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1. Előzmények 

 

A Top Sztráda Kft. (1164 Budapest, Cinke utca 52.) a "Tiszabecs 1.- homok, kavics" 

védnevű bánya bányászati joggal rendelkezik. A bányatelket "Tiszabecs 1.- homok, kavics" 

védnév alatt a Miskolci Bányakapitányság állapította meg 4533/2001. számú 

határozatával. 

 

A Top Sztráda Kft. rendelkezik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Bányászati Osztálya által a BO/15/21-5/2018. számú határozattal jóváhagyott 2018-2027. 

időszakra vonatkozó műszaki üzemi tervvel. 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a TOP SZTRÁDA Kft-t (1164 

Budapest, Cinke u. 52.), mint környezethasználót a 6846-6/2018. ügyiratszámú 

határozatában a "Tiszabecs 1.- homok, kavics" védnevű bányatelken - a környezetvédelmi 

hatóság által 1507-34/2014. számon kiadott, 305-8/2015. számú és 170-13/2017. számú 

határozattal módosított környezetvédelmi engedély alapján – folytatott bányászati 

tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, illetve a 

hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyben foglalt követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezte. 

2. A környezethasználó adatai 

 

Neve: TOP SZTRÁDA Kft. 

Címe: 1164 Budapest, Cinke utca 52. 

Képviseli: Papp Anita ügyvezető 

KÜJ száma: 103 382 432 

KTJ száma: 102 482 419 

3. A felülvizsgálatot végző adatai 

 

Neve: Szabó András 

Címe 4400 Nyíregyháza, Kőris utca 16. 

Telefon: +36 30 677 4763 

 

A szakértői tevékenység jogosultságát igazoló dokumentumok számai:  

38/2/15/2016., ill. 39/2/15/2016. 

Az okiratok másolati példányai az 1. számú mellékletbe kerültek becsatolásra. 

 

A vizsgálat elkészítéséhez az alap adatokat, hatósági iratokat valamint az egyéb 
dokumentációkat a környezethasználó biztosította a felülvizsgálatot végző részére. 
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4. Bányászati tevékenységre vonatkozó adatok 

 

 A bányatelek közigazgatási helyzete 

 

A „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bányaüzem a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, Tiszabecs község külterületén a 097; 098; 099; 0100; 0102; 0103; 0106; 0107; 

0108; 0109; 0110/1-7; 0111; 0112/1-3 hrsz-ú ingatlanok területére terjed ki. 

A bányászati tevékenységgel igénybe vehető ingatlanok a következők: Tiszabecs 099, 

0100, 0102, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110/1-7, 0111, 0112/1, 0112/2, 0112/3 hrsz-ú 

ingatlanok. 

A terület domborzata sík, tengerszint feletti magassága 115-117 mBf között változik. 

Az alföld Szatmár-Beregi síkság tájegységének szatmári részén található, vízgyűjtői a Túr 

és a Tisza folyó. 

A bányatelek területét DK-ről a 491-es számú főút, DNy-ról a Palád-Csécsei csatorna, 

É-ról a Körcsatorna, K-ről zömében egy nyárerdő határolja. 

 

 A bányára vonatkozó alapadatok 

 

Megnevezése:   „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bánya 

Bányatelek területe: 1,090 km2 

Bányatelek fedőlapja: + 117,00 mBf 

Bányatelek alaplapja: + 95,30 mBf 

 

A bányatelek sarokpontjainak EOV koordinátái: 

 

töréspont száma Y (m) X (m) Z (mBf.) 

1. 928 836,1 312 323,2 115,8 

2. 928 958,8 312 156,0 116,1 

3. 929 224,0 311 840,5 116,2 

4. 929 394,2 311 591,6 116,6 

5. 928 928,8 311 091,2 116,4 

6. 928 646,0 310 790,0 115,9 

7. 928 584,1 310 812,1 115,8 

8. 928 430,4 310 810,4 115,7 

9. 928 411,6 310 820,1 115,8 

10. 928 346,0 310 972,6 115,8 

11. 928 360,2 311 020,0 115,6 

12. 928 316,1 311 083,2 115,7 

13. 928 234,3 311 392,4 115,6 

14. 928 028,3 311 596,0 115,5 

15. 928 090,2 311 864,7 115,5 
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töréspont száma Y (m) X (m) Z (mBf.) 

16. 928 262,8 311 880,1 115,7 

17. 928 395,5 311 866,0 115,8 

18. 928 536,7 311 918,2 115,7 

19. 928 644,2 311 900,0 115,8 

20. 928 669,2 312 163,2 115,7 

21. 928 784,3 312 240,5 115,8 

 

 A bánya kapacitása, ásványvagyon számítása 

 

A 2017. 10. 01. állapotot jegyző MÜT alapján a bánya ásványvagyon a megadott időpontig: 

 

 Homok (m3) Kavics (m3) 

Földtani vagyon: 4 425 760 7 779 556 

Műre való vagyon: 2 343 860 6 681 156 

Pillérben lekötött készlet:  572 100 1 676 500 

Termelési veszteség: 0 0 

Kitermelhető készlet:  1 771 760 5 004 656 

 

A bányából elszállított ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározása a rakodógép 

beépített mérlege, ill. kanalának térfogata alapján történik. 

Az elszállítás alapján a kiadott szállítólevelek összegzése folyamatosan történik, így az 

ásványvagyon változás folyamatosan nyomon követhető, illetve az ellenőrző mérést hites 

bányamérővel végezteti a társaság. 

5. A bányászati tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló hatósági engedélyek 

 

- A kutatási engedélykérelmet és a kutatás műszaki üzemi tervét 2140/2000. és 

2141/2000. számon hagyta jóvá a Miskolci bányakapitányság. 

- A kutatási zárójelentést a Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-magyarországi Területi 

Hivatalának szakvéleménye alapján, az 516/2001. számon fogadta el a bányakapitányság. 

- A „Tiszabecs I.-homok, kavics” védnevű bányatelket 2001-ben, a 4533/2001. számon 

állapította meg a bányakapitányság. 

- A tevékenység végzéséhez a Környezetvédelmi Engedélyt – Részletes Környezeti 

Hatásvizsgálat alapján - a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség adta ki 381-

14/2004. számon. 

- A 2005-2008. évekre szóló műszaki üzemi tervet a Miskolci Bányakapitányság 

9715/2004. számú határozatában hagyta jóvá. 

- A 2009-2014. évekre szóló műszaki üzemi tervet 2420/9/2009. számú határozattal 

hagyta jóvá a Miskolci Bányakapitányság. 

- A bánya bányászati-hulladékgazdálkodási tervét a Miskolci Bányakapitányság az 

MBK/1530-2/2012. számú határozatában hagyta jóvá. 
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- A jelenleg hatályos környezetvédelmi engedélyt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 1507-34/2014. számú határozatában adta meg 20 

évre. A kiadott környezetvédelmi engedélyt a Felügyelőség a 305-8/2015. sz. 

határozatával módosította (csatolva a 3. számú mellékletbe). 

- a 2015-2017. évi műszaki üzemi tervet az MBK/386-8/2015. számú határozattal hagyta 

jóvá a Miskolci Bányakapitányság. 

- A bányászati jog átruházását a Top Sztráda Kft. részére a bányafelügyelet BO/15/203-

4/2016. sz. határozatával hagyta jóvá. 

- Az igénybeveendő területek más célú végleges hasznosítást a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala a 10133-5/2016. és a 10254-

10/2017. sz. határozatában engedélyezte. 

- A környezetvédelmi engedély új jogosultját, azaz a TOP SZTRÁDA Kft-t a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal a 170-13/2017. számon, a környezetvédelmi 

engedélyt módosító határozatában állapította meg (csatolva a 3. számú mellékletbe). 

- a 2018 -2027. éves időszakra szól Műszaki Üzemi Tervet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Bányászati Osztálya a BO/15/21-5/2018. sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

6. Az alkalmazott technológiák ismertetésére a berendezések műszaki állapotának, 

korszerűségének bemutatása 

 

Engedélyezett tevékenység: Kavics-, homok-, agyagbányászat (TEÁOR: 08.12) 

A tevékenység végzése során alkalmazott technológia: külszíni fejtés, száraz-nedves gépi 

kotrású jövesztéssel. 

 

 Az ásványi nyersanyag kitermelésének módja 

 

A bányatelek alaplapjának szintje +95,3 mBf és a bányatelek legmagasabb pontja 

+117,00 mBf meghatározza a hasznosítható ásványi nyersanyag kitermelhető 

vastagságát. 

Az alap és fedőlap közti közel 22,0 m-es vastagság megköveteli a bánya több 

szeletben történő művelését. 

A felső (átlagosan 0,4 m-es) humuszréteg letolását dózerrel végzik, majd ideiglenes 

depóniába szállítják. 

A terv szerint művelés alá vonandó területen lévő átlagosan 3,5-4,0 m vastagságú 

meddőréteg letakarítása mélyásó szerelékes kotrógépekkel történik, közvetlenül 

tehergépkocsira történő felrakással, s depóniára szállítással. 

A humusz és a meddő réteg letakarítását úgy végzik, hogy a mindenkori művelési 

terület előtt legalább 10 m-es letakarított sáv legyen. 

A vízszintig “elmaradó” maximálisan 1 m-es haszonanyag (homokos kavics, 

esetenként kavics) felszedését homlokrakodó géppel hajtják végre. 
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A víz alatti haszonanyag kitermelését először parti kotrással, mélyásó szerelékes 

rakodógéppel, illetve dobóköteles kotrógéppel oldjuk meg kb. 3,0 m mélységig. 

Ezt követően a rendelkezésre álló RIDINGER SG35K típusú kanalas úszó markolóval a 

bányatelek talpszintjéig kitermelhető a haszonanyag. 

A kialakításra kerülő munkahelyek számát és elhelyezkedését a felelős műszaki 

vezető a mindenkori igényeknek és a biztonsági előírásoknak megfelelően határozta meg. 

Egy időben az igényektől függően több géppel dolgozhatnak, természetesen oly 

módon, hogy a gépek egymás munkáját ne veszélyeztessék. Az egyidejű munkavégzéskor 

a helyszíni felügyelet utasításai az irányadók. 

 

 A bányaművelés ütemezése 

 

Letakarítás 

 

A letakarítási tevékenységet a művelési terület egészén folyamatosan végzik. 

A dózerrel összetolt humuszt szállító járműre rakják. A végleges tájrendezési 

elképzelések miatt (tó marad vissza) a humusz elterítése nem kerülhet szóba. 

Humuszdepóra van szükség, melyet 099 hrsz.-ú ingatlanon alakítanak ki. 

A letakarított humuszmennyiség a tó végrézsűin kerül elhelyezésre, ill. a környéken 

található gyengébb minőségű területek feltöltésére használjuk fel. Igény esetén a 

felhalmozott humusz egy részét értékesíteni kívánják, melyhez beszerezték a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélyét. 

 

A Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya 

SZ/84/01201-2/2016. sz. szakkérdés nyilatkozata szerint a 0107 hrsz.-ú ingatlanon a talaj 

felső 45 cm vastag humuszos termőrétegének mentéséről és hasznosításáról kell 

gondoskodni a környezethasználónak.  

Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály SZ84/03246-2/2017. sz. szakkérdés nyilatkozata szerint a 099 és a 

0102 hrsz.-ú ingatlanokon a talaj felső 30 cm vastag humuszos termőrétegének 

mentéséről és hasznosításáról kell gondoskodni. 

Ha valamilyen váratlan esemény következne be – pl. régészeti lelet felbukkanása – 

akkor a humusz letakarítást az érintett területen szüneteltetik, és értesítik a területileg 

illetékes Józsa András Múzeumot, ill. a terület őrzéséről gondoskodnak.  

A humuszdepók gyommentesen tartásáról a tájrendezés végrehajtásáig 

folyamatosan gondoskodnak. A meddő letakarítását a bányatótól ÉNY-i irányba haladva 

tervezik mélyásószerelékes géppel. 

 

Hányóképzés 

 

A kitermelésre tervezett területen átlagosan 4,0 m meddő vastagsággal számolnak, a 

letakarított humuszt a 099 hrsz.-ú ingatlanon depóniában helyezik el. A humusz egy részét 
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a termelésbe vont területek szélén a biztonsági védősáv kijelölésére építendő min. 0,8 m 

magas töltéshez használják fel, melyet e tájrendezés során elterítenek. Ezzel elválasztják 

a bányaterületet a mezőgazdasági művelés alatt lévő területektől. 

 

A termelés ütemezése 

 

A bányából a tervidőszakban összesen 5 000 000 m3 haszonanyag jövesztését, 

gépjárműre rakodását és értékesítését tervezik. A tervezésnél nem választják szét a kavics 

és a homok ásványi nyersanyagot, mivel a két anyagtípus között éles határvonal nem 

húzható, de a kijelölt területen kavics, homokos kavics a jellemző. 

A tervidőszak első évében a kitermelést a jelenlegi bányató ÉNY-i oldalán végzik, majd 

ÉK-i irányba haladva a bányatelek határáig (2. sarokpont).  

Innen ÉNY-i irányba haladva a bányatelek É-i része következik, majd visszafordulnak 

DNY-i irányba, s a bányatelek határa mentén végig haladnak.  

A bányatelek NY-i határát elérve (14. sarokpont) DK-i irányba halad a kitermelés.  

A mindenkori igényeknek megfelelően történik a haszonanyag értékesítése, esetleg 

deponálása.  

 

A tervezett technológiánál termelési veszteséggel nem számolnak. 

 

A termelés időbeli ütemezése: 

 

Tervidőszak 

(év) 

Homokos kavics 

(m3) 

Meddő 

(m3) 

Humusz 

(m3) 

2018. 500 000 120 000 10 000 

2019. 500 000 120 000 10 000 

2020. 500 000 120 000 10 000 

2021. 500 000 120 000 10 000 

2022. 500 000 120 000 10 000 

2023. 500 000 120 000 10 000 

2024. 500 000 120 000 10 000 

2025. 500 000 120 000 10 000 

2026. 500 000 120 000 10 000 

2027. 500 000 120 000 10 000 

Összesen:  5 000 000 1 200 000 100 000 

 

Rakodás, belső szállítás 

 

A letakarított fedőanyag a kitermeléssel egyidejűleg kerül felrakásra szállítóeszközre, 

s a kívánt helyre elszállításra. A szárazon kitermelt homok és kavics a kitermeléskor 

közvetlenül szállítóeszközre rakható és elszállítható.  

A víz alól kitermelt haszonanyag szállítószalagon kerül a parton kialakított ideiglenes 

depóniába, majd víztelenítés után szállítóeszközre rakható. 
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Az értékesített nyersanyag elszállítását saját eszközökkel, és részben idegen 

gépjárműparkkal oldják meg. A bánya területét idegen szállító járművek csak engedéllyel, 

a kijelölt behajtón közelíthetik meg azt. 

A szállítási útvonalakat a bánya területén, ill. a földutakat a szilárd burkolatú utakig 

balesetmentes állapotban tartják, fenntartásáról folyamatosan gondoskodnak. A 

kitermelt haszonanyag bányából történő kiszállítása a 0103 hrsz-ú úton történik, mely a 

093 hrsz-ú főközlekedési útvonalhoz kapcsolódik. 

A rakodás és szállítás (közlekedés) rendjét üzemi utasításban szabályozzák.  

A bánya területén a maximális közlekedési sebesség 10 km/h. 

 

Osztályozás 

 

A kitermelt haszonanyag (homokos kavics, kavics) részben osztályozás nélkül, részben 

osztályozott kavicsként értékesíthető. A haszonanyag jobb értékesíthetősége érdekében 

kavicsmosó mobil osztályozó berendezést alkalmaznak, így a piaci igényeket jobban ki 

tudjuk szolgálni. 

Az előleválasztás egy SWEDALA 5500 típusú kétsíkú rostás vizes osztályozóval 

történik, melynél leválasztják az extra nagyméretű kavicsdarabokat (KULE).  

 

Ezután egy METSO 5000 típusú háromsíkú rostás vizes osztályozóval a piaci igények 

szerinti frakciókra osztályozzák a kavicsot. 

Az osztályozás végén FINLAY 2500 típusú berendezéssel víztelenítik a kavicsot, majd 

további víztelenítés céljából depónián tároljuk a kiszállításig. 

 

A termelés szüneteltetése 

 

A bányaművelés a téli fagyos időszakban (december 01-től március 01-ig) szünetel. 

Ezen időszakban is lehetséges értékesítés, bár folyamatos üzemmenet nem jellemző. A 

téli időszak előtt a bányaudvaron 50 000 m3-es depóniát alakítanak ki, s a szünetelés 

időszakában ebből történik az értékesítés. A falból való kitermelést és rakodást - 

amennyiben az összefagyott állapotú - csak fokozott figyelemmel végzik.  

 

A kitermelés szüneteltetésének időszakára csak olyan jellegű munkákat ütemeznek, 

amelyek a következő idényre való felkészülést szolgálják. 

A szüneteltetés kezdetét és végét a bányafelügyeletnek bejelentik. A bánya 

szüneteltetése közben is alkalmazzák a felelős műszaki vezetőt és helyettesét. 

A bánya szüneteltetése idején a felelős műszaki vezető, vagy helyettese az előírások 

szerint rendszeres ellenőrzést tart a bánya területén. 
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 Az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételek, erőforrások ismertetése 

 

A bányászati tevékenységhez szükséges munkaerőt az alábbi személyek alkotják: 

 

jövesztőgép kezelő: 2 fő 

gépkocsivezető: 3 fő 

úszókotró kezelő: 2 fő 

osztályozó kezelő: 1 fő 

üzemvezető: 1 fő 

Felelős műszaki vezető: 1 fő 

Felelős műszaki vezető helyettes: 1 fő 

 

Tárgyi erőforrások 

 

A bányászati tevékenységet a Top Sztráda Kft. saját tulajdonát képező 

munkagépekkel, munkaeszközökkel végzi. 

 

Jelenleg rendelkezésre álló gépi munkaeszközök: 

 

RIDINGER SG35K típusú kanalas úszó markoló 

HUNDAI HL 757-7A forgórakodó gép 

DAEWO 760 WV forgórakodó 

JCB 465 homlokrakodó 

KOMATSU WA250 homlokrakodó 

WESSERHÜTTE dobóköteles kotró 

KAMAZ típusú billenős teherautók  

illetve egy mobil kavicsmosó osztályozó, valamint a fentiekben már említett 

osztályozó berendezések. 

 

A munkaeszközök, munkagépek a munkabiztonsági előírások figyelembe vételével 

rendszeres szakértői felülvizsgálat alá kerülnek.  

A munkagépek műszaki állapotát a gépkezelők, illetve az üzemvezető napi szinten 

rutinszerűen, rendszeresen ellenőrzik.  

Tervszerű karbantartások kialakításával biztosított a munkaeszközök megfelelő, 

üzemkész állapotban tartása.  

A viszonylag nagy volumenű termelés megkívánja a géppark folyamatosan jó 

állapotban tartását.  

A rendelkezésre álló géppark megfelelő a tervezett tevékenységek elvégzésére. 
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Munkaidő beosztás 

 

Bányaművelési tevékenységet március 01-e és december 01-e között heti öt napos 

időbeosztással, naponta egy műszakban 8-10 órás munkaidőben végzik.  

A gépek tervszerű karbantartását hétvégente végzik el, főleg szervizműhelyben.  

Kitermelési tevékenységet hétvégén csak nagyobb igény felmerülése esetén 

végeznek.  

A téli időszakban csak fagymentes, kedvező időjárás esetén történik kitermelés, 

értékesítés. 

 

7. A bányászati tevékenység során előforduló veszélyek, az elhárításukra tett intézkedések, 

a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatása 

 

 Omlásveszély, rézsűcsúszás veszély megelőzése érdekében az alábbiak szerint járnak 

el: 

 

A külfejtés területéről kitermelt ásványi nyersanyag homok és kavics. 

Az omlásveszély, rézsű csúszásveszély csak akkor állna fenn, ha a külfejtés maradó 

rézsűi meredeken maradnának. és a meredeken hagyott oldalfalakat nagyobb 

megterhelés érné. 

A külfejtés rézsűit ezért a tevékenység végzése során nem hagyják meredeken, azt 

nem bányásszák alá! 

Az omlásveszély megelőzése érdekében a fejtési rézsű értéke - száraz falnál - 45°-ot, 

a maradó rézsűknél a 25°-os értéket nem haladja meg. 

Víz alóli kitermelésnél a munkarézsű 30°-ot, a maradó rézsű a 20°-os értéket nem 

haladja meg. Ez utóbbi betartása rendkívül lényeges, mert csak ezzel előzhető meg az 

esetleges víznívó felett, a szakadópart kialakulása. 

A művelés során partbeomlással is lehet számolni, ezért megjelölték azt a biztonsági 

távolságot, ameddig a vízpart személyekkel, gépekkel megközelíthető, jövesztőgépnél ez 

a távolság 3 m. 

Amennyiben a téli fagyok esetén kitermelés történne, úgy fokozottan ellenőrzik a 

fagyott depónia, a vízpart rézsűjét. A kavics rézsűjének önbeállását a jövesztő-gép 

kanalával kényszerítik ki. 

 

 Levegőszennyezés, levegőtisztaság védelem 

 

A bányaművelésnek a levegő szennyezése szempontjából két forrása van: 

- a kitermeléshez kapcsolódó munkagépek által keltet füstgáz (kipufogógáz) 

szennyezés és porterhelés 

- a kitermet anyag tehergépjárművek által történő szállításából eredő 

porfelverődés és füstgázszennyezés. 
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A takaróréteg lefedése és a későbbi tájrendezés időszakának légszennyezése 

rövididőtartamú, meghatározott idejű környezetterhelést jelent, amely hatásában 

elhanyagolható. 

 

A műszaki üzemi terv időszakában a meghatározó hatótényező a jellemzően 

pontszerű, koncentrált porkibocsátás. 

A bányafal bontása nem jár porszennyezéssel, mert a kibányászott nyersanyag mindig 

földnedves. A bányászat során a haszonanyag részben deponálásra kerül, ezért az ismételt 

rakodáskor is porszennyezés merülhet fel.  

Mértéke azonban nem számottevő, mert nedvességtartalmának egy részét a 

deponált készlet is megtartja. 

 

A nem burkolt szállítási útvonal, a letermelt humuszból képzett depóniák és a 
bányaudvar apróbb szemű poranyagai a kritikus szélirányok és szélerősségek alkalmával 
elhanyagolható mértékben terhelhetik a település lakott térségét. 

A porkibocsátás csökkentése céljából a bányaművelés területét és a 491. sz. 

másodrendű főközlekedési útra csatlakozó, a szállítási útvonal részét képező Tiszabecs 

0103 hrsz.-ú földutat, üzemi bekötőutat szükség szerint (nedvesítéssel, locsolással) 

pormentesítik.  

A locsolást a kitermelési, ill. szállítási napokon, a műszak kezdetén végzik el, s ha 

szükséges, megismétlését akár naponta többször is elvégzik. 

A jövesztő rakodógép-kezelő a gép zárt fülkéjében tartózkodik, a gépkocsivezető vagy 

a fülkében (fülke feletti védőpajzs esetén) vagy a hatókörön túl, így porveszélynek 

kevésbé vannak kitéve. 

 

Egy műszaknap alatt a bányaterületen működő munkagépek (jövesztő-rakodó, 

szállító) együttes füstgázszennyezése az elfogyasztott gázolaj mennyiségével arányos, 

melynek során kéndioxid, szénmonoxid és korom képződik a környezetben.  

A bányában működő rakodógépek, illetve a szállítójárművek együttes üzemelés 

esetén sem jelent veszélyt a környezetre, légszennyező hatása mérsékelt, viszonylag szűk 

területre korlátozódik. 

 

 Zajterhelés, zaj és rezgés elleni védelem 

 

A bánya helyhez kötött és mozgó zajforrásai által okozott zajterhelés nem haladhatja 

meg a zajtól védendő területen a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (Xll.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében 

szereplő határértékeket. 

 

A tevékenység zajterhelését a jövesztő-rakodógépek és a szállítást végző 

tehergépjárművek okozzák. Ezen zajforrások hatása mértékük és elhelyezkedésük 

következtében, lokális jellegű. 
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A jövesztés munkálatai külön időpontban, ill. időszakban történnek, a letakarításkor 

és a termeléskor. A letakarításkor rövid időn belül viszonylag nagy területen történik 

munkavégzés, míg a termelés munkálatai csak az adott fejtési homlok vonalában, 

korlátozott területre és időszakra terjednek ki.  

Bányászati tevékenység és termelvény kiszállítás is nappali időszakban történik így 

éjszakai zajkibocsátással számolni nem kell. 

A bányászati tevékenység munkagépi, berendezései rendszeresen hatósági 

vizsgálatokon vesznek részt, így azok kielégítik a közlekedési hatósági követelményeket. 

 

Összességében megállapítható, hogy sem a bányaművelési tevékenységből, sem a 

szállításból eredő zajterhelés következményeként károsodással, zavaró zajterheléssel 

számolni nem kell, mesterséges zajvédő létesítményre a település viszonylag nagy 

távolsága miatt nincs szükség. 

 

Gyakorlati tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy az előírásokat betartó bányászati 
tevékenység nem okoz rezgésterhelést. Az eddigi működés mellett sem panasz, sem 
észrevétel nem érkezett a bányászati kitermelés rezgésterhelésével kapcsolatban 

 

 Vízszennyezés, vízvédelem 

 

A külfejtés következményeként olyan állapot jön létre, amelynél a tevékenységet 

megelőző körülmény – ez esetben a mezőgazdasági művelés - nem állítható helyre.  

A talajvízszint alóli kavicsos összlet kitermelésével az igénybe vett terület helyén 

bányató keletkezik, ami a kavicsteraszban tárolt talajvízkészlet elszennyezése 

tekintetében potenciális veszélyt jelent. 

A talajvízszint alóli nyersanyag kitermelés a talajvizet érintően mennyiségi és 

minőségi változást idézhet elő. 

 

Mennyiségi változások: 

A mennyiségi változásokat meteorológiai tényezők: csapadék és párolgási viszonyok, 

a talajvíz mozgása befolyásolja. 

A párolgási veszteség elhanyagolható a talajvízkészlethez viszonyítva. A talajvízszint 

ingadozása jellemzően az időjárás függvénye. 

 

Minőségi változások: 

A bányatavak vize keletkezésük időszakában ivóvíz minőségű. Szervesanyag terhelés 

esetén a víz minősége a természetes tavakéhoz közelít, a tó eutrofizálódik, amely 

természetes folyamat, de felgyorsulhat, ha a szervesanyag terhelés növekszik.  

 

Ezek forrásai az alábbiak lehetnek: 

- szálló por 
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- a tó körüli földterület humuszrétegéből a csapadékvíz által bemosott nitrogén és 

foszfortartalmú szervesanyag, amely algásodást okoz. Az elpusztult algák 

fenékiszapot képezve újabb algásodás táptalaját jelentik, illetve  

- az ember szennyező tevékenysége. 

 

Annak érdekében, hogy a kezdeti kedvező állapot ne romoljon, elengedhetetlen a 

vízminőség rendszeres vizsgálata, ellenőrzése.  

A homok, kavics kitermelése során az alkalmazott gépi berendezésekből üzemanyag 

(gázolaj, benzin), kenőanyag (olaj, zsír) kerülhet a földre, onnan pedig a talajvízbe, vagy 

közvetlenül a tóba.  

Ennek megakadályozása és lehetőség szerint teljes kizárása az üzemmenet során 

kiemelkedő feladat.  

Az üzemvezető kötelessége és felelőssége a gépek mindennapos ellenőrzése, a hibás 

gépek kitiltása, ill. javíttatása. 

 A bányaművelés területén üzemanyag tárolása nem engedélyezett, a meghibásodott 

gépek futó javítását a tóparttól legalább 50 m-re, a nagyjavítást csak szakműhelyben 

végzik. 

Megfelelően gondos üzemeltetés esetén az alkalmazott gépek nem okoznak 

környezetszennyezést. 

 

A bánya területén vízfolyás nincs, csak csapadékvízzel kell számolni. A 

talajvízháztartást alacsony csapadékértékek jellemzik.  

A területre hulló átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék természetes úton 

elszivárog, illetve elpárolgott a fejtési terület aljáról.  

A fentiek alapján a művelési technológiát veszélyeztető vízveszéllyel nem kell 

számolni.  

Nagyobb, hosszan tartó esőzések idején előfordulhat, hogy azon fejtési terület egyes 

részein, melyről még meddő letakarítás folyik, a víz megmarad. Ebben az esetben a víz 

elszikkadásáig a területet nem bolygatják, gépekkel elkerülik.  

A bányatelek viszonylag nagy területe lehetőséget ad arra, hogy a letakarítást más 

területen folytassák.  

A tóból történő kitermelést a nagyobb mennyiségű csapadék lehullása, nem 

befolyásolja. 

 

 Tűzveszély, és az ellene tett intézkedések 

 

A bányában tűz a jövesztőgépen tűzveszélyes kenőanyag, üzemanyag meggyulladása 

során keletkezhet, illetőleg a szállítószalagoknál tengely, dob vagy görgő törése, 

beragadása estén a szalag túlhevülése következtében.  

Ezeken kívül különböző tengelyek, fogaskoszorú zsírozása, olajozása is tűzveszélyes 

folyadékkal történik.  
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A gépeken és környezetükben a tűzveszélyes tevékenységet, dohányzást, nyílt láng 

használatát megtiltják. A szállítószalagoknál a dobok, görgők állapotát rendszeresen 

ellenőrzik. 

Üzemanyaggal való feltöltés csak rendkívüli esetben üzemanyag szállító járműről 

történik. Üzemanyag ideiglenes tárolása sincs engedélyezve a bánya területén.  

A tűzoltó eszközök a jövesztő gépeknél, ill. szállítójárműveknél szükséges 

mennyiségben készenlétben, üzemképes állapotban, rendelkezésre állnak, a rendszeres 

felülvizsgálatuk szakcég bevonásával biztosított. 

 

 Kommunális és veszélyes hulladékok keletkezése 

 

Kommunális hulladék 

 

A bányaüzemben 6-9 fő tartózkodik állandóan, ezért ennyi ember kommunális 

hulladékának ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell, ennek érdekében 

hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki a bányaüzem több területére, melyek rendszeres 

ürítéséről, tisztításáról gondoskodnak. 

 

Veszélyes hulladék 

 

Az üzem működése során a nem kellő gondossággal végzett áttöltéskor elcsepegő 

üzemanyaggal, elcsepegő olajjal szennyezett földdel, a felitatásukhoz használt 

szennyezett perlittel, olajos ronggyal, valamint havária esetén az esetleg kiömlő 

olajszármazékok keletkezésével lehet számolni. Összegyűjtésükre, kezelésükre 

rendelkeznek belső elhárítási utasítással. 

 

A környezethasználó megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a bányászati hulladék kezelése ne jelentsen veszélyt az emberek 
egészségére.  

Fokozott figyelmet fordítanak a bányaterületen az illegális hulladéklerakás, égetés 
megakadályozására. 

 
Kommunális szennyvíz, ivóvíz 
 

Ivóvíz közműhálózatról biztosított, illemhelyként egy a mindenkori műveléssel 

érintett terület határán, cserélhető tartályos mobil WC biztosított. 
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8. Haváriák és az elhárításukra hozott intézkedések 

 
A felülvizsgálat időpontjáig a bányászati tevékenység során, havária helyzet még nem 

fordult elő. 
 

Olajszennyezés 
 
A bányaterületen, mivel tárolt anyagok nincsenek, csak a folyamatos működés közben 

esetleg előforduló géphibák által okozott olajszennyezés jelenthet fokozott környezeti 
terhelést, szennyezést.  
 
Ennek anyagai lehetnek: 

- gázolaj, 
- motorolaj, 
- hidraulikaolaj, illetve 
- fékolaj 
- hűtőfolyadékok. 

 
Mivel a fent jelzett folyadékok mennyisége kicsi (ált. 1-50 l, de max. 200 l), ezért csak 

lokális talajszennyezéssel számolhatunk. 
Az esetleges haváriára a bánya üzemeltetése fel van készülve, a felitató, kármentő 

anyagok biztosítottak, azonnal tudnak intézkedni a szennyezés megszüntetéséről, és a 
szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő – kezeléséről. 

 
A keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak 

ellenálló edényekben (flakon, hordó) gyűjtik, elszállításukról és ártalmatlanításukról rövid 
időn belül gondoskodnak (megfelelő engedélyekkel rendelkező szakcégekkel). 

 
A megelőzés érdekében a gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodnak.  
 
 

Légszennyezés 
 
A munkagépek szennyezésének „ideális” szinten tartását a megfelelő üzemeltetéssel 

és karbantartással lehet biztosítani, erre az üzem minden esetben törekszik. 
A rakodás során pl. optimalizált a rakodó kanál és a teherautó platója közti billentési 

távolság. 
 
Szélsőséges esetben előfordulhat még:  

- valamely gép kigyulladásából keletkező levegőszennyezés, illetve 
- száraz időben orkán erejű szélvihar okozhat erősebb porterhelést. 

 
Tűz esetén a munkagépekben található tűzoltó eszközökkel megtudják kezdeni az 

oltást, és tudják értesíteni a Tűzoltóságot. 
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9. A bányászati tevékenység felszín alatti, és felszíni vizekre gyakorolt hatásai 

 

 A környezethasználó az alábbi szükséges vízjogi engedélyekkel rendelkezik 

 

- a bányászati tevékenységhez kapcsolódó technológiai vízkivétel és csapadékvíz 

elhelyezésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

által kiadott (36500/820-8/2016. ált.) számú határozattal (csatolva a 3. számú 

mellékletbe). 

 

- talajvíz figyelő kutakra vonatkozóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott (36500/469-4/2015. ált.) számú 

határozattal. Itt megjegyzendő, hogy a talajvíz figyelő kutak, környezethasználó 

nevére történő átírása a 2017. évben megtörtént (csatolva a 3. számú 

mellékletbe). 

 

 A 36500/820-8/2016. ált. számú határozat alapján engedélyezett vízkivétel 

ismertetése, értékelése 

 

A vízkivétel célja, hogy a bányatóból kitermelt homok és kavics agyag - iszap tartalmát 

csökkentsék, melyhez a bányatóból homok és kavics osztályozására kivett víz két külön 

állványra szerelt síkszita rendszer vízellátására szolgál.  

 

A bányatóból egy centrifugál szivattyú (Q = 2,5 m3 /nap, H=20 m, P = 11 kW) 

segítségével, NA 110 átmérőjű, 88 fm nyomócsövön keresztül szolgáltatja a mosóvizet a 

homok és kavics osztályozó berendezésekhez. 

 

Csapadékvíz elhelyezése (a fent hivatkozott engedély alapján): 

 

A bányatelek Ny-i oldalán, ahol a kavics kitermelés, osztályozás történik csapadékvíz 

szikkasztó rendszer kerül kiépítésre. 

3 db 30 m-es, földmedrű szikkasztóárok. 

 

A környezethasználó (engedélyes) a bánya üzemeltetés során betartja az 

engedélyben foglalt előírásokat. 

A felhasznált víz mennyiségét méri, arról üzemeltetési naplót vezet, vízkészletjárulék 

fizetési kötelezettségének eleget tesz. 
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 A talajvízfigyelő kutak, monitoring rendszer ismertetése, értékelése 

 

A figyelőkutak kialakításának célja: 

 

,,Tiszabecs I. homok-kavics” védőnevű bányatelek környezetében a felszín alatti víz 

állapotának figyelése. 

 

Felügyeleti kategória:  IV. 

Vízikönyvi száma:  771-1/2013. 

Vízjogi létesítési engedély száma: 27/347-2013.  

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 36500/469-4/2015. ált. 

 

A talajvízfigyelő kutak jellemző adatai: 

 

A kutak helye: Milota 041/49 és Tiszabecs 0112/4 hrsz-ú 

földterületek. 

 

A kút megnevezése Helyének EOV koordinátái Talpmélység 
(m) 

Z 
koordináta 

(mBf) X (km) Y (km) 

TK-1a jelű figyelőkút 311,115 928,942 10,0 117,36 

TK-1b jelű figyelőkút 311,114 928,940 25,0 117,42 

TK-2a jelű figyelőkút 312,229 928,165 10,0 116,95 

TK-2b jelű figyelőkút 312,230 928,166 25,0 116,93 

 

Mintavétel és vizsgálat 

 

A felszín alatti vizekkel kapcsolatos mintavételt és vizsgálatot arra jogosultsággal 

rendelkező akkreditált szervezetekkel végeztette az üzemeltető az érvényes műszaki 

előírások, szabványok szerint. 

A laboratóriumi vizsgálati eredmények a 2. számú mellékletbe kerültek becsatolásra. 

 

A monitoring vizsgálatok kiértékelése 

 

A bányatelek a jó minőségű vízkészletet tározó Szatmári Kavicsösszleten helyezkedik 

el, ahol a Szatmárcseke-Tiszakóród Távlati ivóvízbázis helyezkedik el - amelynek H-6090-

12/2004. számú határozatban kijelölésre került a hidrogeológia védőterülete -, valamint 

itt található. a stratégiai vízbázisként számon tartott Kölcse-Sonkád Észak és Botpalád ÉNY 

50 éves elérési idejű „B" jelű hidrogeológiai védőterülete is.  

Ez a „B" hidrogeológiai védőterület nincs kijelölve hatósági határozattal; azonban a 

lefedett térrészek a stratégiai dinamikus vízkészlet megóvása érdekében védendők. 
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A kavicsbánya területe a sérülékeny földtani környezetű Milota Kistérségi Vízmű 

3234-28/2003. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „ B" zónájától 250 

m-re, a sérülékeny földtani környezetű Szatmárcseke-Tiszakóród Távlati Vízbázis H-6090-

12/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete "B" zónájától 1.3 km-re 

helyezkedik el.  

 

A hatóság részére korábban benyújtásra került AQUIFER Kft. (Budapest, Károlyi István 

u. 21-23.) által készített modell vizsgálat alapján, mely a kavicsbánya vízbázisra gyakorolt 

hatását vizsgálta, megállapítható, hogy a kavicsbánya a termelőkutaktól olyan 

távolságban található, hogy a bányászati környezethasználat a vízbázisra nem jelent 

közvetlen veszélyforrást, viszont szükséges a talajvízszint és a vízműves réteg folyamatos 

monitoringozása, vízszint változásának nyomon követése.  

 

A kavicsbánya területe nagyvízi medret nem érint. 

 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján Tiszabecs település nem tartozik a nitrátérzékeny 

települések közé. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-ának és 

2. számú mellékletével összhangban, a módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából Tiszabecs település fokozottan érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területek közé került besorolásra. 

 

A kiértékelésnél felszín alatti vizek esetében a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértéket vettük figyelembe, míg 

a bányató esetében a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklet 1.3 pontjában 

meghatározott vízminőségi határértékeket. Az alábbi táblázatok a vizsgálati 

eredményeket tartalmazza a határértékekhez viszonyítva.  

 

 

Jelmagyarázat 

 

Amennyiben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 

meghatározott „B” szennyezettségi határérték túllépés jelentkezik, illetve amennyiben a 

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklet 1.3 pontjában meghatározott állóvizekre 

vonatkozó vízminőségi határérték túllépés jelentkezik, az érték piros színnel kerül 

feltüntetésre.
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A rendelkezésre álló vizsgálati eredmények összegző táblázata 

 

Vizsgálati 

paraméterek 

Vizsgálati eredmények 

2017. év „B” szennyezettségi 

határérték 
Mértékegység 

Mintavétel időpontja 2017.03.22 2017.09.20 

Minta jele TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b 

pH 7,15 6,87 7,00 6,84 6,63 6,70 6,61 6,82 
pH>7,00 → 9,00 

pH<7,00 → 6,50 
 

Fajlagos elektromos vezetőképesség 384 303 511 300 308 476 442 292 2500,00 µS/cm 

Ammónium 0,06 0,07 3,6 0,07 0,06 0,04 <0,03 <0,03 0,50 mg/l 

Nitrit <0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,08 0,03 0,05 0,50 mg/l 

Nitrát 24 18,8 1,7 13,0 18,6 19,5 <1,0 13,6 25,00 mg/l 

Szulfát 33 22 46 24 19,8 42 41 21 250,00 mg/l 

Foszfát 0,65 0,14 0,10 0,16 0,47 0,63 0,16 0,08 0,50 mg/l 

TPH n.a. n.a. n.a. n.a. <20 <20 <20 <20 100,00 µg/l 

 

Vizsgálati 

paraméterek 

Vizsgálati eredmények 

2018. év 
„B” szennyezettségi 

határérték 
Mértékegység Mintavétel 

időpontja 
2018.04.25 2018.07.06 2018.10.16 

Minta jele TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b TK-1a TK-1b   

pH 6,40 6,83 6,65 6,46 6,43 6,86 6,71 6,51 7,33 7,31   
pH>7,00 → 9,00 

pH<7,00 → 6,50 
 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 
308 401 556 299 316 408 564 309 322 318   2500,00 µS/cm 

Ammónium 0,04 0,05 0,05 0,35 <0,05 <0,05 0,31 <0,05 <0,05 <0,05   0,50 mg/l 

Nitrit <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,12   0,50 mg/l 

Nitrát 14,3 7,6 <0,1 11 13,9 7,5 <1 10,3 14,7 18,2   25,00 mg/l 

Szulfát 18,4 15 37 14,5 19,2 16,4 38,4 15,1 47,9 43,1   250,00 mg/l 

Foszfát 0,46 1,58 0,16 0,46 0,42 0,46 <0,5 0,43 <0,5 <0,5   0,50 mg/l 

TPH 51 <20 <20 <20 72 65 69 74 33 38   100,00 µg/l 
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Vizsgálati 

paraméterek 

Vizsgálati eredmények 

Állóvizekre vonatkozó 

vízminőségi határérték 
Mértékegység Mintavétel 

időpontja 
2017.03.22. 2017.09.20. 2018.04.25 2018.07.06 2018.10.16 

Minta jele Bányató Bányató Bányató Bányató Bányató 

pH 7,83 7,97 7,93 7,90 8,07 7,8-9,2  

Fajlagos elektromos vezetőképesség 323 328 321 343 327 <1500,00 µS/cm 

Ammónium <0,03 0,03 0,04 <0,05 <0,05 <0,05 mg/l 

Nitrit 0,05 0,09 0,04 <0,1 <0,1 n.a. mg/l 

Nitrát 9,8 10,2 7,3 7,4 2,11 <0,60 mg/l 

Szulfát 30 35 19,8 22,1 32,4 n.a. mg/l 

Oldott foszfát 0,44 <0,05 0,47 0,44 <0,5 n.a. mg/l 

TPH 32,00 <20 32 70 29 n.a. µg/l 
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A rendelkezésre álló, fenti táblázatokban összefoglalt vizsgálati eredmények alapján 

megállapítható, hogy a felszín alatti vizek esetében a tavaly évben minimálisan ugyan, de 

jelentkezett, az idei év első félében a TK-1b kút mintájában kiugróan mutatkozott a foszfát 

koncentrációja a „B” szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezés 

mértékéről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározot 

határértékhez viszonyítva.  

 

A bányató esetében mind a tavalyi, mind az idei évi mintákban jóval határérték feletti, 

de csökkenő tendenciájú nitrát szennyezés jelentkezett a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 

2. melléklet 1.3 pontjában meghatározott állóvizekre vonatkozó vízminőségi 

határértékhez viszonyítva.  

 

A tavalyi év tavaszán az ammónium TK-2b kútban jelentkező határértéket kiugróan 

meghaladó koncentrációja lokálisnak, vagy feltételezhetően mérési hibának tekinthető. 

 

A fentiekben részletezett vízmintákban megjelenő határérték feletti komponensek a 

bányászati tevékenységgel, környezethasználattal nem hozhatók kapcsolatba, 

valószínűsíthetően adódhatnak mindazok a bányaüzem mellett lévő szántóföldek 

műveléséből, a talaj tápanyagutánpótlására alkalmazott növényvédőszerek terheléséből. 

 

Megjegyzésre kerül, hogy a 2015. és 2016. években vett vízmintákban (az eredmények 

a hatóság rendelkezésére állnak) is megjelentek a foszfor- és nitrogénformák, amelyek 

szintén nem hozhatók kapcsolatba a bányászati környezethasználattal. 

A felülvizsgálatot végzőnek rendelkezésére áll továbbá a „Tiszabecs II. homok, kavics, 

agyag” védnevű bánya monitoring eredményei is, ezen eredményeket vizsgálva 

megállapítható, hogy annál a bányánál is hasonlóan a foszfor- és nitrogénformák 

jelentkeznek határérték feletti eredménnyekkel, mely szennyezés szintén nem hozható 

összefüggésbe a bánya üzemetetésével, hanem a mezőgazdasági tevékenység eredménye. 

 

Vízszint adatok ismertetése 

 

A talajvízfigyelő kutak vízszintjeinek csőtetőtől mért adatai az alábbi táblázatban, 

illetve diagramon kerülnek bemutatásra. 

 

A lenti vízszint adatokból megállapítható, hogy minden egyes észlelőkút esetében a 

tavaszi és nyári időszakban magasabb vízállás mutatkozott, mint az év első és utolsó 

negyedéveiben, tükrözik mindezt a csapadék- és léghőmérsékleti adatok is. 

 

A kutak talpmélysége nem változott, így azok feliszapolódásával nem kell számolni, 

megfelelően működnek. 
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január február március április május június július augusztus szeptember október november december

TK-1a -5,38 -5,23 -4,99 -5,02 -4,87 -4,83 -4,88 -5,00 -5,15 -5,25 -5,31 -5,29

TK-1b -5,32 -5,21 -4,93 -5,04 -4,83 -4,78 -4,90 -5,02 -5,17 -5,28 -5,33 -5,26

TK-2a -5,75 -5,65 -5,32 -5,36 -5,43 -5,37 -5,58 -5,70 -5,82 -5,82 -5,89 -5,87

TK-2b -5,67 -5,57 -5,26 -5,28 -5,37 -5,32 -5,46 -5,62 -5,80 -5,80 -5,83 -5,82

-6,00

-5,80

-5,60

-5,40

-5,20

-5,00

-4,80

-4,60

-4,40

-4,20

-4,00

[M
]

Talajvízfigyelő kutak vízszintjeinek alakulása a 2017. évben

TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b
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január február március április május június július augusztus szeptember október november

TK-1a -5,36 -5,20 -4,90 -4,92 -4,95 -4,85 -4,93 -5,00 -5,16 -5,28 -5,34

TK-1b -5,30 -5,16 -4,90 -4,98 -4,93 -4,83 -4,97 -5,02 -5,19 -5,32 -5,36

TK-2a -5,78 -5,69 -5,35 -5,40 -5,48 -5,42 -5,60 -5,73 -5,86 -5,87 -5,92

TK-2b -5,71 -5,62 -5,26 -5,33 -5,42 -5,32 -5,51 -5,68 -5,83 -5,84 -5,89

-6,00

-5,80

-5,60

-5,40

-5,20

-5,00

-4,80

-4,60

-4,40

-4,20

-4,00

[M
B

F]
Talajvízfigyelő kutak vízszintjeinek alakulása a 2018. évben

TK-1a TK-1b TK-2a TK-2b
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A monitoring rendszer üzemeltetésével kapcsolatban megállapítást nyert, hogy  

 

- a környezethasználó gondoskodott a figyelő kutak megközelíthetőségéről, zárva 

tartásáról és állagmegóvásáról, üzemeltetésre alkalmas állapotban tartásukról, a 

kutak azonosíthatóságának biztosításáról, 

- az üzemeltetési szabályzatban foglaltakat betartotta, 

- a kutak nyugalmi vízszint és talpmélység mérését, valamint a vízminták akkreditált 

laboratóriumi vizsgálatát elvégeztette. 

 

10. Összefoglalás 

 

Összességében megállapítható – a közölt és rendelkezésre álló adatok alapján - hogy a 

bánya üzemeltetője, a bányászati tevékenysége során eleget tesz a tevékenységére 

vonatkozó környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak, a bányászati 

környezethasználata nem eredményez környezetszennyezést, nem veszélyezteti a 

felszíni és felszín alatti vizeket, ivóvízbázist. 

 
Az észlelő, megfigyelő rendszer módosítására, illetve újabb komponensek vizsgálatára 

nincs szükség.  
A mérések, mintavételek gyakoriságát a környezetvédelmi engedélyben foglaltak 

szerint javasolt tovább folytatni.  
 

 

Tiszabecs, 2018.11.26. 

 

 

Készítette: 

 

 

……………………………………….. 

Szabó András 

környezetvédelmi szakértő 
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