horgásztó 
(15,6 ha) 

54 600 37 440 

a térségben lévő jelenlegi 
tavak (31,5 ha) 

110 250 75 600 

a térségben kialakuló 
tavak (64,5 ha) 

225 750 154 800 

51. táblázat: A vízfelületéről elpárolgó vízmennyiség és a nyílt vízfelületek által okozott 

többletpárolgás értéke 

Meghatározzuk az utánpótlódó hozamot: 

Qu=q. K 

ahol 

 K: a bányató kerülete (m) 

 Qu: a tóba 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 *10-4m/s) 

 I: hidraulikus esés (3 ‰) 

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

 

32. 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) 

 

 

 

R 

h 

ho 

H 

x 

ny.v.sz

tó vízsz. 
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 bányató s (m) 

I. 
bányató (5,5 ha) + 2 db horgásztó (6,6 

ha+15,6 ha) összesen 27,7 ha 
0,28 

II. 
bányató (41 ha) + 2 db horgásztó (6,6 

ha+15,6 ha) összesen 63,2 ha 
0,72 

III. a jelenlegi valamennyi tó (59,2 ha) 0,69 

IV. 
végállapothoz tartozó valamennyi tó 

(127,7 ha) 
0,98 

52. táblázat: Tajavízszint 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 következő táblázatban foglaljuk össze a talajvízszint süllyedés értékeit. 

 irány s (m) 

I. É - ÉNy 0,43 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,28 

 D - DK 0,13 

II. É - ÉNy 0,87 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,72 

 D - DK 0,57 

III. É - ÉNy 0,84 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,69 

 D - DK 0,54 

IV. É - ÉNy 1,13 

 K – ÉK, Ny - DNy 0,98 

 D - DK 0,83 

53. táblázat: Tajavízszint 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  
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x

k

1
q
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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. É - ÉNy 69 

 K – ÉK, Ny - DNy 56 

 D - DK 38 

III. É - ÉNy 413 

 K – ÉK, Ny - DNy 309 

 D - DK 272 

54. táblázat: Távolhatás mértéke 2017-ben 

 irány R (m) 

II. É - ÉNy 439 

 K – ÉK, Ny - DNy 327 

 D - DK 289 

IV. É - ÉNy 861 

 K – ÉK, Ny - DNy 678 

 D - DK 456 

55. táblázat: Távolhatás mértéke a bányászati tevékenység befejezését követően 

 

13.6.2. Levegő 

13.6.2.1. Alapállapot 

A vizsgált terület Heves megyében, Erdőtelek, Kál és Tarnabod települések közigazgatási 

határán, nagyobb részben Erdőtelek, kisebb részben Kál, még kisebb részben pedig Tarnabod 

község külterületén helyezkedik el. A legközelebbi települések a vizsgált bányától: 

• Kál:  3,5 km 

• Erdőtelek:  1,7 km 

• Tarnabod:  2,4 km 

• Heves-Alatka: 2,4 km 

A bánya környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős 

légszennyezéssel járó tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. Jelentős ipari 

2
0

2
hx

k

q
h +=
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légszennyező forrás nincs a közelben. Az immissziós értékeket döntő mértékben a lakossági 

tüzelés határozza meg. Ebből a szempontból kedvező helyzetet teremt, hogy a településeken 

bevezetésre került a gázfűtés, így a fűtésből származó korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok 

mennyisége az elmúlt időszakban csökkent. 

A vizsgált bányához legközelebbi mobil mérőállomás Egerben található. A mérőállomás 

mintegy 21 km-re ÉK-re található.  

A mért komponensek 2015. évi átlag értékei az 1 órás átlagok alapján: 
• NO2:  18,2 µg/m3  

• NOx:  27,9 µg/m3  

• SO2:  7,2 µg/m3  

• CO:  638 µg/m3  

• PM10:  23 µg/m3  

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

kijelöléséről szól – Erdőtelek - térsége a 10. zónacsoportba tartozik: 

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

F F F E F 

56. táblázat: Légszennyezettségi agglomeráció 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az 
alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgált bánya környezetének levegőminősége jó.  

A vizsgálat 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 szóló rendelet határértékeit vettük figyelembe. 

Általános esetben az egészségügyi határértékek az irányadóak.. 

13.6.2.2. A bányagépek emissziója 

A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez a következő gépeket alkalmazza: 

� 1 db felső-forgóvázas kotrógép (Volvo EW160C) 

� 1 db rakodógép (Volvo L90 F)  

� 1 db teherautó (Volvo FM 12 6x6), belső szállításra 

� 1 db JOKER dobszita 

Az erőgépek által kibcsátott légszennyezők tömegárama a Diesel-motorok teljesítményétől 

függ. A fentiekben ismertetett gépek együttes teljesítményeként 183 kW-ot (80 %-a az össz 
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teljesítménynek) vettünk fel, figyelembe véve az időbeli együttes működést (dokumentáció 8. 

táblázat) és azt, hogy a gépek csak üzemidejük egy részében dolgoznak maximális 

teljesítménnyel. A 183 kW teljesítmény és a 24. táblázatban lévő átlagértékek alapján a 

hosszútávú, nappali kibocsátások: 

� CH = 109 mg/s 

� CO = 820 mg/s 

� NOX = 462 mg/s 

� SO2 = 50 mg/s 

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

nappal, derült. Leggyakoribb szélirány: ÉK) időjárási viszonyokra végeztük el. A 

transzmissziós számítások eredményeit az üzemelő gép helyétől mért távolság függvényében a 

26. számú táblázatban mutatjuk be. 

 

Levegőszennyezés a gépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben  
(u = 2,5 m/s)] 

 

Levegőszennyezés a gépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben 
(szélcsend)] 

CO 
µg/m3 

CH 
µg/m3 

NO2 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

Távolság 
CO 

µg/m3 
CH 

µg/m3 
NO2 

µg/m3 
NOx 

µg/m3 
SO2 

µg/m3 

69.23 8.02 14.96 25.43 8.48 50 55.38 6.41 11.97 20.34 6.78 

44.55 5.62 8.26 14.04 4.68 100 35.64 4.49 6.61 11.23 3.74 

23.75 3.02 5.49 9.34 3.12 150 19.00 2.41 4.39 7.47 2.49 

12.75 1.68 2.90 4.92 1.64 200 10.20 1.35 2.32 3.94 1.31 

7.41 0.93 1.28 2.18 0.72 250 5.93 0.74 1.03 1.74 0.58 

4.92 0.63 0.95 1.63 0.55 300 3.94 0.50 0.76 1.30 0.44 

3.42 0.45 0.71 1.20 0.41 350 2.73 0.36 0.57 0.96 0.33 

2.40 0.35 0.55 0.93 0.31 400 1.92 0.28 0.44 0.74 0.25 

1.78 0.22 0.46 0.77 0.25 450 1.43 0.18 0.37 0.62 0.20 

1.26 0.16 0.38 0.65 0.22 500 1.01 0.13 0.30 0.52 0.17 

1.02 0.12 0.35 0.59 0.19 550 0.81 0.10 0.28 0.47 0.15 

0.79 0.06 0.29 0.51 0.17 600 0.63 0.05 0.23 0.41 0.14 

0.69 0.04 0.26 0.45 0.15 650 0.55 0.03 0.21 0.36 0.12 

0.59 0.04 0.22 0.39 0.12 700 0.47 0.03 0.18 0.31 0.10 
57. táblázat: Levegőszennyezés a gépektől mért távolság függvényében  
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Hatásterület: 

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 határérték 10 %-a határozza meg a hatásterület vonalát. 

A 23. táblázat („A  légszennyező anyagok egészségügyi határértékei”) adatait összevetve a fenti 

három táblázat adataival a következőket állapíthatjuk meg: 

A NO2 esetében 82 méteres hatásterületet tudunk kijelölni, míg a CO, a szénhidrogének 

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 14. számú melléklet szemlélteti. A hatásterületet a 

termelési terület határától adjuk meg és ábrázoljuk a térképen.  

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 

termelés nem haladja meg (meg sem közelíti) a jogszabályi előírásokat. 

13.6.2.3. A szállítás okozta légszennyezés 

A bányaudvaron kívüli szállítást részben idegen, részben saját gépjárművek végzik. A 

haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

A szállítás által érintett közút forgalma, valamint a szállítás által együttesen okozott 

légszennyezés vizsgálati eredményeit, nappal, derült időjárási viszonyok között [µg/m3] az 58. 

táblázat tartalmazza. A számítások során figyelembe vettük az alap légszennyezettséget is. 
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Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692) 
10 77.21 8.07 21.29 0.36 0.97 80.71 8.44 22.26 0.38 1.02 
20 52.80 5.42 14.74 0.19 0.68 55.20 5.67 15.40 0.20 0.71 
30 34.51 3.55 9.28 0.14 0.44 36.08 3.71 9.71 0.15 0.47 
40 22.30 2.27 6.26 0.07 0.34 23.31 2.37 6.55 0.08 0.35 
50 16.91 1.77 4.62 0.04 0.19 17.68 1.85 4.83 0.04 0.20 
60 13.43 1.37 3.61 0.04 0.14 14.04 1.44 3.77 0.04 0.15 
70 10.81 1.05 3.02 0.04 0.14 11.30 1.10 3.16 0.04 0.15 
80 9.24 0.93 2.53 0.04 0.07 9.66 0.97 2.64 0.04 0.08 
90 7.84 0.81 2.14 0.04 0.07 8.19 0.85 2.23 0.04 0.08 
100 6.62 0.74 1.94 0.04 0.07 6.93 0.77 2.03 0.04 0.08 

Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

M3 autópálya (89+580 – 102+860) 
10 1756.8 183.70 484.55 8.19 22.10 1760.3 184.07 485.51 8.20 22.14 
20 1201.5 123.43 335.33 4.31 15.55 1203.9 123.68 335.99 4.32 15.58 
30 785.34 80.80 211.26 3.28 10.13 786.90 80.96 211.68 3.29 10.15 
40 507.37 51.56 142.51 1.64 7.66 508.38 51.66 142.79 1.64 7.68 
50 384.89 40.19 105.06 0.82 4.31 385.66 40.27 105.27 0.82 4.32 
60 305.58 31.25 82.16 0.82 3.28 306.19 31.32 82.33 0.82 3.29 
70 245.99 23.89 68.74 0.82 3.28 246.47 23.94 68.87 0.82 3.29 
80 210.27 21.20 57.57 0.82 1.64 210.69 21.24 57.68 0.82 1.64 
90 178.35 18.54 48.62 0.82 1.64 178.70 18.57 48.71 0.82 1.64 
100 150.75 16.75 44.16 0.82 1.64 151.05 16.78 44.25 0.82 1.64 
110 127.76 14.19 37.41 0.69 1.38 128.01 14.22 37.48 0.69 1.38 
120 108.27 12.03 31.70 0.60 1.17 108.49 12.05 31.76 0.60 1.18 
130 91.75 10.18 26.87 0.50 0.99 91.93 10.20 26.93 0.50 0.99 
140 77.76 8.63 22.77 0.43 0.84 77.92 8.65 22.81 0.43 0.84 
150 65.88 7.31 19.30 0.35 0.71 66.01 7.32 19.34 0.36 0.71 
160 55.83 6.21 16.35 0.30 0.62 55.94 6.22 16.39 0.30 0.62 
170 47.33 5.26 13.86 0.26 0.52 47.42 5.27 13.88 0.26 0.52 
180 40.11 4.46 11.75 0.22 0.43 40.19 4.47 11.77 0.22 0.43 
190 34.00 3.77 9.96 0.19 0.37 34.06 3.77 9.98 0.19 0.37 
200 28.81 3.21 8.43 0.15 0.32 28.87 3.21 8.45 0.15 0.32 
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Távolság az 
út 

tengelyétől 
(m) 

Jelenlegi szállítás  Növelt kapacitás 

CO CH NO2 SO2 PM10 CO CH NO2 SO2 PM10 

M3 autópálya (102+860 – 113+467) 
10 1733.6 181.27 478.13 8.08 21.81 1737.2 181.65 479.14 8.10 21.85 
20 1185.6 121.80 330.89 4.25 15.35 1188.1 122.05 331.59 4.26 15.38 
30 774.94 79.73 208.46 3.24 9.99 776.58 79.90 208.91 3.25 10.01 
40 500.65 50.88 140.62 1.62 7.56 501.72 50.99 140.92 1.62 7.58 
50 379.80 39.65 103.67 0.81 4.25 380.60 39.74 103.89 0.81 4.26 
60 301.54 30.84 81.07 0.81 3.24 302.18 30.91 81.25 0.81 3.25 
70 242.73 23.57 67.83 0.81 3.24 243.24 23.62 67.97 0.81 3.25 
80 207.49 20.92 56.80 0.81 1.62 207.93 20.97 56.92 0.81 1.62 
90 175.99 18.29 47.97 0.81 1.62 176.36 18.33 48.07 0.81 1.62 
100 148.75 16.52 43.57 0.81 1.62 149.07 16.56 43.67 0.81 1.62 
110 126.07 14.00 36.91 0.68 1.36 126.33 14.03 36.99 0.68 1.36 
120 106.84 11.87 31.28 0.59 1.16 107.06 11.89 31.35 0.59 1.16 
130 90.53 10.05 26.52 0.50 0.98 90.72 10.07 26.57 0.50 0.98 
140 76.73 8.52 22.47 0.42 0.83 76.89 8.54 22.52 0.42 0.83 
150 65.01 7.21 19.05 0.35 0.70 65.15 7.23 19.09 0.35 0.70 
160 55.09 6.13 16.14 0.29 0.61 55.21 6.14 16.17 0.30 0.61 
170 46.70 5.19 13.67 0.26 0.52 46.80 5.20 13.70 0.26 0.52 
180 39.58 4.40 11.59 0.22 0.42 39.66 4.41 11.62 0.22 0.42 
190 33.55 3.72 9.83 0.18 0.37 33.62 3.72 9.85 0.18 0.37 
200 28.43 3.16 8.32 0.15 0.31 28.49 3.17 8.33 0.15 0.31 

58. táblázat:A szállítójárművek által okozott légszennyezés az út tengelyétől számítva 

Hatásterület (jelenlegi forgalomra): 

� 3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692): a NO2 esetében 28,5 m hatásterületet jelölhetünk 

ki 

� M3 autópálya (89+580 – 102+860): a NO2 esetében 189,5 m, a PM10 esetében 48,5 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

�  M3 autópálya (102+860 – 113+467): a NO2 esetében 189 m, a PM10 esetében 48 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

Hatásterület (a növelt kapacitás elszállítását tartalmazó forgalomra): 

� 3208. sz. összekötő (3+737 – 14+692): a NO2 esetében 29 m hatásterületet jelölhetünk 

ki 

� M3 autópálya (89+580 – 102+860): a NO2 esetében 189,5 m, a PM10 esetében 48,5 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 

� M3 autópálya (102+860 – 113+467): a NO2 esetében 189 m, a PM10 esetében 48 m 

hatásterületet jelölhetünk ki. 
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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. 

13.6.3. Zaj 

13.6.3.1. A bányászati tevékenység okozta zajterhelés 

Az 59. táblázatban az összes üzemelő berendezés hangteljesítményszintjét ismertetjük. 

Eszköz Teljesítmény  
(kW) 

A hangteljesít-
mény-szint 

(dB) 
felső-forgóvázas kotrógép  
(Volvo EW160C) 

max. teljesítménnyel 128 105,17 

rakodógép  
(Volvo L90 F) 

max. teljesítménnyel 84 103,16 

JOKER dobszita max. teljesítménnyel 16,5 95,39 
Tehergépkocsi max. teljesítménnyel 216 106,67 

59. táblázat: A munkálatokat végző gépek hangteljesítményszintje 

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

alapján végezzük el. 

A fejtési műveletek során a környezetben valószínűsíthető zaj mértéke: 

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

összefüggés alapján határozható meg. 

Az első védendő lakóépületnél (1700 méterre a termelési helytől): 

LAM  = 110,62 dB - 20*lg (1700) + 3 dB + 2 dB -11 dB – 3,28 dB – 4,7 dB = 32,04 dB 

 

Megállapíthatjuk, hogy maximális termelési kapacitás mellett a terhelési pontokban 

fellépő maximális hangnyomásszintek alatta maradnak a nappali (50 dB) határértéknek.  

A bánya eddigi működésével kapcsolatban lakossági panasz nem érkezett. 

 

Hanggátlás: 

A számítások során figyelembe vehetjük a humuszból képzett depóniák árnyékoló hatását, 

illetve azt a tényt, hogy a letermelés következtében a berendezések, már mintegy 3,5-4 m 

mély árokban dolgoznak. 

A 4 méter töltés hatását az MI-07 3704-81 számú műszaki irányelv alapján számíthatjuk ki. 
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Hatásterület: 

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

rendelet  6 §-a rendelkezik a hatásterület meghatározásáról: 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

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 számítások során az e) esetet (az esetleges éjszakai üzem miatt az éjjeli határértéket) 

vizsgáltuk meg, mivel a bánya közelében gazdasági területek (bányák, autópálya, 

mezőgazdasági területek) találhatók.  

Az 55 dB-es hatásterületet (melyet a termelési terület határától  ábrázolunk) a 14. számú 

melléklet szemlélteti, melyből látszik, hogy védendő épület a hatásterületen nem található.  

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

55 dB = 110,62 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB  

r = 240 m 
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A hatásterületen található ingatlanok és besorolásuk: 

Telelpülés Hrsz. Művelési ág 

Kál 

0187/2-26, 0171/4, 0180/1-4, 0188/8-18 szántó 

0187/1, 0171/3, 0183/2-3, 0184/4 erdő 

0191/1-11 gyümölcsös 

0185, 0186, 0193 árok 

Erdőtelek 

0523/16, 0525/1-9, 0527/5, 0531/12, 0561/2-4,  
0549/11 

szántó 

0549/13-14 gyümölcsös 

0549/12 erdő 

0516, 0526, 0549/5 út 

0524 árok 

0517/17-18, 0517/23-25, 0523/7, 0523/10-11, 
0523/17 

anyagbánya 

60. táblázat: A hatásterület által érintett ingatlanok 

13.6.3.2. A szállítás okozta zajterhelés 

A bányaudvaron kívüli szállítást részben idegen, részben saját gépjárművek végzik. A 

haszonanyagot szállító gépjárművek a bányát elhagyva előbb rátérnek a 3208. számú közútra, 

majd pedig innen az M3-as autópályára. A szállítási útvonal lakott települést nem érint. 

A szállítás során az eddigiekhez képest új útvonalat nem vesznek igénybe. A szállítást 

különböző típusú gépjárművekkel végzik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente mintegy 

250 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (150.000 m3), napi 12 órás üzemidővel 

számolva max. 5 jármű fordulóval számolhatunk óránként. 

A szállítás okozta zajterhelés: 

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) 

3208. sz. összekötő 
(3+737 – 14+692) 

60,66 62,38 

M3 autópálya 
(89+580 – 102+860) 

75,39 75,46 

M3 autópálya 
(102+860 – 113+467) 

74,67 74,75 

61. táblázat: A szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

A növekedés mértéke mindössze 1,72, 0,07 és 0,08 dB. 
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szállítási tevékenység 

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

fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelési változást okoz. 

Az ismertetett adatok alapján a szállításból eredően a zajterhelés változás kismértékű, nem éri 

el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatásterület nem jelölhető ki , ezért 

ennek térképes ábrázolására sem kerül sor. 

 

13.6.4. Talaj 

A jelenlegi termeléssel érintett területek kivett művelési ágba tartoznak.  

A terület jellemzően barna erdőtalajokkal borított, melyek gyakran eltemetett talajszinteken 

keletkeztek. Az adott területen a talajok folyó homokos, kavicsos üledéken képződtek, ezért a 

talajok fizikai félesége homok, legfeljebb homokos vályog.  

A területen állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nem található.  

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a bányaterületen 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. 

 

13.6.5. 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. 

 

Veszélyes hulladék: 
A bányászati tevékenység során potenciálisan képződő veszélyes hulladékok köre a gépi 

berendezések működéséhez, karbantartásához, illetve az esetleges meghibásodásához kötődik. 
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Így a járművek, rakodógép üzemanyaggal történő feltöltése, üzemelése közben elfolyó, 

elcsepegő szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javítás során használt olajos rongy, olajszűrők 

és olajos göngyölegek, elhasznált akkumulátorok képződésével számolhatunk. 

A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartására nem a bányaterületen kerül sor.  

A gépjárművek kisebb karbantartása (pl.: olajcsere, akkumulátor csere, stb.) során keletkező 

veszélyes hulladékokat a Damat-Lubs Hulladékkezelő Kft.-nek (3398 Nagytálya, Petőfi út 

22/b.) adják át további kezelésre. Az erről szóló szerződés a 15. számú mellékletben található. 

Mivel az említett telephelyen egyéb tevékenységet is végeznek, és a veszélyes hulladék 

gyűjtése együttesen történik, így pontosan nem meghatározható bányászati tevékenység során 

keletkező hulladékok mennyisége. Az üzemi körülmények között keletkező veszélyes 

hulladékok EWC kódját és becsült éves mennyiségét a 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján 

a következő táblázatban foglaljuk össze: 

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 föld és kövek 17 05 03* 
nem 

becsülhető 

62. táblázat: Keletkező veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége 

A bányászati tevékenységet és a szállítást csak kifogástalan állapotú gépekkel és járművekkel 

kell végezni, elkerülendő a szennyeződéseket. 

Abban az esetben, ha a hajtóművek olajcseréje a beépítési helyükön történik az esetlegesen 

elcsöpögő anyag összegyűjtésére olajfogó edényt kell használni. Az esetlegesen kifolyt olajat 

homokkal fel kell itatni és és külön, zárt edényben gyűjteni és azonnal a javító műhelybe 

szállítani. 

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. Ilyen esetekben a szennyezett talajt 

vagy kőzetanyagot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni. 

Akkumulátor tárolására nem kerül sor, mivel új akkumulátor vásárlása esetén használt 

akkumulátort rögtön leadják. 

A keletkező veszélyes hulladékokat a következő módon kell gyűjteni: 
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• Fáradt olaj 

A fáradt olajat fémhordóba kell leengedni, amelyeket a bányatelken belül kiépített épületben, 

zárt helyen tárolnak. 

Tárolási idő: maximum: 1 év. 

• Olajos rongy 

A géptisztítás közben folyamatosan képzőző hulladék olajos rongyot fedéllel ellátott, zárható, 

fémtartályban tárolják. 

• Veszélyes anyagot tartalmazó föld és homok 

A munkavégzés során történő olajcsepegésből, meghibásodás esetén esetleg elfolyó nagyobb 

mennyiségű olaj esetén az olajjal szennyezett földet vagy homokot azonnal összegyűjtik  és  az  

anyagot  a  kijelölt  veszélyes hulladéktárolóba szállítják. 

A veszélyes hulladékot zárt tároló edényben kell tárolni, ami fajtánként nem lehet 200 1-nél 

kisebb. 

 

 Nem veszélyes hulladék: 

A telepen 1 műszakban dolgozó 3 fő kommunális szilárd hulladékát hulladékgyűjtő kukában 

kell elhelyezni. A szilárd kommunális hulladék becsült éves mennyisége kb. 2 m3. 

A hulladék megnevezése EWC kódszáma Becsült éves mennyiség (kg) 

Közelebbről nem meghatározott 
lakossági hulladék 

20 03 99 45 

63. táblázat: Keletkező nem veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési módja: 

• Lakossági hulladék: fedeles szemétgyűjtő 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a gyűjtő edényeket a hulladék típusának 

megfelelően elkülönített, csapadéktól védett, sziláűrd padozatú elzárt helyen tárolják. 

A hulladékgyűjtők ürítésének gyakoriságát a gyűjtőtartály elhelyezhetősége, a hulladék 

mennyisége és a hulladék romlandósága, bomlási ideje határozza meg.   

 

Kommunális szennyvizek: 

A dolgozók részére szociális létesítményenként melegedő, étkező, palackozott ivóvíz és mobil 

WC rendelkezésre áll. Tisztálkodási (fürdés) lehetőség nincs a területen, így további 

kommunális szennyvíz nem keletkezik. 
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 A települési folyékony hulladék paraméterei a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM 

rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek. 

 

Bányászati hulladék: 

A bányászati hulladékok kezeléséről rendelkező 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint 

bányászati hulladék a letakarításból származó fedő meddő.  

A termelés során a későbbiekben letakarításból származó fedő meddővel, illetve köztes 

meddővel kell számolni, melyet a meddődepóniákon helyeznek el.  

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tárolásuk felhasználásig külön 

műszaki védelem nélkül közvetlenül a talajon történik.  

  

Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett tevékenység hatása semleges, a technológiai 

fegyelem betartása esetén haváriás esemény előfordulásának valószínűsége minimális, a 

tevékenység hatása a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek minősíthető.  

A tevékenység felhagyását követően termelési hulladékok keletkezésével nem kell számolni. 

A meddő a rekultiváció során felhasználásra kerül, nem marad vissza.  

 

13.6.6. Ökológia 

A beruházás és további működtetése a Natura 2000 védelem alatt álló terület, a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén: Hevesi-sík (HUBN 10004 jelölőszámú) különleges 

madárvédelmi terület. A Natura 2000-es hatásbecslést a 16. számú melléklet tartalmazza, mely 

a következők szeint foglalja össze: 

„Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság működési területén található: Hevesi-sík (HUBN 10004 jelölőszámú) 

különleges madárvédelmi területre jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát 

nem veszélyezteti. 

Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása 

természetvédelmi szempontból nem indokolt.” 
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13.6.7. Kulturális örökségvédelem 

A bányaterület nagy 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. 

13.7. Rekultiváció 

A bányászatról szóló többször módosított 1993. évi XLVIII. törvény a bányavállalkozónak 

tájrendezési kötelezettséget ír elő oly módon, hogy a bányaterületet a környezetbe illően kell 

kialakítani, vagy újrahasznosításra alkalmassá kell tenni. A tájrendezési, üzem közbeni 

rekultivációs feladatokat a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az aktuális műszaki 

üzemi tervekben kell szerepeltetni. Ennek jóváhagyására a MÜT jóváhagyásával kerül sor 

A „Erdőtelek Fövénygüdri dűlő I” védőnevű bányatelek üzemi úttól Ny-ra eső része 

rendelkezik érvényes tájrendezési tervvel. Ezen leművelt területet, amely két önálló tóból áll, 

új tulajdonosok birtokában van. A területet az új tulajdonosok körbekerítették, a tájrendezési 

feladatokat végrehajtották, jelenleg horgásztóként üzemelnek. 

A jelenlegi művelés befejezése után a területen szintén 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 

vízközeli állatvilági fajok és fajták, a kapcsolódó vízi növényekkel. 

A művelés befejezése után a törvényekben előírt módon a tavat vízjogi engedéllyel horgásztóvá 

kell engedélyeztetni. 
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