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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technológia 

kiválasztásának indokai 

A „Recsk V.-diabáz” védnevű bányatelken 2006-ban kezdték el a bányászati tevékenységet. A 

termelés során a meddő egy részét a Sirok 059 hrsz-ú területen helyezték el. A Heves megyei 

Kormányhivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztálya HE-02/KVTO/00018-20/2017. számú határozatában a „Recsk V.-

diabáz” védőnevű bánya területén bányászati tevékenység végzésére vonatkozó 

környezetvédelmi engedélyt adott a Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1161 

Budapest, Rákóczi út 67/A) részére. 

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe szeretné hasznosítani a Sirok 059 hrsz-

ú területen található meddő anyagot (diabáz törmelékes anyag), melyet elsősorban útépítési 

töltésanyagként értékesítenének. 

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 19. pontja alapján a 

környezethasználó köteles előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezni. 

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe felkérte a Hatás-Kör 2000 Bt.-t az 

előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésére. 

Jelen dokumentáció célja, hogy bemutassa meddőhasznosítás munkálatait, az ezzel járó 

környezetterhelési hatásokat. 

 

2. Általános adatok 

2.1. Az Előzetes vizsgálat készítője 

Megnevezése:    Köcski Attila  (Környezetvédelmi szakmérnök) 

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

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

SZKV-1.4) 

Megnevezése: Mercsák József László (Élővilágvédelem, tájvédelmi 

szakértő) 

Jogosultságát igazoló okiratszám:  Sz-066/2012 

A tervezői jogosultságok másolatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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2.2. Kérelmező adatai 

Kérelmező:   Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe  

Székhelye:  1161 Budapest, Rákóczi út 67/A 

Cégjegyzékszáma: 01-17-000787  

Adószáma:  24312257-2-42 

2.3. Jogszabályi követelmények 

Az előzetes vizsgálati 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  

� 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 
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3. A tervezett tevékenység ismertetése 

3.1. Tevékenység volumene 

A területen elvégzett felmérések alapján 21.000 m3 (45.000 tonna) meddő kitermelése 

lehetséges.  

3.2. A tevékenység megkezdésének várható időpontja 

A tervezett tevékenységet a szükséges engedélyek beszerzését követően, 2017 közepén – a 

szükséges engedélyek beszerzése után - kezdenék el. A haszonanyagot egy év alatt termelnék 

le. 

3.3. A tevékenység helye, területigénye, az igénybe veendő terület 

használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített 

módja 

A bányaüzemi terület Heves megyében Sirok Nagyközség közigazgatási területén, Recsk és 

Sirok települések között található. A terület a 24. számú Sirok-Recsk közút kb. 37+800 km 

szelvényéből, a Dalla pusztai leágazástól betonúton közelíthető meg. A terület elhelyezkedését 

az 1. számú ábra szemlélteti. 

Kitermelhető ásványi nyersanyag: diabáz törmelékes anyag 

A kitermelhető nyersanyag mennyisége: 21.000 m3 (45.000 tonna)  

Az üzemi terület lehatárolását a 2. számú melléklet, míg a terület töréspontjainak EOV 

koordinátáit az 1. táblázat tartalmazza. 

Töréspont 
száma Y X Töréspont 

száma Y X 

1 731875.792 287302.997 11 732106.858 287454.104 
2 731883.246 287290.800 12 732084.497 287483.919 
3 731930.679 287314.516 13 732032.320 287517.122 
4 731981.500 287330.779 14 731963.204 287537.450 
5 732045.195 287338.232 15 731937.455 287551.680 
6 732081.786 287350.429 16 731932.711 287551.680 
6 732123.798 287375.501 17 731879.270 287523.727 
7 732170.553 287408.026 18 731878.502 287508.313 
8 732188.849 287424.289 19 731867.661 287388.376 
9 732161.067 287435.809 20 731875.792 287302.997 
10 732131.252 287441.477 11 732106.858 287454.104 

1. táblázat: A bányaüzem területének EOV koordinátái 

A terület tulajdoni lapját a 3. számú melléklet tartalmazza.  

A Sirok 059 hrsz-ú terület művelési ága: kivett depó terület 
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1. ábra: Átnézetes helyszínrajz 

Sirok 059 hrsz.-ú 
terület 

„Recsk V.-diabáz” 
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A bányaüzemi terület nagysága 5,3309 ha (53.309 m2). A bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény 26 § (2) alapján a tervezett tevékenység megvalósításához nem kell 

bányatelket megállapítani.  

A tervezett tevékenység nem teszi szükségessé a településrendezési terv módosítását. 

3.4. A telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési 

tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módok 

A meddőhasznosítással érintett bányaüzemmel szomszédos területek kimutatását a 2. számú 

táblázat tartalmazza. 

Település Helyrajzi szám Művelési ág 

Sirok 
030 földút 
060 folyó 

Recsk 
0220/1 szántó 
0219 lakóház, udvar 

2. táblázat: A meddőhasznosítással érintett bányaüzemmel szomszédos területek 

4. A tervezett tevékenység műszaki megoldás ismertetése 

A depók anyagát szintes szeletosztással termelik ki mélyásó szerelékes homlokrakodóval. 

A kitermelt anyag közvetlen feladásra kerül tehergépjárművekre homlokrakodó segítségével. 

A feldolgozási fok mindig a piaci igényekhez lesz igazítva, előre nem meghatározható. 

A szintek maximális magassága 5,0 m, a rézsűk dőlésszöge munkavégzés közben 70o, műszak 

végi állapotban 45o. A kitermelést az eredeti terepszintig végzik. 

A piaci igényekhez igazodva kiszállításra kerülhet minden előkészítés nélkül 

5. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához 
szükséges kapcsolódó műveletek 

5.1. 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 
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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 bányában foglalkoztatni tervezett létszám: 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. 

A Vállalkozó a „Recsk V.-diabáz” bányában használt gépeket és személyzetet használja. 

A két termelési területen nem történik egyszerre termelés, az egyes tevékenységek nem 

adódnak össze. 

Tárgyi feltételek 

A terület ásványvagyonának letermeléséhez, rakodásához mobil gépi berendezéseket 

alkalmaznak (1 db O&K RH 09.22. típusú lánctalpas mélyásó szerelékes 1 m3-es kanalú 

homlokrakodó, 1 db Fiat Hitachi H300 típusú 1,5 m3-es kanalú homlokrakodó).  

Az egyes berendezések termelési és szállítási kapacitása: 

• O&K RH 09.22. típusú lánctalpas mélyásó szerelékes 1 m3-es kanalú 

homlokrakodó: A gép kanáltérfogata 1 m3 (2,79 tonna). A korábbi termelési 

tapasztalatok alapján egy óra alatt 60 m3 (167,4 tonna) haszonanyag megmozgatására 

képes, ami 10 óra/nap x 250 nap x 167,4 tonna = 418.500 tonna/éves kapacitást jelent. 

• Fiat Hitachi H300 típusú 1,5 m3-es kanalú homlokrakodó: A gép kanáltérfogata 

1,5 m3 (4,18 tonna). A korábbi termelési tapasztalatok alapján egy óra alatt 90 m3 

(251,1 tonna) haszonanyag megmozgatására képes, ami 10 óra/nap x 250 nap x 251,10 

tonna = 627.750 tonna/éves kapacitást jelent. 

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

Az üzemi területen kívüli szállítást idegen gépjárművek végzik.  

A közúti szállítás a 24. számú úton történik Sirok felé. A Sirok irányába a szállítási forgalom 

tovább oszlik, Eger felé 50 %, a többi 2415. számú úton Kál - Kápolna felé a 3. számú főút és 

az M3 autópálya irányába. A közúti szállítást a vásárlók saját gépjárműveikkel végzik, a 

bányavállalkozó közúti szállítást nem végez. 

A szállítási útvonal térképet a 2. ábra szemlélteti. A szállítást különböző típusú gépjárművekkel 

végzik, melyek a vásárlók tulajdonát képezik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente 
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mintegy 200 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (21.000 m3 = 45.000 tonna), 

napi 12 órás üzemidővel számolva max. 1 jármű fordulóval számolhatunk óránként.  

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 3. 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) 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Sirok irányába 

86 8 5 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Tarnaszentmária irányába 

61 5 6 

3. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A tervezett tevékenység során vízrendezésre nem kerül sor.  

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 bányaüzemi területen 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. 
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2. ábra: Szállítási útvonal 

50% 

50% 
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5.3. A megvalósítás során keletkező hulladék-, csapadékvíz- és  

szennyvízkezelés 

A területen az ivóvizet palackos víz formájában biztosítják a dolgozók részére.  

A dolgozók részére szociális létesítményenként melegedő, étkező és mobil WC rendelkezésre 

áll. A kis létszám miatt csekély mennyiségű települési szilárd hulladék képződik. A 

kommunális hulladékok gyűjtése konténer szolgál. A keletkezett települési szilárd hulladék 

szállítását heti rendszerességgel engedéllyel rendelkező cég végzi.  

A bányaművelés során a bányaüzemi terület 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 7.5 fejezetben kerül sor. 

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

csapadék a területen beszivárog, illetve elpárolog. 

5.4. A beruházás energia szükséglete 

A berendezések üzemeléséhez gázolaj szükséges, melyet mobil üzemanyagtöltő autókkal 

oldják meg. Elektromos áram biztosítása nem szükséges. 

5.5. A beruházás során felhasználandó anyagok mennyisége 

A bányászati tevékenység során anyagfelhasználásra nem kerül sor. 
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5.6. Vízellátás 

Technológiai vízfelhasználás: 

A bányában nincs szükség technológiai vízre, mivel nem kerül sor a kitermelt haszonanyag 

mosására.  

Szociális vízfelhasználás: 

Az ivóvizet palackozott vízzel biztosítják. 

5.7. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az 

azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

A bányaüzem területén nem kerül sor helyhez kötött létesítmény kihelyezésére, a dolgozók a 

Recsk V.-diabáz bányában kialakítandó konténereket használják. 

5.8. 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 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. 

5.9. A telepítési hely lehatárolása 

A bányászati hely pontos lehatárolását a 3.3 fejezetben ismertettük. 

5.10. A termelés jövőbeni ütemezése 

A vállalkozó egy év alatt szeretné a 21.000 m3 (45.000 tonna) meddő anyag letermelését 

elvégezni. A termelés csak a Sirok 059 hrsz-ú területet érintené majd.  

 

5.11. 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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6. Vízföldtani jellemzők 

6.1. Felszíni vizek 

A vizsgált terület a Parádi-Tarna vízgyűjtő rendszerébe tartozik, annak jobb parti vízgyűjtőjén 

található a vízfolyás felső szakaszán. Az év nagy részében a mederben csak kevés víz mozog, 

azonban hóolvadáskor és heves nyári esők idején a vízmennyiség jelentősen megnő. Az üzemi 

terület környezetében a Parádi-Tarna medre természetes állapotú, kanyargós, fákkal, bokrokkal 

benőtt rézsű jellemzi. A vízfolyás kizárólagos állami tulajdonban lévő dombvidéki vízfolyás. 

A vízfolyásból vízhasználat az érintett szakaszon nincs, a bányavállalkozó vízkivételt a Parádi-

Tarnából nem tervez.  

A Parádi-Tarna a Mátrában ered, Parádsasvár településtől északnyugatra, Heves megyében, 

mintegy 620 méteres tengerszint feletti magasságban. A patak forrásától kezdve keleti, majd 

délkeleti irányban halad, majd Sirok déli részénél éri el a Tarnát. A patak útja során négyszer 

keresztezi a 24-es főútvonalat. A Parádi-Tarnát lefolyásával megegyezően felsorolva a 

következő patakok vizei táplálják: a Köszörű-patak, a Köves-patak, amelybe a Szőke-víz-patak 

torkollik, az Ilona-patak, a Baláta-patak, a Balla-patak, a Kürti-patak, a Csevice-patak (amelybe 

a Györke-patak és a Miklós-patak torkollik), a Búzás-patak, a Baj-patak és a Hosszú-patak . 

Az üzemi terület közelében két patak ömlik a Parádi-Tarnába, a Miklós-patak és a Baj-patak. 

A Miklós-patak a Mátrában ered, Recsk településtől délre, Heves megyében, mintegy 405 

méteres tengerszint feletti magasságban. A patak forrásától kezdve északi irányban halad, majd 

Recsk délkeleti részénél éri el a Csevice-patakot.  

A Baj-patak a Mátrában ered, Recsk településtől délkeletre, Heves megyében, mintegy 510 

méteres tengerszint feletti magasságban. A patak forrásától kezdve északi irányban halad, majd 

Recsk keleti részénél éri el a Parádi-Tarnát.     

6.2. Felszín alatti vizek 

A tervezett bányaüzem területe vízföldtani szempontból vízbeszerzés céljából rendkívül 

kedvezőtlen adottságú területen helyezkedik el.  

A vizsgált területen talajvízadó összlet nem található, talajvíz megjelenésére nem kell 

számítani.  

Az üzemi terület a 219/2004. (VII.21.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint a felszín 

alatti  víz állapota szempontjából érzékeny besorolású területen található. 

A tervezett bányászati tevékenység nem érint felszín alatti vízkészletet, üzemelő 

ivóvízbázis védőidomát (3. számú ábra). A vizsgált terület környezetében lévő vízbázisokat a 

4. számú táblázat tartalmazza. 
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Vízbázis 
VOR kód Vízbázis Típus Státusz Rendelkezésre álló 

diagnosztika 
Vízbázis 

sérülékeny 

Védendő 
termelés 
(m3/nap) 

AID270 
Bükkszék 

közszégi vm. 

felszín 
alatti, 

közcélú 
üzemelő 

sérülékeny vízbázis 
diagnosztika, nem 
került kijelölésre 

igen 1 

ALF943 
Domoszló-
Kisnána, 

Vincellér-forrás 

felszín 
alatti, 

közcélú 
üzemelő 

védőidom kijelőlése 
nem történt 

ige 652 

X08075 
Kisnána 

községi vízmű 

felszín 
alatti, 

közcélú 

nem 
üzemelő 

  0 

AID173 

Köszörűvölgyi 
víztározó 

(Parádi-Tarna 
felső) 

felszíni, 
közcélú 

üzemelő 
üzemeltetői 
diagnosztika 

igen 1100 

ALG509 
Parádsasvár 
forráscsoport 

felszín 
alatti, 

közcélú 
üzemelő 

egyedi becsült, 
védőidom 

kijelölésre kérelem 
nem érkezett 

igen 156 

4. táblázat: A vizsgált terület felszíni és feszín alatti vízbázisai 
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3. ábra: A vizsgált terület környezetében lévő üzemelő vízbázisok és azok védőidomainak 

lehatárolása 
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7. A beruházás környezeti elemekre gyakorolt hatása 

7.1. Víz 

A felszíni, valamint a felszín alatti víz lehetséges szennyező forrásai a következők: 

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

tároló, stb.) nem lesz. 

• A mobil WC tartályának sérülése, nem megfelelő ürítése. 

• A talaj illetve a felszín alatti víz elszennyeződése csak havária esetén lehetséges, amikor 

kőolajszármazék kerül a haszonanyagra és ez a szennyeződés leszivárog a talajvízig. A 

vizsgált terülten a talajvíz nagy mélységben helyezkedik el, így egy esetleges 

szennyeződés nehezen szivárog le a talajvízig. 

• 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.  

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartással és 

odafigyeléssel megelőzhetők.  

A tervezett tevékenység során az alábbiakat tartják be a felszíni és a felszín alatti vizek védelme 

érdekében:  

• A bányászati tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel végzik.  

• Az üzemelő fejtő- és rakodógépeket, illetve gépjárműveket rendszeresen karbantartják.  

• A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek mosatása és karbantartása nem a vizsgált 

területen történik. Így gépek karbantartásából származó veszélyes hulladék a bányaterületet 

nem szennyezheti. A gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal, valamint hidraulika olajjal 

való feltöltése szintén a hasznosítási területen kívül történik.   
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• A tevékenység végzése során szennyező anyag (olajszármazék) használata esetén megfelelő 

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

alkalmaznak). 

• A 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 nincs káros hatással a felszíni vizekre. 

Az előírások betartásával várhatóan a vizsgált tevékenység nem lesz a felszíni- és felszín 

alatti vizekre káros hatással. 

7.2. Levegőszennyezés 

7.2.1. A levegő alapállapota, előírt határértékek 

A bányaüzemi Heves megyében Sirok Nagyközség közigazgatási területén, Recsk és Sirok 

települések között található. A terület a 24. számú Sirok-Recsk közút kb. 37+800 km 

szelvényéből, a Dalla pusztai leágazástól betonúton közelíthető meg.  

A legközelebbi lakott települések Recsk és Sirok. Recsk belterületétől délkeleti irányban 1,4 

km távolságban, Sirok belterületétől 2,2 km távolságban van a vizsgált terület. 

A bányaüzem 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 terület légszennyezettségi viszonyainak megítéléséhez az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat adatbázisát használtuk fel, mivel a vizsgált terület közelében 

nincs immissziós mérőhálózat. 

A bányához legközelebbi az egri mérőállomás (18 km-re), a 2014-es átlag értékeket az 5. 

táblázat és a 4.-5. ábrák tartalmazzák. 
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 2015-es (2015.I.01.-2015.XII.31.) átlag értékek a 24 
órás átlagok alapján (μg/m3) 

SO2 7,2 
NO2 18,2 
NOx 27,9 
CO 638 

PM10 23 

5. táblázat: Légszennyező komponensek átlag értékei az egri mérőállomás adatai alapján 

 

4. ábra: NO2, NOx, PM10 és SO2 napi átlagok (2015.01.01.-2015.12.31.) 

 

5. ábra: CO napi átlagok (2015.01.01.-2015.12.31.) 

Az egri mérőállomáson mért értékeknél azonban jóval kedvezőbbeket kaphatunk a vizsgált 

területen, ami természetes a két település jellegéből, infrastruktúrájából és gazdasági 

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

kijelöléséről szól - Sirok a 10. zónacsoportba tartoznak: 

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

F F F E F 

6. 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 terület 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. 

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. 

7. táblázat: A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei 

A Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján, az 

országos jelentőségű természetvédelmi terület (Mátrai TK), valamint a Natura 2000 védelem 

alatt álló terület a Sirok 059 hrsz-ú területtől délre, a vasútvonalon túl húzódnak. A vizsgált 

terület, mint „puffer övezet” része a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. 

A tervezett 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. 
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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. 

7.2.2. Légszennyező források 

A bánya művelése során az alábbi technológiai folyamatok okozhatnak légszennyezést: 

� Gépi jövesztés: 

a, porképződés 

b, munkagépek légszennyezőanyag kibocsátása 

� Rakodás, szállítás: 

a, a felrakott anyag aprózódásából adódó porszennyezés 

b. rakodógép és szállító jármű légszennyezőanyag kibocsátása 

 

Gépi jövesztés 

A művelet során az ásványi tömbök törése, természetes aprózódása következtében képződhet 

por. Az is elsősorban kedvezőtlen időjárási viszonyok között (tartós szárazság), amikor az 

aprózódott anyag elveszíti a nedvesség tartalmát. A haszonanyag nem hajlamos porképződésre. 

A jövesztés alkalmával a másik porképződésre hajlamos momentum, amikor a tevékenységet 

végző munkagép lánctalpa ill. kereke érintkezik bányaudvar talpszintjével, és mozgása 

következtében tovább aprózza annak anyagát. 

 

Rakodás, szállítás 

Az üzemi területen belül a rakodás egy darab rakodógéppel történik,. Az osztályozatlan 

termelvény elszállítása gépkocsival történik a feldolgozás, felhasználás helyére. A szállítási 

forgalom változó. A művelet porképződéssel jár a bányatelken belül, az országos 

közúthálózaton a szállítójárművek kipufogó gáza terheli a környezeti levegőt. A forrás jellege 

területi/vonalforrás/. 
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A szállítójárművek esetén esetében a kipufogógázok légszennyező hatását vettük figyelembe. 

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. 

7.2.3. Emisszió terjedése, levegőminőségre gyakorolt hatása, hatásterület 

7.2.3.1.  A bányászati tevékenység hatása a levegőminőségre  

A külfejtésű bányák megnyitásának, művelésének környezeti levegőre gyakorolt 

hatásfolyamatai a következők szerint rögzíthetők: 

A bányászat 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 

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. 
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A meddő 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 

7.2.3.2. Minősítés alapja 

A művelés 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. 

7.2.3.3. Meteorológiai adatok 

Évi napsütéses órák száma: 1.900 óra 

Évi felhőzet: 55% 

Derült napok száma: 90nap 

Borult napok száma: 100 nap 

Ködös napok száma: 60 nap 

Évi középhőmérséklet: 8.5Co 
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Fagyos napok száma: 120 nap 

Átlagos évi legmagasabb hőmérséklet: 33.0Co 

Átlagos évi legalacsonyabb hőmérséklet: - 17.0Co 

Évi páranyomás: 7.2 mm 

14 órai légnedvesség évi átlaga: 64% 

Évi csapadékmennyiség: 650 mm 

Az uralkodó szélirány ÉNy-DK-i. A stabilitási kategóriák között a „D” 4-es semleges-enyhén 

labilis légállapot a jellemző. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Szélirány gyakoriság % 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Sebesség iránymegoszlása m/s 
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8. ábra: Szélsebesség (0-1,5 m/s) szerinti gyakoriság % 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Szélsebesség (1,6-3,3 m/s) szerinti gyakoriság % 

7.2.2. A kitermelés okozta légszennyezés  

A meddő hasznosítása során a következő légszennyező forrásokkal számolhatunk: 

• 1 db O&K RH 09.22. típusú lánctalpas homlokrakodó (165 kW) 

• 1 db Fiat Hitachi H300 típusú homlokrakodó (124 kW) 

A dieselmotorok által emittált szennyező anyagok mennyiségét a 8. 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 

8. táblázat: Nagyteljesítményű Diesel motorok fajlagos károsanyag kibocsátása 
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További adatok: 

� A gép kipufogócsövének átmérője: 100 mm 

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

� A cső végén kiáramló füstgáz hőmérséklete: 250 oC 

� Füstgáz térfogatáramának meghatározásához használt levegőtényező: 1,05 

A két homlokrakodó (165 és 124 kW) esetében a teljes névleges teljesítmény 80 %-át vettük 

figyelembe A ~230 kW teljesítmény és a 8. táblázatban lévő átlagértékek alapján a hosszútávú, 

nappali kibocsátások: 

CH = 138 mg/s 

CO = 1035 mg/s 

NOX = 583 mg/s 

Korom = 21 mg/s 

SO2 = 63 mg/s 

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

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

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

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

fajlagos gáznemű szennyezőanyag kibocsátását a 9. 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 
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 - 

9. táblázat: Különböző kategóriájú gépjárművek fajlagos szennyezőanyag kibocsátása 

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

nappal, derült) időjárási viszonyokra végeztük el. Minden további lehetőség ezeknél 
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kedvezőbb eredményeket szolgáltat. A transzmissziós számítások eredményeit az üzemelő gép 

helyétől mért távolság függvényében a 10. számú táblázatban és a 10-11. számú ábrákon 

mutatjuk be. 

Levegőszennyezés a munkagépektől mért 
távolság függvényében  

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

Levegőszennyezés a munkagépektől mért 
távolság függvényében  

[nappal, derült időben (szélcsend)] 
CO 

µg/m3 
CH 

µg/m3 
NO2 

µg/m3 
NOx 

µg/m3 
PM10 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

Távolság 
CO 

µg/m3 
CH 

µg/m3 
NO2 

µg/m3 
NOx 

µg/m3 
PM10 
µg/m3 

SO2 
µg/m3 

580.40 111.4 26.99 37.18 6.76 3.79 50 464.3 89.16 21.59 29.75 5.41 3.03 

373.40 77.98 14.89 20.51 3.73 2.63 100 298.7 62.38 11.91 16.40 2.98 2.10 

199.19 41.67 9.91 13.65 2.49 1.55 150 159.3 33.34 7.93 10.92 1.99 1.24 

106.93 23.36 5.23 7.21 1.31 0.92 200 85.54 18.69 4.19 5.77 1.05 0.73 

62.14 12.94 2.31 3.19 0.58 0.58 250 49.71 10.36 1.85 2.55 0.46 0.47 

41.37 8.84 1.74 2.39 0.43 0.44 300 33.09 7.07 1.39 1.91 0.35 0.35 

28.60 6.31 1.28 1.76 0.32 0.36 350 22.88 5.05 1.02 1.41 0.26 0.29 

20.02 4.74 0.99 1.37 0.24 0.28 400 16.01 3.79 0.79 1.09 0.20 0.22 

15.06 3.16 0.82 1.13 0.21 0.25 450 12.05 2.53 0.66 0.90 0.16 0.20 

10.67 2.21 0.70 0.96 0.17 0.20 500 8.54 1.77 0.56 0.77 0.14 0.16 

8.39 1.58 0.62 0.86 0.16 0.14 550 6.71 1.26 0.50 0.69 0.13 0.11 

6.67 0.95 0.53 0.73 0.13 0.09 600 5.34 0.76 0.42 0.59 0.11 0.07 

5.72 0.63 0.48 0.66 0.12 0.09 650 4.58 0.51 0.39 0.53 0.09 0.07 

4.96 0.63 0.41 0.57 0.10 0.06 700 3.97 0.51 0.33 0.45 0.08 0.04 
10. táblázat: A munkagép és egy szállító jármű okozta levegőszennyezés az út tengelyétől 

mért távolság függvényében [nappal, derült időben] 

 

10. ábra: Levegőszennyezés a munkagépektől és egy teherautótól mért távolság 
függvényében (nappal derült időben [u = 2,5 m/s]) 
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11. ábra: Levegő szennyezés a munkagépektől és egy teherautótól mért távolság 
függvényében (nappal derült időben [szélcsendes]) 

 

A 10.-11. számú ábrák azt mutatják, hogy a maximális immissziók a gépektől, illetve az út 

tengelyétől 10 – 60 méter távolságban alakulnak ki, és viszonylag kis távolságon belül egészen 

kicsi értékre csökkennek le. 

A légszennyező berendezések hatásterületének kijelölése a 306/2010 (XII.23.) Korm. 

rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint történt. Célszerűnek találtuk a legszigorúbb feltétel 

betartását, mely szerint az 1 órás határérték 10 %-a határozza meg a hatásterület vonalát. 

A 7. számú táblázat („A légszennyező anyagok egészségügyi határértékei”) adatait összevetve 

a 10. táblázat adataival a következőket állapíthatjuk meg: 

Az NO2 esetében 141 méteres, PM10 esetében pedig 77 méteres hatásterületet tudunk 

kijelölni a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan, 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 

hatásterületet a 4. számú melléklet szemlélteti. 

A tervezett tevékenység volumenéből adódóan nagyon csekély mértékű légszennyezést 

okoz majd. 
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7.2.3.  Szállítás okozta légszennyezés 

A közúti szállítás a 24. számú úton történik Sirok felé. A Sirok irányába a szállítási forgalom 

tovább oszlik, Eger felé 50 %, a többi 2415. számú úton Kál - Kápolna felé a 3. számú főút és 

az M3 autópálya irányába. A közúti szállítást a vásárlók saját gépjárműveikkel végzik, a 

bányavállalkozó közúti szállítást nem végez. 

A szállítási útvonal térképet a 2. ábra szemlélteti. A szállítást különböző típusú gépjárművekkel 

végzik, melyek a vásárlók tulajdonát képezik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente 

mintegy 200 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (21.000 m3 = 45.000 tonna), 

napi 12 órás üzemidővel számolva max. 1 jármű fordulóval számolhatunk óránként.  

Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 11. 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) 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Sirok irányába 

86 8 5 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Tarnaszentmária irányába 

61 5 6 

11. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

A szállítás útvonalán a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szálló por 

koncentráció növekedésével lehet számolni. Légszennyező komponensek tekintetében a 

nitrogén-oxidok és a szállópor a meghatározó, ezért ezt a két komponenst vizsgáljuk kiemelten. 

A vizsgált szakasz végig aszfaltozott, a szállító gépjárművek légszennyezésének vizsgálatánál 

csak a kipufogógázok légszennyező hatását vesszük figyelembe. 

A közlekedési emisszió több komponensű szennyezőanyag keveréke. Valamennyi anyagra 

ugyanazok a terjedési tulajdonságok vonatkoznak, függetlenül a kémiai minőségtől (csak az 

SO2 felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok között, a különböző emmissziók közül 

azt a szennyezőt kell kritikusnak minősíteni, melynek a vonatkozó immissziós határértéke a 

legkisebb és kibocsátási értéke a legnagyobb. 

A szállításban résztvevő járművek típusa, életkora változó, ezért a közlekedési emissziós 

paramétereknél a Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatait vettük figyelembe. 

A szállítójárművek sebessége lakott területen 50 km/h. Lakott területen kívül 70 km/h.  

A gépjárművek járműkategóriába sorolását a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti 

táblázat tartalmazza. 
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Jelölés: k 
Járműkategóri
a megnevezése 
(ÚT 2-1.109) 

Akusz-
tikai 

jármű-
kategória 

Járművek főbb jellemzői Jel 

1. 
személy- és 

kistehergépkocsi 
I. 

személygépkocsi vontatmánnyal, vagy 
anélkül, kis autóbusz 16 férőhely alatt, 
tehergépkocsi, amelynek megengedett 

legnagyobb össztömege kisebb 3500 kg-nál 
(kb. 1500 kg-nál kisebb hasznos  

teherbírású) 

szgk 

2. szóló autóbusz II. 
KRESZ szerint meghatározott (kivéve a 

16 férőhely alattiakat) 
busz 

3. 
csuklós 

autóbusz 
III. KRESZ szerint meghatározott cs-busz 

4. 
könnyű 

tehergépkocsi 
II. 

tehergépkocsi, 3500-7000 kg össztömegű 
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbírású) 

ktg 

5. 
szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III. 

tehergépkocsi pótkocsi, vagy vontatmány 
nélkül, 7000 kg-nál nagyobb össztömegű 

(kb. 30000 kg-nál nagyobb hasznos 
teherbírású) 

ntg 

6. 
tehergépkocsi, 

szerelvény 
III. 

tehergépkocsi pótkocsival, 
nyergesvontató 

tgk-szer 

7. 
motorkerékpár 

és segédmotoros 
kerékpár 

I. KRESZ szerint meghatározott mkp 

12. táblázat: A gépjárművek járműkategóriába sorolása 

A forgalomszámlálási adatok alapján szállítással érintett utakon okozott forgalomnövekedés a 

következő táblázat szerint alakul: 

 24. sz. főút (34+156-42+673) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A szállítással növelt forgalom [j/nap] 

I. 1497 1497 
II. 129 129 
III 87 102 

Összesen 1713 1728 

 2415. sz. összekötő (0-6+384) 

Akusztikai 
járműkategória 

Átlagos 
alapforgalom[j/nap] 

A szállítással növelt forgalom [j/nap] 

I. 1062 1072 
II. 74 74 
III 94 109 

Összesen 1230 1245 

13. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma (jármű/nap) 
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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 

Részecsk
e 

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 

14. táblázat: Az I. járműkategória fajlagos emissziós tényezői a (g/km) 

Üzemmód 
km/h 

Szén-
monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 
CH (FID) 

Nitrogén-
oxid 
NO2 

Kén-dioxid 
SO2 

Részecske 
PM 

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31 

10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69 
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11 

30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85 
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71 
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 

60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62 
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61 
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69 
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89 

15. 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 

16. táblázat: A III. járműkategória fajlagos emissziós tényezői (g/km) 



35 
 

Az emisszió meghatározására szolgáló képlet: 

 

ahol: 

 Ek = a folytonosan működő vonalforrás rövid időtartamra vonatkozó szennyezőanyag 

 emissziója [mg/(m×s)], 

 k = a szennyező komponens jele (CO, CH, stb.), 

 N = a járműkategória jele, 

 v = a gépjármű üzemmódja (sebessége) [km/h] 

 sv = az adott üzemmódban megtett út [km], 

 q = fajlagos emissziós tényező [g/km], 

   G = a vizsgált kategóriához tartozó gépjármű sűrűség [jármű/nap]. 

 

Az emisszió számítás eredményei az érintett utak esetében:  

Akusztikai 
járműkategória 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CO CO CO CO 
I. 11,80 1,77 1,63 0,01 0,11 
II. 2,13 0,36 1,21 0,03 0,36 
III. 2,72 0,22 1,89 0,05 0,50 

összesen 16,65 2,35 4,72 0,09 0,97 

Akusztikai 
járműkategória 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CO CO CO CO 
I. 8,38 1,26 1,15 0,01 0,08 
II. 1,13 0,19 0,65 0,02 0,19 
III. 2,95 0,25 2,05 0,05 0,54 

összesen 12,46 1,69 3,85 0,08 0,81 

17. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást nem tartalmazza) 
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Akusztikai 
járműkategória 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 11.80 1.77 1.63 0.01 0.11 
II. 2.13 0.36 1.21 0.03 0.36 
III. 3.19 0.26 2.22 0.06 0.59 

összesen 17.12 2.39 5.06 0.10 1.06 

Akusztikai 
járműkategória 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Emisszió [mg/(m*s)] 

CO CH NO2 SO2 PM10 
I. 8.38 1.26 1.15 0.01 0.08 
II. 1.13 0.19 0.65 0.02 0.19 
III. 3.42 0.29 2.38 0.06 0.63 

összesen 12.93 1.74 4.18 0.09 0.90 

18. táblázat: Emisszió számítás alapforgalomra (a szállítást tartalmazza) 
 

A szállítás mértéke olyan kis mértékű az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz növekedést 

az emisszióban. 

A fenti emissziós értékekből az MSZ 21459/2-81szabvány felhasználásával 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, 
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− σz: függőleges turbulens szóródási együttható: 7,067 m, 

− szélsebesség a kibocsátás magasságában (u): 2 m/s. 

Óránként max. 2 gépkocsi fordulóval számolhatunk. A szállítás által érintett közút forgalma, 

valamint a szállítás által együttesen okozott légszennyezés vizsgálati eredményeit, nappal, 

derült időjárási viszonyok között [µg/m3] a 19. táblázat tartalmazza. A számítások során 

figyelembe vettük az alap légszennyezettséget is. 
 

 

Távolság 
az út 

tengelyétől 
(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NOx NO2 SO2 PM10 CO CH NOx NO2 SO2 PM10 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
10 134,39 13,08 13,78 8,27 0,63 1,70 138.15 13.45 14.17 8.50 0.65 1.75 
20 114,87 11,18 11,78 7,07 0,54 1,46 118.09 11.49 12.11 7.27 0.56 1.50 
30 78,57 7,51 8,16 4,89 0,27 1,03 80.77 7.72 8.39 5.03 0.28 1.06 
40 51,34 4,91 5,13 3,08 0,22 0,65 52.78 5.05 5.27 316.62 0.23 0.67 

 
Távolság 

az út 
tengelyétől 

(m) 

Szállítás nélkül Szállítással növelt forgalom 

CO CH NOx NO2 SO2 PM10 CO CH NOx NO2 SO2 PM10 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
10 100.67 9.80 10.32 6.19 0.47 1.27 104.47 10.17 10.71 6.42 0.49 1.32 
20 86.04 8.37 8.82 5.30 0.40 1.09 89.28 8.69 9.15 5.50 0.42 1.13 
30 58.85 5.63 6.11 3.66 0.20 0.77 61.07 5.84 6.34 3.80 0.21 0.80 
40 38.46 3.68 3.84 230.71 0.16 0.49 39.91 3.82 3.98 239.41 0.17 0.51 

19. táblázat: Szállítás okozta légszennyezés 

Hatásterület: 

Hatásterület (jelenlegi forgalomra): 

� 24. sz. főút (34+156-42+673): A számítás alapján hatásterületet nem jelölhetünk ki. 

� 2415. sz. összekötő (0-6+384): A számítás alapján hatásterületet nem jelölhetünk ki. 

Hatásterület (a bánya termék elszállítását tartalmazó forgalomra): 

� 24. sz. főút (34+156-42+673): A számítás alapján hatásterületet nem jelölhetünk ki. 

� 2415. sz. összekötő (0-6+384): A számítás alapján hatásterületet nem jelölhetünk ki. 

A szállítás okozta növekmény olyan kismértékű, hogy elhanyagolható levegőszennyezés 

növekményt okoz.  

Ahogy korábban említettük, a Vállalkozó a „Recsk V.-diabáz” bányában használandó 

gépeket alkalmazza a meddő letermeléséhez, így a két tevékenység kiszállítása sem fedi 

egymást, nem adódnak össze. 
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Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban 

a kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől. 

7.2.4.  A környezeti hatások becslése és értékelése 

Megvalósítási 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 termelés során, 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 letermelés után a légszennyezés megszűnik. 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: javító 

A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A termelés és a szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű légszennyezettséget.  

A munkagép üzemelésének környezetterhelő hatását a környező településeken nem lehet 

kimutatni.  

A levegőterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések betartása esetén 

levegőterheltségi szint nem növekszik számottevően. A terhelésnövekedés lakott települést 

nem érint. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatásai a környezeti levegőben 

visszafordíthatatlan károkat nem okoznak, a környező településeken az ott élők életminőségét 

nem rontja. 

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

kedvező vagy kedvezőtlen mivolta 

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

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

elviselhetők a szőlőterületek környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott 

településeket. 

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

visszafordíthatatlan változásokat a hatásterületen. A tevékenység befejezését követően a 

légszennyező anyagok felhígulnak, és a terület 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 mértéke elhanyagolható a tevékenység következtében, ezért külön 

intézkedést nem tartunk szükségesnek. 

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. 

 

7.3. Zaj 

7.3.1. Zaj alapállapota 

Az üzemterület Heves megyében Sirok Nagyközség közigazgatási területén, Recsk és Sirok 

települések között található. A terület a 24. számú Sirok-Recsk közút kb. 37+800 km 

szelvényéből, a Dalla pusztai leágazástól betonúton közelíthető meg.  

A legközelebbi lakott települések Recsk és Sirok. Recsk belterületétől délkeleti irányban 1,4 

km távolságban, Sirok belterületétől 2,2 km távolságban van a bánya területe. A bánya 

környezetében (melyben mezőgazdasági területek fekszenek) jelentős zajterheléssel járó 

tevékenység (ipari, mezőgazdasági) nem folyik. 

7.3.2. Munkálatok okozta zajterhelés 

A bánya területén belüli zajkibocsátással járó tevékenységek a következők: 

� meddő letakarítása 
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A bányavállalkozó az ásványvagyon kitermeléséhez az alábbi berendezéseket, gépeket 

alkalmazza: 

• 1 db O&K RH 09.22. típusú lánctalpas homlokrakodó (165 kW) 

• 1 db Fiat Hitachi H300 típusú homlokrakodó (124 kW) 

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 éjjelre a védendő lakóépületek irányába. Azon irányokba, ahol nincs védendő 

épület ott a 4. sorszám szerinti (Gazdasági terület) 60 dB-es határértéket alkalmazzuk nappalra, 

50 dB-t éjszakára. A zajterhelési határértékek megállapításánál a településrendezési terv 

szerinti besorolást vettük figyelembe. 

A berendezések hangteljesítményszintjének meghatározása az egyes kültéri berendezések 

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

KöM-GM együttes rendelet segítségével történt. 

A homlokrakodó gépek hangteljesítményszintje a következő képlettel számolható:  

82 + 11 lg P 

ahol: P = a berendezés teljesítménye (kW) 

Berendezés Mechanikai teljesítmény 
(kW)  

Hangteljesítményszint 
(dBA) 

O&K RH 09.22. típusú 
lánctalpas homlokrakodó 

165 106,4 

Fiat Hitachi H300 típusú 
homlokrakodó 

124 105,0 

20. táblázat: Az alkalmazott gépek hangteljesítményszintje 

Korábbi tapasztalatok és más tanulmányok alapján a szállító járművek (mivel a szállító 

járművek típusának pontos meghatározása elég nehéz) hangteljesítmény szintjét 96 dB-nek 

vesszük. 

A számítások során a legrosszabb esetet tételezzük fel: homlokrakodók, és egy teherautó 

üzemel egyszerre a helyszínen. 

A súlypontban összegzett zajteljesítmény az alábbi összefüggés szerint számítható: 

 

LWer = 108,99 dB(A) 

∑
=

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

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

összefüggés alapján határozható meg,  

ahol 

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

LWA : a zajteljesítmény szintje dB-ben 

D : 2, mert a gépek féltérbe sugároznak 

KL : a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km: a talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció 

Kn: növényzet csillapító hatása  

Kr: hangvisszaverődési korrekció (3 dB) 

r: az első védendő épület távolsága (300 m) 

 

A terhelési ponton fellépő hangnyomásszint kialakulását befolyásoló korrekciók számítása: 

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

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

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

a távolság arányában adódik. 

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

ahol: 
 an: 0,05 dB/m 

sn: növényzóna vastagsága (mely esetünkben mintegy 100 m) 

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

a következő összefüggés alapján történt: 

 

ahol: St: a vizsgálati pont és a zajforrások távolsága  

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

A zajvédelmi határértékek maghatározásánál Recsk és Sirok települések 

településrendezési tervét vesszük alapul. 
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12. ábra: Recsk község településrendezési terve (részlet) 
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13. ábra: Sirok község településrendezési terv (részlet) 
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Látható a két településrendezési terv részleten, hogy a két településen a legközelebbi védendő 

ingatlan: 

• Recsk: Rögtön tanya [KTL  (külterületi lakotthely)]: 700 m 

• Sirok: 033/1 hrsz-ú ingatlan: [Lakóterület, falusias lakó]: 730 m 

A védendő tanya 700 méterre található az üzemi terület határától, mely hétvégi házként üzemel, 

amikor nem lesz termelés a területen. 

 

14. ábra: Az első védendő épületek távolsága az üzemi területtől 

Az üzemi terület környezetében a következő besorolású területek találhatók: 

� Recsk: Az üzemi terület környezete jelenleg MG-1 (Mezőgazdasági terület-általános 

övezet) és E-H (Különleges terület-honvédségi területek övezete). 

� Sirok: Mezőgazdasági terület-általános szántó és Erdőterület 

Az első védendő lakóépületnél (700 méterre a termelési helytől): 

LAM  = 108,99 dB - 20*lg (700) + 3 dB + 2 dB -11 dB – 4,7 dB – 1,35 dB = 40,04 dB 

 

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: 
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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. 

   
Esetünkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  6 §-a e) pontjában megfogalmazott feltétel 

szerint jelöljük ki a hatásterületet (55 dB).  

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

55 dB = 108,99 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB – 4,7 dB 

r = 116 m 

Esetünkben 116 méteres hatásterületet jelölhetünk ki a munkálatok idejére.  

A hatásterületet a 4. számú melléklet szemlélteti, melyet a bányaüzem határától ábrázoltunk. 

A hatásterületen található ingatlanok és besorolásuk: 

Helyrajzi szám  Művelési ág 
Recsk 

0227/1 legelő 
0224 országos közút 
0224, 0220/1-2, 0218 szántó 
0223  vízmű 
0221 folyó 
0219 lakóház, udvar 
0215/2 beépítetlen terület 
0215/1 vasút 
0214/2 telephely 

Sirok 
082/2, 058 b, 055, 052, 056/2 erdő 
082/1, 081/2, 080, 061, 058 a, 056/3 szántó 
07, 030, 051 út 
060, 034 folyó 
081/1 lakóház, udvar 
037, 057/2 legelő 

21. táblázat: Zajvédelmi hatásterülettel érintett ingatlanok 
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Recsk és Sirok községek településszerkezeti terve alapján két védendő ingatlan van, melyekre 

a zajvédelmi határérték nappalra 50 db. Így meghatároztuk a hatásterületet ezen két ingatlan 

irányába is: 

A hatásterület (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  6 §-a e) pontja alapján: 40 dB) a védendő 

ingatlan irányába: 

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

40 dB = 108,99 dB - 20*lg r + 3 – 11 dB – 4,7 dB 

r = 652 m 

Látható, hogy a hatásterület nem érinti a védendő épületeket, mely hétvégi ház és 

hétvégén nincs termelés. 

A Vállalkozó a „Recsk V.-diabáz” bányában használandó gépeket alkalmazza a meddő 

letermeléséhez, így a két tevékenység nem fedi egymást, nem adódnak össze. 

7.3.3. Szállítás okozta zajterhelés 

Az A közúti szállítás a 24. számú úton történik Sirok felé. A Sirok irányába a szállítási forgalom 

tovább oszlik, Eger felé 50 %, a többi 2415. számú úton Kál - Kápolna felé a 3. számú főút és 

az M3 autópálya irányába. A közúti szállítást a vásárlók saját gépjárműveikkel végzik, a 

bányavállalkozó közúti szállítást nem végez. 

A szállítási útvonal térképet a 2. ábra szemlélteti. A szállítást különböző típusú gépjárművekkel 

végzik, melyek a vásárlók tulajdonát képezik. 10 m3-es teherautókat feltételezve, évente 

mintegy 200 napos szállítással és a megengedett max. termeléssel (21.000 m3 = 45.000 tonna), 

napi 12 órás üzemidővel számolva max. 1 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 * ÁNFi)/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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Az említett útszakaszok jelenlegi forgalmát a 22. 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) 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Sirok irányába, bányászat nélküli 

forgalom 
86 8 5 

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Sirok irányába, bányászattal 

növelt forgalom 
86 8 7 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Tarnaszentmária irányába., 
bányászat nélküli forgalom 

61 5 6 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Tarnaszentmária irányába, 

bányászattal növelt forgalom 
61 5 8 

22. táblázat: A szállítási útvonal 2015-ös járműforgalma 

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: 

����(7,5)
,�,�, = 10 ∙ ��� �� 10�,�∙����(�,�)�, ,!,",# + � 10�,�∙����(�,�)�, ,!,",%
&

'

(

)*�
+ 

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

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

kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint. 

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

hangnyomásszint, mellyel most nem számolunk. 

LAeq (7,5)g,s,t,j,i kiszámítása: 

����(7,5)
,�,�,,) = (,� + ,-)
,�,�,,) 

 

ahol: 

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

fődiagramjából kell venni. 
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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: 

,- = 10 ∙ �� ./ 01 2 − 16,3   (0 78ℎ , / :á<8űℎ ) 

A számítások során óránként egy gépkocsi forduló plusszal számolunk, az így kapott 

eredményeket a 23. táblázat tartalmazza. 

Vizsgált útszakasz 

A szállítás nélküli 
forgalom okozta 

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

A szállítással megnövelt 
forgalom okozta 

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

24. sz. főút (34+156-42+673) 
Sirok irányába 

61,82 62,21 

2415. sz. összekötő (0-6+384) 
Tarnaszentmária irányába 

60,91 61,35 

23. táblázat: Szállítási tevékenység okozta zajterhelés 

A két útszakasz esetében még a legnagyobb növekedés mértéke is mindössze csak 0,44 dB. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést az 

érintett szakaszokon. 

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. 

7.3.4. A környezeti hatások becslése és értékelése 

Megvalósítási szakasz: 

A különböző technológiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a települési 

környezetben a távolságok miatt nem károsodnak a környezeti elemek, a zajterhelés 

következményei nem érik el a települést. A hatások folyamatosan jelentkeznek a kitermelés 

kialakítása során, térben nem érik el a települések határát. A határértékek betartása ebben a 
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szakaszban is biztosítható. A várható hatások különböző műszaki intézkedésekkel 

csökkenthetők és jól kézben tarthatók.  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 letermelés után a zajterhelés megszűnik. 

Ebben a szakaszban a hatások minősítése: javító 

A bekövetkező környezeti állapot változások jellemzése az érintett környezeti elemek és 

rendszerek szerint 

A kitermelés és a szállítás a tapasztalatok és a számítások szerint sem okozhat környezetében 

kifogásolható mértékű zajterhelést.  

A munkagép üzemelésének környezetterhelő hatását a környező településeken nem lehet 

kimutatni.  

A zajterhelés megelőzését/mérséklését szolgáló intézkedések (korszerű gépek alkalmazása) 

betartása esetén a zajterhelési szint nem növekszik számottevően. A terhelésnövekedés lakott 

települést nem érint. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatásai 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 patak környezetében. A hatások nem érik el a környező lakott településeket. 

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. 

A környezeti károk mérséklése 

- A zajterhelés mértéke elhanyagolható a tevékenység következtében, ezért külön 

intézkedést nem tartunk szükségesnek. 
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A környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja: 

A zajterhelés 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. 

7.4. Talaj 

A meddődepóniáknak nincsen fedője, a meddő elhelyezés után más anyag nem került tárolásra 

a depóniákon. 

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

kialakításra. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó gépek rendszeres éves karbantartása 

nem a bányaterületen történik. Karbantartási tevékenységet csak havária esetén végeznek a 

területen. 

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 talaj esetében – a domborzati viszonyokhoz hasonlóan – csak közvetlen hatásterületről 

beszélhetünk, ami azonos a bányatelek területével. 

A bányászati tevékenység befejezése után a felhagyási szakaszban a további használathoz 

igazodóan el kell végezni a tervezett területrendezést, ehhez falhasználásra kerül a korábban 

lementett és deponált humusz. 

7.5. Hulladékgazdálkodás 

A tevékenységgel kapcsolatosan a következő hulladéktípusok keletkezhetnek: 

� Különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladékok 

� Különleges kezelést nem igénylő, nem veszélyes hulladékok 

� Kommunális hulladék 

A hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása és elhelyezése oly módon történik, hogy a 

környezeti elemek (talaj, víz) szennyeződése kizárt. 
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7.5.1.  Veszélyes hulladék 

A 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 tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a munkaterületen, hanem a kivitelező 

telephelyén történik. Ezen tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok a műhelyben 

maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkező cégnek kell a veszélyes hulladékot elszállítania. Az 

üzemi körülmények között keletkező veszélyes hulladékok megnevezését és becsült éves 

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapján a 24. táblázatban foglaljuk össze. 

A hulladék 
megnevezése 

Főcsoport EWC kódszáma 
Becsült éves 

mennyiség (kg) 

Csak ásványolaj 
származékokat 

tartalmazó 
hidraulikaolajok Olajhulladékok 

13 01 10* ~ 40 

Klórmentes motor-
hajtómű- és 
kenőolajok 

13 02 05* ~ 60 

Vegyes összetételű, 
társított 

csomagolóanyagok 

Csomagolóanyagok, 
közelebbről nem 

meghatározott felitató 
anyagok, törlőkendők, 

szűrőanyagok és 
védőruházat 

15 01 05 5 

veszélyes anyagokkal 
szennyezett 
törlőkendők, 
védőruházat 

15 02 02* 10 

Ólomakkumulátorok  16 06 01* 1 db 

Olajszűrő  16 01 07* 2 

Kitermelt talaj és 
kőhulladék 

 17 05 01 nem becsülhető 

24. táblázat: Keletkező veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége 

A kitermelést és a szállítást csak kifogástalan állapotú gépekkel és járművekkel végzik, 

elkerülendő a szennyeződéseket. 

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

elcsöpögő anyag összegyűjtésére olajfogó edényt használnak. Az esetlegesen kifolyt olajat 

homokkal itatják fel és külön, zárt edényben gyűjtik és azonnal a javító műhelybe szállítják. 
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A 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 

talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kőzetanyagot a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően gyűjtik és szintén a javító műhelybe szállítják. 

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 tárolunk. 

Tárolási idő: maximum: 1 év. 

• Olajos rongy 

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

fémtartályban kell tárolni a fáradt olaj tárolóban. 

• 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. 

A keletkező hulladékot a Recsk V.-diabáz bánya területén gyűjtik, mely bányaterületen szintén 

a Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe végez bányászati tevékenységet. A bánya 

és a jelenleg vizsgált bányaüzemi terület mintegy 300 méterre található egymástól. 

A külfejtés időtartama alatt keletkezett veszélyesnek minősülő hulladékok megsemmisítésére, 

elszállítására vonatkozólag megfelelő engedélyekkel rendelkező társaságot kell megbízni. A 

Bányavállalkozó szerződést kötött a Palota Környezetvédelmi Kft.-vel (KÜJ száma: 100235438) 

a veszélyes hulladék átvételéről. A vállalkozási szerződést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

7.5.2.  Nem veszélyes hulladék 

A telepen 1 műszakban dolgozó 2 fő kommunális szilárd hulladékát a kiszolgáló konténerházak 

közelében elhelyezett hulladékgyűjtő kukába helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken lévő 

kis hulladékgyűjtő edényzeteket naponta ürítik. A szilárd kommunális hulladék becsült éves 

mennyisége kb. 6-8 m3. 
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A hulladék megnevezése EWC kódszáma Keletkező mennyiség (kg) 

Biológialig lebomló étkezdei hulladék 20 01 08  200-300 
Műanyag csomagolású hulladék 15 01 02  8-10 
Védőruházat (elhasznált munkaruha) 15 02 03  4 

25. táblázat: Keletkező nem veszélyes hulladékok becsült éves mennyisége 

A nem veszélyes hulladékok gyűjtési módja: 

• Biológiailag lebomló étkezdei hulladék: fedeles szemétgyűjtő 

• Műanyag csomagolású hulladék: műanyag zsák tartókereten fedéllel 

• Elhasznált munkaruha: 100 l-es műanyag zsák 

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

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

A hulladékgyűjtők ürítésének gyakoriságát a gyűjtőtartály elhelyezhetősége, a hulladék 

mennyisége és a hulladék romlandósága, bomlási ideje határozza meg. 

7.5.3.  Kommunális szennyvizek 

A Recsk V.-diabáz bánya területén mobil WC kerül elhelyezésre, melynek tartályát 

rendszeresen ürítik és elszállítják. 

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.  

 

7.6. Élővilág 

Ökológiai vizsgálat: 

A Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján, az 

országos jelentőségű természetvédelmi terület (Mátrai TK), valamint a Natura 2000 védelem 

alatt álló terület a Sirok 059 hrsz-ú területtől délre, a vasútvonalon túl húzódnak. A vizsgált 

terület, mint „puffer övezet” része a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. 

A terület ökológiai felmérésére 2017. márciusában került sor, melyet a 6. számú melléklet 

tartalmaz. A vizsgálat összefoglalása: 

„A depó terület (Sirok 059 hrsz) közelebb esik Recsk községhez, annak településhatárával 

határos, kiterjedése: 5,3309 m2, tengerszint fölötti magassága: 165-167 m. 
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Határai: nyugatról, északról és északkeletről a Parádi-Tarna, délről a közeli diabáz bányába 

vezető földút határolja. Jelenleg a terület egy részén (30%) a diabáz bánya meddője van 

deponálva, amelyet részben már benőtt a növényzet. A korábbi időszakban a területet 

mezőgazdasági célra használhatták, részben erdőként, szántóként. 

A terület egyre jobban beerdősűl, jellemző az akác (Robinietae), a melegkedvelő 

szubmediterrán cserjések (Berberidion), az útszéli gyomnövényzet (Artemisletea vulgaris) és a 

taposott gyomnövényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae). 

A Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján, az 

országos jelentőségű természetvédelmi terület (Mátrai TK), valamint a Natura 2000 védelem 

alatt álló terület a Sirok 059 hrsz-ú területtől délre, a vasútvonalon túl húzódnak. A vizsgált 

terület, mint „puffer övezet” része a Nemzeti Ökológiai hálózatnak. 

A depóban található, hasznosítható anyag elszállítása és a terep rendezése után a terület 

felszíne az eredeti állapotba kerülhet, vissza. 

A növényfajok természetes állapotokra utaló fajok közül dominánsak a kísérő fajok (24,0%), a 

társulásalkotó fajok (6,0%), és a pionír fajok (1,5%). 

A degradációra utaló növényfajok közül dominánsak a gyomfajok fajok (37,0%), a sorrendben 

következnek a zavarástűrő (30,0%), majd a legvégén gazdasági növényfajok (1,5%).  

Nem található a vizsgált területen unikális, fokozottan védett, védett és adventív növényfaj. 

A Sirok 059 hrsz-ú területen a helyszíni vizsgálat időpontjában tevékenységet nem végeztek. Az 

emberi tevékenység következtében az évszázadok óta átalakított táj, annak növény és állatvilága 

változatlan.  

A felmérés időpontja a télvégi-koratavaszi aspektusba esett, az állatfajok mozgása és vonulása 

megkezdődött. Az előforduló madár és állatfajok a depón és a depóval határos, 

gyomnövényekkel fedett területeken és a levegőben tartózkodtak. Az állatfajok faj és 

egyedszáma a terület kis kiterjedése következtében igen szegényes.” 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26 § (2) alapján a tervezett tevékenység 

megvalósításához nem kell bányatelket megállapítani. 

7.7. Kulturális örökségvédelem 

A terület jelentős részét már megbolygatták. Nagy valószínűség szerint régészeti lelet nem kerül 

elő a munkálatok során. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 31. pontja alapján a 

tervezett bányászati tevékenység nem minősül nagyberuházásnak, így nem szükséges előzetes 

régészeti dokumentáció készítése. 
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7.8. A tervezett tevékenység társadalomra gyakorolt hatása 

A beruházás által érintett település: 

Sirok, község az Észak-Magyarország régióban, Heves megyében, az Egri járásban fekszik. 

A település határa 6339 ha, lakossága 1872 fő (2015.01.01). Mezőgazdasági település, jelentős 

a turizmus, vendéglátás, teljes infrastruktúrával ellátott település 

A 7.1-7.8 közötti fejezetekben bemutatásra került, hogy a tervezett tevékenység nem okoz 

jelentős környezetterhelést, így kijelenthetjük, hogy a hatásfolyamatok ismeretében nem 

következnek be jelentős környezeti állapotváltozások. 

7.9. A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának összefoglalása 

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgáltuk a bányászati tevékenység környezeti elemekre 

gyakorolt hatását. A 26. 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 Parádi-Tarna kis mértékű minimális 
bányászat 
időtartama 

- 

Felszín alatti víz 
Havária jellegű szennyezés 

(pl.: géphiba) 
kis mértékű 

 
minimális 

 
 

 
Visszafordítható 

 

Levegő (termelés) Munkagépek légszennyező 
anyagai 

kis mértékű 141 m 
munkálatok 
időtartama 

Visszafordítható 

Levegő (szállítás) Szállító járművek 
légszennyező anyagai 

kis mértékű Nincs hatásterület Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Zaj (termelés) Munkagépek zajterhelése kis mértékű 116 m 
munkálatok 
időtartama 

Visszafordítható 

Zaj (szállítás) Szállító járművek zajterhelés kis mértékű Nincs hatásterület Napi max. 12 óra Visszafordítható 

Hulladékgazdálkodás A meddő hasznosítása során 
keletkező hulladékok 

kis mértékű Bányaüzem területe 
munkálatok 
időtartama 

Visszafordítható 

Talaj Havária jellegű szennyezés 
(pl.: géphiba) 

kis mértékű Bányaüzem területe 
munkálatok 
időtartama 

Visszafordítható 

Élővilág A meddő hasznosítása okozta 
zaj és levegőszennyezés 

kis mértékű 
Bányaüzem és 

közvetlen környezete 
munkálatok 
időtartama 

Visszafordítható 

26. táblázat: A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása 
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8. Munkavédelem 

A termelési munkálatok során max. 2 fő dolgozik.  

A Privatus Consulting s.r.o. Magyarországi Fióktelepe vezetője gondoskodik a 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények követelményeiről szóló 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet 

előírásai szerint a munkavállalók ellátásáról, továbbá gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi 

ellátásukról a 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet szerint. 

A munkaterületen 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. 

9. Havária 

A munkagépek meghibásodása következtében olajelfolyás következhet be, ami a talajra 

kerülhet.  

Ennek hatására a talaj szennyeződhet. A terület talajvíztartó rétegeire a gyenge vízvezető 

képesség jellemző, így az esetlegesen talajra jutó szennyező anyagok nehezen szivárognak le a 

talajvízbe.  

Mozgásképtelen munkagép javítását a helyszínen csak olajfogó tálca fölött lehet végezni. 

Szén-hidrogén származék talajra jutása esetén a szennyező anyagot azonnal fel kell itatni 

fűrészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zárt edénybe rakva veszélyes 

hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres műszaki 

ellenőrzéssel, a biztonsági előírások betartásával a havária bekövetkezése csökkenthető.  

Havária esetén a következő intézkedések megtétele szükséges: 

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. 
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A tevékenységhez használt gépek tárolása, karbantartása, rendszeres üzemanyag feltöltése csak 

a munkaterületen 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. 

A munkavégzés területén keletkező szilárd, nem veszélyes hulladékot zárt rendszerben gyűjtik, 

majd elszállítják a hatóságilag engedélyezett hulladéklerakóra. 

Megakadályozzák a munkaterületen az illegális hulladéklerakást.  

A meddőhasznosítás 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 tevékenységhez kapcsolódó gépek karbantartása nem a munkaterületen, hanem a tulajdonos 

telephelyén történik. Így a gépek karbantartásából származó veszélyes hulladék a területet nem 

szennyezheti. Gépjárművek és kotrógépek üzemanyaggal valamint hidraulika olajjal való 

feltöltése szintén az említett telephelyen történik. 

Rendszeres műszaki ellenőrzéssel, a biztonsági előírások betartásával a havária bekövetkezése 

csökkenthető. Mozgásképtelen munkagép javítását a munkaterületen csak olajfogó tálca fölött 

lehet végezni. 

A rendezési munkálatok során az alábbi intézkedések betartásával a szennyezés elkerülhető: 

• A termelés során üzemelő gépek üzemszerű karbantartását rendszeresen szükséges 

elvégezni. 

• A munkagépek és szállító járművek csak megfelelő műszaki állapotúak és 

környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő állapotban lehetnek. 

Váratlan szennyezések elhárítására készenlétben kell tartani a szennyezés elhárításához 

szükséges eszközöket és anyagokat. 
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10. Rekultiváció 

A bányaüzemi terület kivett depo művelési ágú területen helyezkedik el. 

A meddőhasznosítás befejezése után visszaállítják az eredeti művelési ágat. Az eredeti 

terepfelszínig letermelik a meddőt, majd a szél és víz eróziós hatásai ellen összefüggő gyep 

takarót alakítunk ki rajta. A területen nincsen takarásra alkalmas humusz. 

 

11.  A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. számú mellékletében előírt 

tartalmi követelményeknek való megfelelés 

a) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet 

b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb 

változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai: 

ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet 

bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, 

a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: 3.2 fejezet 

bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és 

a településrendezési eszközökben rögzített módja: 3.3 fejezet 

bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó 

létesítmények felsorolása és helye: 5.7. fejezet 

be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának 

leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását: 4. fejezet 

bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége, 

szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és 

személyforgalomé is: 5.2. fejezet 

bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések: A tevékenység nem 

igényli környezetvédelmi létesítmények kialakítását. A tevékenység következtében kis 

mértékű, rövid ideig tartó környezet terheléssel számolhatunk, mely nem igényel 
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különösebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartásával 

elkerülhetők lesznek a szennyezések. 

bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 

műveletek: 

1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 

üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás: 4. fejezet 

2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés: 

5.2. fejezet  

3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés: 7.5. fejezet 

4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik: 

5.4 fejezet: A berendezések üzemeléséhez gázolaj szükséges, melyet mobil 

üzemanyagtöltő autókkal oldják meg. Elektromos áram biztosítása nem szükséges. 

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplő - kapcsolódó művelet: Nincs a fenti pontokhoz 

kapcsolódó egyéb művelet. 

bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi 

referencia: A vizsgált tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgálni. 

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a 

tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat 

pontosítani: 5.8. fejezet 

bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 

meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási 

módokat: 3.4 fejezet 

bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 

településrendezési eszközök módosítását. 3.3 fejezet 

bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen 

vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 
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összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott 

küszöbértéket: Hasonló jellegű tevékenység – amellyel összeadódva eléri az 1. vagy a 3. 

számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket – nem kerül sor. A Vállalkozó a 

„Recsk V.-diabáz” bányában használandó gépeket alkalmazza a meddő letermeléséhez, 

így a két tevékenység nem fedi egymást, nem adódnak össze. 

c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 

településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és 

természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 

telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását; 1. fejezet 

d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati 

kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti 

szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése; Nem alkalmazható 

e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a 

továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység 

szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó 

balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel;  

7. A környezeti elemek állapotának vizsgálata  
9. Havária esetén szükséges intézkedések  

 

f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen:  

fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak 

becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés 

következtében:  7. A környezeti elemek állapotának vizsgálata  

fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell 

határolni,  

7.fejezet: A környezeti elemek állapotának vizsgálata  

4.számú melléklet: Környezetvédelmi hatásterület térkép 

fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és 

demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire 

jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, 7. A környezeti elemek 

állapotának vizsgálata  
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fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és 

élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján. 6. számú melléklet 

3. Az 1-3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei 

a) az engedélykérő azonosító adatai; 2. fejezet  

b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatot, így 

megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó 

részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesíteni, amelyek a tevékenység 

megítélést lehetővé teszik; Ez a pont nem vonatkozik a kérelmezőre. 

c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó 

termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési 

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Ez a pont nem vonatkozik a kérelmezőre. 

d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége; A tevékenység 

hatása nem terjed át az országhatáron. 


