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A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. a jogosultságában lévő „Szihalom II. – kavics” védnevű 
bányatelek (KTJ: 100 772 886) (továbbiakban bányatelek) a Heves Megyei Kormányhivatal        
HE-02/KVTO/00013-30/2018. iktatószámú határozatával kiadott környezetvédelmi engedélyben 
meghatározott  
 38,5065 ha területét 71,3849 ha-ra kívánja növelni;  
 kavics haszonanyagát kavicsos homok és agyagos törmelék haszonanyagokkal kívánja 

kiegészíteni; 
 osztályozást nem szándékozik végezni. 
 
A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. megbízást adott a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi 
Kft.-nek a környezeti hatástanulmány elkészítésére. 
 
A MENDIKÁS Kft. tervezői és az alvállalkozóként résztvevő tervezők a munka elvégzéséhez 
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében előírt szakértői jogosultságokkal 
rendelkeznek.  
 
Hatástanulmányunk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 6. számú 
mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek felel meg. A hatásterületek 
kiterjedését a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően határoztuk meg. 
 
Hatástanulmányunkban elvégeztük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
BO/15/1992-20/2019. iktatószámú kutatási műszaki üzemi tervet engedélyező határozata 11. 
pontjában meghatározott vizsgálatokat is. 
 
  



 

 

1. A TEVÉKENYSÉG LÉNYEGÉNEK ISMERTETÉSE 
 
„Szihalom II. –kavics” védnevű bányatelek jellemzői jelenleg az alábbiak: 
 
A bányatelek jogosítottja: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. 
 
A bányatelek területe jelenleg: 0,385065 km2 (38 ha 5065 m2) 

Alaplap szintje+101,00 mBf 
Fedőlap szintje+116,00 mBf 

 
A bányatelekkel érintett ingatlanok jelenleg: 

Szihalom 0214/2, 0214/4, 0214/6, 0214/8, 0214/9, 0217, 0218/8, 0218/9, 0218/10, 0218/11, 
0218/12, 0218/13, 0218/15a, 0218/16, 0218/17, 0218/18, 0218/19, 0218/33, 0218/34, 
0218/35, 0218/36, 0218/37, 0218/38a, 0218/39a hrsz. 

 
„Szihalom II. –kavics,” védnevű bányatelek jellemzői a módosítás (bővítés) után alábbiak: 
 
A bányatelek védneve: „Szihalom II. –kavics, átmeneti törmelékes nyersanyagok” 
 

Alaplap szintje+101,00 mBf (nem változik) 
Fedőlap szintje+116,34 mBf  

 
A módosított bányatelekkel érintett ingatlanok: 

Szihalom 0214/2, 0214/4, 0214/6, 0214/8, 0214/9, 0217, 0218/7, 0218/8, 0218/9, 0218/10, 
0218/11, 0218/12, 0218/13, 0218/15a, 0218/15b, 0218/15b, 0218/16, 0218/17, 0218/18, 
0218/19, 0218/33, 0218/34, 0218/35, 0218/36, 0218/37, 0218/38a, 0218/38b, 0218/39a, 
0218/39b hrsz. 



 

 

 
1. ábra. Átnézeti térkép szállítási útvonalakkal, figyelőkutakkal, zaj terhelési pontokkal 



 

 

 
2. ábra. Részletes helyszínrajz ingatlannyilvántartási térképen kutatófúrásokkal,  

a tervezett bányatelek határaival és a védősávokkal  

0217

árok



 

 

A módosított bányatelek Heves megyében Szihalom külterületén, Szihalom legszélső házaitól 
1480 m-re DNy-ra helyezkedik el.  
 
Az Miskolci Bányakapitányság 1997. júniusában benyújtott bányatelek megállapítási kérelem 
alapján 1998. áprilisában 2294/1997. sz. határozatával a megállapította a                       
„Szihalom II. – kavics” bányatelket. 
 
A bánya a kezdetektől (1997-től) környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik. Jelenleg a a 
Heves Megyei Kormányhivatal HE-02/KVTO/00013-30/2018. sz. határozatába foglalt 
környezetvédelmi engedélye érvényes 2023. december 31-ig, mely a maximális termelési 
kapacitást 600 000 m3/évben határozta meg. A bánya kitermelési műszaki üzemi terve 2023. 
december 31-ig érvényes. 
 
A bányászati tevékenységet a bányavállalkozó és jogelődjei 2003-tól folyamatosan végezte. Az 
elmúlt 5 évben az évenként a kitermelt ásványi nyersanyag (kavics) mennyisége                           
22 690 – 501 852 m3/év között volt.  
 
A bánya tervezett maximális termelési kapacitása összesen: 600 000 m3/év kavics, kavicsos 
homok és agyagos törmelék kitermelésének együttes mennyisége. 
 
A termelési kapacitásba a bánya összes haszonanyagának éves összes kitermelt mennyiségét 
beleértjük. Ez nem osztható fel az egyes termelni tervezett haszonanyagok termelési 
kapacitásaira, mert azok mennyisége évenként változik. Tervezett mennyiségeik az aktuális 
kitermelési műszaki üzemi tervekben lesznek meghatározva.  
 
A bánya várható élettartamát 10 évre becsüljük. Ezért kérjük, hogy a környezetvédelmi engedély 
érvényességi idejét 2030. december 31. dátummal határozzák meg. 



 

 

 
1. táblázat. A bányatelek Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 

Nyilvántartásban szereplő ásványvagyona a 2020. január 1-i állapot szerint 
 Kavics 

 
[m3] 

Kavicsos  
homok 

[m3] 

Agyagos 
törmelék 

[m3] 
Földtani vagyon 2 777 749 - - 
Műrevaló vagyon 1 788 509 - - 
Nem műrevaló vagyon 989 240 - - 
Pillérben lekötött 480 082 - - 
Kitermelhető vagyon 1 308 427 - - 

Megjegyzés: 2010. év folyamán, az addig „nem műrevalónak” minősített kőzetlisztes, agyagos fedőt átminősítették kavics 
ásványi nyersanyaggá a Miskolc Bányakapitányság 4649/7/2010. sz. határozatának megfelelően. 
 

2. táblázat. A módosított bányatelek ásványvagyona  
(a jelenlegi bányatelek 2020. január 1-i állapot szerint,  

a bányatelek módosítás területe: 2020.június 12. állapot szerint) 
 Kavics 

 
[m3] 

Kavicsos  
homok 

[m3] 

Agyagos 
törmelék 

[m3] 
Földtani vagyon 2 777 749 1 852 336 300 432 
Műrevaló vagyon 1 788 509 1 852 336 300 432 
Nem műrevaló vagyon 989 240 0 0 
Pillérben lekötött 326 109 282 555 33 589 
Kitermelhető vagyon 1 462 400 1 569 781 266 843 

Megjegyzés: A 7. táblázatnak megfelelően a bányatelken a kőzetlisztes agyagos fedőt 2010. év folyamán átminősítették kavics 
ásványi nyersanyaggá, viszont a bányatelek módosítás területén ugyanezt a képződményt agyagos törmelék ásványi 
nyersanyagként határoztuk meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/15/1171-4/2020. sz. határozatával 
elfogadott kutatási zárójelentésben. 
  



 

 

A bányatelek összletei bányaművelési szempontból az alábbiak: 
 humusz:   0,2 - 2,2 m, 
 agyagos, kőzetlisztes képződmények (kavics haszonanyagnak minősítve):  0,0 – 3,8 m, 
 kavics (talajvíz feletti szint):  0,0 – 4,5 m, 
 kavics (talajvíz alatti szint):  0,0 – 8,7 m 
közötti vastagságú. 
 
A művelni kívánt haszonanyagok összes vastagsága a bányatelken  3,8 – 13,0 m. 
 
A bányatelek módosítás területén az összletek bányaművelési szempontból az alábbiak: 
 humusz: 0,2 – 0,8 m, 
 agyagos, kőzetlisztes képződmények (agyagos törmelék haszonanyagnak minősítve):  0,0 – 2,1 m, 
 kavicsos homok (talajvíz feletti szint): 1,8 – 5,0 m, 
 kavicsos homok (talajvíz alatti szint): 0,0 – 6,7 m 
közötti vastagságú. 
 
A művelni kívánt haszonanyagok összes vastagsága a bányatelek módosítás területén:  4,3 – 10,0 m. 
 
A terület geológiai adottságaiból fakadóan az ásványvagyon külfejtéses technológiával kerül 
lefejtésre. A bányászati tevékenységet száraz, valamint víz alatti kotrási eljárásokkal végezzük, 
illetve tervezzük végezni önjáró típusú berendezésekkel. Ennek fázisai a következők: 
 humusz lefedés 
 agyagos, kőzetlisztes képződmények termelése; száraz (talajvízszint feletti) szinti 

kavicstermelés (esetleg együttesen) 
 víz alóli kavicstermelés 
 tájrendezés  



 

 

A termelési technológia során a termelés üteméhez, a termelési tervhez igazodóan kerül 
letakarításra a humuszos feltalaj, homlokrakodó segítségével. A nem értékesíthető humuszt 
humusz depónián helyezzük el. Ezek a bányatelek határpilléreinek védősávjain, illetve a 
bányatelektől D-re a Szihalom 0214/10, illetve a 0218/8 hrsz.-ú területeken találhatóak. 
 
A talajréteg és a kavicsréteg között található a kőzetlisztes anyag, aminek a kitermelése száraz 
szinten homlokrakodóval vagy mélyásó szerelékes kotróval történik, közvetlenül szállító 
gépjárműre rakva. Átlagos vastagsága a bányatelek módosítási területen 0,9 m. 
 
A száraz szinti kavics, kavicsos homok kitermelés homlokrakodóval vagy forgó-felsővázas 
hidraulikus kotróval történik, közvetlenül szállító gépjárműre rakva. Átlagos vastagsága a 
bányatelek módosítási területen 3,1 m. Az agyagos kőzetlisztes képződmények és a száraz szinti 
kavics kitermelése – a megrendelői igénye szerint - együttesen, egy szeletben is történhet. 
 
Víz alóli kavics és kavicsos homok kitermelés alsó síkját közelítőleg a bányatelken a nem 
műrevalónak minősített homokos, kőzetlisztes összlet réteghatára, a bányatelek módosítás 
területén (az ezzel lényegében azonos) produktív kavicsos homok összlet feküszintje adja meg. 
Átlagos vastagsága a bányatelek módosítási területen 2,6 m. A kotrási szelet vastagsága: 0,0 – 
8,7 m. 
 
A kavics és kavicsos homok  jövesztése forgó-felsővázas hidraulikus kotróval történik.  
 
Víz alatti kotrás termelvénye a partvonallal párhuzamosan kerül depózásra. A vízleadás 
időtartamának biztosításához a szezonális készletszint folyamatos mértéke legalább 5000 m3 kell 
legyen. A víz alatti kotrás maximális rézsűszöge: 27°. 
  



 

 

 
A művelés során folyamatosan végezzük a tájrendezést. A kialakuló bányatavak horgászati célú 
hasznosítását tervezzük.  
 
A bánya területén a mobil gépek karbantartását, nagyobb javításait nem végezzük, ez megfelelő 
szervizekben történik. 
 
A napi munkavégzés (a bányászati tevékenység végzése) kb. 200 napon át folyik a nappali 
napszakban, 07-17 óráig, az ásványi anyag kiadása ugyancsak 07-17 óráig tart. 
 
A bánya hasznosítható nyersanyagai alapvetően földművek építésénél kerülnek felhasználásra, 
ahol a téli időjárásban minőségi munka nem végezhető. A kitermelés és a kiszállítás tervezett 
szüneteltetése a téli időszakok, ami az időjárás függvényében kis mértékben változhat. 
 
 
A terület korábbi bányászati tevékenységgel érintett. A módosított bányatelek domborzata 
eredetileg alapvetően sík. A térszín magassága a bányászati tevékenység megkezdése előtt 
112,6– 116,3 mBf közötti volt. Mélyebb helyzetű a bányatelek módosítás területének D-i része. 
Jelenleg a bányateleken kívül, ahhoz D-ről csatlakozó Szihalom 0214/10 és 0218/8 hrsz.-ú 
ingatlanokon humusz depónia található. 2020. januárjáig a bányatelek ÉK-i felében egy bányató 
alakult ki, melynek területe 17,3 ha, legalacsonyabb fenékszintje 104,7 mBf, azaz 5,0 m. A 
bányatelek DNy-i felében eddig az időpontig, egy, a alapvetően talajvízszint feletti fenékszintű 
bányagödör jött létre, néhány, bányatónak nem nevezhető vízállásos területrésszel. Azóta, a 
hatástanulmány készítésének időpontjáig a bányatelek DNy-i oldalán is létrejött egy bányató. 
  



 

 

 
 
 
Újrahasznosítási célként horgásztó kialakítását fogadta el a Miskolci Bányakapitányság 
tájrendezési tervet jóváhagyó 9393/2003. sz. határozatával ( 
 
A hasznosítási végcél egy 64 ha-os horgásztó kialakítása. Legnagyobb mélysége - a vízállástól 
függően - 8 – 10 m lesz. A tájrendezési terv szerint a bányató megfelelő tájbaillesztése miatt 
célszerű a rézsű él mellett megmaradó 5 m-es védősáv fasorral történő betelepítése. 
 
 
A közeljövőben az üzemtér a módosított bányatelek területére kerül áthelyezésre a Szihalom 
0218/7 hrsz.-ú ingatlanra (továbbiakban: új üzemtér). Várhatóan 2020. októberében vagy 
novemberében kialakításra és körbekerítésre kerül a terület. Az új üzemtér létesítményei a 
tervek szerint 2021. januárjában lesznek telepítve. 
 
 
A géppark a következő:  
 2 db homlokrakodó (kotró-rakodó) (Száraz szinti termelés, humusz letakarítás, rakodás) 
 2 db lánctalpas forgó-felsővázas hidraulikus kotró (víz alóli kavics, kavicsos homok kitermelés) 
 1 db tehergépkocsi (belső szállítás) 

- DAF XF105 
  



 

 

 
A szállítás aSzihalom 0217 hrsz.-ú földúton, - a bányatelek bővítés területének termelésbe 
vonása után - a Szihalom 0218/4 hrsz.-ú úton a 3. sz. főútig, majd onnan a forgalom  
 kb. 90 %-ban a 3. sz. főúton Füzesabony irányában, lakott terület érintése nélkül,  
 kb. 10 %-ban a 3. sz. főúton Szihalom irányában  
oszlik meg. A kiszállítás érintheti az új üzemteret is, illetve folyhat az új üzemtér és a Szihalom 
0217 hrsz.-ú földút között kialakított ideiglenes úton is. 
 
A kiszállítás munkanapokon 7 – 17 óra között történik. 
 
A termelvény szállítás, és rakomány nélkül a bányához való visszaérkezés 375 tehergépkocsi/nap 
maximális teherautó forgalmat igényel, ami 
 Füzesabony irányában: 337 tehergépkocsi/nap; 
 Szihalom irányában: 38 tehergépkocsi/nap 
maximális teherautó forgalom. 
 
A foglalkoztatottak a bányát személygépkocsikkal közelítik meg. Ebből következik, hogy a 
tevékenység személyszállítási vonatkozása elhanyagolható. 
  



 

 

2. A HATÓTÉNYEZŐK ÉS A HATÁSTERÜLETEK  
 
A bánya működtetése és felhagyása során számbavehető munkafázisok okozta környezeti 
hatásokat és az azokból származtatható hatótényezőket a 76. táblázatban foglaltuk össze. A 
hatásterület Szihalom, Füzesabony és Maklár talapülések külterületét érinti. 
 

3. táblázat. A hatótényezők bemutatása 
 
Környezeti hatások 

 
Hatótényezők 

Hatásviselő környezeti elemek 
levegő felszíni 

víz 
felszín 

alatti víz 
föld élővilág ember művi 

környezet 
Bányászat          
humuszmentés gépi  - területhasználat változás     + +  
földmunkával,  - élőhelyek megszűntetése     +   
deponálás - termelőföld megszűntetése    +  +  
 - szennyezőanyagok 

kibocsátása 
+  + +  +  

 - zajkibocsátás       +  
ásványi nyersanyag  - beavatkozás a földtani 

közegbe 
   +    

és fedő meddő - ásványvagyon csökkenés    +    
kitermelés gépi - bányató létesítés  + +  + +  
jövesztéssel, rakodás - szennyezőanyagok 

kibocsájtása 
+ + + +  +  

 - zajkibocsájtás      +  
Szállítás – üres és  - szennyezőanyagok 

kibocsájtása 
+   +  +  

rakott gépkocsik  - zajkibocsájtás      +  
forgalma         
Tájrendezés         
gépi földmunka - szennyezőanyagok 

kibocsátása 
+  + +  +  

 - zajkibocsátás      +  
növénytelepítés - élőhely létesítés     + +  
terület hasznosítás - terület használat változás   +   + +  

 



 

 

2.1. Működési fázis (bányászat, szállítás) hatásfolyamatai 
 
Ebben a fázisban a humusz letakarítása és deponálása; a száraz szinti és a víz alatti kitermelés, 
az osztályozás, a szállítás és a tájrendezés történik.  
 
- Területhasználat változás  
Végleges területhasználat változás következik be a módosított bányatelek művelésre tervezett 
területén. A kérdéses földterületek jelenleg szántó, legelő területhasználatúak. Ezek hamarosan 
bányaterületté változnak. 
 
- Élőhelyek megszűnése, új élőhelyek kialakulása 
A humusz letakarítással a művelésre tervezett területen az itteni élőhelyek fokozatosan 
megszűnnek. A humusz és meddő letakarítás után, illetve a száraz szint kitermelését követően 
kialakult felszíneken nyílt kőzetfelszínen pionír szukcesszió indul meg, amely az első időszakban 
főleg gyomfajok megjelenésével történik. Ez az állapot csupán átmeneti  időszak, mivel a 
bányaművelés folyamatosan lefejti ezeket a felszíneket. 
 
Az ásványi nyersanyagok kitermelése során bányagödör keletkezik, amelyet talajvíz tölt fel, ezzel 
új vizes élőhely un. bányató jön létre. A kitermelés során folyamatosan új nyílt felszínek 
keletkeznek, ezeken átmenetileg megindul a növény és állatvilág megtelepedése, azonban 
nagyobb arányú borítás csak az éveken keresztül bolygatatlan területeken alakul ki a pionír flóra 
természetes és gyomfajaiból.  
 
A kitermelt anyag deponálására használt területek élővilága elpusztul, az elszállítás után a 
területen újra megindul a növényesedés. Ez lehet ciklikus, párhuzamosan a használatbavételi 
periódusokkal.  
  



 

 

- Termőföld megszüntetése, humusz felhasználás 
 
Az átlagos humusz vastagság 0,2 – 2,2 m. A kitermelést a humusz letakarítása előzi meg. A 
termelés előre haladtával legalább 15 - 20 m-es előretartással kell a letakarítást elvégezni. 
 
A letermelt humuszt depónián helyezik el, amit a bányaműveletek befejezése után a 
tájrendezéshez használnak fel (a bányató vízfelszín feletti rézsűjére terítik), depónián helyezik el, 
vagy más területek feltöltésére használják.. 
 
- Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás 
 
Ezek a tényezők a 2.6.3. pontban ismertetett gépek működtetésének a következményei. A 
hatások időtartamát és nagyságát külön és részletesen kell vizsgálnunk az egyes 
munkafolyamatokat (letakarítás, kitermelés, belső szállítás stb.) végző gépcsoportoknál. 
 
A szállítás levegőszennyező anyagok és zaj kibocsátásával jár, amely a szállítási útvonalak 
szomszédságában hat. 
 
- Földtani közegbe történő beavatkozás 
 
Az ásványi nyersanyagok és a fedő meddő kitermelése a földtani közeg anyagainak jelentős 
megmozgatásával jár. 
 
- Ásványvagyon csökkenés 
 
A kitermelés az ásványvagyon in situ mennyiségének csökkenését eredményezi. 
  



 

 

 
 
 

- Bányató létesítés 
 
A víz alatti kitermeléssel párhuzamosan a bányató egyre nagyobb területűvé válik. Legnagyobb 
mélysége a vízállástól függően 8- 10 m-t. 
 
- Vízkivétel, vízvisszabocsátás, vízszennyezés 
 
Vízkivétel a bányatóból továbbra sem lesz. A bányató partján üzemelő gépek a bányatavat 
potenciálisan szennyeződéssel veszélyeztethetik. 
 
  



 

 

3.2. Felhagyási fázis (tájrendezés) hatásfolyamatai  
 
Már a bányaművelés során az egyes felhagyott partszakaszok tájrendezését el kell végezni. A 
bányaművelés befejezésével a teljes bánya tájrendezése megtörténik. 
 
- Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás 
 
Ezek a tényezők a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok működtetésének a következményei. 
A hatások időtartamát és nagyságát külön és részletesen kell vizsgálnunk az egyes 
munkafolyamatokat végző gépcsoportoknál. 
 
- Élőhely létesítés 
 
A bányaművelés hatásának maradandó megnyilvánulása a visszamaradt bányató. Ez új vizes 
élőhely, amely az eredeti körülményekhez képest egészen más életfeltételeket biztosít, 
lehetőséget teremtve állóvízi fajok megtelepedésére is.  
 
A part, illetve szegély területek jellegét a művelés felhagyása után alkalmazott rekultivációs 
tevékenységek határozzák meg, amit a későbbiekben a használat módja erőteljesen befolyásol.  
 
A visszamaradt bányatavak ökológiai szempontból fiatal, labilis képződmények, amelyekben 
pionír szukcesszió játszódik le. A tóval szemben érvényesülő humán hatások erőssége és jellege 
döntően befolyásolja, hogy milyen fejlődési folyamatot követ majd a tó. Ez ideális esetben lehet 
hosszantartó oligotróf állapot, de lehet gyors eutrofizációs periódus is algás vagy hinaras 
vegetációval.  
 
A bányatavak horgászati felhasználását tervezzük. 



 

 

 
3. ábra. A hatásterületek kiterjedése környezeti elemenként  



 

 

3. A HATÁSFOLYAMATOK ÉS A HATÁSTERÜLETEK, VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, 
KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA  
 
3.1. Földtani közeg 
 
3.1.1. Üzemeltetés, szállítás 
 
Kitermelés 
A bányatelken a bányászati tevékenység 2000. évtől folyik és a jövőben is folyamatosan végezni 
kívánjuk. A kavics kitermelése 2003. áprilisában kezdődött.  A kitermelést a módosítás területén 
legkésőbb 2022-ben szeretnénk megkezdeni. Ennek tényleges kezdési időpontja a hatósági 
engedélyezetési folyamat időigényétől függ, annak befejezése után elkezdődik. 
A bánya tervezett maximális termelési kapacitása összesen: 600 000 m3/év kavics, kavicsos 
homok és agyagos törmelék kitermelésének együttes mennyisége. 
A termelési kapacitásba a bánya összes haszonanyagának éves összes kitermelt mennyiségét 
beleértjük. Ez nem osztható fel az egyes termelni tervezett haszonanyagok termelési 
kapacitásaira, mert azok mennyisége évenként változik.  
Az ásványi nyersanyag kitermelés - technológiától függetlenül - időszakos tevékenység. Téli 
időszakban a termelés leáll.  
A kitermelés után a művelésre tervezett területen a mai tervek szerint 1 db bányató marad 
vissza. A bányató létrejötte visszafordíthatatlan folyamat.  
 
Szennyezés 
A bányászati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a földtani közeget. A fő 
veszélyforrást a termelési folyamatban résztvevő gépek és szállítóeszközök jelentik. Ezek ugyanis 
működésükhöz többféle olajat használnak, ami meghibásodás esetén szennyeződést okozhat. A 
szennyeződés bekövetkeztekor a kárelhárítás módját a későbbiekben mutatjuk be.  



 

 

3.1.2. Tájrendezés 
 
A tájrendezési terv szerint Szihalom II. kavicsbányánál a tájrendezés szorosan összefügg a 
bányászattal, mert a tájrendezési munkák jelentős részét már a bányászati tevékenység során 
kell folyamatosan végrehajtani. Ezek a következők: 
 
Védőtöltés 
 A bánya mezőgazdasági művelésű területen helyezkedik el, ezért a bányászattól függetlenül 

bármely évszakban és napszakban mezőgazdasági munkagépek mozgása feltételezhető. 
 Az 1 m-nél nagyobb mélység pereme mentén vezetett – gépjármű közlekedésére szolgáló – 

utak mentén legalább 0,8 m magas védőtöltést kell létesíteni.] 
 A védőtöltés egyidejűleg a külső csapadékvizet is kizárja a bányából, amivel biztosítjuk 
 külső szennyeződés bejutását a csapadékkal a bányába és a bányatóba 
 a visszamaradó rézsűket megvédjük a kültérről behatoló csapadék áramló közegének 

eróziós munkájától 
 
Humuszelterítés 
 A bányászattal igénybevett területről lekerülő humusz értékesítésre kerül. A nem 

értékesítethető mennyiség a szomszédos mezőgazdasági szántó és a meddő visszatöltési 
területeken lesz elterítve. A bányászat befejezésével humuszdepó nem marad vissza, mert a 
tartósan depózott humusz szervesanyag tartalma elbomlik, és ezáltal humuszként való 
hasznosíthatósági értékét elveszti.” 

 
A tájrendezési tervben szereplő meddővisszatöltés a bányatelken, illetve a módosított 
bányatelken nem volt, illetve várhatóan nem lesz. 



 

 

 



 

 

 
3.2. Felszíni vizek 
 
3.2.1. Üzemeltetés, szállítás 
 
Kitermelés 
 
A kitermelés a bányató jelenlegi méretét meg fogja növelni, amely maximális kiterjedésében kb. 
64 ha lesz. A bányatavak maximális depressziója – mint később látni fogjuk – legfeljebb 0,25 m 
lesz a tavak közvetlen szomszédságában. Ez a legközelebbi felszíni vízfolyásokra nem lesz 
kimutatható hatással, mivel a Eger-csatorna meder feneke kb. a 113 mBf szinten van, míg a 
medret befoglaló kőzetlisztes agyagos fedő összlet feküszintje 111,5 – 114,0 mBf közötti. Így a 
bányatelek mellett az Eger-csatorna  
 nagyobb részt teljes szelvényében ebben a kis szivárgási tényezőjű (1x10-10 - 2x10-7 m/s. 

képződményben van; illetve 
 mederfeneke jóval magasabban helyezkedik el az elmúlt időszak átlagosnak vett (109,75 mBf) 

talajvízszintjénél.  
 

Ezért a bányató okozta minimális depresszió a kis szivárgási tényezőjű összleten keresztül a 
csatornából csak észrevehetetlen mértékű elszivárgást válthat ki. Ahol a meder a jó szivárgási 
tényezőjű, a minimális depresszió az elszivárgást elhanyagolható mértékben növelheti. 
 
  



 

 

Szennyezés 
 
A bányászati tevékenység a felszíni vizeket közvetlenül szennyezéssel nem veszélyezteti, mivel 
közvetlen kapcsolat hiányában az esetlegesen a bányatóba kerülő szennyeződések a vízfelszínen 
elfolyva nem juthatnak el más felszíni vízfolyásokba.  
 
A bányatóba kerülő szennyeződések a talajvizen keresztül nem juthatnak a felszíni vizekbe, mivel 
a Eger-csatorna medrét befoglaló feddő meddő összlet feküszintje általában a meder 
mélypontja alatt van, illetve mederfeneke jóval magasabban helyezkedik el az elmúlt időszak 
átlagosnak vett (109,75 mBf) talajvízszintjénél. 
 
Azok az esetleges szennyeződések, melyek a bányató partján kerülhetnek a talajfelszínre, 
szintén nem juthatnak el a felszíni vizekbe a talaj és a földtani közegre gyakorolt hatások 
fejezetében tárgyaltak miatt (nagy biztonsággal, gyorsan felszedhető, könnyen lokalizálható és 
nehezen transzportálódó hulladékok, szennyeződések lévén). 
 
A bányatóból, illetve a bányató partjáról szennyeződések más felszíni vizekbe csak árvízi elöntés 
útján kerülhetnének, aminek lehetősége kizárt. 
 
A Szihalom II. és - a szintén a talajvíz monitoring rendszerben tartozó - Szihalom I. bányatavak 
vízkémiai paraméterei alapján megállapítható, hogy egyes minták nitrát, valamint szórványosan 
az ammónium és a pH értékei nem elégítették ki az állóvizekre vonatkozó vízminőségi 
határértékeket. A bányászati tevékenység véleményünk szerint nem eredményezheti ezen 
összetevők határérték túllépését, valószínűsíthetően mindez a tavak mellett lévő szántóföldek 
művelése során a talaj tápanyagutánpótlására alkalmazott műtrágyák terheléséből adódhat. 
  



 

 

 
 
 
3.2.2. Tájrendezés 
 
A tájrendezés után a felszíni vizek állapotában bányaművelés során kialakult állapothoz képest 
újabb változás nem várható. 
 
  



 

 

3.3. Felszín alatti vizek 
 
3.3.1. Üzemeltetés, szállítás 
 
Kitermelés 
A termelés eredményeként kialakuló bányatóból bányászattal összefüggő vízkivétel nem 
történik. A kavics, kavicsos homok deponálása során a kavicsmezőbe visszaszivárgó víz 
mennyisége a kaviccsal együtt kiemelt vízmennyiségnél – az elcsöpögés, elfolyás, párolgás miatt 
– valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolható mértékű, tehát gyakorlatilag nem járul hozzá a 
bányatavak depressziójához. 
 
A dolgozók vízellátása ivóvíz helyszínre szállításával kerül megoldásra. 
 
A bányató kialakításával – a csapadék és párolgás arányának megváltoztatásával, illetve a 
kitermelt haszonanyag helyére beáramló vízmennyiség térkitöltő hatásával – a talajvíz 
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a bányató szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehát 
a bányagödörben a talajvízszint depressziója jön létre. Ezen depresszió mértéke folyamatosan 
változik, a lefejtési ütem (termelési kapacitás) és a lefejtett terület nagyságának függvényében.  
 
Tehát a maximális termelési kapacitással számolva 
 a bányató jelenleg 25 cm depressziót okoz, a távolhatás a bányató partjától 436 m. 
 a bányatelek produktív összlet feküjéig történő leművelésekor a bányató 21 cm depressziót 

okoz, a távolhatás a bányató partjától 420 m. 
 a módosított bányatelek produktív összlet feküjéig történő leművelésekor a bányató 24 cm 

depressziót okoz, a távolhatás a bányató partjától 418 m. 
  



 

 

 
 
 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy  
 a bányató körül viszonylag jelentős kiterjedésű hatásterület (depressziós tölcsér) alakul ki, 

viszont a kavics és kavicsos homok összlet jó transzmisszibilitási tényezője miatt a kialakult 
depresszió mértéke minimális lesz, tehát maga a párolgási veszteségből és a kitermelésből 
adódó hatás szinte jelentéktelen mértékű. Ez a megállapítás egybevág más kavicsbánya tavak 
monitoringozásaiból megismert eredményekkel. 

 a bányató területének növekedésével a depresszió csökken. 
 
A felszín alatti vizekben a hatásterületet a bányató által a talajvízben okozott nyomásállapot 
csökkenés (távolhatás) területével tekintjük egybeesőnek:  
 a jelenlegi bányató partvonalától 436 m-ig,  
 a jelenlegi bányatelek leművelésekor létrejövő bányató partvonalától 420 m-ig és  
 a módosított bányatelken létrejövő bányató partvonalától 418 m-ig  
tartó területek úniója. A hatásterületet a 7. ábrán mutatjuk be.  
  



 

 

Szennyezés 
 
A bányató hatása 
 
A bányászati tevékenység a felszín alatti vizeket - elsősorban a talajvizeket - elvileg szennyezéssel 
veszélyeztetheti. A szennyeződések felszín alatti vízbe kerülésének lehetséges eseteit a Heves 
Megyei Kormányhivatal HE-02/KVTO/02177-10/2018. sz. határozatával elfogadott „Szihalom II. - 
kavics" védőnevű bányatelek „Töviski" kavicsbánya vízminőségi kárelhárítási üzemi terv 2. számú 
felülvizsgálat” alapján mutatjuk be. Eszerint: 
 
Üzemanyag, olaj talajra történő elcsöpögése, kifolyása 
Olajelfolyás, csöpögés fordulhat elő a bányaterületen alkalmazott gépek üzemzavara, 
meghibásodása esetén. 
A szennyezés ilyenkor a fedő talajrétegen keresztül közvetetten veszélyezteti a talajvizet. Ilyen 
rendkívüli eset lehet, ha az üzemben alkalmazott kotrógép, rakodó vagy a szállítást végző 
gépjárművek üzemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazó része előre nem látható okból 
megsérül és az olaj a talajra kerül, ott szétfolyik. 
  



 

 

 
A bányató partján üzemelő gépekből történő üzemanyag, olaj elcsöpögése, kifolyása  
Előzőnél veszélyesebb, és nehezebben kezelhető az eset, ha a gépek, szállító járművek olyan 
területen dolgoznak, ahol a művelési terület már vízzel töltődött, illetve ahol kialakult bányató 
partján üzemelő gépekből történik az üzemanyag, olaj elcsöpögése, kifolyása. 
 
Ez esetben közvetlen veszélyeztetett már a bányató vize is, azon keresztül pedig a 
kavicsteraszban tárolt talajvíz. 
 
Ilyenkor elsősorban a bányató védelmét kell előtérbe helyezni, mivel a bányató vize közvetlen 
kapcsolatban van a kavicsteraszban tárolt talajvízzel. 
 
Ilyen rendkívüli eset lehet például, ha a vízparton dolgozó kotrógép, rakodó vagy a szállítást 
végző gépjárművek üzemanyagot, vagy egyéb olajat tartalmazó része előre nem látható okból 
megsérül és az olaj a tó partján szétfolyik. 
 
A bányató felszínére jutó olajszennyezés 
 
A bányató közvetlen vízpartján dolgozó gépek, berendezések (parti kotró, rakodó) 
meghibásodása közvetlen a bányató szennyezését is okozhatja. Az üzemanyagtartályukban lévő 
üzemanyag, a hajtóműveikben lévő hidraulikai olaj megrongálódásuk esetén közvetlen a vizet is 
szennyezheti. 
  



 

 

 
Kotrógép, rakodógép, szállító jármű vízbe borulása 
 
Ha a kotrógép, rakodógép a bányató partvonalát veszélyes mértékben megközelíti, leomolhat 
alatta a part, a gép becsúszhat, beborulhat. Ezekben az esetekben a gép üzemanyaga a tankból 
kiszivároghat és a vizet annak felszínén szétterülve közvetlen elszennyezheti. 
 
A bányató és a vele közvetlen kapcsolatban lévő talajvíz elszennyeződését a tófelszínen történő 
kárelhárítással meg kell akadályozni. 
 
A felszíni, felszín alatti vízkészletek elszennyeződésének megakadályozásához a bányaüzem 
területén a környezetbe került, elcsöpögő, kifolyó kenő-, és üzemanyagokat lehetőség szerint 
azonnal össze kell gyűjteni-, szedni, fel kell itatni. A bányaüzem területén esetlegesen 
bekövetkező káreseményekhez igazodó lokalizációs anyagok kerülnek tárolásra. 
 
A bányaüzem működése óta eltelt időtartam alatt olyan havária helyzet nem alakult ki, amely 
során szennyező anyag került volna a környezetbe. 
  



 

 

 
 
 
A bányatavakat és a talajvizet érő hatások mérésére, elemzésére a bányatelken és 
környezetében talajvíz-monitoring rendszer működik, mely 5 db figyelő kútból áll, valamint a 
Szihalom I. és Szihalom II. bányató vizsgálata is részét képezi.  
 
A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy egyes minták nitrát, valamint 
szórványosan az ammónium, foszfát és TPH értékei nem elégítették ki a felszín alatti vízre 
vonatkozó vízminőségi határértékeket. A TPH-koncentráció (az 52 elvégzett vizsgálatból) 4 
vizsgálatban emelkedett a vonatkozó határérték fölé, ami teljesen elszórt és véletlenszerű 
szennyeződésre utal. A többi paraméterre vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy a bányászati 
tevékenység nem eredményezheti ezen tényezők határérték túllépését, valószínűsíthetően 
mindez a tavak mellett lévő szántóföldek művelése során a talaj tápanyagutánpótlására 
alkalmazott mútrágyák terheléséből adódhat. 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a vizsgált tevékenység nincs érzékelhető hatással a felszín 
alatti vizek, a vízkészletek minőségére, állapotára. 
 
A bányaüzemben, amint korábban bemutattuk, nem történik szennyvízbevezetés. 
  



 

 

 
 
3.3.2. Tájrendezés 
 
A tájrendezés után a felszín alatti vizek állapotában bányaművelés során kialakult állapothoz 
képest újabb változás nem várható. 
 
  



 

 

3.4. Talaj 
 
3.4.1. Üzemeltetés, szállítás 
 
Kitermelés 
 
A haszonanyag kitermeléséhez a humuszt el kell távolítani.  
 
A termelési technológia során a termelés üteméhez, a termelési tervhez igazodóan kerül 
eltávolításra a humuszos feltalaj, homlokrakodó segítségével, amit a talajvédelmi és 
humuszmentési tervek szerint kell végezni. 
 
A nem értékesíthető humuszt humusz depónián helyezik el. Ezek a bányatelek határpilléreinek 
védősávjain, illetve a bányatelektől D-re a Szihalom 0214/10, illetve 0218/8 hrsz.-ú területkeen 
találhatóak. 
 
A humusz lefedés várható maximális mennyisége 30 000 m3/év. 
 
Szennyezés 
 
A bányászati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a földtani közeget. A fő 
veszélyforrást a termelési folyamatban résztvevő gépek és szállítóeszközök jelentik. Ezek ugyanis 
működésükhöz többféle olajat használnak, ami meghibásodás esetén szennyeződést okozhat. A 
szennyeződés bekövetkeztekor a kárelhárítás módját 4.3.3.1. pontban mutatjuk be. 
 
 



 

 

 
 
3.4.2. Tájrendezés 
 
A bányászattal igénybevett területről lekerülő humusz értékesítésre kerül. A nem értékesíthető 
humuszt humusz depónián helyezik el. A humuszos feltalajt a tájrendezési munkák során 
hasznosítják, amelyre vonatkozóan a bánya talajvédelmi tervekkel rendelkezik. A nem 
értékesítethető mennyiség a szomszédos mezőgazdasági szántó területeken lesz elterítve. 
 
A munkálatok során a tó körüli tereprendezés végrehajtása és a vízszint feletti szárazrézsű 
kialakítása után kerül sor a műveletekkel érintett partrészek humuszfedésére, majd a biológiai 
rekultivációra. 

 
A tájrendezési munkák befejezése a terület teljes kitermelése után történhet meg, a 
bányabezárás műszaki tervében foglaltak szerint. 
 
 
  



 

 

 
3.5. Élővilág 
 
A tervezési terület nem része sem helyi sem országos jelentőségű védett természeti területnek, 
a közelben nem találhatók ex lege védett területek és Natura 2000 területek sem. A módosított 
bányatelektől K-re lévő Eger-patak a Nemzeti Ökológiai Hálózat része, mint ökológiai folyosó. 
Natura 2000 terület a módosított bányatelektől mintegy 4 km-re délre található (Hevesi-sík-
HUBN10004). 
 
A kavicsbánya működése a meglévő élőhelyeket már nagymértékben nem alakítja át. A régóta 
területen zajló szántóföldi művelés és a közelmúltban elkezdett kavicskitermelés az eredeti 
természetes élőhelyet már régen átalakította a módosított bányatelken belül csak másodlagos 
élőhelyek fordulnak elő. A tervezési területről egyaránt hiányoznak a természetes és a 
természetszerű élőhelyek. A bányászattal érintett részeken a nyílt, csupasz, agyagos felszínt 
kedvelő pionírok és a bolygatott élőhelyeken előforduló gyomok jelennek meg. Bár a 
tevékenység drasztikusan megváltoztatja a terület korábbi élővilágát, a regeneráció során ott 
ideiglenesen a jelenleginél gazdagabb élőhelyek alakultak ki (nádas parti vegetáció). Ezek 
azonban csak kisebb foltokban találhatók, tekintettel arra, hogy a sekély parti sáv a mély 
művelés miatt csak egy-két méter szélességű A bányászat során létrejövő nyílt vízfelületek 
szaporodóhelyül szolgálnak az itt található kétéltű fajoknak, míg a vonuló vízimadaraknak 
pihenőhelyet nyújtanak. A bányászat után kialakult tavakban hínárnövényzet, a sekély, 
időszakosan kiszáradó részeken pionír iszapnövényzet jelenik majd meg. Ha a módosított 
bányatelek a művelés után nem válik szemétlerakóvá, akkor a ruderális gyomnövényzet helyett 
a természetes zavarástűrők és egyes specialista fajok is megjelenhetnek. A bányászat folytatása 
során a korábbi művelt területhez hasonló hasonló élőhelyek kialakulása várható a területen.  
  



 

 

3.6. Levegő 
 
A környezetet érő hatások levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jelentősek.  
A művelés, depók és szállítás hatásainak hatásterülete minimálisan érintkezik egymással, nincs a 
hatásterületek között lényegi átfedés, vagyis nincs olyan terület, ahol a hatások jelentősen 
összegződnének.  
A művelés során a meghatározó a szálló por koncentrációja, amely a letakarításból, rakodásból 
és a depók porkibocsátásából adódik. A munkagépek és szállítójárművek porkibocsátása a 
legközelebbi lakóháznál elhanyagolhatók. 
Összegzett hatások Szihalom legközelebbi lakóházánál: 
 

Szálló por (PM 10) 
24 órás koncentráció (μg/m3) a tevékenység hatására 

Légszennyező 
anyag 

Művelés, 
rakodás 

Depónia 
0214/10 

Depónia 
0218/8 

Összesen Határérték  Túllépés 

 24 órás koncentráció (μg/m3) [µg/m3] 24 órás 
Szálló por (PM 10) 0,0502 0,0093 0,005613 0,014913 50 - 

24 órás koncentráció (μg/m3) a tevékenység hatására a maximális háttérkoncentrációval együtt 
Légszennyező 

anyag 
Művelés, 
rakodás 

Depónia 
0214/10 

Depónia 
0218/8 

Maximális 
háttér 

koncentráció 

Összesen Határérték  Túllépés 

 24 órás koncentráció (μg/m3) [µg/m3] 24 órás 

Szálló por (PM 10) 0,0502 0,0093 0,005613 19 19,01491
3 

50 - 

Éves koncentráció (μg/m3) a tevékenység hatására 
Légszennyező 

anyag 
Művelés, 
rakodás 

Depónia 
0214/10 

Depónia 
0218/8 

Összesen Határérték  Túllépés 

 Éves koncentráció (μg/m3) [µg/m3] 24 órás 
Szálló por (PM 10) 0,0086 0,001595 0,000962 0,002557 40 - 

 

A tevékenységből adódó szálló por (PM 10) koncentrációja a lakóházaknál elhanyagolható. 
Hatásterületek 



 

 

24 órás koncentráció (μg/m3) hatásterülete a tevékenység hatására 
Légszennyező 

anyag 
Művelés, 
rakodás  

Depónia 
0214/10 

Depónia 
0218/8 

 Távolság (m) 
Szálló por (PM 10) 119 76 45 

 

Gépek égéstermék kibocsátása 
NO2 órás koncentráció a legközelebbi lakóháznál: 

Légszennyező 
anyag 

Művelés, 
rakodás, 

osztályozás 

Határérték  Túllépés 

 μg/m3 
NO2 órás 

koncentráció 
0,0213 100 - 

NO2 órás koncentráció a legközelebbi lakóháznál a tevékenység hatására a maximális 
háttérkoncentrációval együtt 

Légszennyező 
anyag 

Művelés, 
rakodás 

Maximális 
háttér 

koncentráció 

Összesen Határérték  Túllépés 

 μg/m3 
NO2 órás 

koncentráció 
0,0350 27 27,0350 100 - 

 

A tevékenységből adódó égéstermékek koncentrácója a lakóházaknál elhanyagolható.  
 

Hatásterület 
Légszennyező 

anyag 
Művelés, 
rakodás, 

osztályozás 
 Távolság 

(m) 
NO2 órás 85 
 
 



 

 

 
Szállítás hatása 
A szállítási útvonal mentén kis mértékben nő a hatásterület Füzesabony felé- 4 - 10 m-rel, míg 
Szihalom felé 0 -1 m-rel a bánya szállítási tevékenységének hatására. 
 
Összességében elmondható, hogy a kitermelés és a szállítás kis mértékben növeli az 
üvegházhatású gázok képződését, a területhasználat változása is (a növényzet csökkenése) 
általában kedvezőtlen hatást okoz. 
 
  



 

 

 
3.7. Zaj 
 
A zajviszonyokat számítással határoztuk meg A bányatelek határához legközelebb lévő védendő 
falusias lakóterület, Szihalom belterülete légvonalban 1484 m- található. Ehhez közelebb van a 
legközelebbi védendő gazdasági terület 891 m-re. 
 
A bányászati tevékenység során zajhatással jár a letakarítás, kitermelés, tájrendezéss és a 
kitermelt nyersanyag kiszállítása. A bánya a nappali időszakban termel. 
 
Megállapítottuk, hogy legfeljebb 600 000 m3/év termelési kapacitással végzett bányászati 
tevékenység során  
  a falusias lakóterület módosított bányatelekhez legközelebbi pontján fellépő legnagyobb 

hangnyomásszint, a legkedvezőtlenebb esetben is 35,1 dB, ami kielégíti az előírt LTH = 50 dB, 
zajterhelési határértéket. 

 a gazdasági terület módosított bányatelekhez legközelebbi pontján fellépő legnagyobb 
hangnyomásszint, a legkedvezőtlenebb esetben is 40,7 dB, ami kielégíti az előírt LTH = 60 dB, 
zajterhelési határértéket. 

 
Megállapítottuk, hogy a közlekedéstől származó zajterhelés, mind 2019. évben mind a 
maximális termelési kapacitáshoz tartozó szállítással megnövelt esetben Szihalom község 
belterületén teljesíti a zajterhelési határértékeket. A maximális termelési kapacitáshoz tartozó 
szállítás esetén 0,1 dB-lel növekszik a hangnyomásszint. 
 
  



 

 

3.8. Örökségvédelem 
 

Hatástanulmányunkban elvégeztük az alábbi, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
BO/15/1992-20/2019. iktatószámú kutatási műszaki üzemi tervet engedélyező határozata 11. 
pontjában meghatározott vizsgálatokat. Így a Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1.) 2019. 
novemberében elkészítette a „Örökségvédem hatástanulmány Szihalom-II kavics beruházási 
terület” című összeállítását. Ebben az alábbi javaslatot tette: 
 

„Mivel a beruházással érintett 32,8 hektáros területet sűrű növényzet borította, így 
mindenképpen javasolnánk egy kora tavaszi terepbejárást is a lelőhely kiterjedésének további 
pontosítása érdekében. 

Az eddig begyűjtött adatok alapján ezen a 32,8 hektáros területen egy kb. 2,1 ha nagyságú 
lelőhelyrészt sikerült lokalizálnunk a beruházási terület keleti sarkában. Kiterjedése a felszíni 
leletszóródás által került meghatározásra. Mivel a terepbejárást csak a ritkán előforduló, 
növényzet által nem fedett kisméretű részeken tudtuk elvégezni, így feltételezhető, hogy a 
lelőhely kiterjedése jóval nagyobb. Ezért javasolt a terepbejárás megismétlése olyan 
időszakban, amikor a vetemény még nem nőtt ki és látható a földfelszín, azonban a régészeti 
terület pontos fedettségét kizárólag a gépi humuszolás után lehet teljes mértékben 
meghatározni.” 
„A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. új, 32,8 hektáros beruházási területén egy régészetileg 
érintett területen kíván feltehetően földmunkával járó beruházást megvalósítani. Ezek alapján 
megállapítható, hogy az érintett területen legalább egy, kisebb kiterjedésű őskori és/vagy 
népvándorlás kori lelőhely található. 
A régészeti lelőhellyel biztosan érintett, a Szihalom - Töviski-dűlő területe összesen kb. 2,1 
hektár kiterjedésűre becsülhető, de ennél minden bizonnyal nagyobb lehet. 
A beruházás földmunkái előtt a lelőhellyel fedett területen megelőző régészeti feltárás 
szükséges, a területen tervezett gépi földmunkához pedig régészeti szakfelügyeletet érdemes 
elrendelni.”  



 

 

 
 
 
A Dobó István Vármúzeum 2020 augusztus 3-án megismételt terepbejárás eredményeit a 
»Régészeti terepbejárási jelentés Kiegészítés a 2019-es „Szihalom-II kavics” beruházási 
területhez készült örökségvédelmi hatástanulmányhoz« című összeállításában (4. melléklet) 
foglalta össze. Ebben megállapítja: 
 

„A kutatás eredményeként a tavaly meghatározott lelőhely poligonját finomítani tudtuk. A 
régészeti leletek elhelyezkedései alapján bemért pontjainknak köszönhetően a tavaly 
meghatározott Füzesabony - Töviski-dűlő lelőhely 21600 m2 kiterjedésű területe jóval 
megnövekedett, 75680,648 m2-el bővült, délnyugati irányba. Az így összesen      97280,648 m2 

kiterjedésű lelőhely a beruházási terület csaknem teljes déli felét érinti.” 
 
Jelezni szeretnénk, hogy a bányatelek módosítás területén kimutatott Szihalom-Töviski-dűlő 
régészeti lelőhelyen hosszabb távon megelőző régészeti feltárást tervezzünk, amit a humusz 
lefedés előtt kívánunk elvégezni.  
 
  



 

 

 
3.9. Tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása 
 
A terhelés hatására a tájpotenciál a következőképpen változik: 
 megsemmisül: a talajpotenciál, beépítési potenciál; 
 megsemmisül, de tényleges erőforrássá válik: ásványvagyon potenciál; 
 megsemmisülés után a jelenleginél magasabb lesz: a biológiai potenciál; 
 kissé növekszik: vízpotenciál, éghajlati potenciál; 
 összességében növekszik: tájképi potenciál; 
 növekszik: rekreációs potenciál. 
 
Mivel az ásványvagyon potenciál tényleges erőforrássá válása nem történhet másként, mint 
némelyik potenciál csökkenésével, az összegzett tájpotenciált kell vizsgálnunk. A fentiek alapján 
– bár a változásokat nem számszerűsítettük – megállapítható, hogy az összesített tájpotenciál 
nem csökken, esetleg kis mértékben növekszik.  
 
Tehát a bányaművelés terhelő hatása tájvédelmi szempontból összességében kis mértékben 
pozítív. 
 
A Borsodi-Mezőség kistáj képéhez ma már egyre inkább hozzátartoznak a művelés és a 
különböző fázisaiban levő bányatavak. Így véleményünk szerint a táj egységességét már nem 
rontják a – természetesen tájrendezett és rekultivált – újonnan létesülő bányatavak. A meglevő 
és a jelenleg tervezett bányatavak együttes hozzáadódó hatása kis mértékben pozitívnak 
tekinthető. 
  



 

 

 
4. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTVÁLTOZÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT EMBEREK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁBAN, 
ÉLETMINŐSÉGÉBEN ÉS ÉLETMÓDJÁBAN VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 
 
A kavicsbánya Szihalom község külterületén helyezkedik el. A hatásterület Szihalom, Füzesabony, 
Maklár települések külterületét érinti. 
 
A bányatelek módosítása hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, a 
következő életminőség és életmódbeli változásokat okozza: 
 A bánya művelése mezőgazdasági területeken történik. A szántó művelési ágból a 

bányaművelésre tervezett teljes területét ki kell vonni. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
számát a beruházás elhanyagolható mértékben érinti. 

 A bányászat befejezését követő tájrendezés után a területen bányatavak alakulnak ki, melyek 
horgászati célú hasznosítása tervezett.  

 A bányaműveleteken kívül eső hatásterületeken mezőgazdasági területek találhatók, melyeket 
a bányászat nem korlátoz, zavar. 

 A foglalkoztatott létszám a bányatelek módosítással nem változik, a foglalkoztatás időtartama 
megnő. 

 A beruházásnak egészségkárosító hatása nincs. 
 A településkaraktert nem változtatja meg. 
 Épített környezeti értékek nem semmisülnek meg. 
 A művi környezetre nem gyakorol hatást. 
 A helyi önkormányzat részére a helyi iparűzési adóbevétele hosszabb távon megmarad. 
  



 

 

 
5. A KÖRNYEZET ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG VÉDELMÉRE FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
A Heves Megyei Kormányhivatal HE-02/KVTO/ 00013-30/2018. iktatószámú környezetvédelmi 
engedélyében előírta a bányászati tevékenység végzésének feltételeit. Ezeket a bánya jövőbeni 
működése során is be kell tartani, annak ellenére, hogy a módosított bányatelek horizontális 
irányban bővül, és új haszonanyagot is kimutattunk a területén. Ezekkel az intézkedésekkel a 
várható környezeti terhelést csökkenteni lehet.  
 
Általános előírások 
 
A leművelés terv- és jogszerűségét biztosítani kell. Az ásványi nyersanyag készletek leművelése, 
a bányászati tevékenység - beleértve a művelési terület lefedését is - csak jogerős 
környezetvédelmi engedély, valamint a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban 
előírtaknak megfelelően (beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is) folytatható. 
 
Az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről a Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztályát minden esetben tájékoztatni kell szóban (tel.: +36/795-145, +36/30 
749-1324), illetőleg 12 órán belül írásban (telefaxon a 36/795-174 számra és/vagy az 
zoldhatosaq@heves.qov.hu e-mail címre). 
 
Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig 
hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges 
anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. 
  



 

 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdése szerint az üzemi 
kárelhárítási tervet ötévente, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 
összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell 
vizsgálni és a rendelet 1 melléklete szerint elkészített felülvizsgálati dokumentációt elbírálásra 
meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. 
 
A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira 
vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az 
elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és 
felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját. 
 
Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználónak a környezetveszélyeztetés, 
illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés  
 felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti - a területi vízügyi hatóságot 

és a területi vízügyi igazgatóságot, 
 a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. § c)—g) pontja szerinti környezeti elemet érinti - a 

környezetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot haladéktalanul  
köteles tájékoztatni. 
 

Az okozott kárt saját költségen fel kell számolni. 
 

A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót 
kell vezetni. 
 

A rendkívüli események során végzett soron kívüli ellenőrző vizsgálatok eredményeit 
haladéktalanul meg kell küldeni a hatáskörrel rendelkező hatóságnak.  



 

 

A rendkívüli üzemzavarok elhárítását úgy kell végezni, hogy annak során további talaj-, kőzet- és 
vízszennyezés ne következhessen be. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, üzemanyagok 
felfogására, összegyűjtésére olajfelfogó-tálcát kell rendszeresíteni. 
 
A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött 
környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 
alapján köteles biztosítani, hogy a környezet védelmi megbízott, akire a környezetvédelmi 
megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai 
vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő 
környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. (A Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. 
környezetvédelmi megbízottja:  

Mályinkó Zoltán környezetvédelmi szakértő, kamarai nyilv. szám: SZKV-10-0418 
székhely: 3300 Eger, Széchenyi u. 20.) 

 
A „Szihalom II. - kavics” védőnevű bányatelek területéről kitermelt és elszállított haszonanyag 
összes mennyisége éves szinten nem haladhatja meg 1020000 tonna/év, azaz 600000 m3/év 
kavics mennyiséget 
 
A Szihalom I. kavics védőnevű bányaüzembe Szihalom II. kavics bányatelekről osztályozásra 
szállítható termelvény összes mennyisége éves szinten nem haladhatja meg a 102 000 tonna/év, 
azaz 60 000 m3/év kavics mennyiséget. (Osztályozás nem lesz) 
 
Amennyiben a Szihalom I. kavics védőnevű bányaüzem környezetvédelmi működése engedélye 
(hatályos 2018. augusztus 31.) nem kerül meghosszabbításra, úgy 2018. szeptember 1-jétől a  
Szihalom I. kavics védőnevű bányatelken bányászati tevékenység nem végezhető. (A „Szihalom I. 
kavics” védnevű bányatelek törlésre került, a területén bányászati tevékenységet nem végeznek, 
de a Szihalom II. bányaüzem kiszolgálására az üzemtér működik várhatóan 2021. januárjáig.) 



 

 

A bányászati tevékenységet (letakarítás, termelés, hányóképzés, rekultiváció), valamint az 
azokhoz kapcsolódó valamennyi járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a lehető 
legkisebb környezetterheléssel járjanak, környezetszennyezést ne okozzanak. 
 
A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 
gépekkel lehet végezni. Az üzemelő munkagépek olajcsöpögésének megelőzésére fokozott 
figyelmet kell fordítani. 
 
A bánya területén csak - az üzemzavar elhárításához szükséges - a gépek kisjavítása végezhető. 
Nagyjavítások, mosatás csak a bányatelken kívüli szakműhelyekben végezhetők. 
 
Gépek üzemanyag feltöltése, illetve üzemzavar esetén a szükséges kisjavítások során kármentő 
tálcákat kell alkalmazni. 
 
A bánya területén üzemanyag tárolása tilos! Amennyiben üzemi töltőállomás kialakítása válik 
szükségessé, annak létesítését külön engedély beszerzését követően lehet megkezdeni. 
 
A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (kenőanyag, kommunális szennyvíz stb.) telephelyen 
belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú 
létesítményekben lehetséges. 
 
Havária esetén (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés 
stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a 
hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj 
eltávolítását és cseréjét. 
 
A tevékenység során be kell tartani az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit. 
  



 

 

 
Levegő 
 
A bányászati tevékenységet és a szállítási tevékenységet (bányatelken belül és kívül egyaránt) 
úgy kell végezni, hogy az ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 
(továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) meghatározott határérték feletti szállópor terhelést 
a bányatelken kívül. 
 
A humuszdepók alakját és méretét úgy kell kialakítani, hogy a területre jellemző uralkodó 
szélirányban, 2,5 m/s szélsebesség felett ne alakulhasson ki a legközelebbi településen 
határérték feletti ülepedő- és szállópor terhelés. 
 
A belső szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között a porképződés 
megakadályozása érdekében locsolni kell, és a járművek sebességét a nem pormentesített 
utakon csökkenteni kell. 
 
A belső szállítási útvonal és a 3. sz. közút csatlakozás környezetét szilárd burkolattal kell ellátni, 
és a járművek által felvert por okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán 
kell tartani. Szükség esetén seprős gépjárművel az esetlegesen elpergett anyagot fel kell 
takarítani, a porképződést locsolással meg kell akadályozni. A locsolást olyan gyakorisággal kell 
végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már 
megakadályozza, hogy a szállítójárművek hatására a fenti rendelet szerinti szállópor határérték 
túllépés következzen be. 
 
Amennyiben locsolással nem tarthatók a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott 
szállópor határértékek, a belső szállítási útvonalat pormentesített, vagy pormentes, megfelelő 
felületi minőségű burkolattal kell ellátni.  



 

 

 
A pormentesített utakon a por és a sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan 
gondoskodni kell. 
 
A termelvény elszállítása esetén - kedvezőtlen időjárási viszonyok (szeles, száraz időjárás) között 
- biztosítani kell a szállítmány takarását. 
  



 

 

Természetvédelem 
 

Minden tervezett tevékenységet a természeti értékek és területek legnagyobb kíméletével kell 
végezni. 
 

A Szihalom 0218/8 hrsz.-ú ingatlanon található cserjés, erdős terület csak vegetációs időn kívül 
(adott év szeptember 1. és február 15. között) termelhető le. 
 

A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rekultivációját folyamatosan el 
kell végezni. 
 

A termelés során a munkarézsű dőlésszögét célszerű úgy kialakítani, hogy a védett madarak 
megtelepedése ne legyen lehetséges, azaz a termelést úgy kell végezni, hogy a maradó part  
rézsűszöge nem haladhatja meg a 45°-ot. Amennyiben a bányafalba mégis védett madarak 
fészkelnének be, akkor a fészkelő helyeknél a költési időszakban (április 1-től augusztus 15-ig) 
termelési (lefedési, fejtési) munkálatokat nem szabad végezni, a fészkelőhelyeket bolygatni tilos. 
 

A termelés időszakában a felnövő parti vegetáció minimum 35 %-a megőrizendő. 
 

A bányató partjait a kihaboláshoz szükséges és a növényzet megtelepedésére alkalmas enyhe 
rézsűvel kell kialakítani. A tó partvonalát lekerekített, a természetes tavakat utánzó módon kell 
kialakítani. 
 

A meddődepóniákat tájvédelmi szempontból úgy kell kialakítani, hogy a maximális magasságuk 
nem haladhatja meg az 5 m-t és spontán benövényesedésük esetén tájrendezési célból újabb 
bolygatásukra ne legyen szükség. (A bányatelek területén meddő anyag nincs. A kavics 
fedőjében levő haszonanyagok terveink szerint értékesítésre kerülnek, depóniát nem alakítunk 
ki belólük.) 
 

A fa- és cserjeirtást és a meddőanyag letakaritást a bányaműveletek előrehaladásának 
megfelelően, csak a szükséges mértékben és csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. - február 
15. között) lehet végezni.  



 

 

Víz 
 
A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tervezett tevékenységből eredően 
kockázatos anyagok (olajok) talajra, felszín alatti vizekbe jussanak, és ott veszélyeztetést 
okozzanak 
 
A bányalefedési, művelési, tájrendezési, valamint a majdani bányabezárási tevékenységeket, 
illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és 
végrehajtani, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen. 
 
A bányászat során kialakuló bányatóba felszíni víz nem vezethető. A bányató partéleit úgy kell 
kialakítani, hogy a felszíni bemosódásból eredően a tóba szennyezőanyag ne kerülhessen. 
 
A bányatóba humuszt visszatölteni tilos. 
 
A bánya területén csak- a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj és üzemanyag 
csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések 
megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, 
karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. Az esetlegesen elcsöpögő olajok, 
üzemanyagok összegyűjtésére olajfelfogó tálcát kell rendszeresíteni. 
 
A gépek tárolása, karbantartása, üzemanyag feltöltése (helyhez kötött gépek kivételével) 
művelési területen belül tilos, csak az erre a célra speciálisan kialakított üzemtéren végezhető. 
 
A bánya területén csak. a munkagépek mozgását gátló rendkívüli meghibásodás során szükséges 
kis javítása végezhető. A gépek mosatása, nagyjavítások csak erre a célra speciálisan kialakított, 
művelési területtől elhatárolt műhelyekben, vagy a bányatelken kívül, szakműhelyekben 
végezhetők.  



 

 

A szállítójárművek üzemanyag töltése a bányaterületen nem végezhető! 
 
A bánya területén a hulladék tárolását (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényben 
kell biztosítani. 
 
A bányaterületen zárt tartályos, konténeres WC telepíthető. A kommunális szennyvíz szükség 
szerinti elszállításáról, engedélyezett leürítő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A 
szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. 
 
A meddő elhelyezését úgy kell megoldani, hogy a felszíni vizek elvezetését, lefolyását rendkívüli 
csapadékos időjárás esetén se akadályozza. 
 
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a bánya üzemi kárelhárítási tervének 
időszakos felülvizsgálatát. 
 
Biztosítani keli, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan 
rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges. 
 
A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása 
érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni. 
 
Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) 
pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 
környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja 
szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi 
hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.  



 

 

Talaj 
 
A beruházás megvalósítása során, ahol az mezőgazdasági hasznosítású termőföldet érint, a 
beruházó köteles gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének mentéséről és 
hasznosításáról. Ennek megalapozásához a beruházónak a talajvédelmi terv készítésének 
részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletnek megfelelő, humuszos 
termőréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervet keli készíttetnie, a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 51/A. §-ban meghatározottaknak megfelelő 
talajvédelmi szakértővel. A talajvédelmi tervet a termőföld más célú hasznosítási 
engedélyezésére irányuló ingatlanügyi hatósági eljárásban a kérelemhez mellékelni kell. 
 
A termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó térmértékű, talajra hatás gyakorló beruházás (más: 
célú hasznosítási engedélyt követő) további engedélyezési eljárásaiban, a talajvédelmi 
szakhatósági állásfoglalás kiadásához illetve a talajvédelmi szakkérdés vizsgálatához, a 90/2008. 
(VII. 18.) FVM rendelet szerinti humuszgazdálkodási tervet kell benyújtani, melyet a szakági 
műszaki tervek és a humuszmentést megalapozó talajvédelmi terv alapján kell elkészíteni. 
 
A beruházás megvalósítása során mentetésre kerülő humuszos termőréteg teljes mennyiségét a 
beruházás kivitelezése során igénybe vett földrészleteken kell felhasználni úgy, hogy a kialakított 
felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert 
ne haladja meg. Amennyiben a mentett humuszos termőréteg előzőek szerinti felhasználására 
nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső 
termőrétegeként, vagy termesztő közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra 
átruházható. 
 
A beruházónak - ha a beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg 
teljes mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel - a fel nem használt 
humuszos termőréteg mennyisége után talajvédelmi járulékot kell fizetnie, a Tfvt. 55. § alapján. 



 

 

 
A létesítés és az üzemeltetés során gondoskodni kell a csapadék és csurgalékvíz elvezetéséről 
úgy, hogy a környező termőföldek minőségében kár, illetve azokon belvíz, pangóvíz ne 
keletkezhessen. 
 
A munkálatok időpontjának megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy felázott, vízzel telített 
talajon a tevékenység nem végezhető. 
 
Törekedni kell arra, hogy a tevékenység a lehető legkisebb taposási kárt illetve zöldkárt okozza. 
Az okozott taposási kárt a talaj lazításával kell megszüntetni. 
 
A beruházónak illetve az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a létesítés és az üzemeltetés 
során a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. 
Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.  
  



 

 

 
Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek 
 
A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, 
bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet - előírásai szerint 
kell eleget tenni. Ennek megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes 
hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatás beküldési határideje a tárgyévet (a bejelentés 
vonatkozási évéti követő év március 1.)  
 
Az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján a telephelyen üzemelő D1 Szállító út és D2 Humusz depó 
légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a tárgyévet követő március hó 
31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnál levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell tenni. (A 
levegőtisztaság-védelmi jelentéseket megküldtük.) 
 
Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi 
alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon 
belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 
  



 

 

 
Felhagyás idejére 
 
A bányászati tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően 
legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékességgel rendelkező 
környezetvédelmi hatóságra. 
 
A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai 
rekultivációját. 
 
A tájrendezést követően a bánya területén rendezetlen halmok kupacok, korábbi bányászati 
tevékenységből származó, későbbi funkcionális célt nem szolgáló építmények, berendezések 
nem maradhatnak vissza. 
 
A megszüntetésre indított eljárás megkezdéséig a tevékenység végzése során keletkezett 
hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell 
adni. 
 
Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni. 
 
A megszüntetésre indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés 
következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság 
megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket. 
 
 


