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1. Előzmények 

A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) a bányahatósági nyilvántartásban 

„Madocsa-Kelet — homok, lösz, kőzetliszt” néven szereplő kutatási területen nyersanyag-

kutatást folytatott le. A kutatási eredmények alapján készült készletszámítást mellékelve a Kft. 

2020. októberében „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnév alatt bányatelek 

megállapítását kérelmezte a Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályától 

(Bányafelügyelet). A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítási eljárást a területi 

környezetvédelmi hatóságnál lefolytatandó környezeti hatásvizsgálati eljárás végleges döntés-

sel való lezárásáig felfüggesztette. 

A kutatási jelentés szerint a tervezett 138 hektár 9 932 m2 nagyságú bányatelek kavicsos homok 

külszíni kitermelésére elsősorban talajvíz alatti kotrással alkalmas. Ennek alapján a területen 

tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 10. pontjának 

hatálya alá tartozik („egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében”). A 

bányatelek létesítése tehát környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött. 

A kitermelt haszonanyag kiszállítása céljából a tervezett bányatelek délkeleti sarkától dél-

délnyugati irányban, mintegy 900 m távolságban a Duna folyam jobb partján uszálykikötő 

létesülne, melyet elektromos meghajtású távolsági szállítószalag kötne össze a bányával. A 

távolsági szalag végszakasza (hrsz. 025/12), és az uszálykikötő (hrsz. 067/3) Natura 2000 

területet érint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján. Az érintett különleges természetmeg-

őrzési terület a Tolnai Duna (HUDD20023). A kikötő létesítéséhez a 275/2004. (X. 8.) 

Kormányrendelet 10. § (2) bekezdése alapján hatásbecslés elvégzése szükséges. 

A BET-KAVICS Kft. a „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek 

fektetéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet 

nyújtott be a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztályára (Területi 

környezetvédelmi hatóság). A kérelem alapján indult hatósági eljárás az ügyfél kérelmére 

szünetel. Jelen dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 6. számú mellékletében 

foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével összeállított környezeti hatástanulmány. A 

dokumentáció mellékletként tartalmazza a 275/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 14. számú 

mellékletében megadott tartalmi követelmények figyelembevételével készített Natura 2000 

hatásbecslési dokumentációt. 

2. Általános adatok 

2.1. A dokumentációt készítő adatai 

A dokumentációt készíti: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. 

Székhelye: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 19. 

Témafelelős: Pásztohy Bálint környezetvédelmi szakértő 

Ellenőrizte: Földing Gábor környezetvédelmi igazgató 
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A környezeti hatástanulmány összeállításában részt vettek: 

 Frányó Gábor – levegőtisztaság-védelem (SZKV-1.1, 02-01457) 

 Kővári László – zajvédelem (SZKV-1.4., 02-0305, 02-51404) 

 Faggyas Szabolcs – táj- és természetvédelem (SZ-009/2009) 

 Földing Gábor – talaj-, felszíni és felszín alatti vízvédelem,  

 hulladékok káros hatása elleni védelem, klímavédelem   

 (SZKV-1.1, SZKV-1.3, K-Sz, 10-0542, 10-00542) 

 Pásztohy Bálint – talaj-, felszíni és felszín alatti vízvédelem,  

 hulladékok káros hatása elleni védelem, élővilág-védelem 

 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, 02-01515; SZ-026/2016) 

 

2.2. Engedélykérő és a vizsgált terület (tervezett bányatelek) adatai 

Engedélykérő neve: BET-KAVICS Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: BET-KAVICS Kft. 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120. 

KÜJ: 103 937 715  

A tervezett bányatelek védneve: „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” 

A telephely helyrajzi száma: a tervezési terület ingatlankimutatása a 3. mellékletben  

Törésponti EOV koordináták: 1. Y: 646 019 X: 150 287; 

 2. Y: 645 920 X: 149 760; 

 3. Y: 645 330 X: 148 930; 

 4. Y: 644 522 X: 149 606; 

 5. Y: 644 934 X: 150 454; 

Tervezett bányatelek területe: 138 hektár 9932 m2; 

Tervezett bányatelek alaplapja: +68,0 mBf; 

Tervezett bányatelek fedőlapja: +94,0 mBf; 

Áttekintő helyszínrajz: 1. melléklet 

Részletes helyszínrajzok: 2. melléklet 

 

A BET-KAVICS Kft. a tervezett bányatelek területén a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 

1. sz. mellékletének 10.a) pontja szerinti tevékenységet tervez („Egyéb bányászat 25 ha 

területnagyságtól külszíni bányászat esetében”). Mivel a tervezett bányatelek területe 

meghaladja a jogszabályban megadott küszöbértéket, a bányatelek létesítése környezetvédelmi 

engedély köteles tevékenység. 

 

A vizsgált terület Tolna megyében, a megyeszékhelytől északra, Madocsa község északkeleti 

részén, külterületen helyezkedik el (1. melléklet: Átnézetes helyszínrajz). A létesítményhez 

legközelebbi lakóterületek távolsága (1. ábra): 

– Madocsa, Kender u. 26. (hrsz. 120) alatti lakóház: 1190 m a bányatelektől Ny-ra; 

– Madocsa, Dunaszél u. (hrsz. 064) alatti lakóépület: 1405 m a bányatelektől D-DNy-ra; 

– Harta, Dunapart (hrsz. 4014) alatti lakóépület: 1135 m a bányatelektől K-DK-re.  
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1. ábra. A vizsgált terület és a legközelebbi lakóépületek távolsága 

 

3. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és 

létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírása 

A tervezett bányatelek határait az 1. ábrán pirossal jelölt poligon mutatja. A telekre tervezett 

bányaüzem célja a bányatelek területén a kutatással feltárt nyersanyagvagyon kitermelése. A 

kitermelt természetes szemmegoszlású homokos kavics átmeneti tárolást (víztelenítést) 

követően közvetlenül kiszállításra kerül. A bányaüzemben tehát válogató technológia 

telepítése, üzemeltetése nem tervezett.  

A vizsgált területre vonatkozóan korábban lefolytatott hatásvizsgálat tapasztalatai alapján a 

beruházó a kitermelt haszonanyag kiszállítására a legkisebb környezetterheléssel járó vízi út 

kizárólagosságát tervezi, melyhez – mint kapcsolódó tevékenység – elektromos meghajtású 

távolsági szállítószalag, és uszálykikötő kialakítása szükséges. A korábban lefolytatott 

hatásvizsgálat során részletesen elemzett kikötő létesítési alternatívák közül a közösségi 

természetvédelmi oltalom alatt álló területekre legkisebb hatással járó kikötő létesítési 

alternatíva megvalósítása tervezett.  

A jelen hatástanulmány a tervezett fő tevékenység – kavicsbányászat külszíni műveléssel – és 

kapcsolódó tevékenységei – haszonanyag kiszállítás és uszálykikötő üzemeltetés – teljes 

egészére vonatkozó terveket és számításokat tartalmazza.  

Vizsgált bányatelek 
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A hatástanulmány kidolgozása során a biztonság javára történő közelítést alkalmazva, a 2.2 

fejezetben bemutatott legközelebbi madocsai lakóterületre legkedvezőtlenebb hatásokkal járó 

bányaüzemi elrendezést vizsgáltuk a jogszabályi előírások teljesülése szempontjából. Ezt a 

legkedvezőtlenebb elrendezést ábrázolja a 2.A mellékletben bemutatott részletes helyszínrajz. 

Le kell azonban szögezni, hogy a kitermelés tervezett ütemezése a kutatási jelentés szerint a 

kitermelés bányatelek délkeleti területén való megkezdésével számol, így a lakott területekre 

gyakorolt tényleges hatás a számított terheléstől várhatóan jelentősen elmarad majd. 

 

3.1. A tervezett bányaüzemi technológia 

A bánya területén tervezett tevékenység folyamatai a következők. 

 
2. ábra. A tervezett tevékenység folyamatábrája 

 

A bányatelek területén tervezett tevékenységek a bánya védőpillérjén belüli területre 

korlátozódnak (ld. a 2.A melléklet részletes helyszínrajzán). A védőpillér a telekhatártól 10 m-

re húzódik. Magába foglalja továbbá a helyi természetvédelmi oltalom alá vont területek 

védelméhez és bemutathatóságához szükséges területeket is, ezeket tehát a kitermelés nem 

fogja érinteni. 

Az egyes munkafázisoknál alkalmazni tervezett gépeket, berendezéseket az 1. táblázat foglalja 

össze.  
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1. táblázat. Az egyes munkafázisoknál alkalmazni tervezett gépek, berendezések 

Megnevezés db Típus Fogyasztás 

gázolaj l/h 

Napi 

üzemóra 

Munkafázis 

Forgóvázas 

kanalas kotrógép 

1 Caterpillar 330 CL típusú vagy 

azzal egyenértékű teljesítményű 

(br. 197 kW) berendezés 

22 12 előkészítés / 

kitermelés 

Homlokrakodó gép 2 Caterpillar 950 F típusú vagy azzal 

egyenértékű teljesítményű (br. 134 

kW) berendezés 

12 12 depózás, 

rakodás, 

rekultiváció 

Úszókotró 

berendezés 

1 MOHR MBK 200 vagy azzal 

egyenértékű  

— 

(villanymotoros) 

12 kitermelés 

Tehergépjármű 2+2 pl. MAN TGS 35.470 vagy azzal 

egyenértékű 350 kW teljesítmé-

nyű 4-tengelyes 25 tonnás szállí-

tóképességű tehergépjárművek 

25 12 előkészítés, 

rakodás, 

rekultiváció 

 

Munkaterület előkészítés (letakarítás): 

A munkaterület előkészítése a növényzet irtását követően ~30 cm-es vastagságú humuszréteg 

letermelésével és mentésével kezdődik. Ehhez kanalas kotrógépet használnak. A letermelt 

humuszt max. 2 m-es magasságú humusz depóniákba halmozzák, melyet a tájrendezés során 

használnak fel. A humuszréteg alatt, a haszonanyag felső szintje felett várhatóan ~2 m 

vastagságú meddő fedőréteg is húzódik, melynek letermelését külön lépésben végzik el szintén 

kanalas kotrógéppel. A fedőanyagot a talajtól elkülönítetten depózzák, és szintén a tájrendezés 

során (bányató rézsű kialakításánál) használják fel. 

 

Haszonanyag kitermelése (jövesztés) 

A haszonanyag kitermelését két fázisban végzik. Első lépésben a kitermelést kanalas 

kotrógéppel kezdik meg, miközben a kitermelt haszonanyagot a belső szállításra rendszeresített 

tehergépjárművekkel szállítják átmeneti kavicsdepóra. A várhatóan a terepszint alatti 4–6 m-es 

mélységben lévő talajvíz nívót elérve, majd a kitermelés során lefelé haladva a kanalas 

kotrógéppel biztonságosan kitermelhető mélységig folytatódik a kitermelés ezen első lépése.  

A megfelelő kiterjedésű és mélységű bányató kialakulását követően a kitermelés második 

lépésében elektromos meghajtású úszó kotró berendezést alkalmazva folytatják a vízszint alóli 

haszonanyag kitermelést a bánya alaplapjának eléréséig. Az úszókotró beüzemelését követően 

a kanalas kotrógép üzemeltetését a humuszos fedőréteg illetve a meddőréteg letakarítására 

korlátozzák, és a víznívó feletti haszonanyagot is az úszókotróval (a rézsű alsó harmadából való 

kitermelést követően beomló anyagból) emelik ki. A kitermelés e második fázisát szükség 

szerint több lépcsőben (a kotrást követően utánkotrást is alkalmazva) végzik el. Az 

úszókotróval kitermelt haszonanyagot elektromos meghajtású mobil szállítószalag rendszer 

szállítja az átmeneti kavicsdepóra, ahol annak passzív víztelenítése megtörténik. A szállító-

szalag-rendszer első szakasza pontonra szerelt úszó szalag lesz. 

 

Haszonanyag átmeneti depózása, raktározása 

A kitermelt haszonanyagból késztermék átmeneti depóniát építenek. A depó építése kezdetben 

(I. kitermelési fázis) belső szállítójárművekkel, illetve a későbbiekben (II. kitermelési fázis) az 
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úszókotróról érkező haszonanyag esetében mobil szállítószalag rendszerrel történik. A depó 

szerepe egyrészt a kitermelt haszonanyag átmeneti tárolása az értékesítésig ill. kiszállításig, 

másrészt pedig a víznívó alól kiemelt haszonanyag víztelenedéséhez szükséges 2–3 napos 

tárolási idő biztosítása (a kavics víztartalma gravitációsan szivárog el a depóban való tárolás 

során). A bánya területén osztályozás, feldolgozás nem lesz, a kitermelt természetes szem-

összetételű kavicsos homok közvetlenül kerül víztelenítést követően értékesítésre. Ehhez a 

haszonanyagot dózer rakodja a távolsági szalag bedöntő garatjába.  

 

Kiszállítás, értékesítés 

A letermelt és víztelenítés céljából átmenetileg depózott haszonanyagot távolsági szállítószalag 

továbbítja a kiszállítást végző uszályokhoz. 

 

Tájrendezés, rekultiváció 

A területen tervezett bányaművelés végállapotaként bányató alakul ki, a tájrendezési ill. rekul-

tivációs munkálatok ezáltal a bányató rézsűinek kialakítására, lehetőség szerint természetközeli 

medervonalú vizes élőhely kialakítására és növényesítésére terjednek ki. A tájrendezés során 

cél a megfelelően tagolt, a természeteshez hasonló partvonal kialakítása, és a végleges rézsű 

rendezése során a vízszintet elérve a növényzet (pl. nád) megtelepedését segítő kisebb lejtésű 

padkák kialakítása. A növénytelepítés során őshonos fajok ültetése tervezett. A felhagyási 

fázisban a teljes terület rekultivációját befejezik, a bányaudvarban lévő ideiglenes létesít-

mények (konténerek, szállítószalag, stb.) elszállítása és a terület helyreállítása mellett. 

 

Kiegészítő tevékenységek 

A kiegészítő tevékenységek között szerepel az iroda- és szociális konténer üzemeltetése. 

Térvilágítást a területre nem terveznek, üzemeltetés csak a nappali időszakban lesz. A dolgozók 

ivóvízzel való ellátását palackos ivóvízzel tervezik. A mosdóvíz biztosítására fúrt talajvizes kút 

létesül. A keletkező szociális szennyvíz tárolására a szociális konténer saját, zárt tartállyal fog 

rendelkezni. A tartályból a szennyvíz szippantást követően, tengelyen kerül elszállításra. A 

konténer irodák fűtését elektromos hősugárzóval ill. hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéssel 

tervezik. A munkagépek üzemanyag-ellátásaát ADR-es 1 m3-es mobil (terepjáró platón elhe-

lyezett) üzemanyag tartállyal tervezik biztosítani. Üzemanyag kút létesítése a bánya területén 

nem tervezett. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak a bányaudvar területén, 

megfelelő műszaki védelem (kármentő tálca feletti munka) mellett lesz engedélyezett. A 

bányaüzemi gépek, berendezések javítását külső telephelyen alvállalkozó bevonásával végzik 

majd el. A szalagrendszer karbantartásához használt elhasználódott zsírzópatronok, olajos 

rongy, stb. hulladék tárolására veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és 

üzemeltetése tervezett az irodakonténer elkülönített részében. A hulladék elszállíttatása 

félévenkénti gyakorisággal fog történni, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/kezelő szervezet 

bevonásával. A szociális hulladékhoz hasonló hulladékot elkülönített gyűjtik, elszállítása 

céljából a helyi hulladékos szolgáltatóval szerződéskötés tervezett. A létesítmény vagyonvé-

delmét 24 órás őrzéssel tervezik.  
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A tervezett bányászati tevékenység volumene 

A bányatelekben feltárt teljes ásványi vagyon 26 102 923 m3, amely 1,6 t/m3 térfogatsúllyal 

41 700 000 tonnának felel meg (a védőpillérben lekötött anyagmennyiséggel együtt). A 

bányaüzemben tervezett kitermelés évi 1 000 000 tonna/év, melyet jellemzően 10 havi aktív 

termelés és 2 havi, a téli időszakra ütemezett karbantartási szünet mellett terveznek kivitelezni. 

A havi maximális kitermelés tehát 100 000 tonna/év, melyet 3 225 tonna/nap átlagos 

kitermeléssel érnek el. A száraz (I. fázisú) kitermelést a környezetterhelés csökkentése 

érdekében 3 500 tonna/nap értékben tervezik maximálni. 

A termelési időszakban folyamatos munkarend mellett 2 műszakban (délelőttös: 6:00–14:00, 

délutános: 10:00–18:00) tervezett a munka. A téli időszakban (karbantartás) 7:00 és 15:00 óra 

között fog egy műszak dolgozni. 

A bánya tervezett személyzete: 2 fő műszaki felügyelet (üzemvezető és helyettese), továbbá 

legfeljebb 12 fő fizikai állomány (1 fő úszókótró üzemeltetés, 2 fő rakodás, 2 fő belső szállítás, 

1 fő egyéb feladatok; műszakonként). 

 

3.2. Haszonanyag szállítás tervezett technológiája 

A bánya készletdepóján tárolt, víztelenített termék uszálykikötőig történő továbbítását 

elektromos meghajtású távolsági szállítószalag végzi majd a tervek szerint. A szalag hossza az 

uszálykikötő kialakítására választott alternatívához (ld. a későbbiekben) igazodva mintegy 

1600 m, melyből a bányatelken kívüli szakasz megközelítőleg 1 100 m-t tesz ki (2.A 

melléklet). A jelenlegi tervek szerint a távolsági szalag mintegy 100 m-es szakaszokból, tehát 

összesen 16 db átadási ponttal kerülne kialakításra. A szalag elvben ennél kevesebb átadási 

ponttal (min. 2 db) is megvalósítható, de az alkalmazandó konkrét műszaki megoldás ennél 

pontosabban egyelőre nem adható meg. 

Várhatóan sima (nem bordázott) gumihevederes, a fordítódobok kivételével burkolattal el nem 

látott, egyfokozatú sebességű elemekből áll majd. Szállítási kapacitása 250 t/óra (12 óra/nap 

működési idő mellett 3000 tonna/nap). Működése automatikus, állandó kezelői felügyeletet 

nem igényel, vezérlése a bányából történne távirányítással, vagy telefon értesítéssel. Vagyonvé-

delmét nappal dolgozói felügyelet, éjjel a bányatelekkel összevont őrzés szolgálja. 

A szalag kezdeti szakaszához egy 15 m3-es bedöntő bunker csatlakozik, melynek töltését a 

készletdepó anyagával rakodógéppel végzik majd. A szalag kezdeti szakasza ezt követően 

délkelet felé haladva éri el a telekhatárt, és halad az árvízvédelmi töltéstől számított 10–15 

méteres távolságig, ahol is átadást követően a szalag mintegy 1 km-es fő szakaszán folytatja 

útját az árvízvédelmi töltéssel párhuzamosan, nyugat-délnyugat felé.  

A szalag fő szakasza a töltéstalptól számított 10–15 m közötti sávban halad egészen a kikötő 

szelvényéig, 11 db madocsai külterületi ingatlanon áthaladva. A fő szakasz utolsó részén a 

szállítási magasságot megemelik, hogy az előírt árvízvédelmi töltés korona fölött 7,5 m szabad 
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magasság biztosított legyen a szalag végszakaszán. A fő szakasz megemelt végpontján egy 

újabb átadási pont létesülne a délkelet felé, az uszálykikötőig haladó végszakasz táplálására. 

A távolsági szalag végszakasza mintegy 80 m távolságban délkelet felé halad, keresztezi az 

árvízvédelmi töltést (töltés feletti átvezetéssel), majd a Duna folyamon létesíteni tervezett 

uszálykikötőn érne véget, végpontját a kikötő úszóművén rögzítve. A töltés felett áthaladó rész 

biztosítására a szalag végszakaszát burkolattal tervezik ellátni. 

 

3.3. Uszálykikötő 

Elhelyezésre vizsgált alternatívák 

Tekintettel arra, hogy a Duna és medre közösségi természetvédelmi oltalom alatt áll, a korábbi 

hatásvizsgálat során vizsgálták a bányatelek környezetében a kikötő létesítésének alternatíváit. 

A vizsgálatok során elsőként a távolsági szalag végszakaszának Natura 2000 területen való 

átvezetési lehetőségeit vették sorra, területileg négy főbb alternatívát elkülönítve (3. ábra): 

− a szalag 1. sz. szakaszon történő átvezetése 30–60 m szélességű hullámtéri növényzetet 

keresztez. E szakasz növényzete jelentős természeti értéket nem képvisel; 

− a szalag 2. sz. szakaszon történő átvezetése 70–200 m szélességű hullámtéri 

növényzetet keresztez. Az átvezetés részben ültetett nemes nyarast, részben pedig jelölő 

élőhelyet (fűz-nyár ártéri ligeterdő) érint;  

− a szalag 3. sz. szakaszon történő átvezetése 150–200 m széles hullámteret és annak 

növényzetét (nemes nyaras, jelölő élőhelyként fűzligetet, és fragmentális mocsári 

növényzettel fedett területet) érinti; 

− végül a szalag 4. sz. szakaszon történő átvezetése 220–500 m szélességű ártéren és 

növényzetén való átvezetéssel valósulhatna meg.  

Az uszálykikötő kialakítási helyének vizsgált alternatíváit a 4. ábra mutatja be. A kikötő „A” 

ponton való kialakítása esetén a távolsági szalag az ártéri erdő 4. sz. szakaszán, míg a „B” 

ponton való kialakításkor a 3. sz. erdőszakaszon kerülne átvezetésre. A legrövidebb szállítási 

úthossz a „B” ponton való kikötő kialakítás esetén szükséges, ugyanakkor e pont választása 

esetén a legjelentősebbek a kikötő létesítéshez szükséges előre jelezhető mederkotrási 

feladatok. Az „A” pont esetében kevesebb kotrás várható. Végül a harmadik, „C” jelű kikötő 

elhelyezési alternatíva az ártéri erdő 1. sz. szakaszán, annak legkeskenyebb részén halad át. E 

megoldáshoz szükséges a három közül a legnagyobb szállítási úthossz, és viszonylag mérsékelt 

mederkotrási szükségletet jeleztek előre a 2021-ben lefolytatott elővizsgálatok. 

Az alternatívák vizsgálata alapján megvalósításra az 1. sz. szakaszon történő átvezetés, és a „C” 

jelű kikötő elhelyezési alternatíva került kiválasztásra, a Natura 2000 területek védelme 

céljából. 
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3. ábra. Szalag átvezetésre vizsgált területi alternatívák (forrás: Google Earth) 

 
4. ábra. Kikötő elhelyezésére vizsgált alternatívák (forrás: Google Earth) 

 

A választott alternatíva helyszínének bemutatása 

A tervezett uszályikötő a Duna folyam 1543,1 fkm jobb parti szelvényében létesülne. E 

területtől a part menti sávban északra és délre egyaránt idősebb fák találhatók, míg a kiválasztott 

helyen csak néhány 5–10 cm törzsátmérőjű fa és cserje helyezkedik el (5. ábra).  

A Duna jobb partján árvédelmi töltés húzódik, koronáján aszfalt burkolatú úttal, mindkét 

oldalán közelítően 1:4 hajlású füvesített rézsűvel. A mentett oldalon, közvetlenül a rézsűlábtól 

kezdődően, mezőgazdasági terület, szántók találhatók, míg a Duna felőli oldalon a rézsűlábtól 
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keskeny, 0–5 m széles, legelő művelési ágú, magántulajdonban lévő sáv helyezkedik el. A parti 

sávot követően a meder szabálytalan rézsűvel folytatódik a vízszélig. 

 
5. ábra. Tervezett kikötőhely az árvízvédelmi töltés felől tekintve 

Mértékadó árvízszint és hajózási kisvíz szint a kikötőhely fkm szelvényére a VIZIG adatai 

alapján: 

 MÁSZ = 95,15 mBf 

 HKV = 86,19 mBf 

Az árvízvédelmi töltés koronaszintje az érintett szelvényben 97,10 mBf.  

 

A tervezett kikötőhely bemutatása 

Az 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmező rendelkezése szerint, a tervezett létesítmény 

úszóműves kikötőhely, illetve úszóműves rakodóhely, amely olyan kikötőhely, amelynél az 

úszó létesítmények úszóműhöz köthetnek ki és ott rakodási műveletet végeznek. 

Az úszóműves megoldást választásának oka, hogy ez a műszaki megoldás jár a legkevesebb 

építési munkával; megszüntetéséhez, az eredeti állapot helyreállításához minimális bontási 

munka, bontási hulladék keletkezés társítható.  

Az előzetes információk szerint, a tervezett helyen a szükséges vízmélység a hajózási kisvíz 

szintnél is biztosított, ezért kotrási munka várhatóan nem szükséges. 

 

A tervezett kikötőhely részegységei 

Úszómű: felépítmény nélküli közforgalmú kikötőponton. Tervezett adatai: 

Legnagyobb hosszúsága:  22,0 m  

Legnagyobb szélesség: 6,0 m 

Fixpont magassága: 2,36 m 

Legnagyobb merülése: 0,88 m 
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Vízkiszorítása: 50,63 t 

Engedélyezett szabadoldal: 0,88 m 

Megengedett befogadóképesség: 20 fő  

Mentőeszközök: 2 db mentőgyűrű 

Bejáróhíd: 25,0 m hosszú, 1,5 m széles, íves rácsos acélszerkezet, mindkét oldalán kiegészítő 

csőkorláttal ellátva. A vízjáték okozta mozgások miatt, csuklós lemezzel csatlakozik a parti 

járószinthez, illetve az úszómű fedélzetéhez. 

Bejáróhíd támasz: 2,4 x 4,0 m alapterületű, vasbeton szerkezet. A hídfészek 1,8 x 0,5 m méretű, 

0,3 méter mély, acéllemez burkolattal ellátva. A támasz két oldalán, a híd kikötésére 

kikötőszemek létesülnek bebetonozva. A bejáróhíd leesés ellen szemes lánccal lesz kikötve, a 

támasz függőleges oldalán lévő kikötőszemekhez. 

Támgerendák: 350 mm átmérőjű acélcsőből készülnek, 22 m hosszúsággal, parti végükön rugós 

ütközővel ellátva. Leesés elleni védelemként a támaszokhoz rögzített sodronykötél, az úszómű 

felőli végen felhegesztett toldat szolgál. 

Támgerenda támaszok: a bejáróhíd fészek két oldalán, a híd tengelyétől 10,0–10,0 m-re, a víz 

felé bővülő és lejtő fenékkel kialakított, a rézsűbe süllyesztett, acéllemezzel burkolt beton 

támaszfülkék. A támgerendák rögzítését szolgáló sodronykötél a fészkek oldalfalára 

felhegesztett kikötőszemekhez köthetők ki. 

Kikötőbakok: a partél mentén, beton alappal kialakított acélköpenyes kivitelű létesítmények.  

 

A kikötőhely infrastruktúrája 

Az úszóműves kikötőhely kizárólag elektromosáram-ellátást igényel, melyhez a parton, a 

szállítószalag hídon vezetett elektromos kábel létesül. Megvilágítása a szállítószalag tartószer-

kezetére szerelt lámpatestekkel biztosítható. A rakodást irányító személyzet részére, a behordó 

szalag tartóoszlopára kezelőfülke kerül rögzítésre. A töltőcső mozgató szerkezet innen lesz 

vezérelhető, továbbá innen lehet a behordó szalagot is irányítani. 

 

A kikötőhely üzemeltetése 

A kikötőhely a magas vezetésű szállítószalagon érkező ásványi nyersanyag uszályba történő 

berakodását szolgálja.  

Kikötéskor az uszály saját gépével, vagy mellékötött géphajó segítségével az úszómű mellé áll, 

majd a kikötőeszközökhöz kötik. A rakodást irányító személy a töltőcsövet a megfelelő 

helyzetbe irányítja, majd jelzi az úszó létesítmény személyzetének a rakodás megkezdését. 

Elindítja a szállítószalag rendszert távirányítással, vagy telefon értesítéssel. Folyamatosan 

figyeli az uszály töltését, a töltőcső irányításával biztosítja a raktér egyenletes feltöltését. 

Utasítást ad az uszály matrózának az ereszkedés végrehajtására. 
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A raktér feltöltését követően a szállítószalagot leállítja, utasítja az uszály, illetve géphajó 

kapitányát a kikötőhely elhagyására. 

A kikötőhelyre történő beállás hegymenetben történhet. A távozást ereszkedéssel kell indítani, 

mivel a kikötőhely feletti mederszakaszon HKV közeli vízállásoknál a szükséges vízmélység 

nem biztosított.  

 

3.4. A tervezett bányaüzem létesítése 

A tervezett kavicsbánya létesítése egy szociális- és irodakonténer elhelyezését és a szükséges 

munkagépek helyszínre szállítását jelenti, melyet követően a bányaművelés (száraz fejtési 

technológiával) azonnal megkezdhető.  

A munkaterület előkészítésével párhuzamosan megvalósítható az elektromos hajtású 

bányatelken belüli mobil szalag és úszó kotró áramellátását szolgáló elektromos áramvételezési 

lehetőség kiépítése. Ehhez a délről, a Bölcskei út mellett, azzal párhuzamosan futó 22 kV-os 

légvezetékről létesülne leágazás és új 22/0,4 kV-os transzformátor állomás (1 MVA 

transzformátor teljesítménnyel).  

A bánya külön hírközlési vezetékkel való ellátása nem tervezett, a riasztási és hírközlési 

feladatokat mobiltelefon ill. CB rádió segítségével látják majd el. Ivóvízhálózat kiépítése sem 

tervezett, a dolgozók ivóvíz szükségletét palackos vízzel biztosítják majd, a mosdóvíz-

szükséglet (WC öblítés, kézmosás) vízigényének biztosítása céljából sekély mélységű 

talajvizes fúrt kút létesítése tervezett a szükséges engedélyek beszerzését követően. 

Közműves szennyvízcsatorna hálózat kiépítése nem tervezett. A területre tervezett 

irodakonténer rendelkezik saját zárt szennyvízgyűjtő tartállyal, melynek szippantásáról, 

elszállításáról az üzemeltetés során megfelelően gondoskodni kell. 

A bányaművelés első szakaszával (száraz technológiájú jövesztés) párhuzamosan megkezdik 

második bányaművelési szakasz infrastruktúrájának telepítését. A bánya létesítésének 

kapcsolódó szállítási feladatai ekkor az úszókotró elemeinek beszállítását, és a mobil szalag 

elemek beszállítását jelentik. Az úszókotró összeszerelése, továbbá a kotró valamint a 

készletdepó közötti mobil szalagrendszer kiépítése mintegy 3 hónapot vesz igénybe. A létesítési 

fázis beszállításainak teljes forgalomigénye legfeljebb 90 db nyerges szerelvény forgalmára 

becsülhető ebben az időszakban, a szállítások hétköznapokon történnek.  

 

3.5. Kapcsolódó létesítmények létesítése 

Távolsági szállítószalag 

A bányaüzem termék feladási pontja és az uszály kikötőhöz tartozó rakodási pont között 

elektromos meghajtású szállítószalagot telepítenek mintegy 1600 m-es hosszúsággal.  

A létesítés kezdő fázisában a szállítószalag elemek és a tartóelemek beszállítását kell elvégezni. 

A szállítást követően a szalag alapozása (földbe süllyesztett betonelemek telepítése), majd a 
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távolsági szalagrendszer szerelése következik. A szállítószalag fő szakasza mellett, attól ÉNy-

ra legfeljebb 4 m szélességű szervizutat létesítenek zúzott kavics burkolattal. A telepített 

szállítószalagot üzempróbát követően helyezik üzembe. A teljes telepítési folyamat várható 

időigénye mintegy 4 hónap, összes szállítási intenzitása legfeljebb 120 db nyerges szerelvény, 

melynek forgalma várhatóan a létesítési fázis első felére fog esni. 

 

Uszálykikötő 

A kikötőhely létesítése a Duna folyam nagyvízi medrében történne, az árvízvédelmi töltés 

lábától számított 10 m-es védőtávolság betartásával. Mivel tehergépjármű közlekedés az 

árvízvédelmi töltésen nem megengedett, az építési anyagok beszállítása vízi úton tervezett.  

Az építési helyszín közvetlen közelében megfelelő méretű ideiglenes úszóművet telepítenek a 

partra támasztott bejáróhíddal, lehorgonyozva. A szükséges földmunkákat az erre az úszóműre 

telepített földmunkagéppel és kiegészítő kézi munkával végzik el. Az építéshez szükséges 

beton keverését is az úszóművön tervezik, és onnan betonszivattyúval juttatják a betonozás 

helyszínére. Kialakítják a kikötő parti építményeit (bejáróhíd és támgerenda támaszok, 

kikötőbakok, megközelítő gyalogút és rézsűlépcső), ezt követően az úszóművet a helyszínre 

vontatják, ktámasztják, kikötik, és a bejáró hidat illetve a távolsági szalag végszakaszát 

beemelik.  

Az uszálykikötő létesítésének teljes időigénye mintegy két hónap, anyagszükséglete 

hozzávetőlegesen: 12 m3 földmunka, 14 m3 beton, 0,8 t betonacél, 0,3 t durvalemez, 0,24 t 

acélcső, valamint 20 t vízépítési terméskő. 

 

3.6. A bánya és a kapcsolódó létesítmények üzemeltetésnek lezárása, felhagyás 

A 3.1 fejezetben mutattuk be a bánya felhagyásával kapcsolatos rekultivációs munkákat. A 

rekultivációt a művelés előrehaladásának arányában már az üzemeltetés fázisában megkezdik, 

a bányaműveléssel létrejövő bányató rézsűrendezésével, természetközeli vonalvezetésű part, 

megfelelő lejtésű padka kialakításával, és a vizes élőhely kialakulásának növényesítés révén 

való elősegítésével.  

A bányatelek nyersanyagkészlete megközelítőleg 42 évi bányaművelésre elegendő a tervezett 

kitermelési intenzitás mellett. A nyersanyagkészlet kimerülésekor megkezdődik a bánya 

végleges felhagyása, melynek során a teljes terület rekultivációját befejezik, a bányaudvarban 

lévő ideiglenes létesítményeket (konténerek, mobil szállítószalag) elszállítják, a használt 

talajvizes kutat tömedékelik, és a felhagyott bányaudvar területrendezésével, füvesítésével a 

tevékenységet a bányatelek területén befejezik.  

A kapcsolódó létesítmények – távolsági szalag, uszálykikötő – a bánya felhagyásával 

funkciójukat veszítik, így ezek bontását is elvégzik. Általánosságban elmondható, hogy a 

kapcsolódó létesítmények felhagyása a létesítéskori munkafázisokkal azonos munkákhoz 

hasonló környezetterheléssel jár, csak a munkafázisok fordított sorrendben zajlanak a 

felhagyáskor. 
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4. A vizsgált terület alapállapotának jellemzése 

A vizsgált terület alapállapotát szakirodalmi adatok (Dövény Zoltán (szerk.), 2010 – 

Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest), és a 

területen lefolytatott kutatás eredményei alapján mutatjuk be. 

4.1. Elhelyezkedés 

A vizsgált terület topográfiai szempontból a hazánk délkeleti részét magába foglaló Alföld 

nagytáj, azon belül a Duna menti síkság középtáj, Csepel-Mohácsi síkság kistájcsoport és a 

Kalocsai-Sárköz kistáj területén helyezkedik el (6. ábra). A kistáj Bács-Kiskun és Tolna megyei 

területekre terjed ki, területe 992 km2 (7. ábra). 

 

6. ábra. A Kalocsai-Sárköz kistáj elhelyezkedése Magyarország térképén  

(forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalocsai-S%C3%A1rk%C3%B6z) 

 

4.2. Domborzati viszonyok 

A kistáj 89,4–125,6 mBf közötti magasságú ártéri szintű síkság, melynek két részre tagolható:  

˗ északi része 96–98 mBf átlagmagasságú magasártér,  

˗ déli része pedig alacsonyabb (91 mBf átlagmagasságú) összefüggő alacsonyártér. 

Az északi rész, melyet Kalocsai terasznak is neveznek, főként északkeleti részén szikes 

laposokkal, míg középső részén morotvákkal , alacsonyártéri laposokkal tagolt.  

A kistáj legalacsonyabb része a kelet-délkeleti végen, a császártöltési Vörös-mocsár mentén, a 

Kecel–Bajai-magaspart közvetlen tövében hosszan elnyúló tőzegterület. 

A Duna folyam jobb partján részben futóhomokkal fedett magasártér (Madocsai terasz) 

húzódik. A vizsgált területen a terepfelszín a +93–94 mBf szinten található, minimális 

morfológiai különbségekkel.  
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7. ábra. A Kalocsai-Sárköz kistáj térképe (forrás: Dövényi et al. 2010) 

 

4.3. Földtani jellemzők 

Kistáji földtani jellemzők 

Az alaphegység változatos összetételű: alsó-perm kvarcporfír, triász karbonátos üledékek és 

metamorf képződmények egyaránt megtalálhatók. Az alaphegységet pannóniai agyagos üledék, 

majd pedig a pleisztocénban arra települt ős-dunai (részben dunántúli eredetű) homokos-

kavicsos üledéksor fedi. A terület a Kalocsa–Mohácsi-süllyedék újholocén kori erősebb 

süllyedését követően vált a Duna ártéri területévé, völgyévé. Jelenlegi felszínét 90%-ban 

holocén kori üledék fedi. 

Az alacsonyárterek üledékei általában tömöttebb iszapos-agyagos képződmények; a kistáj ke-

leti peremén gyakori a réti és a lápi agyag, a tőzeg, a lápföld. A magasártereken ezzel szemben 

öntéshomok, öntésiszap, Hajós környékén pedig pleisztocén lösziszap a fedőképződmény. 

 

A vizsgált területen elvégzett földtani kutatásokkal feltárt földtani jellemzők 

A terület mélyföldtani felépítéséről és szerkezeti viszonyairól kevés információ áll 

rendelkezésre, még a tágabb környéken is csak kevés, az alaphegységet elérő fúrás mélyült. 

Ezek alapján vélhetően a harmadidőszak előtti alaphegységet paleozoos (variszkuszi) 

metamorfitok alkotják, közvetlenül a kutatási terület alatt jura pelágikus, sziliciklasztos 

képződmények jelenléte feltéelezhető. Ezekre miocén, eggenburgi-ottnangi emeletbe sorolt 
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törmelékes, folyóvízi fáciesű üledékes kőzetek, homokkő, konglomerátum és aleurolit 

települhettek (Szászvári Formáció). A kárpáti emeletet jelentős vastagságú vulkanitösszlet 

képviseli, dácitos, riodácitos, esetenként andezites összetétellel (Komlói Andezit Formáció), 

melyet a bádeni emeletben mészmárga, homokkő, konglomerátum (Lajtai Mészkő Formáció), 

majd a szarmata emeletben vékony biogén mészkő, meszes homokkő vált fel. A miocén 

képződmények együttes vastagsága néhány 100 métertől 1500 méterig terjedhet a tervezett 

bányatelek tágabb környezetében. 

A kvarter üledékek az archív fúrási adatok alapján az 500–700 m vastagságot is elérő pannóniai 

agyagos-homokos üledékekre rétegződtek, melyek az Endrődi, Algyői és Újfalui Formációkat 

képviselik. A pliocén során, majd még intenzívebben a pleisztocén idején a Mezőföld északi 

része jelentősen kiemelkedett. A tágabb terület ÉNy-ról DK-felé enyhén lejtő, kezdetben alig 

feldarabolt táblává alakult. A pliocén végén a felületi erózió szerepe volt döntő, amely a 

Mezőföld északabbi részeit jelentős mértékben lepusztította. Az anyagszállítás iránya D-DK-i 

irányú volt, így a lehordott anyag az Alföld lassan süllyedő területein rakódott le. 

Madocsa térsége éppen ebbe az akkumulációval jellemezhető térségbe tartozik. A pliocén 

végén, a pleisztocén elején kialakult egy hosszanti DNy-ÉK-i csapásirányú, jelentős kiterjedésű 

süllyedék. A legintenzívebben süllyedő terület Madocsától kezdődően dél felé található. 

Madocsa térsége ennek a süllyedéknek az északi peremi részén található, ahol folyóvízi rétegsor 

már jóval vékonyabb. 

A Mezőföldet a pliocén végén, a pleisztocén elején jelentős tektonikai mozgások szabdalták fel 

ÉÉNy–DDK-i, illetve erre merőleges irányokban. A végeredményben kialakult délkeleti 

irányultságú völgyrendszer vízfolyásai a süllyedő alföldi területeken a pleisztocén során 

jelentős vastagságú hordalékkúpokat hoztak létre. A Mezőföld szétdarabolódott tábláin ez 

időben jelentős mértékű löszképződés zajlott. A felső-pleisztocén során bekövetkező tektonikai 

mozgások eredményeként vált el a Dunamenti-sík a Bölcskétől Paksig futó magas helyzetű 

„platóperemektől”. A Duna ezeknek a tektonikus mozgásoknak köszönhetően egyre nyuga-

tabbra tolódott. A Kalocsai-medence pleisztocén során bekövetkezett jelentős süllyedése miatt 

azután a Duna jelentősen belevágott a Pakstól északra levő területeken található felső-pannon–

pliocén térszínbe. Így jött létre a Paks és Dunaföldvár között húzódó széles völgysík, amelyet 

a holocén során már finomabb szemű ártéri üledékegyüttes takart be. A Duna medrének 

nyugatra vándorlása az óholocénben megfordult, a folyó távolodni kezdett a dunakömlődi 

magasparttól. A XVIII. század végén a folyónak még volt egy nagy kanyarulata 

Dunakömlődnél, az úgynevezett imsósi ág – ekkor a község még közvetlenül a Duna partján 

feküdt –, de ezt 1839-ben átvágták, azóta a folyó lényegében a jelenlegi medrében fut. 

Az ismertetett szerkezeti mozgások és felszínfejlődés eredményeként a Madocsa környéki 

területen a késő-pleisztocén során a löszképződmények lepusztultak, és a folyóvízi üledékek 

közvetlenül a felső-pannóniai összlet – szintén erodált – felszínére települtek. 

A vizsgált területen lefolytatott földtani kutatások elsődlegesen a kitermelhető ásványi ásványi 

nyersanyag mennyiségének megállapítására irányultak. A haszonanyagként számításba vett 

földtani közeg a vizsgált esetben késő-pleisztocén–óholocén korú kavicsos homok. A kavicsos 

homokösszlet fekü felszíne +69 és +72 mBf szintek között (a terepszinttől számított kb. 20–

24 méteres mélységben) található; a fekü a legmagasabb a tervezett bányatelek északkeleti és 
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délnyugati részén, legmélyebb a terület északnyugati és délkeleti részén. Felszíne szinte sík 

eróziós felszín, morfológiáját rétegdőlés, szerkezeti elemek nem befolyásolják.  

A pannóniai agyagos-aleuritos finomhomok feküre épült kavicsos homokréteg vastagsága 

16,7–21,1 m közötti, a vastagsága a tervezett bányatelek területén belül szabálytalanul változik. 

A legvastagabb a bányatelek területének északi és keleti határai mentén, legkisebb vastagságú 

a nyugati és déli, délkeleti részeken. A haszonanyagként nyilvántartott kavicsos 

homokösszleten belül meddő közbetelepülés gyakorlatilag nincsen. Az összlet anyaga a 2016. 

évi szemeloszlási vizsgálatok eredményeire és a későbbi kutatásokra is tekintettel kőzettani 

szemponból szürke, a felszínhez közel sárgásbarna, világosbarna, aprószemű kavicsot, valamint 

nagy- és durvaszemű homokot tartalmazó apró-középszemcsés homok. A felsőbb részekből 

származó mintáknál a teljes anyagmennyiségen belül az apró-középszemű homokfrakció 

dominált, akár a törmelékanyag 80%-át is adva, míg a durvább frakciók a maradékon 

egyenletesen osztoznak. A mélyebbről származó minták esetében gyakran rosszul osztályozott 

változatok is megfigyelhetők voltak, melyekben az apróhomoktól az aprókavicsig terjedő 

frakciók nagyjából azonos mennyiségben voltak jelen. A legnagyobb kavicsátmérő 20 mm. 

A kavicsos homokösszletet finomhomokos-aleuritos, gyakran agyagos és limonitos, sárga, 

sárgásbarna, esetenként szürke fedőösszlet takarja. A fedő meddő alsó szintje +88,2 és +91,7 

mBf között változott, felette még egy kb. 30 cm-es talajréteg húzódik a +93–94 mBf szinten 

húzódó terepszintig. A fedő meddőréteg vastagsága a tervezett bányatelek területén belül a 

nyugati és déli részeken a legvastagabb. Feltehetőleg ártéri üledékes eredetű, de legalább 

részben az eolikus eredet sem zárható ki, hasonlóan a Paks környéki egyéb területekhez. 

 

4.4. Vízföldtani viszonyok 

Kistáji vízrajzi és vízföldtani adottságok 

A kistáj a Duna és a Duna-völgyi-főcsatorna közötti terület, amely Harta–Akasztó vonalától 

Bajáig terjed dél felé. Bölcskétől Dunakömlődig a Duna jobb parti ártere is a kistájhoz tartozik. 

E terület vizeit a Dunakömlődi-főcsatorna (11,2 km, 140 km2) vezeti a Dunába. Keletről a 

Duna-völgyi-főcsatorna Akasztótól a torkolatig terjedő szakasza határolja (61 km, 567 km2). 

A felszíni vizek közül a Duna vízjárása a meghatározó, mivel a csatornák vízjárása 

mesterségesen irányított. A Duna vízjárásának jellemző elemei ezen a szakaszon a tél végén, 

kora tavasszal jelentkező jegesárvíz, majd a kora nyári zöldár, végül pedig az őszi kisvíz. A 

kistájat lefolyásszegény felszín uralja, melyen csak a hóolvadás, és a nyár eleji esőzés biztosít 

viszonylagos vízbőséget. Vízminősége Fajszig II. osztályú, attól délre I. osztályú. Jellemző 

vízjárási adatait a következő táblázat mutatja. 

2. táblázat. Vízjárási adatok a Dunán (zárójelben a jégtől duzzasztott vízállások szerepelnek) 

(forrás: Dövényi et al., 2010) 

Vízfolyás Vízmérce 
LKV LNV KQ KÖQ NQ 

cm m3/s 

Duna Paks -20 872 (1006) 615 2379 8010 

Duna Baja 51 (66) 987 (1037) 679 2400 8200 
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A kistáj területén a talajvíz átlagos mélysége 2–4 m közötti, de keleten, a Duna-völgyi-

főcsatorna mellett 2 m feletti, a Duna mellett pedig szintjét annak vízállása szabályozza. A 

talajvíz kémiailag túlnyomórészt nátrium-hidrogénkarbonátos típusú, de a Duna menti sávban 

nagy területen a kalcium-magnéziumos típus van túlsúlyban. Keménysége nagy: 25–35 nk° 

körüli. A szulfáttartalom általában alacsony (60 mg/l alatti), de Paks és Dunapataj között 

helyenként a 300 mg/l-t is elérheti.  

A kistáj területén igen nagy az artézi kutak száma. Átlagos mélységük 100 m körüli, vizük sok 

helyütt nagy vastartalmú és kemény. 

 

A bányatelek tágabb környezetének vízföldtani adottságai 

A vizsgált bányatelek tágabb környezetének vízföldtani jellemzőit a Paks II. projekt környezeti 

hatástanulmánya (készítő: MVM ERBE Zrt.) alapján adjuk meg. A Paks II. hatástanulmányban 

foglalt megállapítások az atomerőmű területén és környezetében üzemelő több, mint 220 db 

kútból álló vízminőség észlelő hálózat eredményein alapulnak, melyek távolsága a jelen 

dokumentációval vizsgált bányatelektől délnyugatra mintegy 15 km. 

A térségben kétféle felszín alatti víz előfordulásával kell számolni: a pannon homokszintek 

rétegvíz-készletével, valamint a felszínközelben elhelyezkedő talajvízzel. E felszín alatti 

vízkészletek szennyeződés érzékenységét az OKIR felületén publikált érzékenységi térkép 

alapján mutatjuk be (8. ábra). Látható, hogy a tervezett bányatelek a felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területen helyezkedik el.  

 

8. ábra. A vizsgált terület felszín alatti vizeinek szennyeződés érzékenysége  

(forrás: web.okir.hu) 
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A 100 m-nél mélyebben elérhető rétegvizet pannóniai homok, iszapos homok és agyag üledék 

tározza, a tárolt rétegvíz átlagos mennyisége 1–1,5 l/s·km2. A létesült rétegvíz kutak vízhozama 

átlagosan 200 l/perc körüli. A vizsgált bányatelek felszín alatti vízbázis védőterületet nem érint 

(9. ábra). Felszíni vízbázis a vizsgált terület tágabb környezetében sem található. 

 

9. ábra. Felszín alatti vízbázis védőterületek a tervezett bányatelek környezetében 

(forrás: web.okir.hu) 

 

A talajvíz általánosságban pleisztocén-holocén összletben tározódik, és a vizsgált terület alatt 

összefüggő víztestet alkot. A rendszer feküjét pannon tavi üledékek képezik. Utánpótlását a 

csapadékvíz adja, mely a talajfelszínen beszivárogva és a vályogzónák felett összegyülekezve 

a porózusabb szintekben az erózióbázis (Duna-völgy) felé vezetődik. Az árvízi elöntésektől a 

gátakkal védett terület védett ugyan, de a lefűződött egykori meder anyagán keresztül a Duna 

vízállásváltozásai élénken befolyásolják szintjének alakulását és áramlásának irányát. A 

területet, melyen belül a dunai vízállások talajvízviszonyokat befolyásoló hatása érvényesül, a 

Duna hidrodinamikai hatásterületének nevezik. 

A Duna hidrodinamikai hatásterületén a mindenkori talajvízállást döntően a Duna aktuális 

vízállása szabályozza. A talajvíz természetes állapotában, átlagos és alacsony vízállás mellett 

mintegy 2–3‰ eséssel délkelet felé, a Duna folyam medre irányába áramlik. Ilyenkor a víz 

utánpótlódása a háttér felől, a beszivárgó csapadékvizekből történik. Magas vízálláskor (árvíz) 

ugyanakkor a folyam betáplál a talajvíztartó rétegekbe, így a háttér felől beszivárgó talajvizet 

visszaduzzasztja, így a talajvíznívó megemelkedik. A Duna vízállás-változásainak hatása – a 

folyó vízjátéka meghaladja a 8,5 métert – a talajvízfigyelő kutak adatai szerint a folyót 

szegélyező mintegy 200–500 m szélességű sávban jelentkezik leginkább, de a hatás még a 

partéltől számított 1500 m-es távolságban is kimutatható. A hatás késleltetett, és csak a tartós 

árvizek ideje alatt jelentkezik, továbbá a talajvízszint-emelkedés mértéke a parttól távolodva 
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egyre csökken. Rövid idejű árhullámok idején a leírt talajvíz visszaduzzasztás egyáltalán nem 

jelentkezik.  

A paksi atomerőmű környezetében üzemelő figyelőkutakat a Duna és az adott kút vízjárásának 

kapcsolata alapján négy csoportba sorolták (3. táblázatHiba! A hivatkozási forrás nem 

található.). 

3. táblázat. Kutak csoportosítása a Duna és a Paksi Atomerőmű monitoring rendszerébe 

tartozó kutak vízjárásának kapcsolata alapján  

(Paks II. hatástanulmány, MVM ERBE Zrt. nyomán) 

Mért paraméter Kútcsoport vízjárás típusa 

1. 2. 3. 4. 

Mért max. vízállás (mBf) 93,54 91,15 91,28 Azon kutak, melyek 

vízjárása és a Duna 

vízszintje között kapcsolat 

nem mutatható ki. 

Mért min. vízállás (mBf) 84,61 84,48 88,25 

Max. vízjárás (m) 8,93 6,67 3,03 

Átlagos vízjárás (m) 5,4 2,52 1,95 

Duna hatás közvetlen  

(2–4 nap) 

szoros  

(5–8 nap) 

időben eltolt 

(9–45 nap) 

nem kimtatható 

 

 

10. ábra. A Paksi Atomerőmű montiroing rendszerébe tartozó kutak területi csoportosítása  

(forrás: Paks II. hatástanulmány, MVM ERBE Zrt.) 

 

A tervezett bányatelek vízföldtani adottságai 
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A hidrogeológiai viszonyok elemzését a kavicsos homok összletre és annak fedőjére 

korlátoztuk, a mélyebb szintekről nincs adatunk a kutatási területen belül. Ez gyakorlatilag a 

talajvíz vizsgálatát jelenti. A haszonanyagot jelentő közép-durvaszemű, nagy porozitású és jó 

áteresztőképességű kőzetek egységes víztartó rétegként viselkednek az összlet feküjéig, mely 

vízrekesztőnek vagy legfeljebb gyenge vízvezetőnek tekinthető. Ugyancsak rossz vízvezető 

képességűnek mondhatók a fedőképződmények is. A korábbi kutatófúrásokban a talajvíz 

szintjét 86,4–89,2 mBf közötti értékeken regisztrálták. A nyugalmi vízszint ezzel szinte minden 

esetben a fedőösszlet talpa alá esett. A talajvíz áramlási iránya a Duna felé mutat (2.B 

melléklet), bár a folyam vízáramlást befolyásoló hatása a vizsgált területen is bizonyosan 

jelentkezik, a tervezett bányatelek keleti oldalán várhatóan intenzívebben, a nyugati oldalán 

várhatóan kevésbé. 

 

4.5. Éghajlati jellemzők 

Kistáji éghaljati adatok 

A kistáj mérsékelten meleg-száraz éghajlatú terület, de a meleg típus határán helyezkedik el. 

A nap az év során kb. 2040 órán keresztül süt, ebből a nyári évnegyed napsütéses óráinak száma 

kevéssel 800 óra feletti, míg a télié megközelíti a 200 órát. Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, 

míg a vegetációs időszaki átlaghőmérséklet 17,5 °C. Április 2–4. és október 20. között, vagyis 

198–200 napon át haladja meg a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot. A fagymentes időszak 

április 4–5.-e körül kezdődik, és az északi területeken 203 napot követően, október 25 körül ér 

véget. A déli területeken a fagymentes időszak hossza a 206 napot is meghaladja és csak október 

27–28.-án fejeződik be. A nyári legmelegebb napok legnagyobb hőmérsékleteinek sokévi 

átlaga északon 34,0 °C, délen pedig 34,5 °C. A leghidegebb téli napok minimumhőmérsékle-

teinek átlaga -16,0 és -17,0 °C közötti. 

Az évi csapadékösszeg 550–580 mm, melyből 320–340 mm valószínűsíthető a vegetációs 

időszakban. A 24 óra alatt hullott legnagyobb csapadékmennyiség 128 mm volt, melyet 

Hajóson észleltek. A hótakarós napok száma átlagosan 30 nap, az átlagos maximális 

hóvastagság 20 cm körüli. 

Az ariditási index 1,22–1,25 között változik. 

Gyakoriságban első helyen az északnyugati, második és harmadik helyen a déli, illetve 

délnyugati szélirány áll. Az átlagos szélsebesség megközelíti a 2,5–2,8 m/s-t. 

 

A vizsgált területre reprezentatív éghajlati információk bemutatása 

Paks és 30 km-es környezetének részletes, 30 éves (1981–2010) idősor alapján végzett éghajlati 

elemzését a Paks II. projekt környezeti hatástanulmánya (készítő: MVM ERBE Zrt.) 

tartalmazza, e helyütt az ott tett megállapításokat idézzük. Az elemzésben foglaltak alapját a 

paksi meteorológiai állomás (WGS 46° 34’ 25” északi szélesség, 18° 50’ 44” keleti hosszúság, 

97,2 mBt tengerszint feletti magasság) adatai képezték, míg a csapadék adatokat a paksi 

állomás, és az annak 30 km-es környezetében lévő további állomások szolgáltatták. 
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Az átlagos évi középhőmérséklet Paks állomáson 10,7°C, mely az országos átlagot meghaladta. 

Az átlaghoz képesti leghűvösebb évben (1996) csak 9,5°C, a legmelegebb évben (2000) pedig 

12,0°C volt az átlagos évi középhőmérséklet. Jelentős pozitív anomáliát jelentett a vizsgált 

időszakon belül a 2007-es, 2008-as és 2009-es évek eltérése is (a sokévi átlaghoz képesti +1,1–

1,2°C eltéréssel). 

A hőmérséklet átlagos évi menetét tekintve megállapítható volt, hogy a térség legmelegebb 

hónapja a július (21,4°C átlaghőmérséklettel), a leghidegebb pedig a január (-0,3°C). Az átlagos 

évi hőingás, mely a legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérséklete közötti különbség, 

21,7°C.  

A legnagyobb napi maximumhőmérséklet a vizsgált 30-éves időszakban 40,6°C volt (2007 

júliusában mérték), a legalacsonyabb pedig -13°C (ezt 1987 januárjában észlelték). A legkisebb 

mért hőmérsékleti érték (-30,3°C) is 1987 januárjában került regisztrálásra.  

Az éves csapadékösszegeket tekintve Pakson 1951 óta a legszárazabb év az 1961-es volt 

(285,9 mm éves csapadékmennyiséggel), míg a legcsapadékosabb az adatsorból messze 

kiemelkedő összeggel (990,9 mm) a 2010-es. Jelenleg ez a mért abszolút maximum a paksi 

mérőállomás tekintetében. Az utolsó tíz évben az éves csapadékösszegek szórása 

megnövekedett, ami a szélsőséges csapadékok gyakoribb előfordulására utal.  

Az éves napfénytartam átlagértéke (2100 óra) a kistáji átlag (2040 óra) feletti. A vizsgált 30 

éves időszakon belül a legnagyobb éves értéket 2003-ban mérték (2412 óra), a legkisebbet 

pedig a rendkívül csapadékos 2010-es évben (1818 óra).  

A légszennyező anyagok terjedését alapvetően befolyásoló szélviszonyokat áttekintve 

elmondható, hogy Paks térségében éves viszonylatban az északnyugati (11,6%) – tehát délkelet 

felé fújó –, valamint az észak-északnyugati (11%) szél a leggyakoribb, de jelentős a déli szelek 

gyakorisága is (8,1%). Az évet két részre bontva, a nyári félévben az észak-északnyugati 

szélirány dominál (12,7%), ezután következik gyakoriságban az északnyugati irány (12,2%), 

majd az északi (8,9%), ezáltal a déli irány csak a negyedik helyen szerepel (6,7%). A téli 

félévben is az északnyugati a leggyakoribb szélirány (10,8%), viszont a második helyen a déli 

irány (9,6%) szerepel, és az észak-északnyugati irány csak a harmadik leggyakoribb (9,1%). 

Az erősebb (3 m/s átlagos szélsebességet meghaladó) szelek esetén vizsgálva a szélirányok 

relatív gyakoriságát főként az északnyugat, észak-északnyugat felől fújó szelek gyakoriak.  

Paks állomás évi átlagos szélsebessége a vizsgált 30 év első időszakában 1,9–2,0 m/s körül 

alakult, de az ezt követő években 2010-ig csökkenő tendenciát azonosítottak. Ennek okául az 

elemzést készítő OMSZ az éghajlat temészetes változékonyságát jelölte meg. 
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11. ábra. Szélirányok relatív gyakorisága éves szinten (%), Paks állomás 1997–2010 közötti 

mérései alapján (forrás: Paks II. környezeti hatástanulmány, MVM ERBE Zrt.) 

 

  

12. ábra. Szélirányok relatív gyakorisága a nyári és a téli félévben (%), Paks állomás 1997–

2010 közötti mérései alapján (forrás: Paks II. környezeti hatástanulmány, MVM ERBE Zrt.) 

 

5. A beruházás során várható környezeti hatások becslése és értékelése, 

hatásfolyamatok és hatásterületek leírása 

5.1. Levegőtisztaság-védelem 

Jelen dokumentáció levegőtisztaság-védelmi munkarészét (az 5.1 fejezet egészét) a Mecsekérc 

Zrt. megbízásából az Encons Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) készítette el szakmai 

közreműködő alvállalkozó bevonásával. A Mecsekérc Zrt-vel egyeztetett szakmai koncepció 

szerint a tervezett bánya létesítésének, működésének és megszüntetésének levegőtisztaság-
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védelmi szempontból történő vizsgálata történt a hatályos jogszabályi előírások alapján 

(szakértő: Frányó Gábor, SZKV-1.1, 02-01457). A levegőtisztaság-védelmi munkarészt a 

4. mellékletben csatoltuk. 

 

5.2. Talaj-, felszíni és felszín alatti vizek védelme 

5.2.1. Tervezett vízhasználatok, vízimunkák, vízilétesítmények 

A tervezett bányaüzem vízhasználatai részben szociális célt (mosdóvíz, WC öblítővíz 

biztosítása), részben technológiai célokat (utak nedvesítése) szolgálnak.  

 

Ivóvízellátás 

A dolgozók ivóvízellátása palackos ivóvíz biztosításával tervezett. 

 

Szociális és technológiai vízigény biztosítása 

A bányaüzem szociális és technológiai vízigényének biztosítására talajvizes fúrt kút létesítését 

tervezik, a szükséges tervezést, vízjogi létesítési engedélyezést követően. A kúthoz kapcsolódó 

vízigény előzetesen 10 000 m3/év értékre becsülhető az alábbiak szerint: 

− szociális vízigény (mosdás, WC öblítés), 12+2 főre: 13,7 m3/nap, ~5 000 m3/év; 

− technológiai vízigény (közlekedési útvonalak nedvesítése): 5 000 m3/év. 

 

5.2.2. Használt víz, szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése 

A bányai technológiában feldolgozó sor nem tervezett, így technológiai használt víz 

keletkezésével sem kell számolni. A kiporzó felületek nedvesítésére felhasznált vízmennyiség 

egésze elpárolog illetve beszivárog, ezáltal kezelése, gyűjtése, tisztítása nem szükséges. 

A szociális szennyvíz a szociális konténer saját zárt gyűjtőtartályában kerül gyűjtésre. Az 

összegyűjtött szennyvíz elszállítását a választott szociális konténer tartályának befogadó-

képessége függvényében fogják elvégeztetni, engedéllyel rendelkező vállalkozás bevonásával. 

 

5.2.3. Csapadékvizek kezelése 

A tervezett bányaüzem megközelítőleg sík területen létesül, ezért külön csapadékvíz elvezetés 

nem tervezett. A bányatelek határán belül a védőpillér vonalában alacsony földgátat alakítanak 

ki a külvizek bánya területre való befolyásának megelőzésére (2.A melléklet). A bányaudvar 

területére hulló csapadékvíz elszikkad, annak külön gyűjtése és elvezetése nem tervezett. 
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5.2.4. A bányászati tevékenység talajra, felszín alatti és felszíni vizekre gyakorolt hatása 

5.2.4.1. Talaj, földtani közeg állapotára gyakorolt hatások 

A tervezett bányászati tevékenység első lépésében a humuszréteg letermelésre és elkülönített 

deponálásra kerül, a jogszabályban előírt engedélyek beszerzését (humuszmentési talajvédelmi 

tervet elfogadó határozat) követően. Ezt követően a fedő meddőréteg is letermelésre és külön 

deponálásra kerül. A humuszdepókban és a meddő depókban tárolt anyagot a tájrendezés során 

használják majd fel. 

A termelési tevékenység a fedőrétegtől megfosztott csupasz haszonanyag felszín lefelé haladó 

kitermelésével történne, így a területen található törmelékes nyersanyagok eltávolítása révén 

gyakorol a földtani közeg állapotára hatást.  

A tervezett bányaüzem területén üzemeltetett munkagépek esetleges – havária eseményhez 

köthető – meghibásodása a talaj illetve földtani közeg szennyeződésének kockázatával jár.  

Az áramellátás, a távolsági szállítószalag és a kikötő létesítése során hasonló, havária jellegű 

talajszennyeződési kockázat jelentkezik. Ezen kívül a létesítési fázis kismértékű beavatkozást 

jelent az alapozás céljából kialakítandó furatok, és az abban elhelyezett vasbeton szerkezetek 

kivitelezése révén. Az áramellátó rendszer, a szállítószalag és a kikötő üzemeltetése a talaj 

állapotát érdemben már nem befolyásolja. 

 

5.2.4.2. Felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatások 

A tervezett bányaüzem felszíni és felszín alatti vizek állapotát befolyásoló hatótényezői a 

következők. 

– a területen, a területre eső csapadékvizek lefolyási viszonyai megváltoznak; 

– a terület beszivárgási jellemzői megváltoznak; 

– a telephelyen létesülő kúttal kitermelt vízzel a felszín alatti vízkészletek csökkennek; 

– a felszín alatti víz megjelenik a felszínen, és párolgása révén depresszió alakul ki; 

– a különböző munkafázisokat végző gépek meghibásodásából – havária esetén – 

szennyezőanyagok juthatnak a felszín alatti vízbe. 

A tervezett áramellátó rendszer, távolsági szalag és uszálykikötő üzemeltetése a felszín alatti 

vizek állapotára érdemi hatást nem gyakorol. Az uszályikötő üzemeltetési időszakában az 

anyagszállítást végző hajók meghibásodásából – havária esetén – szennyezőanyagok juthatnak 

a felszíni vízbe.  

Az ismertetett hatótényezőket az alábbiakban részletesebben is áttekintjük. 

 

Csapadékvíz lefolyásra, beszivárgásra gyakorolt hatások 

A bányatelek tervezett területe felszíni vízfolyást nem érint, így a tervezett bányászati 

tevékenység a felszíni vizek mennyiségi-minőségi jellemzőire közvetlen hatást nem gyakorol. 
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A bányatelek határán belül, a védőpillér vonalában kialakítani tervezett földgát megakadá-

lyozza a belvizek kijutását, és a bányai vizek bányaterületen kívülre jutását. A bányaudvar 

területére hulló csapadékvíz elszikkad, annak külön gyűjtése és elvezetése nem tervezett. 

A bánya területére hulló csapadék az üzemeltetési fázisban nem a talajfelszínre, hanem eleinte 

– a száraz kitermelés technológiai fázisának időszakában – a csupasz földtani közeg felszínére 

hullik, később, a bányató kialakítását követően pedig a talajvizes bányató vizét közvetlenül 

táplálja. A terület vízháztartását azonban elsődlegesen nem ezek a folyamatok, hanem a bányató 

vízfelszínének párolgási folyamatai módosítják.  

 

Felszín alatti vizek mennyiségi viszonyaira gyakorolt hatások – párolgási vízveszteség 

A bányászati tevékenység második technológiai fázisában megjelenő talajvíz felszín (bányató) 

felszíni párolgása jelentősen meghaladja a talajjal, földtani közeggel fedett talajvíztest 

természetes párolgását. Az elpárolgó víz helyébe a környező területekről talajvíz szivárog be, 

kiegyenlítve a vízszintet (depresszió kialakulása).  

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a kialakuló szabad vízfelszín párolgásából adódó 

vízveszteség mellett a vizes haszonanyag kotrásából keletkező közvetlen anyaghiány is a 

depressziót növelő tényezőként jelentkezhet. A vízszint alóli kotrással végzett kitermelésből 

származó kavics a telephelyen szállítószalagra, majd átmeneti depózásra kerül, melynek során 

a víztartalma döntő részét elveszti. Az ásványi nyersanyaggal eltávolításra kerülő 

anyaghiányból adódó, valamint az abban maradó, a termékkel kiszállított víztartalom a teljes 

vízkészlethez képes néhány mm-re tehető, ezáltal a depresszió mértéke szempontjából 

egyértelműen a párolgási vízveszteség lesz a meghatározó.  

 

A párolgás vizsgálatához szükséges alapadatok áttekintése 

A területen az éghajlati alapadatok és az ariditási index az MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet Magyarország kistájainak katasztere (Budapest, 2010.) kiadványból került 

meghatározásra. A kiadvány alapján az ariditási index 1,22-1,25 között változik, illetve az éves 

csapadékösszeg 550–580 mm közötti. 

A paksi meteorológiai megfigyelőállomás STADAT által 2016-ig közzétett adatai alapján a 

Paks térségében 1985–2016 közötti időszakban hullott csapadék éves átlagos mennyisége 

603,6 mm, amely a kistájra jellemző átlagot kevéssel meghaladja. A 2012–2016 közötti időszak 

jellemző csapadék értékei a következők. 

13. ábra. A Paksi meteorológiai állomáson észlelt éves csapadék mennyiségek (2012–2016) 

Város 2012 2013 2014 2015 2016 

Paks 464 mm 647 mm 671 mm 602 mm 697 mm 

 

A bányató okozta párolgás várható mértéke 

A Dégen Imre által kidolgozott ariditási tényező számítási módja: 
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𝐴 =  
𝑃0

𝐶
 

ahol: P0: az éves párolgás mértéke (mm-ben); 

 C: az éves csapadékmennyiség (mm-ben). 

Az ariditási tényező értéke Magyarroszágon 1,0–1,5 közötti, országos átlagértéke 1,1. A 

vizsgált területre specifikus értékét a Kistájkataszterben közölt Péczely-féle ariditási indexszel 

közelítve, valamint a csapadék átlagos értékét – a bemutatott kistáji éghajlati adatok alapján – 

550–600 mm közötti értéken felvéve, a párolgás értéke a nagyobb 1,25 értékű ariditási 

indexszel számolva 688–750 mm között ingadozhat. 

A számítás eredménye alapján a csapadék és a párolgás különbsége 138–150 mm, tehát a terület 

alapállapotban (a bánya létesítése nélkül) is vízhiányos (száraz éghajlati típusba sorolható).   

Ismertetes, hogy a párolgás mértéke nyílt felszínű tó esetében intenzívebb, így a tó párolgásának 

modellezésekor nagyobb mértékű párolgással kell számolni. A szabadfelszíni párolgás esetén 

az alapállapotban jellemző értéken felül 50–62 mm párolgási többlettel számoltunk, ezzel a 

párolgás bányató felszínről való értékét éves szinten 750–800 mm értékre becsülve, mely 

csapadékos évben akár az 1000 mm/évet is elérheti. Ez hektár területegységre vetítve 

maximálisan 20,5–21,9 m3/nap/hektár átlagos párolgó vízmennyiséget jelent, melyből a szabad 

vízfelszín miatti növekmény 1,4–1,7 m3/nap/hektár értékre becsülhető (a teljes párolgás 

mintegy 7–8%-a). Párologtató szabad vízfelületként – a biztonság javára történő közelítést 

alkalmazva – a bányatelek teljes 139 hektáros területét felvéve a csapadékból után nem pótlódó 

vízhányad maximálisan 764,5 m3/nap, éves szinten pedig 279 043 m3. A bányató tényleges 

felszíne, ezzel a párolgás mértéke ennél a védőpillérbe foglalt, le nem termelt felszínekre 

visszavezethetően biztosan csak kisebb lehet. 

 

A bányató okozta párolgásból levezethető depresszió mértéke 

A párolgás okozta depresszió mértékének meghatározása céljából az USGS által fejlesztett 

Modflow programmal (az azt alkalmazó Processing Modflow térkép-alapú felhasználói felület 

segítségével) készült a terület vízföldtani, földtani jellemzőit, illetve a tervezett bányatelek 

környezetében érintett vízbázisok dokumentációit is figyelembe vevő modellszámítás 2018-

ban, amely a jelen hatástanulmány szempontjából is érvényesnek tekinthető. 

A modellterületen figyelembe vett vízbázisok dokumentációi: 

Madocsa - Távlati vízbázisok biztonságba helyezésének előkészítése dokumentációi: 

1. Zárójelentés az 1994-97. évi munkáiról (Aquarius Kft., 1997.) 

Bölcske - Távlati vízbázisok biztonságba helyezésének előkészítése dokumentációi: 

2. Állapotfelvétel (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 1993.) 

3. Előzetes hidrogeológiai védőterület meghatározása (Aquarius Kft., 1994.) 

4. Zárójelentés az I. ütem munkáiról (Aquarius Kft., 1999.) 

Figyelembe vették továbbá a modell kidolgozása során a bányatelek földtani kutatása során 

2016-ban elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket (talajminták szemeloszlási vizsgálati 
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eredményei, fedőréteg minták tömöríthetőségi vizsgálati eredményei), valamint a területen 

elvégzett geotechnikai vizsgálatok eredményeit. 

A modell a tervezett bányaterületen a porozitás, szivárgási tényező 0,99 és 10–1 m/s értékre 

emelésével számolt, a tó szabadfelszíni párolgása kútként (nyelő) került a modellbe beépítésre. 

A kikerülő vízmennyiséget – a szivárgási tényező növelésével – 5,5–6,5 m3/nap/hektár értéken 

vették fel, melyből a tó teljes 139 hektáros területére 279 043–329 778 m3/év adódott. 

Az elvégzett modellszámítás eredményei szerint a bányató kialakulását követően annak 

vízszinjte az alapállapotban jellemző mértékadó talajvízszintnél átlagosan 18 cm-rel lesz 

alacsonyabb. A kialakuló depresszió távolhatása a bányaterület 500–1500 m-es környezetében 

jelentkezik, a bányatótól való a távolsággal mértékében (14. ábra). A modellszámítással 

vizsgált üzemállapot a bánya teljes üzemelésének végfázisára, tehát a ~42 éves kitermeléssel 

elért bányató teljes méretére vonatkozik. 

Az elvégzett számítással nyert áramvonalakat a megnevezett két távlati vízbázis vízkivételi 

helyeihez hasonlítva megállapításra került, hogy a tervezett bánya hatásterülete a vízbázisok 

előirányzott vízkivételi helyeit nem érinti, azokra a bánya hatást nem gyakorol, vízkészletet 

tőlük nem von el. A parti szűrésű vízbázisok ugyanis a Duna irányából érkező vizet hasznosít-

ják, a háttérből érkező talajvízhozam csak járulékos vízminőséget befolyásoló hatással bír 

ezekre. A bányató párolgási vesztesége által meghatározott felszín alatti vízvédelmi hatásterü-

leten nincs tudomásunk olyan aktív kútról, amely a hatásterülettel érintett víztartóra települt. 

Az eredmények kontextusban való értékeléséhez az alábbiakat fontoltuk meg. 

 

 

14. ábra. Bányató okozta depresszió a bánya közvetlen környezetében (m) 
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15. ábra. Talajvízszintek az alapállapotban 

(bányató kialakítása nélkül) 

16. ábra. 139 hektáros bányató párolgása 

eredményeként várható talajvízszintek 

A 4.4 fejezetben bemutattuk a tervezési terület alapállapotára jellemző talajvíz viszonyokat, 

illetve a Duna talajvízszint ingadozást módosító hatását. A Paks 2 új atomerőművi blokkok 

létesítésének környezeti hatásvizsgálata során kapott eredmények alapján ismert, hogy a Duna 

a közelében elhelyezkedő területek talajvízszintjének alakulását közvetlenül befolyásolja 

akképpen, hogy magas vízállásoknál irányából a környező területek irányába áramlik a felszín 

alatti kavicsrétegben a víz, míg alacsony vízállások esetén ezzel ellentétes folyamat jelentkezik, 

tehát a folyó a talajvizet megcsapolja. Ez a hatás a folyamtól való távolság növekedésével 

arányosan csökken, illetve időben egyre inkább késleltetetten jelentkezik. A Duna 

hidrodinamikai hatásterületének határvonalát átlépve pedig elérjük azokat a területeket, ahol a 

talajvízszinteket, talajvízjárást csak a beszivárgás és a háttér befolyásolja, a dunai vízállások 

pedig már egyáltalán nem.  

A hivatkozott hatástanulmányban összehasonlították a Dunapataj–Ordas vízbázishoz tartozó, a 

Dunára közel merőleges szelvényben elhelyezkedő kutak vízszint adatait a Duna aktuális 

(Paksi, 1531,3 fkm-ben mért) vízállás adataival. A vizsgált egyéves időszakban a Duna 

vízszintje közel 9 méteres szintkülönbséggel ingadozott (85,5–94,5 m között). 

Az összehasonlítás alapján megállapítható volt, hogy a Dunához legközelebbi (280 m) 3/f-2 

jelű kút vízszintje a Duna vízállását szorosan követi, míg a távolabbi (1005 m) 5/f-2 jelű kút 

vízszintjének alakulásában már csak a Duna nagyobb árhullámainak késleltetett hatása 

jelentkezik. A legtávolabbi, a folyótól 2,011 km távolságban lévő 6/f-1 jelű kút vízszintjének 

alakulása a Duna vízállásától már egyáltalán nem függ.  
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17. ábra. A Dunapataj–Ordas vízbázishoz tartozó kutak vízszintjeinek és a Duna vízállásainak 

az összehasonlítása 

(forrás: MVM ERBE Zrt., Paks II. hatástanulmány. A felszín alatti vízi környezet bemutatása 

és jellemzése, 2013)  

A tanulmány a Duna hidrodinamikai hatásterületét a jobb parton a legnagyobb árhullámok 

esetén a parttól számított mintegy 1000 m-re becsülte. A hatásterületen belül a Duna vízszint 

ingadozásai akár több méteres különbséget okozhatnak a talajvízszint alakulásában a 

hatásterületen kívüli területek talajvízszintjével összehasonlításban.  

Mindezen megfontolások alapján a Duna hidrodinamikai hatásterületén várható, a folyó 

vízjárásából adódó talajvízszintváltozásokat és a tervezett bánya területén létesülő bányató 

depressziós hatással összevetve elmondható, hogy a bánya okozta vízszintváltozás a Duna jobb 

partján elhelyezkedő védendő ökológiai hatásviselőknél elhanyagolható mértékű, a Duna 

vízjárása által indukált szélsőséges talajvízszint ingadozásokkal érintett területen az 

alapállapothoz képest érzékelhető változást nem fog okozni. 

 

Vízbázisokra gyakorolt hatások 

A tervezett bányatelek környezetében elhelyezkedő Madocsa és Bölcske távlati vízbázisok 

védőterületeit az alapállapoti területjellemzők ismertetésénél, a 4.4 fejezetben (9. ábra) 

mutattuk be. A védőterületekkel érintett ingatlanok köre alapján a VIZIG kataszteri térképen 

jelölte a távlati vízbázis ingatlanokhoz igazított határvonalát. A vízbázis határvonalainak és a 

tervezett bányatelek határának viszonyát a következő ábra mutatja. 
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18. ábra. A tervezett bánya és a Madocsa távlati vízbázis határvonalának viszonya 

Az ábrát tanulmányozva elmondható, hogy a tervezett bányatelek a vízbázis szerkesztett 

(modellezés alapján lehatárolt) hidrogeológiai „B” védőterületét nem érinti, míg a vízügyi 

igazgatóságon folyamatban lévő kijelölési eljárás alapját képező földhivatali kataszteri térképek 

szerint az ingatlan határokhoz igazított hidrogeológiai védőterületek érintik a Madocsa 019/3, 

019/4, 039, 041/30, 042, 044/58 és 044/70 hrsz-ú ingatlanokat. 

 

Egyéb vízkivételi pontokra gyakorolt hatások 

A tervezett bányatelek délkeleti határánál a korábbi információk szerint vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkező termelőkút (K-40 kataszteri számú kút) helyezkedett el. A kút vízjogi 

létesítési engedélyben rögzített adatai:  

Létesítés éve: 1961. 
Mélysége (m): 20,0 

Csövezése (eternit): +0,2-20,0 0 238 mm 
Szűrőzés (m-m): 12,0 - 19,7 

Nyugalmi vízszint (m): -3,8 

Max. vízhozam (l/p): 2 000 
Üzemi vízszint (m): -5,0 
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19. ábra. A K-40 kataszteri számú termelőkút elhelyezkedése 

(forrás: Google Earth) 

A kút korábbi üzemeltetője a Madocsai Mezőgazdasági Rt. (7026 Madocsa, Fő út 29.) volt, de 

az elérhető céginformációk szerint a társaság felszámolásra került, a jogutódról nincsen 

információnk. Az Rt. volt az engedélyese a hasonló kialakítású, de a tervezett bányatelektől 

délre elhelyezkedő K-41 és K-42 kataszteri számú csőkutanknak is.  

A K-40 kút a rendelkezésre álló elhelyezkedési információk (koordináták) alapján a terület 

2022. évi bejárásakor már nem volt fellelhető, valószínűsíthetően megsemmisült. Amennyiben 

mégis érintettsége igazolódna, a további sorsára vonatkozó lehetséges forgatókönyvek a 

következők: 

1. Amennyiben a kút jogszerű üzemeltetővel rendelkezik: 

− a kút kiváltása a K-41 és K-42 kataszteri számú kutakkal, 

− amennyiben szükséges, a K-40 kút vízhozama – vízjogi engedélyek birtokában, a 

bányavállalkozó és az üzemeltető között megkötésre kerülő szerződés alapján – 

pótolható a kialakuló bányatóból közvetlenül. 

2. Amennyiben a kútnak nincs jogszerű üzemeltetője 

− a kút felszámolásra kerül, akár a bányavállalkozó költségére, a kút megszüntetésére 

vonatkozó vízjogi létesítési engedély birtokában, 

− a kút védőpillérben megtartásra kerül. 

Az ismertetett forgatókönyvek közül a megfelelő alternatíva kiválasztása a bánya környezet-

védelmi engedélyezésének lezárását követően lehetséges.  
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A tervezett kutas vízkivétel hatása 

Az 5.2.1 fejezetben ismertettük, hogy a bányaüzem szociális és technológiai vízigényének 

biztosítására talajvizes fúrt kút létesítését tervezik, 10 000 m3/év tervezett vízkivétel céljából. 

Ez a vízkitermelés a területre készült vízföldtani modellben nyelőként figyelembe vett párolgási 

veszteség mintegy 3–3,5%-a, amely az alkalmazott modellezési eljárás hibahatárán belül van. 

A modellszámítás tervezett kutas vízkivétel miatti megismétlésétől a bányaterületre elszámolt 

vízveszteség növekedésének minimális, hibahatáron belüli mértéke miatt eltekintettünk. 

 

Árvízvédelmi védvonalra gyakorolt hatások 

A tervezett bányatelek a Madocsa I. rendű árvízvédelmi töltés mentett oldalán helyezkedik el, 

a bányatelek határvonala és a töltésláb legkisebb távolsága mintegy 180 m. 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet (a 

továbbiakban: KvVM R.) 23. §-a értelmében az árvízvédelmi földmű és fal mentén a mentett 

oldalon 110 m távolságon belül anyaggödör, munkagödör nyitása, szabadkifolyású kút 

létesítése, tó kialakítása, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó tevékenység csak a 

vízügyi igazgatóság hozzájárulásával végezhető.  

A korábban elvégzett hatásvizsgálat során mindazonáltal geotechnikai szakértő vizsgálta külön 

a nagy mélységű anyagkitermelésből, a fedőréteg tartós eltávolításából adódó kockázatokat 

(hidraulikus talajtörés, árvízi kockázat). Az elkészült szakvéleményben felhasznált adatok a 

következők voltak: 

– 2 db, a szakvéleményhez készült nagyátmérőjű talajmechanikai fúrásos feltárás adatai; 

– a fúrásokból vett talaj- és talajvíz minták helyszíni vizsgálati ill. laboratóriumi mérési 

eredményei; 

– a területre vonatkozó geológiai és geohidrológiai szakirodalom, az archív geotechnikai 

vagy geológiai fúrások adatai; 

– a korábbi hatásvizsgálat során elkészített tanulmányok, modellezések eredményei. 

A szakvélemény részletes szivárgás-számítást végzett a töltés alatti területre (a számítás a 

bányagödör állékonyságára nem terjedt ki), melynek eredményei alapján megállapítást nyert, 

hogy a 110 méteres védőtávolságon kívül létesített bányának nincsen hatása a töltés 

állékonyságára. A talajban szivárgó víz által okozott felszakadást vizsgálva megállapítható volt, 

hogy a mentett oldali töltéslábtól kb. 150 méterre kialakuló pórusvíznyomás minimális 

mértékű, ami azt jelenti, hogy a bánya nyitása esetén a bányagödörben kialakuló vízszint 

geotechnikai jellegű károsodás bekövetkezése nélkül tud kialakulni, vagyis a bánya nyitása nem 

befolyásolja a töltés alatti áramlást.  

Mivel a területen a geotechnikai szakvélemény készítését követő időszakban elvégzett kutatás 

és feltárások a területen feltárt talajrétegek mélységbeli kiterjedésére, eloszlására vonatkozó 

korábbi ismereteinkhez képest nem mutatnak érdemi eltérést, továbbá a jogszabályban előírt 
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110 méteres védőtávolság is nagy biztonsággal teljesül, a geotechnikai vizsgálat megis-

métlésétől eltekintettünk, annak eredményei a vizsgált területre továbbra is érvényesnek 

tekinthetők.  

 

Szennyvíz tárolás, -kezelés hatása 

Az 5.2.2 fejezetben ismertettük, hogy a bányai technológiában feldolgozó sor nem tervezett, 

így technológiai használt víz nem keletkezik, a szociális szennyvíz pedig a szociális konténer 

saját zárt gyűjtőtartályában kerül gyűjtésre. Az összegyűjtött szennyvíz elszállítását arra 

engedéllyel rendelkező vállalkozás bevonásával kell elvégezni, a keletkező szennyvíz 

engedéllyel rendelkező ürítőhelyre szállítása ezáltal biztosított. Üzemszerű működés mellett a 

szennyvíz tárolás és -kezelés a felszín alatti vizek minőségi állapotára minimális, elfogadható 

mértékű kockázatot jelent. A szennyvízkezelés a felszíni vizek minőségi állapotára nem 

gyakorol hatást. 

 

Káresemények esetén tervezett intézkedések 

A bányászati tevékenység jelentősebb potenciális szennyező forrásai között, a szénhidrogén-

származékok környezeti veszélyességére tekintettel, a munkagépek és a szállítójárművek 

szerepelnek. Ezek meghibásodása esetén üzemanyagok, illetve kenőanyagok kerülhetnek a 

talajra, talajvízbe. A tervek szerint a berendezések szervizelése minden esetben szakszervizben 

történik majd, illetve a helyszínen folytatott üzemanyagtöltést csak a bányaudvar területén, 

megfelelő műszaki védelem (kármentő tálca feletti munka) mellett végezhetik. Üzemszerű 

körülmények között, az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során szennyezőanyagok 

talajba, talajvízbe, illetve felszín vízbe jutásának kockázata kicsi, elfogadható mértékű.  

Havária esemény elsődlegesen az alkalmazott munkagépek meghibásodása, esetleg a szállító-

szalag fordítódobok, görgők, hajtóművek hibája révén alakulhat ki. Másodsorban, a veszélyes 

hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen tárolt folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok nem 

megfelelő manipulációja (pl. szállítónak való átadás) esetén jelentkezhet havária helyzet. 

Amennyiben a káresemények során az olajszármazékok a talaj- ill. kőzetfelszínre, vagy a 

talajvízbe (bányatóba) kerülnek (környezeti károsodás alakul ki), úgy a 90/2007. (IV. 26.) 

Kormányrendeletben a kárelhárításra vonatkozóan előírt rendelkezéseket kell követni.  

Általánosságban, az üzemzavart észlelve a szennyező anyag elfolyás megszüntetéséről kell 

azonnal intézkedni, a szennyeződés utánpótlódásának megakadályozása céljából. Ezt követően 

pedig a szennyeződés lokalizálásáról (továbbterjedésének megakadályozásáról pl. a vízfel-

színen történő körbehatárolás révén), majd felitatásáról kell gondoskodni. A lokalizált 

szennyezést különféle abszorbensekkel (perlit, homok, ill. a bányató esetében olajfelitató hurka, 

olajfelitató lapok, fűrészpor) kell felitatni. Az esetlegesen elszennyeződött kőzet anyagot is ki 

kell termelni, és a szennyezett felitató anyagokkal együtt zárt tartályban (pl. 200 literes 

patentzáras fémhordó) kell elhelyezni a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen, majd 

veszélyes hulladékként engedéllyel rendelkező kezelő/ártalmatlanító/hasznosító szervezet 

részére átadni. A részletes szabályok kidolgozása céljából a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

6.§ (4) bekezdése alapján a bányavállalkozó részére az üzemi kárelhárítási terv készítésére 
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vonatkozó kötelezettség előírása javasolt. A kárelhárítási terv ki kell hogy térjen a kapcsolódó 

létesítmények (távolsági szállítószalag, uszálykikötő) területén esetlegesen bekövetkező 

rendkívüli eseményekre is. 

A rendkívüli események elkerülése érdekében a következő intézkedések javasoltak: 

– A munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a biztonsági szabályok szigorú 

betartásával, a bányaudvar erre a célra kialakított részén, kármentő tálca használatával 

kell végezni. 

– A munkagépek javítását, karbantartását szakszervízben kell végezni. A bánya területén 

kizárólag megfelelő műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek alkalmazása 

engedélyezhető. 

– Amennyiben esetleg üzem- vagy kenőanyag csepegést észlelnek, a hiba kijavításáig 

megfelelő védelmet (pl. csepegést felfogó tálca) kell alkalmazni. 

– Az esetleges havária során kialakuló környezeti károsodás elhárítása céljából megfelelő 

eszközöket, anyagokat (pl. felitató anyagok) kell rendszeresíteni és tárolni a telep-

helyen.  

– Az esetlegesen, nem üzemszerűen keletkező veszélyes hulladék rövid idejű, átmeneti 

tárolására zárható fedelű fémhordót kell készenlétben tartani. 

– Havária bekövetkezésekor a kárelhárítást a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni és 

azzal egyidőben értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi, valamint a vízügyi 

hatóságot. 

– A bányászati tevékenység során keletkező tóba csak szennyezésmentes meddő anyag 

kerülhet visszatöltése. 

– A bányatelken és a közlekedésre használt területeken a pangó vizek kialakulását 

folyamatos gondozással meg kell akadályozni. 

 

Vizekre gyakorolt hatásterület 

A tervezett bányászati tevékenység vízvédelmi szempontú hatásterülete a bányató depressziós 

hatásával érintett területtel vehető azonosnak. A kikötő és a szállítószalag érdemi hatást a 

vizekre nem gyakorol üzemi körülmények között. 

 

5.3. Hulladékok káros hatása elleni védelem 

A tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási üzemszerű körülmények között lényegében nem 

jár hulladék keletkezésével. A bányaművelés során letermelésre kerülő meddőanyag nem 

tartozik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá (1.§ (2) b pont alapján). A 

keletkező bányászati hulladékok további felhasználásáról a bánya Műszaki Üzemi Terve fog 

rendelkezni.  

A tervezett bányai tevékenység során nem bányászati jellegű hulladékok keletkezésével a 

következő tevékenységekhez, technológiákhoz kapcsolódóan számítunk: 

– bányászati, anyagszállítási technológia – fenntartási és karbantartási tevékenység; 

– iroda, szociális konténer üzemeltetése; 
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– bontási tevékenységek (jellemzően a tevékenység lezárásakor). 

A továbbiakban részletesen bemutatjuk az ezen technológiákból várható hulladékáramokat. 

 

5.3.1. Hulladékáramok azonosítása 

Bányászati, anyagszállítási technológia 

A bányászati technológiában alapvetően a kotrógépek, míg az anyagszállítási technológiában 

jellemzően a szállítószalagok fenntartása, karbantartása révén keletkezik hulladék. A fenntartás 

illetve karbantartás, javítás során elsősorban veszélyes hulladék keletkezésével kell számolni. 

A telephelyi gépek időszakos szervizelését szakcég végzi el, amennyiben ez a telephelyen 

történik (a javítás nem igényel speciális eszközöket és speciális hátteret), úgy a keletkező 

hulladékok elszállításáról és megfelelő kezeléséről az alvállalkozó köteles gondoskodni. A 

fenntartási tevékenység során a bányai dolgozók a gépek zsírzását, illetve azon kisebb 

beavatkozásokat végzik el, amely a termelő és anyagszállítási technológia megfelelő 

üzemképes állapotának fenntartásához szükséges. Ezen fenntartási tevékenység veszélyes 

hulladékai (használt zsírzópatron, fáradtolaj, hidraulikai olaj, olajos rongy, stb.) a telephelyen 

képződnek, így átmeneti – elszállításig történő – tárolásukról, valamint megfelelő kezelő illetve 

ártalmatlanító részére történő átadásukról a bányaüzemnek kell gondoskodnia. 

 

Iroda, szociális konténer üzemeltetése 

Az irodai hulladékok körében a települési hulladékhoz hasonló összetételű hulladék, ezen kívül 

különböző veszélyes (pl. tintapatron, fénycső) és nem veszélyes (papír, műanyag hulladék) 

hulladékok keletkezésével kell számolni. A települési hulladékhoz összetételében, jellegében 

hasonló hulladék elszállítása céljából a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval tervezett 

szerződést kötni. A közszolgáltató biztosítja ezáltal a gyűjtőedényt az egyéb települési hulladék 

gyűjtésére, és a rendszeres elszállításról is gondoskodik. Az irodai/szociális tevékenység során 

keletkező veszélyes hulladék gyűjtését és engedéllyel történő ártalmatlanító/kezelő részére 

történő átadását a bányászati, anyagszállítási technológiában keletkezett hulladékkal együtt 

tervezik elvégezni. A szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladék frakciókat (papír, műanyag, 

stb.) a bányavállalkozó nem üzletszerűen, alkalmilag, saját járművével szállítja el hulladék-

gyűjtő pontra. 

 

Bontási hulladék 

A létesítési fázisban a 044/74 hrsz.-ú területen lévő ~133 m2 alapterületű épület bontásából 

származik majd hozzávetőleg 70 m3 bontási hulladék (várhatóan H.A.K. 17 01 07, a pontos 

hulladékjegyzékbe sorolásról a kivitelezés megkezdésekor kell gondoskodni), melynek 

megfelelő elszállításáról, kezelőnek való átadásáról gondoskodni szükséges. 

A tevékenység felszámolásakor szintén keletkezik bontási hulladék, melynek megfelelő 

elszállításáról, kezelőnek való átadásáról gondoskodni kell.   
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5.3.2. A keletkező hulladékok várható mennyisége és összetétele 

Nem veszélyes hulladék 

A telephelyi üzemelés során keletkező nem veszélyes hulladék várható mennyiségét a 

következő táblázatban foglaljuk össze. 

4. táblázat. A bányaüzemben várható nem veszélyes hulladékok mennyisége 

Nem veszélyes hulladék megnevezése Azonosító (H.A.K.) Várható mennyiség Eredet 

Egyéb, vegyes települési hulladék 20 03 01 1.200 kg/év iroda, szociális 

Papír és karton 20 01 01 15 kg/év iroda, szociális 

Műanyagok 20 01 39 15 kg/év iroda, szociális 

 

Veszélyes hulladék 

A telephelyi üzemelés során keletkező veszélyes hulladék várható mennyiségét és eredetét a 

következő táblázatban ismertetjük. 

5. táblázat. A bányaüzemben várható veszélyes hulladékok mennyisége 

Veszélyes hulladék megnevezése Azonosító (H.A.K.) Várható mennyiség Eredet 

Toner 08 03 17* 2 kg/év iroda, szociális 

Fénycső 20 01 21* 2 kg/év iroda, szociális 

Elhasznált viasz és zsír 12 01 12* 60 kg/év bányászat, szállítás 

Fáradtolaj 13 02 05* 180 kg/év bányászat, szállítás 

Olajos rongy 15 02 02* 60 kg/év bányászat, szállítás 

Ólomakkumulátor 16 06 01* 50 kg/év bányászat, szállítás 

 

Bontási hulladék 

A telephely üzemeltetése során bontási hulladék nem keletkezik. Az üzemelés lezárásakor az 

irodakonténer, az úszókotró, valamint a gépek elszállításra kerülnek, más telephelyeken való 

felhasználás céljából. A szállítószalag elemek közül a tovább már nem használható szalagok, 

állványzat, és az alapok bontásából kinyert keletkezik a bontás során. A keletkező bontási 

hulladék mennyisége előzetesen 40–50 tonnára becsülhető, a keletkező frakciók várhatóan: 

– H.A.K. 17 01 01 beton; 

– H.A.K. 17 04 11 vas és acél; 

– H.A.K. 20 01 39 műanyagok. 

 

5.3.3. A keletkező hulladékok gyűjtésének módja, tárolás a telephelyen belül 

A területen keletkező 20 01 31 települési hulladék gyűjtése a helyi közszolgáltatóval való 

szerződéskötés alapján biztosított edényzetben tervezett. 

Az irodai ill. szociális eredetű, szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok (H.A.K. 15 01 01 

papír, valamint 20 01 01 papír és karton) tárolására a szociális konténerben szelektív 

gyűjtőedény elhelyezésével lesz megoldott. 
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A bányászati, anyagszállítási technológiában, valamint az irodában keletkező veszélyes 

hulladék tárolására konténerben elhelyezett, 250 kg hulladék egy időben történő gyűjtésére 

lehetőséget nyújtó veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása tervezett, a 264/2014. 

(IX. 29.) Kormányrendelet 7. fejezetében foglal előírások figyelembevételével. A kialakítás fő 

szempontjai: 

– a munkahelyi gyűjtőhely nem önálló helyiségként, hanem anyagraktárral összevontan 

kerül kialakításra, ezért vonal felfestésével fogják a hulladék gyűjtésére szolgáló 

területrészt elhatárolni a raktározásra szolgáló területrésztől; 

– a gyűjtőhelyen a keletkező hulladéktípusok, fajták elkülönített gyűjtését szolgáló, az 

adott hulladéktípus hatásainak edényzetet helyeznek el;  

– a gyűjtőedényzeten feltüntetik a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára 

utaló feliratot; 

– a gyűjtőedényeket kármentő tálcán helyezik el. 

A bontásból származó inert hulladék tárolását a telephely egy arra kijelölt részén fogják végezni 

elszállításig. 

 

5.3.4. A tárolt hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

A telephelyen keletkező települési hulladékot a közszolgáltató szállítja el rendszeres 

időközönként. 

Az iroda konténerben szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékfrakciók elszállítását a 

bányavállalkozó végzi el, hulladékgyűjtő ponton való leadással, a 2012. évi CLXXXV. törvény 

14.§ (1) c) pontban foglaltakra tekintettel. 

A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a 246/2014. (IX. 29.) Kormány-

rendelet 13.§ (10) bekezdése szerint legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, elszállításáról ezért a 

jogszabályi megfelelőség biztosítására hathavonta gondoskodnak. A gyűjtött hulladékokat a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a kezelésre/hasznosításra/ártalmatlanításra és szállí-

tásra engedéllyel rendelkező vállalkozó részére adják át.  

A bontási hulladékot szintén az adott frakcióra kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás 

részére kell átadni. 

 

5.3.5. Nyilvántartás, adatszolgáltatás, belső utasítások 

A keletkező hulladékok nyilvántartását a bányavállalkozó elektronikus úton, Excel táblázatban 

tervezi. A nyilvántartást a 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendeletben foglalt tartalmi 

követelmények szerint alakítják ki. 

A nyilvántartott adatok alapján a bányavállalkozó az adatszolgáltatási kötelezettségét is 

teljesíti, a vonatkozó küszöbértékek túllépése esetén a kötelezettség bejelentésével, majd pedig 

a HIR-ÉV éves adatszolgáltatás határidőre történő elektronikus rendszeren való benyújtásával. 
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A hulladék gyűjtésére, a hulladék munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozóan a 

bányavállalkozó üzemeltetési szabályzatot készít és azt oktatás keretében a munkavállalókkal 

megismerteti. 

 

5.3.6. A tevékenység hulladékgazdálkodási szempontú hatásterülete 

A hulladék gyűjtése, tárolása, engedéllyel rendelkező szállítónak való átadása egyaránt a 

tervezett bányaüzem területére korlátozódik. Következésképpen, a tervezett tevékenység 

hulladékgazdálkodási szempontból tekintett hatásterülete megegyezik a bányatelek területével.  

 

5.4. Zajvédelem 

5.4.1. A létesítmény területe és környezete 

5.4.1.1. A vizsgált terület elhelyezkedése 

A tervezési terület Madocsa községtől K-re, külterületen helyezkedik el (1. és 2. melléklet). 

„Madocsa község önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (VII. 3.) Önkormányzati 

rendelete a helyi építési szabályzatról” szerint Má besorolású általános mezőgazdasági (szántó) 

hasznosítású területe.  

A határoló területek beépítése:  

1. irány: a terület É-ra Má általános mezőgazdasági területek majd Bölcske község Má 

besorolású területei helyezkednek el.  

2. irány: Ny-ra Má és Mk zóna besorolású mezőgazdasági területek találhatók. Ebben 

az irányban kb. 1,2 km-re található Madocsa község Lf zóna besorolású lakóterülete.       

3. irány: D-re beépítetlen Má besorolású mezőgazdasági hasznosítású területek 

helyezkednek el. DK-i irányban a tervezett kikötő rakódóhelytől kb. 1 km-re Dunaszél 

Ki különleges idegenforgalmi zóna területen lakóépületek is találhatók.    

4. irány: K-re Má zóna területen szántók, a Duna folyam majd a Duna bal partján, kb. 

1 km-re Harta területén V-Üh zóna (hétvégi házas üdülőterület) és  kb. 2 km 

távolságban Harta község Lf besorolású falusias lakóterülete található.  

A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) a bányahatósági nyilvántartásban 

„Madocsa-Kelet — homok, lösz, kőzetliszt” néven szereplő kutatási területen nyersa-

nyagkutatást folytatott le. A kutatási jelentés szerint a tervezett 138 hektár 9 932 m2 nagyságú 

bányatelek kavicsos homok külszíni kitermelésére elsősorban talajvíz alatti kotrással alkalmas.  

A kitermelt haszonanyag kiszállítása céljából a tervezett bányatelek délkeleti sarkától dél-

délnyugati irányban, mintegy 900 m távolságban a Duna folyam jobb partján uszálykikötő 

létesülne, melyet elektromos meghajtású távolsági szállítószalag kötne össze a bányával. 
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A terület a 6. sz. elsőrendű főközlekedési útról közelíthető meg a 5111. sz. összekötő úton majd 

bel és külterületi utakon keresztül 2. sz. mellékletben közölt helyszínrajz szerint. A bánya-

telekkel érintett ingatlanok helyrajz számát és művelési ágát a 3. melléklet ingatlankimutatása, 

míg bányaterület sarokpontjainak törésponti koordinátáit a 2.2 fejezet tartalmazza. 

 

5.4.1.2. Vizsgálati pontok 

A zajvizsgálati pontok helyzetét a 2.C mellékletben csatolt helyszínrajzon jelöltük, leírásukat 

az alábbi táblázat tartalmazza. 

6. táblázat. Zajvizsgálati pontok jellemző adatai 

Jele Helye Magas-

sága (m) 

Jellege 

111 A bányaterület É-i telekhatárán.  1,5 ZK,  

211 A bányaterület Ny-i telekhatárán. 1,5 ZK,  

212 A Madocsa, Kender u. 26. sz. 120 hrsz. alatti lakóépület D-i homlokzata 

előtt.  

1,8 ZT,  

311 A bányaterület D-i telekhatárán, a készletdepó vonalában. 1,5 ZK,  

312 A Dunaszél u. 064 hrsz. alatti lakóépület DNy-i homlokzata előtt 2 m-re. 1,8 ZT,  

411 A bányaterület K-i telekhatárán. 1,5 ZK,  

412 A Harta, Dunapart 4014 hrsz. alatti épület Ny-i homlokzata előtt 2 m-re.  1,8 ZT,  

 

5.4.1.3. A vizsgálatnál alkalmazott előírások 

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

szabályairól 

− 27/2008. (XII. 3.) KvVM- EüM. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról  

− 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

− MSz 18150/1. sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése." című szabvány 

− 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 

tervek készítésének részletes szabályairól 

 

5.4.2. Zajforrások 

5.4.2.1. Zajforrások az építés időszakában 

A bányanyitás és létesítés gyakorlatilag a technológia berendezések telepítési munkáiból áll. A 

várható időtartama 1 hónapban van meghatározva, amely időtartam alatt a telephelyet határoló 
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területen található védendő objektumoknál egyrészt a kapcsolódó járműforgalom zaja, másrészt 

a területen belüli daruzási és szerelési munkák zaja jelentkezik. 

A technológia berendezések telepítése az első fázisban néhány munkagép iroda és szociális 

konténer telepítését jelenti. A következő fázisban telepítik a szállítószalag rendszert. Ebben a 

fázisban jelentősebb anyag és berendezés beszállítással kell számolni. Két részre lehet bontani:  

− az úszókotró és a hozzá kapcsolódó mobil szalag telepítése, 

− a haszonanyagdepó és a és kikötő közti távolsági szalag kiépítése. 

 

Az úszókotró és a hozzá kapcsolódó mobil szalag telepítése 

A munkaterület előkészítésével párhuzamosan megvalósítható az elektromos hajtású 

bányatelken belüli mobil szalag és úszó kotró áramellátását szolgáló elektromos áramvételezési 

lehetőség kiépítése. Ehhez a délről, a Bölcskei út mellett, azzal párhuzamosan futó 22 kV-os 

légvezetékről létesülne leágazás és új 22/0,4 kV-os transzformátor állomás (1 MVA 

transzformátor teljesítménnyel).  

Kapcsolódó szállítási feladatok: az úszókotró elemeinek beszállítása, mobil szalag elemek 

beszállítása. Az úszókotró összeszerelése, továbbá a kotró, valamint a készletdepó közötti ~700 

m-es mobil szalagrendszer kiépítése mintegy 3 hónapot vesz igénybe. A mobil szalag kezdeti 

szakasza pontonokon elhelyezett, úszószalag. A beszállítás forgalomigénye legfeljebb 90 db 

nyerges szerelvény forgalmára becsülhető ebben az időszakban (hétköznapokon). A 

beszállítások útvonala (20. ábra) a 6. sz. főközlekedési útról leágazó 5111 sz. közúton (sárga 

színnel), majd pedig a Kender utcán történne (lila színnel), a bányatelek nyugati sarkánál 

kialakítandó 1. sz. bejáratnál (ld. a 2.A melléklet részletes helyszínrajzán). 

 

20. ábra. Tervezett beszállítási útvonal 
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Távolsági szállítószalag rendszer telepítése 

A létesítési következő fázisa a bányatelek feladási pontja és az uszály kikötőhöz tartozó 

úszóműves rakodó közötti, megközelítőleg 1600 m-es hosszúságú szállítószalag-rendszer 

telepítését jelenti. Ennek első lépésében a bedöntő bunker, valamint a 16 db 100 m-es tagból 

álló távolsági szállítószalag elemek és a szalag végszakaszának tartóelemei beszállítását kell 

elvégezni. Ezek beszállítása a bánya létesítésnél leírt útvonalon történhet azzal, hogy a bányába 

az 1. bejáraton való belépést követően a szállítás a bánya déli telekhatára mentén, majd a 2. sz. 

bejáraton a bányatelek területéről kilépve, és a létesítendő szervizúton történne tovább. 

A szállítást követően a szalag alapozása (földbe süllyesztett betonelemek telepítése), majd a 

távolsági szalagrendszer szerelése következik. A szállítószalag fő szakasza mellett, attól 

északra max. 4 m szélességű szervizutat létesítenek zúzott kavics burkolattal. Összes szállítási 

intenzitása legfeljebb 120 db nyerges szerelvény, melynek forgalma várhatóan a létesítési fázis 

első felére fog esni. Kb. 2 jármű/óra forgalommal lehet számolni. 

A teljes telepítési folyamat várható időigénye mintegy 4 hónap. 

 

Uszálykikötő építése 

A kikötő létesítés során az úszómű kikötéséhez és a szállítószalag töltés feletti átvezetésénél 

cölöp alapozás szükséges. Ennél a műveletnél talajfúró berendezéssel lefúrnak a szilárd rétege-

kig majd betonvas szerkezetet süllyesztenek a furatba és a furatot feltöltik betonnal. A művelet 

tervezett időtartama 4 hét. Ezután készítik a vasbeton cölöpfejeket, bejáróhíd támaszt, támge-

renda támaszokat és a kikötőbakok vasbeton szerkezeteit. A művelet terezett időtatama 4 hét.  

Az acélszerkezetek – magasvezetésű bárkatöltő híd, támgerendák, bejáró gyalogos híd és az 

úszómű – előregyártott acélszerkezetek. Közúton és vízi úton szállítják úsztatják a helyszínre. 

A helyszínen gépi daruzás és szerelés történik. Aszállítási teljesítmény kb. 2 jármű/óra 

forgalmat nem haladja meg. 

 

A technológia telepítéséhez kapcsolódó járműforgalom 

A hatások vizsgálata során becsülni lehet a technológiai berendezések szállításához szükséges 

napi járműforgalmat. Ez napi (csak a nappali időszakban) 1 személygépjármű/óra többletet 

jelent a meglevő forgalom mellett, és a technológia telepítés teljes időszaka alatt összesen 

90+120 db nehézgépjármű többletet jelent (1,13 nehézjármű/óra átlag forgalom) ebben a 2–3 

hónapra tehető telepítési időszakban elosztva.  

 

A szállítószalagok telepítési műveletei 

A szállítószalag alacsony magasságú szakaszának beton alapjait és a szalag elemek lerakodását, 

illetve megfelelő pozícióba állítását autódaruval végzik. A szerelés kézi, illetve kisgépes 

műveletekkel történik. 

Az autódaru zajteljesítménye: LWA=103 dB. 

A daruzás műszakon belüli gépideje kb. 4 óra.   
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A szerelés zajteljesítménye: LWA=92 dB. 

A megítélési időre jellemző eredő zajteljesítmény: LWA=100+92=101 dB. 

 

5.4.2.2. Az üzemelés során működő zajforrások 

A tervezett bányászati tevékenység ismertetése 

A fentiekben bemutatott terület bányászati célú igénybevétele nem egyszerre, egy időben, 

hanem a mindenkori kitermelési műszaki üzemi tervnek megfelelő ütemezésben történik, a 

visszahagyott területek folyamatos rekultivációja mellett. 

 

A bányászati technológia fázisai 

A tervezett bányászati tevékenység munkafolyamatai a letakarás vagy lefedés, a száraz szinti 

jövesztés (1. termelési fázis), a nedves szinti jövesztés, (2. termelési fázis), továbbá a rakodás, 

szállítás, és a rekultiváció.  

A technológia folyamatát a 21. ábra szemlélteti. A fontosabb technológiai elemeket részletesen 

az alábbiakban foglaljuk össze. 

 

 

21. ábra. A tervezett külszíni fejtésű bánya művelésének folyamatábrája 

 

  

Humusz letakarítás 

szállítás 

 

szállítás 

Száraz szinti jövesztés 

hidraulikus kotróberendezéssel 
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rakodás Deponálás 
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szállítás 

 

Kiszállítás  
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Száraz szinti jövesztés (csak 1. termelési fázis) 

A lefedéssel a felszínre került, mintegy 1–4,5 m vastagságú fedő meddő (sovány agyagos lösz) 

és az alatta fekvő száraz (talajvíz szint feletti) haszonanyag kitermelését várhatóan együtt (egy 

szintben) végzik el. A száraz jövesztéshez hidraulikus kotróberendezéseket használnak. A 

száraz szinti jövesztés talpsíkja a felszín alatti víz (talajvíz) maximális szintjétől számított 

0,5 m-rel magasabban fekvő pontokkal kijelölt sík. A kitermeléssel nyert keverékanyagot (fedő 

meddővel és haszonanyag keveréke) a kitermelési terület szomszédságában deponálják, és 

útépítéshez töltőanyagként közvetlenül értékesítik. 

 

Nedves szinti jövesztés (csak 2. termelési fázis) 

Az előző lépésben nyert felszín alatti haszonanyag kitermelését a kavicsréteg jelenlegi terep-

szinttől számított mintegy 20–24 m mélységben található feküjéig mechanikus működésű 

kotróhajóval végzik. A kotró a bányató vízszintje alól kiemelt kétfázisú (felszín alatti víz-

földtani közeg) haszonanyagot mobil szállítószalagra üríti, és a szalag szállítja a haszonanyagot 

a telephely központi kavicsdepójára. A depóból a felszín alatti víz gravitációsan elszivárog a 

nedves bányatelek területén. A letermelt és víztelenítés céljából átmenetileg depózott 

haszonanyagot a homlokrakodóval adagolják a távolsági szállítószalag bedöntő bunkerébe. A 

részletes helyszínrajzon bemutatott hipotetikus elrendezés mellett ez átlagosan mintegy 500 m-

es fordulónkénti közlekedéssel valósul meg. 

 

Rakodás és szállítás 

A rakodást rendszerint homlokrakodóval és tehergépkocsikkal végzik. 

A szállítás alatt telephelyi belső szállítást értünk. A belső szállítás során rövidebb szállítási 

útvonal (max. 100 m) esetén a homlokrakodó önállóan szállít, ennél nagyobb szállítási 

távolságok esetében viszont már a belső szállítás céljára rendszeresített tehergépjárművek 

közbeiktatása gazdaságosabb. A belső szállítási feladatok közé tartoznak a fedőréteg 

védőpillérekbe szállítása, a mentett humusz depókra szállítása, végül a jövesztett termék 

depóniára szállítása. 

A még a bányatelek területén található bedöntő bunkertől a kiszállítást kizárólagosan végző 

max. 1000 tonna szállítási kapacitású uszályokig elektromos szállítószalag továbbítja a 

haszonanyagot, mintegy 1600 m hosszban. A szalag automatikus működésű, vezérlése a 

bányából történik távirányítással, vagy telefon értesítéssel. Kezdeti mintegy 510 m-es szakasza 

még bányatelken belül fut, melyet követően a szállítószalag fő szakasza (kb. 1010 m) 11 db 

madocsai külterületi ingatlant érintene dél-délnyugat felé haladva az árvízvédelmi töltéstalptól 

számított 10–15 m közötti sávban. A 044/56 hrsz.-ú földrészleten a szalag délkelet felé 

fordulna, és az itt kezdődő 80 m-es végszakasz megfelelő szállítási magasságának (illetőleg a 

töltés korona fölötti 7,5 m szabad magasság) biztosítására a fő szakasz utolsó része 

megemelésre kerülne. A már megemelt végszakasz keresztezné az árvízvédelmi töltést (töltés 

feletti átvezetéssel), ahol is a Duna folyam kikötő céljából kivett részén érne véget, végpontját 

a kikötő úszóművén rögzítve. A távolsági szalagrendszer várhatóan sima (nem bordázott) 
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gumihevederes, a fordítódobok kivételével burkolattal el nem látott, egyfokozatú sebességű 

elemekből fog állni. A szalag végszakaszának (felhordószalag) úszóművig terjedő részét 

burkolattal tervezik ellátni. Üzemeltetése során kizárólag elektromos áramot használ fel, 

állandó kezelői felügyeletet a berendezés nem igényel. Karbantartására, az átadási pontokon 

elszóródott anyag feltakarítására szükség szerint, de a tervek szerint alapvetően a téli leállások 

idején kerül sor. 

 

Rekultiváció 

A területen tervezett bányaművelés végállapotaként bányató alakul ki, a tájrendezési ill. 

rekultivációs munkálatok ezáltal a bányató rézsűinek kialakítására, lehetőség szerint 

természetközeli medervonalú vizes élőhely kialakítására és növényesítésére terjednek ki. A 

bányaudvarban lévő ideiglenes létesítmények (konténerek, szalag) elszállítása és a terület 

helyreállítása mellett. 

A felhagyási fázis a telepített szállítószalag bontásával és a bontásból származó elemek 

elszállításával történik, majd tereprendezés történik, vagyis a létesítési fázisnál ismertetett 

munkafázisok ismétlődnek fordított sorrendben. 

A kavics kitermelését követően rézsűzött, mintegy 6 m mélységű külszíni bányagödör 

keletkezik, benne (legalább részben) szabad vízfelülettel. A száraz bányaudvar fásítással, a 

sekély bányatavak, pedig mint vizes élőhely kerülnek rekultivációra. Ehhez a védőpillérben 

felhalmozott fedőanyagot visszaszállítják a szárazon maradt rézsűkre, és annak 

felhasználásával természetes, eróziónak ellenállóbb lejtési viszonyokat alakítanak ki. 

 

A technológiában alkalmazott eszközök 

A bányai technológia üzemeltetéséhez az alábbi munkagépek és berendezések alkalmazása 

tervezett. 

7. táblázat. Az egyes munkafázisoknál alkalmazni tervezett gépek, berendezések 

Megnevezés db Típus Zajteljesítmény 

LWA (dB) 

Műszak 

üzemóra 

Munkafázis 

Forgóvázas 

kanalas kotrógép 

1 Caterpillar 330 CL típusú vagy 

azzal egyenértékű teljesítményű 

(br. 197 kW) berendezés 

100 8 előkészítés / 

kitermelés 

Homlokrakodó gép 2 Caterpillar 950 F típusú vagy azzal 

egyenértékű teljesítményű (br. 134 

kW) berendezés 

103 8 depózás, 

rakodás, 

rekultiváció 

Autódaru 1  103 8 létesítés 

Úszókotró 

berendezés 

1 MOHR MBK 200 vagy azzal 

egyenértékű  

100 

(villanymotoros) 

8 kitermelés 

Tehergépjármű 2+2 pl. MAN TGS 35.470 vagy azzal 

egyenértékű 350 kW teljesítmé-

nyű 4-tengelyes 25 tonnás szállí-

tóképességű tehergépjárművek 

 8 előkészítés, 

rakodás, 

rekultiváció 
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Tervezett műszakok: termelési időszakban: folyamatos munkarend, 2 műszak  

 (délelőtti: 6:00–14:00, és délutáni: 10:00–18:00),  

 téli időszakban (karbantartás): 7:00–15:00 

 

5.4.3. A környezet jelenlegi zajterhelése (háttérterhelés) 

A környező védett területek jelenlegi zajterhelését a közúti közlekedés és a természeti 

zajforrások hatása határozza meg. Az üzemi létesítmények nagy távolsága miatt a lakóterü-

leteken értékelhető mértékű ipari jellegű zajhatás nem észlelhető. 

A háttérterhelést a 212-312-412 jelű mérési pontban határoztuk meg. A háttérterhelést az 

MSZ 18150-1:1998 6. pontja szerint, illetve a szabvány M3. melléklet 2.2 pontja szerinti 

méréssel határoztuk meg. 

 

A vizsgálat módja 

A háttérterhelés okozó zajforrások az MSZ 184/7. sz. szabvány szerint változó szintű zajt 

okoznak ezért a mérési időt 10 percesre választottuk integráló zajszintmérőn. Nyolc mérési 

részidőben határoztuk meg a megítélési időre jellemző LA95 95%-os A-hangnyomásszintet. A 

méréseket a megítélési idő minden órájában a közlekedési zaj szünetében végeztük. 

8. táblázat. Háttérterhelés mérési eredmények 

Mérési 

pont 

Mérési minták eredmények LA95 (dB) LA95max 

(dB) 

Δátl 

(dB) 

LA95 

(dB) 1 2 3 4 5 6 7 8 

212 39,6 40,0 40,4 38,9 39,0 40,0 39,9 37,4 40,4 1,1 39,3 

312 30,7 30,4 34,2 32,7 30,9 33,7 31,8 31,9 34,2 1,2 33,0 

412 33,8 37,1 35,5 35,0 38,0 36,0 37,7 34,2 38,0 2,3 35,7 

 

5.4.4. A környezet zajterhelése az építési munkák során 

Az építési munkák során a technológia telepítés és szállítószalag telepítés a meghatározó 

zajforrás. Emellett számítottuk a kapcsolódó szállítási munkák hatását is. 

 

5.4.4.1. A mobil és távolsági szalag építés műveleteinek hatása 

Daruzási-szerelési műveletek hatása 

Az építési munkák közben várható zajterhelés nagyságát számítással határoztuk meg. A számí-

tásokat során a daruzás, a hozzá kapcsolódó belső szállítás és a szerelési műveletekhez irányon-

ként legközelebb elhelyezkedő építési területegységen végzett munkák hatását határoztuk meg. 

A gépek zajteljesítményéből a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete szerint 

került meghatározásra. A számításnál figyelembe vettük, hogy a mérési eredmény Ld 

tartalmazza az irányítási tényezőt. A terület egység súlypontjának távolságával számoltunk. 

A számításoknál a következőket vettük figyelembe: 
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− a gépeket féltérbe sugárzó gömbsugárzónak tekintettük; 

− a zajteljesítmény szilárd talaj felett végzett mérések eredményeiből került megha-

tározásra, ezért az irányítás tényező nem kellett figyelembe venni. 

A számítási eredményeket a következő táblázat foglalja össze. 

9. táblázat. Daruzási és szerelési munkák zajhatása a környező védendő területeken 

Daruzási és szerelési munkák 

(dB) 111 211 212 311 312 411 412 

Hangteljesítmény (LW) 101 101 101 101 101 101 101 

Irányítási index Kir 0 0 0 0 0 0 0 

Irányítási tényező KΩ
* 0 0 0 0 0 0 0 

Távolságtól függő tényező Kd st111 = 890 m, st211 = 230 m, st212 = 1380 m, st311 = 

165 m, st312 = 516 m, st411 = 1018 m, st412 = 1357 m  
-70,0 -58,2 -73,7 -55,3 -65,2 -71,1 -73,7 

A levegő elnyelése KL  -1,7 -0,4 -2,7 -0,3 -1,0 -4,3 -2,6 

A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapítása Km  0 0 -4,8 0 -2,5 0 -4,8 

A növényzet csillapítása Kn  0 0 0 0 0 0 0 

A beépítettség csillapítása KB  0 0 0 0 0 0 0 

Árnyékolás Ke 0 0 0 0 0 0 0 

Visszaverődés 0 0 0 0 0 0 0 

Lesugárzott zaj okozta zajterhelés Lt 29 42 20 45 33 26 20 

*- a zajteljesítmény meghatározása akusztikailag kemény felület felett végzett méréssel lett meghatározva ezért az 

irányítási tényezőt nem vettük figyelembe. 

 

A belső közlekedés hatása 

A belső közlekedési utak a teljes telephely területét érintik ezért a terjedés számításnál a bánya 

terület középpontjának távolságával számoltunk.  

A zajterhelést számítással átlagos óraforgalomra határoztuk meg, a nappali időszakra. 

10. táblázat. Számított zajterhelés átlagos óraforgalomra, nappal 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p Kt. 

(dB) 

K KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 0,125 10 p=c=0 67 0 -35,3 32 

III. 2 10 p=c=0 77 0 -23,3 54 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  54 

 

11. táblázat. Távolságtól függő korrekció számítása 

Vizsgálati pont 

jele 

Vizsgálati pont távolsága   

d (m) 

Távolság miatti természetes csillapodás  

L=12,5·lg7,5/d (dB) 

111 670 -24 

211 710 -25 

212 2020 -30 

311 780 -25 

312 2172 -31 

411 710 -25 

412 1654 -29 

 

Az alkalmazott korrekciós tényezők a következők: 

Távolságtól függő korrekció:  Kd = 12,5·lg7,5/d (11. táblázat) 
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A hangvisszaverődésektől függő korrekció: Kh = 0 dB 

Talaj és meteorológiai viszonyok csillapítóhatása:  Km = 

 A növénysávtól függő korrekció:  KZ = 0 

 A hangárnyékolástól függő korrekció:  Ka = 0 

 A látószög miatti korrekció: ß=180°: KL = 0 

 A levegő elnyelése miatti korrekció:  Kl = 0 

 

Az egyes vizsgálati pontokra számított zajterhelést a következő táblázatban összegeztük. 

 

12. táblázat. A vizsgálati pontokra számított zajterhelés nappal 

Vizsgálati 

pont   

LAeq(7,5korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d, h) 

(dB) 

111 54 -24 0 0 0 0 -1,3 29 

211 54 -25 0 0 0 0 -1,4 28 

212 54 -30 0 0 -4,8 0 -3,9 15 

311 54 -25 0 0 0 0 -1,5 28 

312 54 -31 0 0 -4,8 0 -4,2 14 

411 54 -25 0 0 0 0 -1,4 28 

412 54 -29 0 0 -4,8 0 -3,2 21 

 

Eredő zajterhelés 

Az eredő zajterhelés meghatározásánál a következőket vettük figyelembe: 

Nappal: az összes földmunkagép üzemel, valamint a belső közlekedés bonyolódik.  

A számított eredő zajterhelést és a vizsgálati pontokra kapott mértékadó A-hangnyomás-

szinteket a következő táblázatok mutatják.  

13. táblázat. Eredő zajterhelés nappal (mobil szalag, távolsági szalag építése) 

Zajforrás Vizsgálati pontra számított zajterhelés dBA 

 111 211 212 311 312 411 412 

Daruzási szerelési munkák    29 42 20 45 33 26 20 

Belső közlekedés  29 25 15 28 24 28 21 

EREDŐ 32 42 21 45 34 30 24 

 

14. táblázat. Számított mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati pontokon az építés 

időszakában 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 32 –   

211 42 —   

212 21 — 60 45 

311 45 —   

312 34 — 60 45 

411 30 —   

412 24 — 60 45 
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Zajterhelési határérték 

A szakaszos daruzási, szerelési műveletekre melyeknek időtartama meghaladja az 1 hónapot, 

de nem éri le az 1 évet, az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határ-

értékei alkalmazhatók. A környező lakóterületek a 27/2008. (XII.3.) sz. rendelet 2. sz. 

mellékletének 2. sora szerinti "Lakóterület falusias beépítéssel" kategóriába sorolható, ahol a 

zajterhelési határérték nappal 60 dB, éjjel 45 db. A Ki különleges idegenforgalmi területen levő 

lakó épületnél a funkció miatt a falusias lakóterületekre vonatkozó zajterhelési határértéket 

nappal 60 dB, éjjel 45 dB vettük figyelembe. 

 

5.4.4.2. Vasbeton cölöpalap építés hatása 

Építési munkák hatása 

A tervezett műveletek időtartama 4–4 hét. 

A talajfúró berendezés zajteljesítménye:   LWA = 112 dB. 

A betonmixer zajteljesítménye:    LWA = 111 dB. 

A betonpumpa zajteljesítménye:    LWA = 104 dB. 

Eredő zajteljesítmény:    LWAe = 115 dB. 

Műszakonként 4 óra gépidővel lehet számolni ezért a megítélési időre jellemző  

eredő zajteljesítmény:   LWAe = 112 dB. 

 

A vasbeton cölöpfej, támasz elem, kikötőbak építés hatása: 

A betonmixer zajteljesítménye:   LWA = 111 dB. 

A betonpumpa zajteljesítménye:   LWA = 104 dB. 

Betonvas szerelés :  LWA = 94 dB. 

Eredő zajteljesítmény:    LWAe = 112 dB. 

Ezt a zajteljesítmény tekintettük a megítélési időre jellemzőnek. 

 

A számításoknál a következőket vettük figyelembe: 

− a gépeket féltérbe sugárzó gömbsugárzónak tekintettük;  

− a zajteljesítmény szilárd talaj felett végzett mérések eredményeiből került meghatá-

rozásra ezért az irányítás tényező nem kellett figyelembe venni. 

 

A számítási eredményeket a következő táblázat foglalja össze. 
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15. táblázat. Vasbeton cölöpfej, támasz elem, kikötőbak építési munkák zajhatása  

Vasbeton cölöpalap, cölöpfej, támaszelem, kikötőbakok építése 

(dB) 111 211 212 311 312 411 412 

Hangteljesítmény (LW) 112 112 112 112 112 112 112 

Irányítási index Kir 0 0 0 0 0 0 0 

Irányítási tényező KΩ
* 0 0 0 0 0 0 0 

Távolságtól függő tényező Kd st111 = 2322 m, st211 = 1570 m, st212 = 2200 m, st311 

= 897 m, st312 = 516 m, st411 = 1904 m, st412 = 2210 m  
-78,3 -74,9 -77,8 -70,0 -65,2 -71,1 -77,9 

A levegő elnyelése KL  -4,5 -3,0 -4,2 -1,7 -1,0 -3,7 -4,2 

A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapítása Km  -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -2,5 -4,8 -4,8 

A növényzet csillapítása Kn  0 0 0 0 0 0 0 

A beépítettség csillapítása KB  0 0 0 0 0 0 0 

Árnyékolás Ke 0 0 0 0 0 0 0 

Visszaverődés 0 0 0 0 0 0 0 

Lesugárzott zaj okozta zajterhelés Lt 24 29 25 36 43 32 25 

 

A belső közlekedés hatása 

A belső közlekedési utak a teljes telephely területét érintik ezért a terjedés számításnál a bánya 

terület középpontjának távolságával számoltunk.  

A zajterhelést számítással átlagos óraforgalomra határoztuk meg, a nappali időszakra. 

16. táblázat. Számított zajterhelés átlagos óraforgalomra, nappal 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p Kt. 

(dB) 

K KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 0,125 10 p=c=0 67 0 -35,3 32 

III. 2 10 p=c=0 77 0 -23,3 54 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  54 

 

17. táblázat. Távolságtól függő korrekció számítása 

Vizsgálati pont 

jele 

Vizsgálati pont távolsága   

d (m) 

Távolság miatti természetes csillapodás  

L=12,5·lg7,5/d (dB) 

111 1221 -28 

211 104 -14 

212 1626 -29 

311 7,5 0 

312 520 -23 

411 1018 -27 

412 2210 -31 

 

Az alkalmazott korrekciós tényezők a következők: 

Távolságtól függő korrekció:  Kd = 12,5·lg7,5/d (11. táblázat) 

A hangvisszaverődésektől függő korrekció: Kh = 0 dB 

Talaj és meteorológiai viszonyok csillapítóhatása:  Km = 

 A növénysávtól függő korrekció:  KZ = 0 

 A hangárnyékolástól függő korrekció:  Ka = 0 

 A látószög miatti korrekció: ß=180°: KL = 0 

 A levegő elnyelése miatti korrekció:  Kl = 0 
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Az egyes vizsgálati pontokra számított zajterhelést a következő táblázatban összegeztük. 

 

18. táblázat. A vizsgálati pontokra számított zajterhelés nappal 

Vizsgálati 

pont   

LAeq(7,5korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d, h) 

(dB) 

111 54 -28 0 0 -4,8 0 -2,4 19 

211 54 -14 0 0 0 0 -0,2 40 

212 54 -29 0 0 -4,8 0 -3,1 17 

311 54 0 0 0 0 0 0 54 

312 54 -23 0 0 -4,8 0 -0,9 25 

411 54 -27 0 0 0 0 -1,9 25 

412 54 -31 0 0 -4,8 0 -4,2 14 

 

Eredő zajterhelés 

Az eredő zajterhelés meghatározásánál a következőket vettük figyelembe: 

Nappal: az összes földmunkagép üzemel, valamint a belső közlekedés bonyolódik.  

A számított eredő zajterhelést és a vizsgálati pontokra kapott mértékadó A-hangnyomás-

szinteket a következő táblázatok mutatják.  

19. táblázat. Eredő zajterhelés nappal (vasbeton cölöpalap építése) 

Zajforrás Vizsgálati pontra számított zajterhelés dBA 

 111 211 212 311 312 411 412 

Vb. cölöpalap, cölöpfej, támaszelem, kikötőbak építése 24 29 25 36 43 32 25 

Belső közlekedés  19 40 17 54 25 25 14 

EREDŐ 25 40 26 54 43 33 25 

 

20. táblázat. Számított mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati pontokon az építés 

időszakában 2. 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 25 –   

211 40 —   

212 26 — 65 50 

311 54 —   

312 43 — 65 50 

411 33 —   

412 27 — 65 50 

 

Zajterhelési határérték 

A beton alapok műveletei időtartama nem haladja meg az 1 hónapot. Az építőipari kivitelezési 

tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei alkalmazhatók. A környező lakóterületek a 

27/2008. (XII.3.) sz. rendelet 2. sz. mellékletének 2. sora szerinti "Lakóterület falusias beépítés-

sel" kategóriába sorolható, ahol a zajterhelési határérték nappal 65 dB, éjjel 50 db. A Ki 
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különleges idegenforgalmi területen levő lakó épületnél a funkció miatt a falusias lakó-

területekre vonatkozó zajterhelési határértéket nappal 65 dB, éjjel 50 dB vettük figyelembe. 

 

5.4.4.3. Hatásterület meghatározása az építési időszakára 

A tervezett létesítmény távolabbi környezetében levő védendő létesítmények falusias 

lakóterületen és Ki idegenforgalmi különleges területen találhatók. A védendő létesítményeknél 

várhatóan nem lesz észlelhető más építési munka zaja.  

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Kormány-

rendelet 6. § (1) bekezdés szerint irányonként: 

− a védendő területen a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél az eltérés na-

gyobb, mint 10 dB. A 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja 

szerint a hatásterület határvonala ebben az esetben az a vonal, ahol az építési munkától 

származó zajterhelés a zajterhelési határértéknél 10 dB- lel kisebb, azaz 50 dB; 

− a többi irányban zajtól nem védendő környezetben (Má besorolású területen) a 

hivatkozott rendelet d) pontja szerint a hatásterület határa az a vonal, ahol a zajterhelés 

megegyezik az üdülőterületre vonatkozó határértékkel (nappal 55 db). 

 

Az építési fázis hatásterületére vonatkozó számítások 

A megítélési pontok irányában a legzajosabb építési műveletre határoztuk meg a hatásterület 

határát. A vizsgálati pontot összekötöttük a vizsgált terület súlypontjával és erre a vonalra 

számítottuk a hatásterület határát. A vizsgálati pontokra számítottuk azt a távolságot, ahol a 

telephelytől származó zajterhelés megegyezik a hatásterület határvonalának megfelelő értékkel. 

 

21. táblázat. Az építési fázis hatásterület számításának eredményei 

Irány 1.  

É 

2. 

Ny 

3.  

D 

4 

K 

Megítélési pont 111 211 212 311 312 411 412 

Számított zajterhelés  LAM  (dB) 25 40 26 54 43 33 25 

Háttérterhelés L95(dBA)    39  33  36 

Az építési munka által kibocsátott zaj egyenértékű  

A-hangnyomásszintje hatásterület határán LAeqh (dB) 
55 55 60 55 60 55 60 

Megítélési pont távolsága a terület súlypontjától r (m) 2322 1570 2200 857 516 1904 2210 

Hatásterület határának távolsága a telep súlypontjától R (m)                        73 279 44 764 73 151 39 

 

A hatásterület kijelölése a bonyolult akusztikai viszonyok (árnyékolás, irányítottság stb. hatása) 

miatt csak egy bonyolult a terjedési viszonyokat leíró függvénnyel lenne lehetséges, ez adná 

meg azt a görbét, amely a tényleges hatásterület határát adná. Az egyszerűsítés miatt a 

hatásterületet a következők szerint jelöltük ki és ábrázoltuk a helyszínrajzon: 
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− a fenti táblázatban közölt távolságok feljelölésével adtuk meg a hatásterület határát; 

− a pontokat a gömb jellegű terjedés hatásának figyelembevételével kötöttük össze 

közelítő görbével. 

 

A számított hatásterület jellemzői: 

− A hatásterület határa egyik irányban sem éri el a lakóépületek, védett területek vonalát. 

− A hatásterület a telephely telekhatárain nem nyúlik túl. 

 

5.4.4.4. A felhagyás környezeti zajhatása 

Az építéssel megegyező csak fordított sorrendű műveletekkel számolni. Várható hatása 

megegyezik az építési fázis környezeti zajterhelésével. 

 

5.4.5. A tervezett létesítmény megvalósulás utáni, üzemelési hatásának meghatározása 

5.4.5.1. Száraz szinti jövesztés (1. termelési fázis) 

A száraz szinti jövesztés hatása 

A munkafolyamat során az átlagosan 0,4 m vastagságú humuszréteg kerül eltávolításra a 

haszonanyagról. A lefedési munkákat a tolólapos, illetve homlokrakodó gép végzi, a kitermelt, 

a lefedésből származó humuszt a belső szállítást végző tehergépkocsira rakja. A humusz így a 

telephelyen belül elhelyezkedő humuszdepónián átmenetileg lerakásra kerül, majd pedig időről 

időre a bánya tájrendezési munkáinál kerül felhasználásra. A lefedés után elkezdődik a fedő 

meddő, valamint a haszonanyag kitermelése, amelyet ugyanaz a géppark végez. A haszonanyag 

a DNy-i telekhatár mellett kialakított készletdepóba kerül beszállításra, ahonnan a távolsági 

szállítószalag szállítja a kikötőig, ahol a szalag megtölti az uszályokat.  

A lefedési és száraz jövesztési munkák során alkalmazott kanalas kotró, homlokrakodó 

rakodási művelet adatai: 

Zajteljesítmény:  

− Homlokrakodó:  LWA = 103 dB; 

− Felsőforgóvázas kotró:  LWA = 100 dB; 

− Eredő zajteljesítmény: LWAe = 105 dB. 

A földmunkák műveleti ideje erősen változik mindig az adott területhez igazodik. A biztonság 

irányában történő eltéréssel 8 órás műszakon belül  folyamatos működéssel számoltunk.  

A számításoknál a következőket vettük figyelembe: 

− a gépeket féltérbe sugárzó gömbsugárzónak tekintettük;  

− a zajteljesítmény szilárd talaj felett végzett mérések eredményeiből került 

meghatározásra ezért az irányítás tényező nem kellett figyelembe venni. 
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22. táblázat. Száraz szinti jövesztési munkák zajhatása  

Száraz szinti jövesztési munkák 

(dB) 111 211 212 311 312 411 412 

Hangteljesítmény (LW) 105 105 105 105 105 105 105 

Irányítási index Kir 0 0 0 0 0 0 0 

Irányítási tényező KΩ
* 0 0 0 0 0 0 0 

Távolságtól függő tényező Kd st111 = 10 m, st211 = 10 m, st212 = 1205 m, st311 = 

10 m, st312 = 1417 m, st411 = 10 m, st412 = 1206 m  
-31,0 -31,0 -72,6 -31,0 -74,0 -31,0 -72,6 

A levegő elnyelése KL  0 0 -2,3 0 -2,7 0 -2,3 

A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapítása Km  0 0 -4,8 0 -4,8 0 -4,8 

A növényzet csillapítása Kn  0 0 0 0 0 0 0 

A beépítettség csillapítása KB  0 0 0 0 0 0 0 

Árnyékolás Ke 0 0 0 0 0 0 0 

Visszaverődés 0 0 0 0 0 0 0 

Lesugárzott zaj okozta zajterhelés Lt 74 74 25 74 24 74 25 

 

A belső közlekedés hatása 

A kitermelt haszonanyag készletdepóba történő szállítását nehéz tehergépkocsik végzik. A 

modellezésnél készlet depó és kitermelési terület átlag távolságával, kb. 500 m-es szállítási 

útvonallal számoltunk. Figyelembe vettünk személyzeti könnyű jármű forgalmat is. 

A zajterhelést számítással átlagos óraforgalomra határoztuk meg, a nappali időszakra. 

23. táblázat. Számított zajterhelés átlagos óraforgalomra, nappal 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p Kt. 

(dB) 

K KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 0,5 10 p=c=0 67 0 -29,3 38 

III. 21,5 10 p=c=0 77 0 -13,0 64 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  64 

 

24. táblázat. Távolságtól függő korrekció számítása 

Vizsgálati pont 

jele 

Vizsgálati pont távolsága   

d (m) 

Távolság miatti természetes csillapodás  

L=12,5·lg7,5/d (dB) 

111 593 -24 

211 291 -20 

212 1460 -29 

311 243 -19 

312 1543 -29 

411 490 -23 

412 1464 -29 

 

Az alkalmazott korrekciós tényezők a következők: 

Távolságtól függő korrekció:  Kd = 12,5·lg7,5/d (24. táblázat) 

A hangvisszaverődésektől függő korrekció: Kh = 0 dB 

Talaj és meteorológiai viszonyok csillapítóhatása:  Km = 

 A növénysávtól függő korrekció:  KZ = 0 

 A hangárnyékolástól függő korrekció:  Ka = 0 

 A látószög miatti korrekció: ß=180°: KL = 0 

 A levegő elnyelése miatti korrekció:  Kl = 0 
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Az egyes vizsgálati pontokra számított zajterhelést a következő táblázatban összegeztük. 

 

25. táblázat. A vizsgálati pontokra számított zajterhelés nappal 

Vizsgálati 

pont   

LAeq(7,5korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d, h) 

(dB) 

111 64 -24 0 0 0 0 -1,1 39 

211 64 -20 0 0 0 0 -0,6 43 

212 64 -29 0 0 -4,8 0 -2,8 27 

311 64 -19 0 0 0 0 -0,5 19 

312 64 -29 0 0 -4,8 0 -3,0 27 

411 64 -23 0 0 0 0 -0,9 40 

412 64 -29 0 0 -4,8 0 -2,8 27 

 

Eredő zajterhelés 

Az eredő zajterhelés meghatározásánál a következőket vettük figyelembe: 

Nappal: az összes földmunkagép üzemel, valamint a belső közlekedés bonyolódik.  

A számított eredő zajterhelést és a vizsgálati pontokra kapott mértékadó A-hangnyomás-

szinteket a következő táblázatok mutatják.  

26. táblázat. Eredő zajterhelés nappal (száraz szinti jövesztés) 

Zajforrás Vizsgálati pontra számított zajterhelés dBA 

 111 211 212 311 312 411 412 

Száraz szinti jövesztés 74 74 25 74 24 74 25 

Belső közlekedés  39 43 27 19 27 40 27 

EREDŐ 74 74 29 74 29 74 29 

 

27. táblázat. Számított mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati pontokon a száraz szinti 

jövesztéssel zajló üzemeltetés időszakában 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 74 –   

211 74 —   

212 29 — 50 40 

311 74 —   

312 29 — 50 40 

411 74 —   

412 29 — 50 40 

 

Zajterhelési határérték 

A környező lakóterületek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékle-

tének 2. sora szerinti "Lakóterület falusias beépítéssel" kategóriába sorolható, ahol a 

zajterhelési határérték nappal 50 dB, éjjel 40 db. 
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5.4.5.2. Nedves szinti jövesztés (2. termelési fázis) 

A nedves szinti kitermelés hatása 

A száraz szinti jövesztést követően elkezdődik a haszonanyag talajvíz alóli rétegből történő 

kitermelése. Úszókotrót alkalmaznak, amely mobil szalagra rakja a kitermelt haszonanyagot. A 

szalag készletdepóba szállítja az anyagot, ahonnan homlokrakodók adagolják a távolsági 

szalagra. 

A nedves szinti jövesztési munkák során alkalmazott kanalas kotró, homlokrakodó rakodási 

művelet adatai: 

Zajteljesítmény:  

− Homlokrakodó:  LWA = 103 dB; 

− Úszó kotró:  LWA = 116 dB; 

− Eredő zajteljesítmény: LWAe = 116 dB. 

A műveleti idők erősen változnak, mindig az adott területhez igazodnak. A biztonság irányában 

történő eltéréssel 8 órás műszakon belül folyamatos működéssel számoltunk.  

A számításoknál a következőket vettük figyelembe: 

− a gépeket féltérbe sugárzó gömbsugárzónak tekintettük;  

− a zajteljesítmény szilárd talaj felett végzett mérések eredményeiből került 

meghatározásra ezért az irányítás tényező nem kellett figyelembe venni. 

 

28. táblázat. Nedves szinti jövesztési munkák zajhatása  

Nedves szinti jövesztési munkák 

(dB) 111 211 212 311 312 411 412 

Hangteljesítmény (LW) 116 116 116 116 116 116 116 

Irányítási index Kir 0 0 0 0 0 0 0 

Irányítási tényező KΩ
* 0 0 0 0 0 0 0 

Távolságtól függő tényező Kd st111 = 10 m, st211 = 10 m, st212 = 1205 m, st311 = 

10 m, st312 = 1427 m, st411 = 10 m, st412 = 1206 m  
-31,0 -31,0 -72,6 -31,0 -74,0 -31,0 -72,6 

A levegő elnyelése KL  0 0 -2,3 0 -2,7 0 -2,3 

A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapítása Km  0 0 -4,8 0 -4,8 0 -4,8 

A növényzet csillapítása Kn  0 0 0 0 0 0 0 

A beépítettség csillapítása KB  0 0 0 0 0 0 0 

Árnyékolás Ke 0 0 0 0 0 0 0 

Visszaverődés 0 0 0 0 0 0 0 

Lesugárzott zaj okozta zajterhelés Lt 85 85 36 85 35 85 36 

 

A belső közlekedés hatása 

A kitermelt haszonanyag feladásánál nehéz tehergépjármű forgalommal is számoltunk. A 

modellezésnél átlagos szállítási távolságként kb. 500 m-es szállítási útvonallal számoltunk. 

Figyelembe vettünk személyzeti könnyű jármű forgalmat is.  

A zajterhelést számítással, átlagos óraforgalomra, a nappali időszakra határoztuk meg. 
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29. táblázat. Számított zajterhelés átlagos óraforgalomra, nappal 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p Kt. 

(dB) 

K KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 0,5 10 p=c=0 67 0 -29,3 38 

III. 21,5 10 p=c=0 77 0 -13,0 64 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  64 

 

30. táblázat. Távolságtól függő korrekció számítása 

Vizsgálati pont 

jele 

Vizsgálati pont távolsága   

d (m) 

Távolság miatti természetes csillapodás  

L=12,5·lg7,5/d (dB) 

111 593 -24 

211 291 -20 

212 1460 -29 

311 243 -19 

312 1543 -29 

411 490 -23 

412 1464 -29 

 

Az alkalmazott korrekciós tényezők a következők: 

Távolságtól függő korrekció:  Kd = 12,5·lg7,5/d (30. táblázat) 

A hangvisszaverődésektől függő korrekció: Kh = 0 dB 

Talaj és meteorológiai viszonyok csillapítóhatása:  Km = 

 A növénysávtól függő korrekció:  KZ = 0 

 A hangárnyékolástól függő korrekció:  Ka = 0 

 A látószög miatti korrekció: ß=180°: KL = 0 

 A levegő elnyelése miatti korrekció:  Kl = 0 

 

Az egyes vizsgálati pontokra számított zajterhelést a következő táblázatban összegeztük. 

 

31. táblázat. A vizsgálati pontokra számított zajterhelés nappal 

Vizsgálati 

pont   

LAeq(7,5korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d, h) 

(dB) 

111 64 -24 0 0 0 0 -1,1 39 

211 64 -20 0 0 0 0 -0,6 43 

212 64 -29 0 0 -4,8 0 -2,8 27 

311 64 -19 0 0 0 0 -0,5 19 

312 64 -29 0 0 -4,8 0 -3,0 27 

411 64 -23 0 0 0 0 -0,9 40 

412 64 -29 0 0 -4,8 0 -2,8 27 

 

Eredő zajterhelés 

Az eredő zajterhelés meghatározásánál a következőket vettük figyelembe: 

Nappal: az összes munkagép, úszókotró, szállítószalag üzemel, valamint a belső közlekedés 

bonyolódik.  

A számított eredő zajterhelést és a vizsgálati pontokra kapott mértékadó A-hangnyomás-

szinteket a következő táblázatok mutatják.  
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32. táblázat. Eredő zajterhelés nappal (nedves szinti kitermelés) 

Zajforrás Vizsgálati pontra számított zajterhelés dBA 

 111 211 212 311 312 411 412 

Száraz szinti jövesztés 85 85 36 85 35 85 36 

Belső közlekedés  39 43 27 19 27 40 27 

EREDŐ 85 85 37 85 36 74 37 

 

33. táblázat. Számított mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati pontokon a nedves szinti 

kitermeléssel zajló üzemeltetés időszakában 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 85 –   

211 85 —   

212 37 — 50 40 

311 85 —   

312 36 — 50 40 

411 85 —   

412 37 — 50 40 

 

Zajterhelési határérték 

A környező lakóterületek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékle-

tének 2. sora szerinti "Lakóterület falusias beépítéssel" kategóriába sorolható, ahol a 

zajterhelési határérték nappal 50 dB, éjjel 40 db. A Ki különleges idegenforgalmi területen lévő 

lakó épületnél a funkció miatt a falusias lakóterületekre vonatkozó zajterhelési határértékeket 

(nappal 50 dB, éjjel 40 dB) vettük figyelembe. 

 

5.4.5.3. Uszály rakodás 

Az uszály rakodás hatása 

Az uszályrakodó szalag műszakon belüli közel folyamatos üzemét feltételeztük. A belvízi hajók 

műszaki követelményeit meghatározó európai szabvány (ES-TRIN) 8.10. cikk 3. pontja szerint 

álló helyzetben lévő hajó esetében – az átrakodási műveletek kivételével – a hajó által keltett 

zaj a hajó oldalától mért 25 m-es távolságban nem lépheti túl a 65 dBA értéket. Ez 

LAW = 101 dB zajteljesítményt jelent. Ehhez járul, szalag és az anyagsúrlódás zaja LAW = 

96 dB. A modellezésnél ezek eredőjével, LAW = 102 dB értékkel számoltunk. 

A megbízó adatszolgáltatása (korábbi mérésekből számított eredmény alapján) a haszonanyag-

rakodó zajteljesítménye: LWA = 101 dB. 

A számításoknál a következőket vettük figyelembe: 

− a gépeket féltérbe sugárzó gömbsugárzónak tekintettük;  

− a zajteljesítmény szilárd talaj felett végzett mérések eredményeiből került 

meghatározásra ezért az irányítás tényező nem kellett figyelembe venni. 
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34. táblázat. Uszály rakodási munkák zajhatása  

Uszályrakodás 

(dB) 111 211 212 311 312 411 412 

Hangteljesítmény (LW) 102 102 102 102 102 102 102 

Irányítási index Kir 0 0 0 0 0 0 0 

Irányítási tényező KΩ
* 0 0 0 0 0 0 0 

Távolságtól függő tényező Kd st111 = 2348 m, st211 = 1646 m, st212 = 2305 m, st311 

= 911 m, st312 = 516 m, st411 = 1904 m, st412 = 2210 m  
-78,4 -75,3 -78,2 -70,0 -65,2 -71,1 -77,9 

A levegő elnyelése KL  -4,5 -3,2 -4,4 -1,7 -1,0 -3,7 -4,2 

A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapítása Km  -4,8 -4,8 -4,8 -4,8 -2,5 -4,8 -4,8 

A növényzet csillapítása Kn  0 0 0 0 0 0 0 

A beépítettség csillapítása KB  0 0 0 0 0 0 0 

Árnyékolás Ke 0 0 0 0 0 0 0 

Visszaverődés 0 0 0 0 0 0 0 

Lesugárzott zaj okozta zajterhelés Lt 14 19 24 26 33 22 15 

 

35. táblázat. Uszályrakodásból származó mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati 

pontokon 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 14 –   

211 19 —   

212 24 — 50 40 

311 26 —   

312 33 — 50 40 

411 22 —   

412 15 — 50 40 

 

Eredő zajterhelés 

Az eredő zajterhelés meghatározásánál a következőket vettük figyelembe: 

Nappal: az úszókotró és a szállítószalagok üzemelnek, valamint a homlokrakodó és a belső 

közlekedés bonyolódik. 

A számított eredő zajterhelést és a vizsgálati pontokra kapott mértékadó A-hangnyomás-

szinteket a következő táblázatok mutatják.  

36. táblázat. Eredő zajterhelés nappal (nedves szinti jövesztés, üzemeltetési fázis) 

Zajforrás Vizsgálati pontra számított zajterhelés dBA 

 111 211 212 311 312 411 412 

Nedves szinti jövesztés 85 85 36 85 35 85 36 

Belső közlekedés  39 43 27 19 27 40 27 

Uszályrakodás 14 19 24 26 33 22 15 

EREDŐ 85 85 37 85 38 74 37 
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37. táblázat. Számított mértékadó A-hangnyomásszintek a vizsgálati pontokon az üzemeltetés 

időszakában, nedves szinti jövesztéssel számolva 

Vizsgálati pont 

jele 

Mértékadó A-hangnyomásszint LAM  

dB 

Zajterhelési határérték 

LTH dB 

 Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

111 85 –   

211 85 —   

212 37 — 50 40 

311 85 —   

312 38 — 50 40 

411 85 —   

412 37 — 50 40 

 

Zajterhelési határérték 

A környező lakóterületek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékleté-

nek 2. sora szerinti "Lakóterület falusias beépítéssel" kategóriába sorolható, ahol a zajterhelési 

határérték nappal 50 dB, éjjel 40 db. A Ki különleges idegenforgalmi területen lévő lakó 

épületnél a funkció miatt a falusias lakóterületekre vonatkozó zajterhelési határértékeket 

(nappal 50 dB, éjjel 40 dB) vettük figyelembe. 

 

5.4.5.4. Hatásterület meghatározása az üzemelés időszakára 

A tervezett létesítmény távolabbi környezetében levő védendő létesítmények falusias 

lakóterületen és Ki idegenforgalmi különleges területen találhatók. A védendő létesítményeknél 

várhatóan nem lesz észlelhető más építési munka zaja.  

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 6. § (1) bekezdés szerint irányonként: 

− ha a védendő területen a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél és az eltérés 

legalább 10 dB, akkor az a) pont szerint a hatásterület határvonala ebben az esetben az 

a vonal, ahol az üzemeléstől származó zajterhelés a zajterhelési határértéknél 10 dB- lel 

kisebb, azaz 40 dB; 

− a több irányban zajtól nem védendő környezetben (Má besorolású területen) a d) pont 

szerint a hatásterület határa az a vonal, ahol a zajterhelés megegyezik az üdülőterületre 

vonatkozó határértékkel (nappal 45 dB).  

 

Az üzemelés hatásterületére vonatkozó számítások 

A megítélési pontok irányában határoztuk meg a hatásterület határát. A vizsgálati pontot 

összekötöttük a vizsgált terület súlypontjával és erre a vonalra számítottuk a hatásterület határát. 

A vizsgálati pontokra számítottuk azt a távolságot, ahol a telephelytől származó zajterhelés 

megegyezik a hatásterület határvonalának megfelelő értékkel. 
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38. táblázat. Az üzemeltetési fázis hatásterület számításának eredményei 

Irány 1.  

É 

2. 

Ny 

3.  

D 

4 

K 

Megítélési pont 111 211 212 311 312 411 412 

Számított zajterhelés  LAM  (dB) 85 85 37 85 38 74 37 

Háttérterhelés L95(dBA)    39  33  36 

Az üzemeltetés során kibocsátott zaj egyenértékű  

A-hangnyomásszintje hatásterület határán LAeqh (dB) 
45 45 40 45 40 45 40 

Megítélési pont távolsága a művelési terület határártól r (m) 10 10 1205 10 1417 10 1206 

Hatásterület határának távolsága a telep súlypontjától R (m)                        525 525 854 525 1125 525 854 

 

A hatásterület kijelölése a bonyolult akusztikai viszonyok (árnyékolás, irányítottság stb. hatása) 

miatt csak egy bonyolult a terjedési viszonyokat leíró függvénnyel lenne lehetséges, ez adná 

meg azt a görbét, amely a tényleges hatásterület határát adná. Egyszerűsítést célozva a függ-

vényt jól közelítő hatásterületet a következők szerint jelöltük ki és ábrázoltuk a helyszínrajzon: 

− a fenti táblázatban közölt távolságok feljelölésével adtuk meg a hatásterület határát; 

− a pontokat a gömb jellegű terjedés hatásának figyelembevételével kötöttük össze 

közelítő görbével. 

 

A számított hatásterület jellemzői: 

− A hatásterület határa egyik irányban sem éri el a lakóépületek, védett területek vonalát. 

− Az uszályrakodás hatásterülete 240 m sugarú körrel adható meg. 

− A távolsági szalag hatásterületének határa: szalagtól 141 m-re húzódik a szalag mindkét 

oldalán. 

A számított hatásterületet az 5.E mellékletben lévő helyszínrajzon jelöljük.  

 

5.4.6. A közúti közlekedés hatása 

5.4.6.1. Az építési, technológiai telepítési munkákhoz kapcsolódó szállítások hatása 

Az építési munkák során a technológiai berendezések helyszínre szállítása során óránként 

1,13 db nehéz tehergépkocsi nappali forgalmával, illetve 1 db könnyűjármű nappali 

forgalmával kell számolni óránként. 

A járművek a 5111. sz. összekötőúton főúton keresztül a Madocsa irányából közelítik meg a 

területet. Az 5111. sz. útra vonatkozó forgalom számlálási adatokat az Országos Közutak 

Keresztmetszeti Forgalma kiadvány 2021 évre vonatkozó adatai alapján az érvényes 

forgalomfejlődési viszonyszámok felhasználásával határoztuk meg (39. táblázat, 40. táblázat). 
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39. táblázat. Napi forgalom 2022: 5111. sz. út, Madocsa belterületi szakasza 

SZGK KTG BUSZE BUSZCS KNTGK NTGK POTK NYSZER SPEC MKP LASSÚ 

      TGK    JÁRMŰ 

Jármű/nap 

1460 340 46 0 72 30 4 28 0 140 24 

 

40. táblázat. Átlagos óraforgalom akusztikai járműktegóriák szerint 

 

 

Átlagos óraforgalom 

 

 

 Akusztikai járműkategória 

I. 

Az út 

átlagos 

órafor-

galma 

I-b. 

Az építési  

munkától 

származó 

forgalom 

II. 

Az út 

átlagos 

órafor-

galma 

II-b. 

Az építési  

munkától 

származó 

forgalom 

III. 

Az út 

átlagos 

órafor-

galma 

III-b. 

Az építési 

munkától 

származó 

forgalom 

Madocsa  (5111) 

Nappal (jármű/óra) 105 1 15,5 0 5 1,13 

 

Az építési munkákhoz kapcsolódó szállítási teljesítménynövekedés hatására vonatkozó 

számításokat a következőkben közöljük. A szállítási útvonal menti legközelebbi beépítési 

vonalra határoztuk meg a jelenlegi és az építési forgalommal növelt zajterhelést. 

 

Az útszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározása — 

alapállapot 

41. táblázat. Számított zajterhelés, 5111. j. út Madocsa, Paksi út (alapállapot, nappal) 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p K KL (dB) 

korrigált 

KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 106 50 p=c=0 0,29 75 -13 62 

II. 15,5 50 p=c=0 0,29 79 -21 58 

III. 5 50 p=c=0 0,29 83 -26 57 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  64 

 

Az útszakaszhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint meghatározása — az 

építési munkák idején 

42. táblázat. Számított zajterhelés, 5111. j. út Madocsa, Paksi út (építés időszakában, nappal) 

Jármű- 

kategória 

Q 1I,II,III 

jármű/h 

V1,2,3, 

Km/h 

p K KL (dB) 

korrigált 

KD 

(dB) 

LAeq(7,5)I,II,III 

(dB) 

I. 106 50 p=c=0 0,29 75 -13 62 

II. 15,5 50 p=c=0 0,29 79 -21 58 

III. 6,13 50 p=c=0 0,29 83 -25 58 

== 
 IIIIIIAeqL

AeqL ,,)5,7(1,0
10lg10)5,7(  64,5 
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A vizsgált útszakasz melletti beépítési vonal zajterhelésének meghatározása 

43. táblázat. Távolságtól függő korrekció számítása 

Beépítési vonal 

megnevezése 

Vizsgálati pont távolsága   

d (m) 

Távolság miatti természetes csillapodás  

L=12,5·lg7,5/d (dB) 

Madocsa, Paksi út 10,5 -2 

 

Az alkalmazott korrekciós tényezők a következők: 

Távolságtól függő korrekció:  Kd = 12,5·lg7,5/d (43. táblázat) 

A hangvisszaverődésektől függő korrekció: Kh = 0 dB 

Talaj és meteorológiai viszonyok csillapítóhatása:  Km = 0 dB 

A növénysávtól függő korrekció:  KZ = 0 dB 

A hangárnyékolástól függő korrekció:  Ka = 0 dB 

A látószög miatti korrekció: ß=180°: KL = 0 dB 

 

44. táblázat. Beépítési vonal zajterhelése – 5111 j. út Madocsa, Paksi út, alapállapot nappal 

Beépítési vonal 

megnevezése 

LAeq(7,5 korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d,h) 

(dB) 

Madocsa, Paksi út  64 -2 0 0 0 0 0 62 

 

45. táblázat. Beépítési vonal zajterhelése – 5111 j. út Madocsa, Paksi út, építési időszak 

nappal 

Beépítési vonal 

megnevezése 

LAeq(7,5 korrigált)I,II,III 

(dB) 

Kd 

(dB) 

Kh 

(dB) 

KZ 

(dB) 

Km 

(dB) 

Ka 

(dB) 

KI 

(dB) 

LAeq(d,h) 

(dB) 

Madocsa, Paksi út  64,5 -2 0 0 0 0 0 62,5 

 

Vonatkozó zajterhelési határérték 

A vizsgált útszakaszok menti lakóterületek falusias beépítésűek ezért a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. mellékletének 2. sora szerinti „Lakóterület, falusias 

beépítéssel” kategóriába sorolható. Zajterhelési határérték új tervezésű mellékutak mentén 

nappal 60 dB, éjjel 50 dB. 

 

A közúti szállítási teljesítmény növekedéséből származó hatások értékelése 

Az építési munkákhoz irányuló közúti kiszállítások növekedésének hatása az 5111. jelű út 

menti területeken kismértékű 0,5 dB mértékű zajterhelés növekedést okoz. A változás az 

alapállapothoz képest kisebb mint 3 dB, ezért közvetett hatásterület nem alakul ki. 

 

5.4.6.2. Az üzemeltetéshez kapcsolódó szállítások hatása 

A bánya üzemelése során csak üzemeltetési és karbantartási feladatokat ellátó, döntően könnyű 

járművek forgalma várható. Ez 1-2 db könnyű jármű forgalmat jelent, amelynek környezeti 

hatása a megközelítési útvonalakon elhanyagolható mértékű zajterhelés növekedést okoz a 

jelenlegi forgalomhoz képest.  
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A haszonanyag kiszállítás vízi úton történik. A következőkben a vízi szállítás hatásait 

határozzuk meg. 

A vízi közlekedés zajkibocsátására vonatkozóan a 27/2008. (XII. 23.) KvVM-EüM együttes 

rendelet nem határoz meg határértéket. 

Feltételeztük, hogy a szállítási műveletek során összesen 8 fordulóval szállítják el a 

haszonanyagot.  

 

A következőkben bemutatunk egy tájékoztató számítást a hatás nagyságrendjének 

bemutatására. 

Az uszályokat vontató hajó zajteljesítménye kb. LAW = 101 dB. A mozgó hajót vonalforrásnak 

tekintjük akkor a legközelebb elhelyezkedő 420 m-re levő Hartai üdülőterületnél LAeq = 62 dB 

elhaladási zajjal lehet számolni. Ha a közúti közlekedési zajforrásokra vonatkozó 16 órás 

nappali megítélési időt vesszük figyelembe és napi 4 db uszály 2 órás elhaladási időtartamával 

számolunk, akkor LAeq = 53 dB zajterhelést okoz a legközelebbi védett területen. 

 

A vízi szállításból származó hatások értékelése 

A bánya  üzemelésekor a vízi kiszállítások hatása a folyami szállítási útvonal menti területeken 

az új tervezésű országos mellékutak menti üdülőterületre vonatkozó határértéknél nappal 

55 dB-nél alacsonyabb szintű zajterhelést okoz. 

 

5.4.7. Zajkibocsátási határérték  

A vizsgált telephely hatásterülete nem érint védett területet. A hatásterületen nincsenek 

védendő létesítmények, területek ezért a zajkibocsátási határérték megkérése nem szükséges. 

 

5.4.8. Összefoglalás, javaslatok 

A megadott műszaki megoldások és üzemvitel mellet a tervezett beruházás a vonatkozó 

zajvédelmi előírásokat kielégíti, a szomszédos területek környezetvédelmi érdekeit nem sérti. 

 

5.5. Élővilág-védelem 

5.5.1. Természetvédelmi kategóriák érintettsége 

Országos Ökológiai Hálózat 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvényben (MTrT.) meghatározott országos ökológiai hálózat elemeit (ökológiai 

folyosó) a tervezett projekt kis mértékben érinti. A szállítószalag nyomvonala az árvízvédelmi 
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töltés keresztezésénél érinti az ökológiai folyosót, míg a tervezett kikötő teljes mértékben az 

ökológiai hálózaton belül helyezkedik el.  

Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területeket a 22. ábra mutatja be. 

 

Védett természeti területek 

A távvezeték nyomvonala országos jelentőségű védett természeti területnek, továbbá ex lege 

védett területnek nem képezi részét. A nyomvonaltól a legközelebbi védett természeti terület a 

Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület, mely közel 4350 méterre található a bányatelek 

határától. 

 

Natura 2000 területek 

Az uszálykikötő (Madocsa, 067/3 hrsz.), valamint a szállítószalag (Madocsa, 025/12 hrsz.) kis 

mértékben érint Natura 2000 területet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján. Az érintett 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Tolnai-Duna (HUDD20023). 

 

22. ábra. Az országos ökológiai hálózat és a Natura 2000 hálózat érintettsége a projektterület 

környezetében 

Természeti területek 

Madocsa település az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. 

(I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet mellékleteiben nem szerepel. 

A Duna nagyvízi medrére speciális szabály vonatkozik. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta 

és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók 
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esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: „A nagyvízi 

meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének 

elsődlegessége biztosított legyen.” 

 

Helyi jelentőségű védett természeti terület, emlék 

A Madocsai szlavón tölgyes (5,6 ha), a Tolna Megyei Tanács VB. 21/1975. határozatával 

védetté nyilvánított, majd Madocsa Község Önkormányzatának 10/2007. (XI. 5.) számú 

rendeletével védettségében megerősített terület, teljes egészében része a HUDD20023 Natura 

2000 területnek. A védett természeti terület a Madocsa, 025/11 helyrajzi számon belül a teljes 

3/A erdőrészlet. A védett terület határa a bányatelek határától kb. 660 méterre található. 

 A település közigazgatási területén további helyi jelentőségű védett természeti területek 

Madocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti értékek 

védelméről szóló 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletével kerültek kijelölésre. 

A fenti rendelettel védetté nyilvánított védett természeti emlékek a következők: 

– Malomrévi kocsányos tölgy (Quercus robur) 1 db  

– Malomrévi nyárfák (Populus) 2 db  

– Papkert (Szelídgesztenye - Castanea sativa 3 db) - a valóságban vadgesztenyék 

– 100 éves fehér füzes (Salix alba -3 db)  

– Fölhágói óriás nyár (Populus alba 1db)  

– Fölhágói fehérnyaras (Populus alba 3db)  

– Vadkörte (Pyrus pyraster 1db)  

A fenti védett természeti emlékek közül a Malomrévi nyárfák és a Papkert a bányatelken belül 

található, míg a Malomrévi kocsányos tölgy a bányatelek határának közelében, a Madocsáról 

kivezető földes út mellett helyezkedik el. 

 

Ex lege védett terület 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) bekezdése alapján: „E törvény 

erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 

földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) 

bekezdés] minősülnek.” 

A Vidékfejlesztési Értesítő LXII. évf. 1. számában megjelent, az ex lege lápi és szikes tavi 

védettséggel érintett területekről szóló vidékfejlesztési miniszteri közleményben az egyedi 

hatósági határozattal történő lehatárolásra váró (vagy lehatárolt) ex lege védett szikes tóval, 

valamint láppal érintett ingatlanok helyrajzi számos listájában Madocsa Község közigazgatási 

területéhez tartozó földrészletek nem találhatóak. 

Kunhalom, földvár, forrás szintén nem található a település közigazgatási területén. 
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23. ábra. Helyi jelentőségű védett természeti területek, emlékek a projektterület 

környezetében 

 

24. ábra. Malomrévi nyárfák 
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5.5.2. Az érintett térség növényzete, állatvilága 

Az érintett térség növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartományon belül az 

Eupannonicum flóravidék, azon belül pedig az Prematricum flórajáráshoz tartozik. 

A tágabb környezet jellemző növényzete (Magyarország földrajzi kistájainak növényzete 

alapján – Molnár Zsolt, Farkas Sándor és Máté András 2008 nyomán) 

1. Alföld 

1.1. Dunamenti-síkság 

1.1.23. Kalocsai-Sárköz 

A táj egykori növényzete a Duna mentén ártéri erdő és mocsár, a mentett ártéren 

keményfaligetek, a Duna-erekben mocsári növényzet. A nyílt ártéren Duna meanderek 

különböző vizes élőhelyeinek sokasága volt jelen (legnagyobb megmaradt mederrész a Szelidi-

tó). A kanyargó víztestek között a kiterjedt hátakon száraz sztyeppi és erdőssztyepp-vegetáció 

uralkodhatott. A táj északi részén egy szikes zóna következik (Felsőerek, Homokmégy 

környéke), végül a homokhátsághoz közeledve a Duna–Tisza köze legnagyobb lápvidéke, az 

Őrjeg terül el. 

A Duna hullámtér ártéri növényzete a szabályozások miatt elkeskenyedett, degradált, leginkább 

puhafás ligeterdővel, a parton és a szigeteken bokorfüzesekkel (mandulalevelű fűz – Salix 

triandra), a magasabb térszíneken keményfás ligeterdő maradványokkal (ligeti csillagvirág 

– Scilla vindobonensis, hóvirág – Galanthus nivalis, zöldes sarkvirág – Platanthera 

chlorantha). Az ártéri rétek ritkák, a gátak tövében vannak túlélő foltjai. A Duna menti 

kőzetlisztes hát korábbi száraz tölgyesei teljesen, sztyepprétjei szinte teljesen elpusztultak 

(buglyos kocsord – Peucedanum alsaticum). A szikesek fajgazdagok, különösen Felsőerek 

térségében. Fejlettek a szoloncsák szikfokok (pozsgás zsázsa – Lepidium crassifolium), 

vakszikek, kelet felé egyre több az ürmöspuszta. Szikes tavak itt már nincsenek. A hátakon 

különleges rétsztyeppeket találunk (réti iszalag – Clematis integrifolia, fátyolos nőszirom – Iris 

spuria, festő zsoltina – Serratula tinctoria). Az Őrjegben gyakoriak a különböző mértékben 

kiszárított zsombékosok (zsombéksás – Carex elata, mocsári kocsord – Peucedanum palustre), 

lápos nádasok, a láprétek ritkák. A kaszálás és legelés alól felhagyott gyepeken spontán füzesek 

és telepített ültetvények vannak. A dunántúli oldalon Madocsánál szép löszgyepek maradtak 

(parlagi rózsa – Rosa gallica, egyszerű borkóró – Thalictrum simplex, pusztai kakascímer 

– Rhinanthus borbasii, szennyes ínfű – Ajuga laxmannii). 

Gyakori élőhelyek: BA, B1a, F1a, F2, B6, J4, OB, RB, P2a;  

Közepesen gyakori élőhelyek: B1b, B4, B5, D34, D5, H5a, J3, RA, RD;  

Ritka élőhelyek: A1, A4, B2, B3, D2, D6, F4, F5, H5b, I1, J1a, J2, J6, OA, OC, P2b, RC. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 60-80; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo), bálványfa 

(Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), selyemkóró (Asclepias syriaca), 

tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), japánkeserűfű-

fajok (Reynoutria spp.), akác (Robinia pseudoacacia), aranyvessző-fajok (Solidago spp.). 
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5.5.3. Az érintett területek élővilága 

5.5.3.1. A tervezett bánya területe 

A tervezett bánya területe nem képezi részét a Natura 2000 site-nak, jelenleg a teljes terület 

szántóföldi művelés alatt van, ezeken a részeken érdemi vegetáció nem található, szántóföldi 

kultúrnövények és a kapcsolódó szántóföldi gyomok fordulnak elő. 

A bányatelekkel körbehatárolt részen a szántókon kívül két felhagyott tanya is található. Ezek 

egyike Papkert néven helyi jelentőségű védett természeti terület az ingatlanon meglévő 

vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fák miatt. Az itt található romos épületben füsti fecske 

(Hirundo rustica) fészkek is voltak. A területen megfigyelhető volt egy vadászó kékes rétihéja 

(Circus cyaneus) is, a szántón sisakos sáska (Acrida hungarica) előfordulását detektáltam. 

A bányatelek területén belül található még egy (szintén) helyi védett facsoport Malomrévi 

nyárfák elnevezéssel. Itt egy fehér nyár (Populus alba) és egy rezgő nyár (Populus tremula) 

élvez helyi védelmet. 

A bányaterületen kívül található, de mindenképp említést érdemel a szintén helyi védett kocsá-

nyos tölgy (Quercus robur). A környéken kihelyezett mesterséges odúkban szalakóta (Coracias 

garrulus) költését is sikerült detektálni, mely a térségben kifejezetten fontos adatnak számít. 

 

25. ábra. A tervezett bánya területének élőhelytérképe 
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5.5.3.2. A tervezett szállítószalag nyomvonala 

A tervezett szállítószalag a bánya irányából szántóterületeken keresztül az árvízvédelmi töltés 

mentett oldali töltéslábáig, ahol délre fordul és a töltéssel párhuzamosan, annak lába mentén, 

de a szomszédos szántóterületek területén halad a tervezett kikötő vonaláig, ahol keresztül-

vezetik a töltésen. A Natura 2000 terület határától a szalag kb. 17 méterre fog elhelyezkedni.  

A töltés folyamatosan kaszált terület, így itt (árvízvédelmi szempontól) fásszárú növényzet nem 

tud megtelepedni. A jellemzően jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (Á-nér: OC) élőhelybe 

sorolható töltésen az alábbi fajok fordulnak elő: apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei 

katáng (Cichorium intybus), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), seprence (Stenactis annua), 

hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), fehér mécsvirág (Melandrium album), ligeti zsálya 

(Salvia nemorosa), szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), angol perje (Lolium 

perenne), közönséges tarackbúza (Elymus repens), csillagpázsit (Cynodon dactylon), 

közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis), szarvaskerep (Lotus corniculatus), réti here 

(Trifolium pratense), mezei cickafark (Achillea collina), fekete nadálytő (Symphytum 

officinale), ragadós galaj (Galium aparine), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), selyemkóró 

(Asclepias syriaca), közönséges borsfű (Clinopodium vulgare). 

 

5.5.3.3. A tervezett kikötő területe 

A tervezett kikötő területe a Duna folyam hullámterében valósul meg. A Duna parti sávja ezen 

a szakaszon itt a legkeskenyebb, mintegy 30 méter széles az árvízvédelmi töltés nem mentett 

oldali töltéslábától.  

A töltéslábat követően elérjük a Dunát kísérő hullámtéri erdőt, mely ezen a részen kb. 20-25 

méter. A hazai hullámterekre jellemző módon itt is dominál a három fő inváziós faj, a 

gyalogakác (Amorpha fruticosa), a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus 

pennsylvanica). A terület őshonos fajai a puhafás ligeterdők jellemző fajai, mint a fehér fűz 

(Salix alba), fehér nyár (Populus alba). Aljnövényzetben jellemző a hamvas szeder (Rubus 

caesius) és a nagy csalán (Urtica dioica), továbbá a szintén inváziós aranyvessző (Solidago sp.) 

és tájidegen őszirózsa (Aster sp.) fajok. A meredeken ereszkedő erdősáv fokozatosan megy át 

a partmenti kövezésbe, majd a lapos, homokos partszakaszt követően következik a Duna.  

A tervezett kikötő környezetének halfaunisztikai kutatóvizsgálata 2022. október 10-11-én 

megtörtént (Sallai Zoltán). A Dunán az NBmR protokoll alapján napnyugta utáni mintavétel 

történt 5x500 méteres szakaszon, kiegészítve nappali kecézéssel a bentikus fajok miatt 3x500 

méteres szakaszon. A beavatkozással közvetlenül érintett területről a friss felmérések során a 

főmederből előkerült a leánykoncér (Rutilus pigus), a balin (Aspius aspius), a halványfoltú 

küllő (Gobio albipinnatus), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni), a selymes durbincs 

(Gymnocephalus schraetzer) és a német bucó (Zingel streber). 

A teljes felmérés során az alábbi táblázatban szereplő fajok és egyedek kerültek elő. 
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46. táblázat. Halfaunisztikai felmérés során előkerült fajok és egyedszámaik 

Fajnév Mintahely kódja Alterület Időpont EOV_x 

AP 

EOV_y 

AP 

EOV_x 

FP 

EOV_y 

FP 

Egyed-

szám 

Abramis brama DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 3 

Abramis brama DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 1 

Abramis brama DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 1 

Alburnus alburnus DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 14 

Alburnus alburnus DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 6 

Alburnus alburnus DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Alburnus alburnus DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 28 

Alburnus alburnus DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 23 

Babka 

gymnotrachelus 
DUN74MADO_K2 

1543,4-1542,8 

fkm 
2022.10.10 645035 147676 645430 148136 1 

Babka 

gymnotrachelus 
DUN74MADOCSA1 

jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 3 

Babka 

gymnotrachelus 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 2 

Babka 

gymnotrachelus 
DUN74MADOCSA4 

jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 2 

Ballerus sapa DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 1 

Barbus barbus DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 2 

Blicca bjoerkna DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 6 

Blicca bjoerkna DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 3 

Blicca bjoerkna DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 1 

Castor fiber DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 3 

Castor fiber DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Chondrostoma 

nasus 
DUN74MADOCSA1 

jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 2 

Chondrostoma 

nasus 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 12 

Chondrostoma 

nasus 
DUN74MADOCSA3 

jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 26 

Chondrostoma 

nasus 
DUN74MADOCSA4 

jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 1 

Corbicula 

fluminea 
DUN74MADO_K1 

1544,2-1543,7 

fkm 
2022.10.10 645558 148338 645948 148754 30 

Gymnocephalus 

baloni 
DUN74MADOCSA1 

jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 1 

Gymnocephalus 

schraetser 
DUN74MADOCSA1 

jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 9 

Gymnocephalus 

schraetser 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 4 

Gymnocephalus 

schraetser 
DUN74MADOCSA3 

jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 6 

Gymnocephalus 

schraetser 
DUN74MADOCSA4 

jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 2 

Gymnocephalus 

schraetser 
DUN74DUNAPA5 

bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 1 
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Fajnév Mintahely kódja Alterület Időpont EOV_x 

AP 

EOV_y 

AP 

EOV_x 

FP 

EOV_y 

FP 

Egyed-

szám 

Leuciscus aspius DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 6 

Leuciscus aspius DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 8 

Leuciscus aspius DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 2 

Leuciscus aspius DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 2 

Leuciscus idus DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 1 

Leuciscus idus DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 1 

Leuciscus idus DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Leuciscus idus DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 1 

Neogobius 

fluviatilis 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 1 

Neogobius 

fluviatilis 
DUN74MADOCSA3 

jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74MADO_K2 

1543,4-1542,8 

fkm 
2022.10.10 645035 147676 645430 148136 26 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74MADO_K3 

1542,5-1541,9 

fkm 
2022.10.10 644577 146893 644940 147412 3 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74DUNP_K 

1544,9-1544,3 

fkm 
2022.10.10 646004 148779 646377 149234 1 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 2 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74MADOCSA3 

jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Neogobius 

melanostomus 
DUN74MADOCSA4 

jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 1 

Perca fluviatilis DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 2 

Ponticola kessleri DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 2 

Ponticola kessleri DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADO_K1 

1544,2-1543,7 

fkm 
2022.10.10 645558 148338 645948 148754 2 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADO_K2 

1543,4-1542,8 

fkm 
2022.10.10 645035 147676 645430 148136 10 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74DUNP_K 

1544,9-1544,3 

fkm 
2022.10.10 646004 148779 646377 149234 2 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADOCSA1 

jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 50 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADOCSA2 

jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 212 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADOCSA3 

jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 127 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74MADOCSA4 

jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 49 

Romanogobio 

vladykovi 
DUN74DUNAPA5 

bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 14 

Rutilus rutilus DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 19 

Rutilus rutilus DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 1 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 20 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 13 
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Fajnév Mintahely kódja Alterület Időpont EOV_x 

AP 

EOV_y 

AP 

EOV_x 

FP 

EOV_y 

FP 

Egyed-

szám 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 3 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 1 

Rutilus virgo DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 3 

Sander lucioperca DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 66 

Sander lucioperca DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 41 

Sander lucioperca DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 44 

Sander lucioperca DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 50 

Sander lucioperca DUN74DUNAPA5 
bal part, 1543,6-

1543,1 fkm 
2022.10.11 645680 147686 645837 148178 20 

Sander volgensis DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 1 

Sander volgensis DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 1 

Silurus glanis DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 2 

Squalius cephalus DUN74MADOCSA4 
jobb part, 

1542,5-1542 fkm 
2022.10.11 644438 147076 644747 147504 2 

Vimba vimba DUN74MADOCSA1 
jobb part, 

1544,6-1544 fkm 
2022.10.10 645730 148745 646015 149206 4 

Vimba vimba DUN74MADOCSA2 
jobb part, 1544-

1543,5 fkm 
2022.10.10 645253 148309 645624 148650 6 

Vimba vimba DUN74MADOCSA3 
jobb part, 

1543,5-1543 fkm 
2022.10.10 644936 147844 645214 148268 1 

Zingel streber DUN74MADO_K2 
1543,4-1542,8 

fkm 
2022.10.10 645035 147676 645430 148136 20 

Zingel streber DUN74MADO_K3 
1542,5-1541,9 

fkm 
2022.10.10 644577 146893 644940 147412 1 

 

5.5.3.4. Egyéb, környező értékes élőhelyek 

A közvetlen érintettségű területek közül természetvédelmi szempontból legértékesebb élőhely 

a településtől keletre elhelyezkedő legelő, mely szintén részét képezi a HUDD20023 Natura 

2000 site-nak. Az egykori madocsai reptér értékes löszgyep, melynek legjelentősebb természet-

védelmi értéke a rajta élő ürgeállomány (Spermophilus citellus), mely mára erősen 

megfogyatkozott. 

A terület északi részén erőteljes cserjésedés figyelhető meg, melynek visszaszorítása kiemelt 

természetvédelmi feladat. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisában a területről nincs adat. 

A részben Natura 2000-es 05/7,8 hrsz.-ú gyepeken a száraz löszgyepekre jellemző védett 

szennyes ínfű (Ajuga laxmannii) jelenlétéről van tudomásom. 

A terület érintettsége a bánya létesítéshez kapcsolódik, mert a területen keresztül haladó 

földesút (05/45 és 012/2 hrsz-ek) a Kender utca folytatásaként a szállítójárművek fő közlekedési 

útvonala. 
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A bányatelek határától északra, mintegy 650 méterre, a Tolnai-Duna (HUDD20023) site 

részeként található a Madocsai szlavón tölgyes helyi jelentőségű védett természeti terület 

(Madocsa 3/A erdőrészlet), melyben a tölgyekhez kötődő védett és Natura 2000 jelölő rovarok 

is előfordulnak, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo). 

Azonban a terület legnagyobb természeti értéke az erdőben fészkelő rétisas (Haliaeetus 

albicilla) pár. 

A Natura 2000 fajokra gyakorolt hatások részletes vizsgálatára Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció készült (6. melléklet). 

 

5.5.4. Természeti értékekre gyakorolt hatások a létesítési fázisban 

A kavicsbányászat okozta táj- és természetvédelmi hatások nagy része a közvetlen terület-

foglalásból fakad: a mezőgazdasági területek elvesztése, bányaterületekkel való feldarabo-

lódása. A vizsgált terület környezetében, valamint a mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

körül, az utak mentén erdők, fasorok figyelhetők meg. A táj képét elsősorban mesterséges 

tájelemek — mezőgazdasági művelésbe vont területek, közlekedési utak, kertek — uralják, 

ezért jelentős élőhelyvesztéssel nem kell számolni. A terület biológiailag aktív felületeit 

intenzív egyéves mezőgazdasági kultúra alkotja. A létesítés időszakában a terület megközelítési 

nyomvonalán megnövekvő forgalom és zajhatások révén lehet hatással az élővilágra, azon belül 

is az állatvilágra. A zajra érzékeny fajok valószínűleg átmenetileg távolabbi helyekre fogják 

táplálkozó- és szaporodó helyüket áthelyezni. 

A Kender utca folytatásaként érintett földesút (05/45 és 012/2 hrsz-ek) mellett közvetlenül 

érintettek a Legelő Natura 2000-es terület, valamint az út menti helyi védett kocsányos tölgy 

(Quercus robur) és a nyaras facsoport. A forgalom megnövekedése miatt a területen élő állat-

fajok (különösen a madarak) számára zavarást jelenthet, ezért célszerű a fészkelési időn kívül 

közlekedni a területen. 

A szállítószalag és a kikötő létesítése kapcsán minimális fakivágás várható, elméletileg az 

úszómű kiépítéséhez kotrás nem válik szükségessé. 

 

5.5.5. Természeti értékekre gyakorolt hatások az üzemeltetés időszakában 

A bányászat során talajvízszint alá történő kitermelés miatt létrejövő bányató párolgása 

számottevő, ugyanakkor a környező területeken talajvízszintcsökkenést várhatóan kimutatható 

mértékben nem okoz.  

A Paksi Atomerőmű bővítésének környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódó megalapozó 

vizsgálatok kimutatták, hogy a területen: „A mindenkori talajvízállást döntően a Duna aktuális 

vízállása szabályozza.”   

”A talajvíz természetes állapotában – átlagos és alacsony vízállás mellett – mintegy 2-3‰-es 

eséssel DK-felé áramlik a folyó medre irányába.  

Ilyenkor a víz utánpótlódása a háttér felől, a Mezőföld löszplatóin beszivárgó csapadékvizekből 
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történik. Magas vízálláskor, árvízkor a folyó betáplál a talajvíztartó rétegekbe, a háttér felől 

szivárgó talajvíz visszaduzzad, és a talajvíznívó megemelkedik.   

A Duna vízállás-változásainak hatása – a vízjáték meghaladja a 8,5 métert – a talajvízfigyelő 

kutak adatai szerint a folyót szegélyező mintegy 200–500 m-es szélességű sávban jelentkezik 

leginkább, de ez a hatás még a partéltől számított 1500 méteres távolságban is kimutatható. A 

hatás késleltetett, csak a tartós árvizek ideje alatt jelentkezik, a vízszint emelkedés mértéke a 

parttól távolodva egyre kisebb. Rövid idejű árhullámok idején mértéke jelentéktelen. Az 

árhullámok okozta talajvízszint emelkedés a parttól 100–200 méterre kb. 2 nap múlva 

jelentkezik.” 

Forrás: Lévai Projekt. A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó 

szakterületi vizsgálati és értékelési programok. A felszín alatti vízi környezet bemutatása 

és jellemzése. A programot a Golder Associates (Magyarország) Zrt. dolgozta ki. 

A fentiekből az következik, hogy a bányaművelés során létrejövő bányató párolgási vesztesége 

kisebb mértékben befolyásolja a térség talajvízszintjét, mint a Duna mindenkori vízjárása. 

A szállítószalag és a kikötő üzemeltetése érdemi zavarással nem jár a természeti értékekre és 

területekre nézve. 

 

5.6. Tájvédelem 

5.6.1. Tájhasználatok, tájtörténet 

A fejezet összeállításához felhasznált irodalom: Pécsépterv Stúdió Kft. Madocsa település-

fejlesztési koncepciója és település rendezési terve, valamint a település honlapján szereplő 

történeti adatok. 

 

Jellemző tájalkotó elemek 

A Kalocsai-Sárköz a földrajzi értelemben jól lehatárolható Duna-mellék kistáj Géderlaktól 

Szeremléig elnyúló, mély fekvésű, árvízjárta szakaszán fekszik. Nyugatról a Duna, keletről az 

egykori Őrjeg és a Kecel-Bajai-hátság magas partja, északról pedig a Soltvidék határolja. A 

tájegység szerves részei voltak a Duna meanderezésével érintett területek is, de a XIX–XX. 

századi mederátvágások következményeként ezek egy része a Dunántúlra került. Geomorfoló-

giai tekintetben a Kalocsai-Sárköz a Duna folyam valamint a Szekszárdi- és a Geresdi-dombság 

között elterülő Tolnai-Sárközzel egy egységet alkot tájbesorolási értelemben. Történeti-

néprajzi alakulásában is sok a rokon vonás a Tolna megyei Sárközzel. 

Madocsa település éghajlati jellemzését a 4.5 fejezetben mutattuk be. A település mérsékelten 

meleg, mérsékelten száraz éghajlata a hőigényes szántóföldi és kertészeti kultúrák számára 

lehet kedvező. A táj egykori növényzete a Duna mentén ártéri erdő és mocsár, a mentett ártéren 

keményfaligetek, a Duna-erekben pedig mocsári növényzet. A nyílt ártéren a Duna-meanderek 

különböző vizes élőhelyeinek sokasága volt jelen. A legnagyobb megmaradt leválasztott 

mederrész a Szelidi-tó. A víztestek közötti hátak természetes növényzete száraz sztyepp és 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-1126.html
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erdőssztyepp-vegetáció lehetett. A Duna hullámtér ártéri növényzete a szabályozások miatt 

elkeskenyedett, degradált, leginkább puhafás ligeterdővel, a parton és a szigeteken 

bokorfüzesekkel, a magasabb térszíneken keményfás ligeterdő maradványokkal. Az ártéri rétek 

ritkák, a gátak tövében vannak túlélő foltjai. A településtől északkeletre, a tervezett 

bányatelektől észak-északkeletre található 100–110 éves madocsai szlavón tölgyes 

(Törzskönyvi szám: 16/5/TT/75) védetté nyilvánításának fő célja a kocsányos tölgy illír 

(balkáni) változata génállományának megőrzése volt. 

 

Tájhasználatok alakulása 

A táj egésze síkság, melynek fő formálója a Duna volt. A vízrajzi jellemzőket szintén a Duna 

és mellékfolyói határozzák meg. Madocsa település a Bölcskétől csaknem Paksig Nyugat felé 

erőteljesen beöblösödő, Északkelet–Délnyugati irányú félkörívben futó táblarög pereme és a 

Duna közötti, egykori Duna ártér középső részén fekszik. Ezen ellipszis alakú teraszos terület 

Ny-i szélét lösszel fedett pliocén táblarög fogja közre, ahhoz 20–40 m magas meredek 

peremmel csatlakozva. A területet a Duna számtalan egykori holtága szeli át.  

Az óholocén tölgykorszakban a Bölcske-paksi teraszellipszis még a Duna szigete volt. A 

magasságkülönbség különösen szembetűnő Madocsa község K-i, DK-i és DNy-i szélén, ahol a 

relatív szintkülönbség a 6 m-is eléri, és a magasabb felszín az alámosott peremmel határozottan 

teraszsziget benyomását kelti. ÉNy felé már nehezebb e magasabb felszínt környezetétől 

elhatárolni, mert 1–2 m-es szintkülönbség kilométereken keresztül majdnem egyenletesen 

oszlik el. A 2–2,5 km hosszú és 1 km széles madocsai magasabb felszín (a feltöltött templom 

domb (101 m tszf., átlagos magasság 99 m tszf) a település legősibb része, amelyet illetően a 

legelső adatok még Szent István korából származnak.  

A folyószabályozás előtt a települést csaknem minden oldalról Duna-medrek, mocsarak, 

nádasok övezték. Azután a folyó hajózhatóságának javítását célzó a szabályozásokkal egyre 

nagyobb területet árvízmentesítettek. A folyamszabályozás drasztikusan átalakította a folyóhoz 

kapcsolódó ökológiai rendszereket. A táj mai jellegét a mezőgazdasági művelés dominanciája 

határozza meg. A korabeli katonai felmérési térképeken is láthatóan az erdősültség aránya 

évszázadokkal ezelőtt csupán az ártéri részeken volt sokkal magasabb. A mocsaras területek 

lecsapolásával jelentősen növelték a szántóterületeket. A település közigazgatási területének 

közel 75%-a mára mezőgazdasági művelés alatt áll.  

 

Tájtörténet 

A honfoglalás korában megtelepült vidék, már az Árpád-korban hazánk egyik fontos kultúrtája, 

középpontjában a nagytáji, központi funkciókat ellátó Kalocsával. A különböző talaj-

munkálatok és kutatások során előkerült edénytöredékek, pénzérmék és egyéb leletek arra 

utalnak, hogy már a honfoglalást megelőzően is lakott terület volt. Madocsa alapítása a XI. 

századra tehető. A községet kezdetben feltehetőleg besenyők lakták. A szájhagyomány szerint 

nevét egy honfoglalás kori törzsi vezetőről kapta. Román kori apátsági templomát a besenyő 

Bikács nemzetség alapította 1145-ben a bencés rend számára, építése 1180-ban fejeződött be. 

A település jelentőségét apátsági központi státusza mellett a vizahalászat és a dunai átkelés adta.  
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Madocsa község széles ártéri területen (a Madocsai-öblözet közepén) fekszik, melyet a 

folyószabályozás előtt gyakorlatilag minden oldalról mocsaras, nádas területek, illetve a Duna-

meder öveztek. Első írásos említése is ehhez kapcsolódik (vízhasználati jog), 1019-ből. Károly 

Róbert alatt a Bikácsok kegyvesztetté váltak, birtokaikat elkobozták, majd 1422-ben a falu a 

Paksi család birtokába került. 1425 körül az egész falu és a kolostor is elnéptelenedett. Az 1450-

es évektől már újra lakott település, az 1580-as évekre már viszonylag nagy községnek számít, 

amely elsősorban a halászatból élt.  

A törökök kiűzésük előtt kirabolták és felgyújtották a falut 1683-ban, az 1700-as évek első 

felében pedig kétszer pestisjárvány is nehezítette a lakók életét. A XVIII. század második 

felétől jártak békésebb idők, a lakosság jövedelmében ekkorra már a halászat mellett az ártéri 

gyümölcsök (alma, körte, szilva) termelése és az állattartás is egyre nagyobb részaránnyal 

szerepelt. 

A táj mocsaras jellege a XIX. században a lecsapolásokkal véglegesen megszűnt, és ettől 

kezdve a szántók határozzák meg a táj arculatát. A Duna szabályozása során átvágott Imsósi-

ág nem sokkal később beerdősült. A kistájat sajátos színezetűvé teszi a 19. sz. második felében 

kialakult gazdasági fellendülés nyomán kibontakozott, máig élő, sajátos stilizálású és 

motívumkészletű népművészete, viselete. 

 

5.6.2. A vizsgált terület tájvédelmi státusza 

A tervezett fejlesztés nem ütközik a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (MTrT.) és a Tolna Megyei 

Területrendezési Tervben megfogalmazottakkal.  

Az MTrT. 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező és a 

területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben megállapított országos övezetek egyike a tájképvédelmi 

terület övezete. A fejlesztési terület környezetében csak a Duna medrének viszonylagos 

vonalvezetése érintett az övezettel. 

 

5.6.3. Egyedi tájérték-kataszter 

A település közigazgatási területére az egyedi tájérték-katasztert a DDNPI még nem készítette 

el. A természetvédelmi törvény egyedi tájértékekkel kapcsolatos főbb előírásai a következők: 

„6.§ (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az 

emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 

kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 

(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek 

felsorolását.” 
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A tervezett fejlesztés potenciális egyedi tájértékeket érint, különösen helyi jelentőségű védett 

természeti emlékeket. 

 

5.6.4. A táj változás hatásai a fejlesztés következtében 

A felszíni kitermelés ipari méretűvé válásával a bányászat nyomán megjelenő bányatavak már 

tájképi és tájhasználati változásokat is indukálnak. A működő kavicsbányák dinamikusan 

alakulnak (felszínalaktani szempontból: fejlődnek), amikor azonban a külszíni kitermelés véget 

ér (tehát a bányagödör megtelik vízzel) kialakul a bányató, mint másodlagos antropogén 

képződmény. A bányatelekkel lehatárolt területen belül a korábbi használati viszonyok (szántó) 

alapvetően megváltoznak. Az igénybevett terület, a környező táj arculata végérvényesen és 

visszafordíthatatlanul átalakul. A területen nagyobb összefüggő vízfelületű tó vagy tórendszer 

alakul ki. Ezek tájképi megítélése elsősorban az elvégzett tájrendezés szakszerűségén múlik, 

azaz hogy a partszegélyek rendezése ökológiai-tájépítészeti szempontok alapján történik-e. 

Célszerű lenne a rézsűtetők fásítása, egy két sorban kialakított takarófásítással, akár már 

művelés közben is, mivel a fák beállása hosszabb idő, úgyhogy a művelési terület végső 

határáig elért termelés utáni fásítás már megkezdhető lenne gyorsan növő Salix, Populus 

fajokkal. Ezek szerepe természetesen nem a hajdani vegetáció visszaállítása, hanem a lehordás 

megakadályozása és a tájképi hatás és lehatárolás erősítése mindamellett természetesen 

kedvező hatással elsősorban a madárvilág részére. 

 

26. ábra. Tájképvédelmi terület övezete 



Környezeti hatástanulmány         MADOCSA I. bányatelek létesítése 

MECSEKÉRC Zrt.                     Munkaszám: 29-89/2022       oldalszám: 83/107 

 

 

 

5.6.5. Táj- és természetvédelmi javaslatok 

– A bánya területén és hatásterületén lévő helyi jelentőségű védett természeti emlékek 

megóvása érdekében biztonsági sávot javasolt hagyni a védett objektumok körül. 

– A jelentős zavarással járó kivitelezési, szállítási munkálatokat nyugalmi időszakban 

célszerű elvégezni. 

– Olyan újrahasznosítási cél megtervezése, amely megfelel a bányabiztonsági 

követelményeknek, és amelyben a tájrészlet használati értéke a művelés befejezése után 

nem csökken, hanem hozzájárulhat a rekreációs potenciál növekedéséhez.  

– Folyamatos tájrendezés a leművelt területeken.  

– Természetközeli állapotúnak szánt, sekélyebb vizű, tagoltabb partélű, lankásabb (8-10 

fokos) rézsűjű vizes élőhelyrészek kialakítása.  

– A kavicsbányászattal igénybe vett területek csökkentésének leghatásosabb eszköze a 

teljes vastagság mindenkori kitermelése.  

– Célszerű a letakarítást úgy végezni, hogy csak minimális mértékben előzze meg a 

termelést.  

– A felső termőréteget (humuszt) az előírásoknak megfelelően külön kell deponálni, 

bányatóba visszatölteni magas szervesanyag-tartalma miatt tilos. A komplex tervek 

kidolgozása során meg kell tervezni a humusz felhasználását, a helyben nem 

hasznosítható részt, amennyiben lehetséges, értékesíteni kell. A nem termő talaj 

(meddő) egy részéből a bányató körüli kötelező védősáncot kell kialakítani, a többit 

deponálják. A talaj tehát az esetek döntő többségében a helyszínen ugyancsak 

irreverzibilis kárt szenved, kárenyhítésnek tekinthető, ha a termőréteget máshol 

termőrétegként tudjuk hasznosítani.  

– A meddőréteg hasznosítása elvileg nem kizárt, a gyakorlatban azonban a bányák 

területén meddőhányókban marad vissza, s így további területeket von ki a korábbi 

művelési ágból. Itt kárenyhítést jelent, ha a meddőhányókat az egyéb szempontokat is 

figyelembe vevő legnagyobb magasságig emeljük, s lerakás előtt a termőtalajt a 

meddőhányó leendő területéről kitermeljük és hasznosítjuk. Másik lehetőség a meddő 

szigorú feltételek melletti visszatöltése a bányatóba. A legfontosabb feltételek: ne 

tartalmazzon szerves anyagot, a visszatöltés ne módosítson jelentősen a talajvíz áram-

lási viszonyokon, a visszatöltés ne kössön le ásványvagyont. A visszatöltés során a 

legmagasabb vízállás feletti szakaszon visszatölthető a humusz is, s így a hasznosítása 

részben megoldódik. A bányatelken belüli gyengébb minőségű szakaszokon tervsze-

rűen lehet félszigeteket, szigeteket kialakítani, amelyek a hullámzás csökkentésével a 

termelést is segítik, de a tó esztétikai értékét is emelik, élővilágát színesítik.  
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5.7. Klimatikus hatások vizsgálata 

5.7.1. Alapállapot bemutatása 

A magyarországi éghajlatváltozásokat az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) vizsgálja, 

illetve követi nyomon. A nyomon követés eredményeit honlapjukon publikálják   

(https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas). 

 

Hőmérsékleti értékek alakulása 

Az OMSZ adatai alapján Magyarország éves középhőmérsékleteinek idősora a globális 

tendenciákkal összhangban alakul, azonban a kisebb terület miatt nagyobb változékonyságot 

mutat. Az OMSZ a változások szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomáliáit, 

vagyis a jelen éghajlati állapotot leíró, átlagtól való eltéréseit mutatta be. 

 

27. ábra. Magyarország éves középhőmérsékletének anomáliái (°C) 1901 és 2020 között. Az 

értékeket az 1991–2020 időszak átlagához viszonyítottuk. 
(forrás: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/ 

homerseklet_es_csapadektrendek/kozephomerseklet/) 

Az éves középhőmérsékleti eredményekből látható, hogy a 80-as évek elejétől intenzív 

melegedés kezdődött Magyarországon. A hűvösebb és a melegebb periódusok az indexek 

értékeiben is megnyilvánulnak, de a nyolcvanas évektől szembetűnő az extrém meleg időjárási 

helyzetek gyakoribbá válása. A szélsőséges hőmérsékletekben bekövetkezett változásokat 

jellemző trend értékek arra utalnak, hogy a klíma megváltozása a meleg szélsőségek egyértelmű 

növekedésével és a hideg szélsőségek csökkenésével jár a teljes múlt századot is felölelő 

időszakban. 

Az OMSZ vizsgálta az évszakok középhőmérsékletének változásait. A mért eredmények 

alapján a következő megállapításokat tették: 

− a tavaszi középhőmérséklet 1971 és 2020 között 11,2°C. A tavaszok az évi 

középhőmérséklethez hasonló mértékben, 1,2°C-kal emelkedtek a teljes elemzett 
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idősoron. Ha csak a legutóbbi 30 évet tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi 

középhőmérséklet jelentősen, 1,4°C-kal nőtt 95%-os bizonyossággal. 

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

napjainkig az emelkedés 1,3°C-ot tesz ki. A nyarak átlaghőmérséklete 1991–2020 

között 20,8°C. Az utóbbi évtizedben is előfordult egy-egy hűvösebb nyár, de az 

alacsony értékek inkább a század első felét jellemezték. A legutóbbi harminc évben 

pedig 2,1°C-ot emelkedett a nyári középhőmérséklet. 

− az őszi országos átlaghőmérséklet 10,7°C. A múlt század közepén előfordult meleg 

őszök hatására a trend értéke itt alacsonyabb, mint a többi évszakban. A melegedés 

1,0°C, az utolsó 30 év változása pedig 1,5°C. 

− a téli középhőmérséklet az 1981–2020-es normál időszakban 0,4°C-nak adódik. A telek 

hőmérséklete 1901-óta 1,2°C-kal nőtt, az utolsó 30 telet tekintve a változás 1,9°C. 

 

A fagyos (napi minimum hőmérséklet: <0°C) és hőhullámos (napi középhőmérséklet: ≥25°C) 

napok trendjeinek alakulását mutatják a következők ábrák. 

  

28. ábra. Fagyos és hőhullámos napok számának éves országos átlaga a tízéves mozgó átlag 

görbéjével és a becsült lineáris trenddel 1901 és 2020 között. 
(forrás: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_ 

csapadektrendek/homersekleti_szelsosegek/) 

A trendek azt mutatják, hogy az elmúlt 40 évben jelentős melegedésnek vagyunk tanúi. 

 

Csapadékviszonyok alakulása 

Az OMSZ által közölt adatok alapján Magyarországon az éves csapadék mennyisége a vizsgált 

120 év alatt némileg csökken, de az Alföld nagy részén növekedést tapasztalunk. Az elmúlt 

negyven évben pedig különböző mértékben, de az ország egészén növekedés figyelhető meg. 
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29. ábra. Az éves csapadékösszeg változásának területi eloszlása (%) 1901–2020 között. A 

szignifikáns változást (90%-os megbízhatóság) fekete pontok jelölik. 
(forrás: https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_hazai_valtozasok/homerseklet_es_ 

csapadektrendek/csapadekosszegek/) 

 

5.7.2. A jövőben várható változások bemutatása 

Az eddig megjelent hazai publikációk döntő többsége a globális felmelegedést Magyarország 

térségére várhatóan az átlaghőmérséklet emelkedésével és csökkenő, valamint változó 

eloszlású csapadékmennyiségekkel jellemzi. A konkrét értékekre vonatkozóan a vélemények 

megoszlanak. 

A Kárpát-medencére vonatkozó trendelemzések alapján a XX. század második felében a 

hőmérsékletben egyértelműen megjelenik a melegedő tendencia, s a csapadék-extrémumok 

gyakorisága és mértéke szintén egyértelmű növekvő tendenciát mutat, ezzel szemben a teljes 

lehullott csapadék mennyisége várhatóan csökken. 

A 2006-ban napvilágot látott Klímapolitika című kiadvány a PRUDENCE nemzetközi projekt 

előrejelzéseit taglalja Magyarország tekintetében, két megvilágításban is. Az egyik esetben azt 

vizsgálták a kutatók, hogy 1°C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés mellett hazánk 

hőmérsékleti viszonyai hogyan alakulnának. Ennek eredménye szerint Magyarországon a 

globális átlagnál nagyobb mértékű melegedés várható. Ennek a mértéke erősen változó, de 

legerősebb a nyár folyamán, és leggyengébb tavasszal. Az éves 1,4°C-os 

hőmérsékletemelkedésnél nagyobb mértékű változásra számíthatunk nyáron és ősszel (1,7 

illetve 1,5°C), míg télen és tavasszal valamivel kisebb mértékűre (1,3 illetve 1,1°C). A 

hőmérséklet értékek szórása viszonylag kicsi, habár vannak olyan modellek, amelyek az átlagos 

(1 fokos) globális emelkedésnél kisebb értékeket szimulálnak. 
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Világszintű éghajlatváltozással foglalkozó szervezet az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (angol rövidítése: IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). A szervezet 

saját kutatásokat nem végez, hanem referált tudományos publikációkat dolgoz fel és ezek 

tartalmát jelentésekben foglalja össze. A testület Hatodik Értékelő Jelentésében a felszíni 

melegedés átlagát a következők szerint jelzi előre. 

 

 

30. ábra. A felszíni felmelegedés átlaa és becsült tartománya 

(forrás: IPCC Hatodik Értékelő Jelentés, 2021) 

 

A Testület jelentése hosszú távra is megerősítette a felszín átlaghőmérsékletének fokozatos 

növekedésével járó várakozásokat. A jelentés szerint „az éghajlati rendszer felmelegedése 

egyértelmű”, és hogy „nagy valószínűséggel az emberi befolyás a legjelentősebb oka a 20. 

század közepe óta megfigyelt felmelegedésnek”. 

 

5.7.3. A tervezett tevékenység érzékenységi vizsgálata 

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a 

beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára 

gyakorolt hatásának a feltárása. Az érzékenységi vizsgálatot a Miniszerelnökség Részletes 

klímakockázati útmutatója (2017. január) figyelembevételével végeztük el.  

A tervezett tevékenység potenciális éghajlati veszélyekre való érzékenységét 6 tényező szerint 

lehet osztályozni: 1) helyszínen található eszközök és folyamatok, 2) termelési tényezők (víz, 

energia, stb.), 3) termékek (beleértve a saját előállítású vagy vásárolt közbenső termékeket), 4) 

közlekedési kapcsolatok, 5) a tevékenység által előállított termékek vagy szolgáltatások, és 6) 

a tervezett helyszín környezetében található meglévő eszközök és infrastruktúrák, melyeket a 

tervezett tevékenység befolyásolhatnak. 

A fenti szempontok szerint a tervezett tevékenység egyes bekövetkezhető éghajlati 

változásokkal szembeni érzékenységét egy mátrix táblázatban értékeljük. Az értékelés során 

‘magas', ‘közepes' vagy ‘alacsony' minősítést kapnak az egyes kérdések érzékenysége 

tekintetében a különböző éghajlati paraméterek. 
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47. táblázat. Érzékenységi vizsgálat összefoglaló táblázata 
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Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 
Közepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Nyári napok számának növekedése (napi max. > 

25 °C) 
Közepes Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Fagyos napok számának csökkenése (napi min. 

< 0 °C) 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Hőségnapok számának növekedése (napi 

maximum > 30 °C) 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Trópusi éjszakák számának növekedése (napi 

minimum > 20 °C) 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Hőhullámos napok számának növekedése  

(napi középhőmérséklet > 25 °C) 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Átlagos napi hőingás növekedése (napi 

maximum és minimum különbsége, °C) 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Éves csapadékmennyiség csökkenése Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Csapadékos napok számának csökkenése (napi 

csapadékösszeg > 1 mm, %) 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Átlagos napi csapadékosság növekedése 

(csapadékos napok átlagos csapadéka, mm/nap) 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Max. száraz időszak hosszának növekedése 

(leghosszabb időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg < 1 mm, nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Max. nedves időszak hosszának változása 

(leghosszabb időszak, amikor a napi 

csapadékösszeg > 1 mm, nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

20 mm-t elérő csap. napok számának 

növekedése (napok száma, amikor a napi 

csapadékösszeg > 20 mm, nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Csapadék évszakos eloszlásának változása Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 

felhőképződés 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Felhőszakadási (viharos időjárási) események 

számának és intenzitásának növekedése 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 
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A
 b

er
u

h
á

zá
s 

h
el

y
sz

ín
én

 t
a
lá

lh
a

tó
 e

sz
k

ö
zö

k
et

 é
s 

fo
ly

a
m

a
to

k
a

t 
b

ef
o

ly
á

so
lj

a
-e

 a
z 

ég
h

a
jl

a
tv

á
lt

o
zá

s?
 

A
 t

er
m

el
é
s 

m
en

n
y

is
ég

ét
, 

m
in

ő
sé

g
ét

 é
s/

v
a
g

y
 á

rá
t 

b
ef

o
ly

á
so

lj
a

-e
 a

z 
ég

h
a

jl
a

tv
á

lt
o

zá
s?

 

T
er

m
ék

ek
 m

en
n

y
is

ég
ét

, 
m

in
ő

sé
g

ét
 é

s/
v

a
g

y
 á

rá
t 

b
ef

o
ly

á
so

lj
a

-e
 a

z 
ég

h
a

jl
a

tv
á

lt
o

zá
s?

 

K
ö

zl
ek

ed
és

i 
k

a
p

cs
o

la
to

k
a

t,
 a

 m
u

n
k

a
er

ő
, 

in
p

u
to

k
 é

s 
te

rm
ék

ek
 s

zá
ll

ít
á

sá
n

a
k

 

m
eg

b
íz

h
a

tó
sá

g
á
t 

b
ef

o
ly

á
so

lj
a

-e
 a

z 

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 é
g

h
a

jl
a

tv
á

lt
o

zá
s?

 _
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

  

A
z 

el
ő

á
ll

ít
o

tt
 t

er
m

ék
ek

 v
a
g

y
 s

zo
lg

á
lt

a
tá

so
k

 

ir
á

n
ti

 k
er

es
le

te
t 

b
ef

o
ly

á
so

lj
a

-e
 a

z 

ég
h

a
jl

a
tv

á
lt

o
zá

s?
 

A
 t

er
v

ez
et

t 
h

el
y

sz
ín

 k
ö

rn
y

ez
et

é
b

en
 t

a
lá

lh
a

tó
 

m
eg

lé
v

ő
 e

sz
k

ö
zö

k
 é

s 
in

fr
a

st
ru

k
tú

rá
k

 

sé
rü

lé
k

en
y

sé
g

ét
 é

s 
a

d
a

p
tá

ci
ó

s 
k

ép
es

sé
g

ét
 

b
ef

o
ly

á
so

lj
a

-e
 a

 t
er

v
ez

et
t 

te
v

ék
en

y
sé

g
?

 

Villámárvíz előfordulási gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes alacsony 

Belvíz kialakulásának gyakoriságának 

növekedése 
Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári 

kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony 

vízállású időszakainak gyakoribbá válása, 

felszín alatti vízkészletek csökkenése) 

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Alacsony 

Aszály gyakoribb előfordulása Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Szélerózió Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

 

Az érzékenységi vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a tervezett bányászati tevékenységet a 

víz alóli kitermelési technológiához kapcsolódóan elsősorban a vízhiányt befolyásoló 

szélsőséges hőmérsékletváltozással járó éghajlat változási hatások érintik érzékenyen. 

A hosszú távú folyamatokra tekintettel az egyes éghajlati hatások nagyságát egy esetben sem 

értékeltük magasnak, tekintettel arra, hogy a tervezett bányászati tevékenység kapcsán egyedül 

a területen a termelési vízszint alakulása érintheti negatívan a tevékenységet, de: 

1. ez a területen feltárt kitermelhető ásványvagyon nagyságát, minőségét egyáltalán nem 

befolyásolja, 

2. a termelési során kialakuló vízszintek alakulását – közelségére tekintettel – elsősorban 

a Duna folyam vízszint alakulása befolyásolja, és e hatás jelentősebb, mint az éghajlat 

változásokból eredő vízszint ingadozások. 

 

5.7.4. A kitettség értékelése 

A kitettség értékelésének célja annak meghatározása, hogy a tevékenység megvalósításának 

helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az értékelést a 

Miniszerelnökség Részletes klímakockázati útmutatója (2017. január) figyelembevételével 

végeztük el. A kitettség vizsgálatot elsősorban azoknál a hatásoknál végeztük el, ahol az 
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érzékenység vizsgálatnál közepes vagy magas értéket adtunk. A kitettség vizsgálatánál követ-

tük azt a szabályt, hogy a megvalósítandó beruházás méretétől függően vízgyűjtő, kis- vagy 

középtáj térbeli viszonylatában kell vizsgálni, megállapítva a terhelt és kompenzációs területe-

ket a téregységen belül. A megadott vizsgálati szempontok alapján a tervezési terület kitettség 

értékelését a következő táblázatban összegezzük. 

48. táblázat. Kitettség értékelés összefoglaló táblázata 

Éghajlati paraméterek változása Kitett területek Kitettség mértéke 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Felszíni vizek átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Csapadék intenzitásának növekedése 
Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Éves csapadékmennyiség csökkenése 
Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Csapadék évszakos eloszlásának változása 
Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Aszályos időszakok hosszának növekedése 
Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos 

napok számában 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Megnövekedett UV sugárzás, csökkent 

felhőképződés 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Alacsony 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Közepes 

Évszakra nem jellemző időjárás gyakoriságának 

és intenzitásának növekedése 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Alacsony 

Villámárvíz előfordulásának, gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

Magyarország villámárvíz veszélyeztetettségi térképe 

alapján a tervezési terület közepesen kitettnek 

minősül 

Alacsony 

Belvíz gyakoriságának kialakulása növekszik 
Magyarország belvízi veszélyeztetettségi térképe 

alapján a tervezési terület nem minősül kitettnek 
Alacsony 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 

Folyók mentén jellemzően, Magyarország árvízi 

veszélyeztetettségi térképe alapján a tervezési terület 

kitettnek minősül 

Alacsony* 

Tömegmozgás gyakoribb előfordulása 
Hegyvidéki, dombos területek kitettek, emiatt a 

tervezési terület nem minősül kitettnek 
Alacsony 

Erdőtüzek gyakoriságának növekedése 

A tervezési terület elsősorban mezőgazdasági szántó 

területeket érint, illetve a vizes technológiára 

tekintettel a terület nem minősül kitettnek 

Alacsony 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kis-

vízi készletének csökkenése, tavak alacsony víz-

állású időszakainak gyakoribbá válása, felszín 

alatti vízkészletek csökkenése) 

Magyarország teljes területe, így a tervezési terület is 

kitettnek minősül 
Magas 

* a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 

rendelet melléklete szerint Madocsa község árvízvédelmi szempontból a „C”, enyhén veszélyeztetett kategóriába tartozik, 

mivel mentesített ártéren helyezkedik el, és az előírt biztonságban kiépített I. rendű védművel rendelkezik. Emiatt alacsony 

besorolású kitettséggel számoltunk 
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5.7.5. Lehetséges hatások elemzése 

A tervezett tevékenységet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha 

a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a projekthelyszín ki van 

téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges a konkrét hatás 

kialakulásához, melynek esetében az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysá-

gából a potenciális hatás erőssége is meghatározható a Miniszerelnökség Részletes klímakoc-

kázati útmutatója (2017. január) figyelembevételével, a következő mátrix segítségével. 

49. táblázat. Potenciális hatás értékelő mátrix  

   Kitettség  

  Alacsony Közepes Magas 

É
rz

ék
en

y
-

sé
g

 

Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Magas Közepes Magas Magas 

 

Az érzékenységi és kitettségi feltételeknek egyaránt megfelelő éghajlati változások lehetséges 

hatásait a tervezett tevékenységre vonatkozóan – a megadott mátrix jelöléseit alkalmazva – a 

következő táblázatban foglaltuk össze. 

50. táblázat. Éghajlati paraméterek változásából adódó hatások mértékének meghatározása 

Éghajlati paraméterek változása Érzékenység Kitettség A hatás mértéke 

Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
Közepes Közepes Közepes 

Csapadék intenzitásának növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

Éves csapadékmennyiség csökkenése Alacsony Közepes Alacsony 

Csapadék évszakos eloszlásának változása Alacsony Közepes Alacsony 

Aszályos időszakok hosszának növekedése Alacsony Közepes Alacsony 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése 
Közepes Közepes Közepes 

Árhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 
Alacsony Alacsony Alacsony 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári kisvíz 

készletének csökkenése, tavak alacsony vízállású 

időszakainak gyakoribbá válása, felszín alatti 

vízkészletek csökkenése) 

Közepes Magas Magas 

 

5.7.6. A tervezett beruházás klímakockázatának értékelése 

Az előző fejezetben ismertettek szerint a részletes elemzés eredménye szerint a várható hatások-

hoz 6 esetben alacsony, 2 esetben közepes és 1 esetben magas besorolás társítható. A 

potenciálisan közepes és magas hatásokra vonatkozóan kockázatelemzést végeztünk a 

Miniszerelnökség Részletes klímakockázati útmutatója (2017. január) figyelembevételével. Az 
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alacsony potenciális hatások esetében a kockázat elemzést nem végezzük el, tekintettel a 

várható hatások alacsony besorolására és így várható alacsony kockázatára. 

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív 

környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának 

és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata. A potenciális kár nagyságának és a 

valószínűségének értékeléséhez alkalmazott skálák, valamint a klímakockázati útmutatóban 

kidolgozott értékelő mátrix a következők. 

51. táblázat. A potenciális következmény/kár ésvalószínűsége értékelésénél használt skálák 

A potenciális kár/következmény értékelésénél alkalmazott skála 

1. Jelentéktelen 2. Kicsi 3. Mérsékelt 4. Jelentős 5. Katasztrofális 

A valószínűség értékelésénél alkalmazott skála 

1. Ritka 2. Nem valószínű 3. Lehetséges 4. Valószínű 5. Majdnem bizonyos 

5% esély évente 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente 

 

52. táblázat. Klímakockázat értékelő mátrixa 

Valószínűség 
Kár/következmény 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen 

Majdnem bizonyos Extrém Extrém Extrém Magas Közepes 

Valószínű Extrém Extrém Magas Magas Közepes 

Lehetséges Extrém Extrém Magas Közepes Alacsony 

Nem valószínű Extrém Magas Közepes Alacsony Alacsony 

Ritka Magas Magas Közepes Alacsony Nincs 

 

A kockázat értékelését minimum 30 éves időtartamra, és a közepes vagy magas mértékű 

hatásokra vonatkozóan végeztük el (53. táblázat). Az eredmények azt mutatják, hogy a 

legnagyobb kockázatot a projekt szempontjából a viharos időjárási események (pl. intenzív 

zápor, villámcsapás, erős szél) számának és intenzitásának növekedése jelenti. 

 

53. táblázat. Kockázatértékelés eredményeinek összefoglalása 

Éghajlati paraméterek változása 
Kár/Következmény 

Valószínűség Kockázat 
Helye Mértéke 

Hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának 

növekedése 

Eszközökben Jelentéktelen 

Lehetséges 

Alacsony 

Biztonságban Jelentéktelen Alacsony 

Környezetben Kicsi Közepes 

Társadalomban Jelentéktelen Alacsony 

Gazdasági Kicsi Közepes 

Viharos időjárási események számának és 

intenzitásának növekedése 

Eszközökben Mérsékelt 

Valószínű 

Magas 

Biztonságban Kicsi Magas 

Környezetben Kicsi Magas 

Társadalomban Jelentéktelen Közepes 

Gazdasági Mérsékelt Magas 

Vízkészletek csökkenése (vízfolyások nyári 

kisvízi készletének csökkenése, tavak alacsony 

vízállású időszakainak gyakoribbá válása, 

felszín alatti vízkészletek csökkenése) 

Eszközökben Jelentéktelen 

Lehetséges 

Alacsony 

Biztonságban Jelentéktelen Alacsony 

Környezetben Kicsi Közepes 

Társadalomban Jelentéktelen Alacsony 

Gazdasági Kicsi Közepes 
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5.7.7. Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás bemutatása 

A korábban azonosított és értékelt fő klímakockázatokhoz való alkalmazkodást, a klíma-

sérülékenység és klímakockázatok kezelésére, enyhítésére szóba jöhető alkalmazkodást segítő 

intézkedések körét ebben a fejezetben foglaljuk össze. 

 

Az adaptációs lehetőségek meghatározása 

Az alkalmazkodás lehetséges módjait, azok bemutatását a tervezett technológia műszaki 

jellemzőinek, a feltárt várható környezeti hatások, valamint kockázati értékek ismeretében 

azonosítottuk be. 

Első lépésként meghatároztuk a főbb közvetlen következményeket, melyeket a kockázatosnak 

ítélt éghajlat változási elem okozhat, majd javaslatot teszünk a lehetséges kockázat kezelési 

tevékenységekre/alkalmazkodási lehetőségekre és ezek felelősére a következők szerint. 

54. táblázat. Klímakockázatokhoz való adaptáció lehetőségei 

Jellemző Kockázat Alkalmazkodási lehetőségek 

Hőhullámok 

gyakoriságának és 

intenzitásának 

növekedése 

• Anyagfáradás, szigetelések, burkolatok 

károsodása, 

• Berendezések túlmelegedése, 

károsodása 

• Műszaki előírások, szabványok módosítása 

• Megfelelő (jobban ellenálló) anyagmeg-

választás és berendezések (műszerek) 

• Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat 

• Forrás elkülönítése a gyakoribb karbantartás 

biztosítására 

Viharos időjárási 

események számának 

és intenzitásának 

növekedése 

• Hullámverés és a felszínből jobban 

kiemelkedő létesítmények rongálódása, 

• Villámcsapás okozta túlterhelés, 

tűzeset, 

• Erős szél okozta rongálódás 

• Berendezések lehorgonyzása, biztosítása, 

• Villámhárítás kiépítése, 

• Meder- és rézsűbiztosítás fejlesztése, 

• Gyakoribb ellenőrzés, felülvizsgálat, 

• Forrás elkülönítés a gyakoribb karbantartás 

biztosítására 

Vízkészletek 

csökkenése 

• Víz alóli kitermelés berendezéseinek 

feleslegessé válása, 

• Víz alóli kitermelési ellehetetlenülése, 

• Gazdaságosság romlása 

• Hosszú távú folyamat, folyamatos 

alkalmazkodás 

• Ha szükséges technológia váltás 

megtervezése, 

 

Az adaptációs lehetőségek értékelése 

A bemutatott alkalmazkodási lehetőségek célja minden esetben a tevékenység és a hozzá 

kapcsolódó eszközök, berendezések sérülékenységének a csökkentése, így közvetetten a 

környezetben esetlegesen bekövetkező károk elhárítása. 

A viharos időjárás okozta károkkal szembeni alkalmazkodás nehézségét az okozza, hogy 

nehezen kiszámítható illetve előre jelezhető ezek lefolyása, kialakulása. A gyakorlatban az 

ilyen körülményekhez való alkalmazkodás már sok esetben bevált műszaki megoldásokkal (pl.: 

villámhárító kiépítés) hatékonyan megoldható. 

A hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, valamint a vízkészletek 

csökkenése csak hosszútávon befolyásolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek kialakulása 

hosszan elnyúló folyamatok eredménye. Az ilyen jellegű éghajlat változási jellemzőkre és az 

okozott hatásokra emiatt a felkészülés időben jobban tervezhető és egyben igen jók az 

alkalmazkodás hatékonysági mutatói. 
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Az árhullámok kialakulása okozta káros hatások elkerülése napjainkban a magyarországi 

árvízvédelmi rendszer kiépítésével és fenntartásával nagy biztonsággal teljesíthető. Madocsa 

térségében a Duna partján árvízvédelmi földmű épült, melynek köszönhetően a mentett oldalon 

az árvizek kialakulásának gyakorisága jelentősen lecsökkent. A tervezett kitermelési helyszín 

a mentett oldalon található. 

 

5.8. Ipari baleseteknek és természeti katasztrófáknak való kitettség miatt várható hatások 

5.8.1. A vizsgált terület környezetében működő veszélyes üzemek bemutatása 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 3. § 28. pontja határozza meg a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 

fogalmát, mely szerint: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy 

vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó 

infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy 

felső küszöbértékűnek minősül. 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. 

(X. 20.) Kormányrendelet 1. § 1. pontja szerint: „Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem: ahol az 1. melléklet alapján meghatározható alsó küszöbértéket elérő vagy 

meghaladó, de a felső küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyagok vannak 

jelen.” 

Az 1. § 2. pontja szerint: „Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: ahol a 

jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége az 1. melléklet alapján meghatározható felső 

küszöbértéket eléri vagy meghaladja.” 

A telepítési hely szerinti Tolna megyében 10 db alsó és 3 db felső küszöbértékű üzem működik, 

míg a szomszédos Bács-Kiskun megye területén 3 db felső küszöbértékű veszélyes üzem és 

5 db alsó küszöbértékű található. 

55. táblázat. Felső küszöbértékű üzemek a vizsgált terület környezetében 

Település Üzem Tevékenység 

Tolna megye   

Paks MVM Paksi Atomerőmű Zrt. erőmű, fűtőmű 

Paks Vitafoam Magyarország Kft. vegyipar (poliuretán hab gyártás) 

Pincehely Prímagáz Hungária Zrt. gázipar 

Szekszárd Alisca Agrárház 2010 Kft. növényvédőszer gyártás, raktározás 

Bács-Kiskun megye   

Zsana Magyar Földgáztároló Zrt. földalatti gáztároló és gyűjtő állomás  

Lakitelek Flaga Gáz Kft. gázipar 

Solt Trigó-Fix Kft. műtrágya raktározás 
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Az ismertetett felső küszöbértékű üzemek közül reálisan – tekintettel a telephelyeken végzett 

tevékenységekre, valamint a távolságokra – a tervezett tevékenységet egyedül az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. tevékenysége befolyásolhatja. 

A tervezett tevékenység nincs közvetlen kapcsolatban a közelben meglévő és üzemelő 

veszélyes ipari üzemekkel. Egyedüli közvetett kapcsolat ezekkel az üzemekkel, hogy a 

bányászati tevékenység során kitermelt ásványvagyon a már meglévő atomerőmű melletti 

területen létesülő Paks 2. beruházáshoz biztosítja a tervek szerint a szükséges építőanyagot. 

 

5.8.2. Ipari baleseti kockázatok 

A tervezett tevékenységre a fő veszélyt és a katasztrófa védekezés fő irányát – tekintettel a 

közeli atomerőműre – a nukleárisbaleset-elhárítás jelenti. Az atomerőmű normál üzemi 

állapotban a környezetre nézve veszélyt nem jelent. Normál állapotban az atomerőmű fő hatásai 

a környezetre az alábbiak: 

− A környezetbe gáz és folyékony halmazállapotú radioaktív anyagokat bocsát ki. Ennek 

mennyisége a levegőben, illetve vízben való felhígulás következtében sem az erőműben 

dolgozókra, sem a környező lakosságra semmiféle veszélyt nem jelent. 

− Az erőmű felmelegedett hűtővize folyamatosan a Duna kismértékű felmelegedését 

okozva (+ 1°C), ez a hőterhelés azonban kismértékű, a Duna élővilágát kismértékben 

befolyásolja. 

− Az atomerőmű nukleáris üzemzavara által előidézett veszélyhelyzetek súlyossága 

elsősorban a kibocsátott radioaktív anyag mennyiségétől és összetételétől, valamint a 

kibocsátás módjától függ: rövid idejű, vagy elhúzódó kibocsátás, talajszinti, vagy 

kéményen keresztüli kibocsátás levegőbe, a felhasznált hűtővízzel a meleg víz 

csatornába. 

Veszélyességi szempontból a kibocsátás fő jellemzője, hogy egyes helyeken mekkora sugárzási 

intenzitást okoz. Ez a különböző üzemzavari helyzetekben számos paramétertől függ, így azok 

tényleges mértékét mindig mérésekre alapozva kerül megállapításra. 

Madocsa település a bekövetkezés gyakorisága (ritka), a veszélyeztető hatás nagysága (nagyon 

súlyos) figyelembevételével elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján II. osztályba sorolt. 

A település területe így a tervezett tevékenység területe is az atomerőmű által közvetett 

veszélyeztetett (3-30 km közötti távolságban lévő) területnek minősül. 

A lakosságvédelmi intézkedések keretében a sürgős óvintézkedések zónájában (az atomerőmű 

30 km-es körzetében) minden hónap első munkanapján szirénapróbát tartanak, továbbá a tele-

püléseken jódtablettát, valamint a 9 km-es körzeten belüli településeken menekülőkámzsákat 

tárolnak. 
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5.8.3. Természeti katasztrófáknak való kitettség 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet a településeket katasztrófavédelmi 

szempontból I. (kiemelten veszélyes), II. (veszélyes) vagy III. (mérsékelten veszélyes) 

katasztrófavédelmi osztályba sorolja. 

A települések katasztrófavédelmi besorolását az egyes veszélyeztető hatások – természeti 

eredetű veszélyek esetén árvíz, földtani veszélyek – összessége adja, különös tekintettel az adott 

településre legjellemzőbb veszélyforrás szerinti részbesorolásra. 

 

Földrengésveszély 

Madocsa település területe az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében lévő 

Szeizmikus zónatérkép (31. ábra) alapján 1. zónába tartozik, azaz a horizontális gyorsulási 

értékek 50 évre, 10 % meghaladási gyakoriság mellett a legkisebb értéknek adódnak. Ezzel a 

tervezett bányatelek Magyarország egyik legkisebb földrengés veszélyeztetettségének kitett 

területén található. 

 

 

31. ábra. Magyarország szeizmikus zónatérképe  

(Horizontális gyorsulás értékek 50 évre, 10% meghaladási valószínűség mellett az 

alapkőzeten, g egységben) 

 

Árvízveszély 

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK sz. irányelv előírja 

valamennyi vízgyűjtőkerületre, hogy azonosításra kerüljenek azon területek, ahol jelentős 

potenciális árvízi kockázat áll fenn, illetve előfordulása valószínűsíthető. 

Vizsgált terület 
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Magyarországon az irányelvben definiált árvízi kockázat fogalom három területre bontható, 

úgymint töltéssel el nem látott vízfolyások menti elöntések, árvízvédelmi töltések 

tönkremenetele, vagy elégtelen méretéből, meghágásból bekövetkező elöntések, illetve 

csapadékból, a talajvíz megemelkedéséből származó elöntések okozta kockázat. 

Az irányelvben foglaltaknak megfelelően az illetékes vízügyi igazgatóságok veszélytérképeket 

állítottak össze három előfordulási valószínűségű terhelési esetre: 

− nagy valószínűségű elöntések; 

− közepes valószínűségű elöntések; 

− alacsony valószínűségű elöntések. 

Az elkészített térkép alapján Madocsa alacsony előfordulási valószínűségű területen fekszik, 

azaz az 1000 éves gyakoriságú (0,1%-os) árvízi esemény bekövetkezését jelenti. 

A fentiekkel összhangban a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet értelmében árvízvédelmi 

szempontból Madocsa enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, miután mentesített 

ártéren helyezkedik el és előírt biztonságban kiépített I. rendű védművel rendelkezik. 

 

Belvízveszély 

Az árvízveszélyhez hasonlóan az irányelvben foglaltaknak megfelelően elkészült 

Magyarország belvíz veszélyeztetettségi térképe is. A térkép alapján Madocsa település területe 

az alacsony valószínűségű belvíz elöntési területen található. 

Ezen felül az előzőekben már az előbbiekben hivatkozott a települések ár- és belvíz 

veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes 

rendelet értelmében belvíz veszélyeztetettségi szempontból Madocsa enyhén veszélyeztetett 

„C” kategóriába tartozik. 

 

6. Országhatáron átterjedő környezeti hatások 

A vizsgált területen tervezett bányászati tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő 

környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26.-án, Espooban aláírt és a 148/1999. 

(X. 13.) Kormányrendelettel kihirdetett egyezmény (Espoo-i egyezmény) I. számú 

függelékében felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé, így nem esik a rendelet 12. § 

(1) bekezdésének hatálya alá. Mindezen túl, tekintettel a létesítmény, hatásterület és az 

országhatár közötti jelentős távolságra, országhatáron átnyúló hatásokkal nem kell számolni a 

tervezett bányászati tevékenység vonatkozásában. Mindezek alapján nemzetközi környezetvé-

delmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
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7. Környezetvédelmi intézkedések 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

Javasolt kedvezőtlen időjárási körülmények között a bányatelek burkolatlan közlekedési 

útjainak folyamatos nedvesítéséről gondoskodni. 

 

Talajvédelmi szempontból 

A humusz letermelését megelőzően a talajvédelmi hatóságra be kell nyújtani a termőföld 

végleges más célú hasznosítási engedélye iránti kérelmet, valamint a humuszmentési 

talajvédelmi tervet. A lefedés csak ezek elfogadását követően végezhető el. 

 

Felszín alatti víz védelmi szempontból 

A tervezett tevékenység felszín alatti vizek mennyiségi viszonyaira gyakorolt hatásainak 

nyomon követésére 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszer létesítését javasoljuk. A 

figyelőkutak tervezett elhelyezkedését a 7. melléklet helyszínrajza mutatja be. 

A kutak tervezett adatai: 

56. táblázat. Tervezett monitoring kutak adatai 

Kút jele EOV Y EOV X Talpmélység (m tereptől) Szűrőzés (m–m) 

MBM-1 645 348,5 148 966,9 12 4–11 

MBM-2 646 079,8 150 916,2 12 4–11 

Javasolt a kutak vízszintmérését a létesítési fázistól kezdődően negyedévente regisztrálni. 

Akkreditált mintavételt évente 1 alkalommal javasolt végezni, a vett vízmintákból az általános 

vízkémiai paraméterek, illetve a bányatelek területén létesül MBM-1 jelű kút vizéből a TPH 

vizsgálata javasolt. 

A környezeti káresemények megelőzése céljából javasolt intézkedések: 

– A munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a biztonsági szabályok szigorú 

betartásával, a bányaudvar erre a célra kialakított részén, kármentő tálca használatával 

kell végezni. 

– A munkagépek javítását, karbantartását szakszervízben kell végezni. A bánya területén 

kizárólag megfelelő műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek alkalmazása 

engedélyezhető. 

– Amennyiben esetleg üzem- vagy kenőanyag csepegést észlelnek, a hiba kijavításáig 

megfelelő védelmet (pl. csepegést felfogó tálca) kell alkalmazni. 

– Az esetleges havária során kialakuló környezeti károsodás elhárítása céljából megfelelő 

eszközöket, anyagokat (pl. felitató anyagok) kell rendszeresíteni és tárolni a telep-

helyen.  

– Az esetlegesen, nem üzemszerűen keletkező veszélyes hulladék rövid idejű, átmeneti 

tárolására zárható fedelű fémhordót kell készenlétben tartani. 
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– Havária bekövetkezésekor a kárelhárítást a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni és 

azzal egyidőben értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és 

vízügyi hatóságot. 

– A bányászati tevékenység során keletkező tóba csak szennyezésmentes meddő anyag 

kerülhet visszatöltése. 

– A bányatelken és a közlekedésre használt területeken a pangó vizek kialakulását 

folyamatos gondozással meg kell akadályozni. 

A kárelhárítás részletes szabályainak kidolgozására javasolt a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

6.§ (4) bekezdése alapján a bányavállalkozó részére az üzemi kárelhárítási terv készítésére 

vonatkozó kötelezettség előírása az üzemeltető részére. 

 

Természetvédelmi szempontból 

Javasolt a létesítési forgalom számára a Natura 2000 területen való áthaladáskor a gépjárművek 

parkolásának és az anyagtárolásnak a tilalmát előírni, a Natura 2000 területen csak az áthaladás 

engedélyezhető. A jelentős zavarással járó műveleteket tilalmi időn kívül kell elvégezni. 

A helyi védett értékek bemutathatóságának és védelmének biztosítására a bányatelek 

körbekerítése során, továbbá a bánya létesítése és üzemeltetése során egyaránt figyelmet kell 

fordítani. 

A felső termőréteget (humuszt) lehetőség szerint a termelést csak minimális mértékben 

megelőzve kell elvégezni. A letermelt humuszt az előírásoknak megfelelően külön kell 

deponálni, bányatóba visszatölteni magas szervesanyag-tartalma miatt tilos. A komplex tervek 

kidolgozása során meg kell tervezni a humusz felhasználását, a helyben nem hasznosítható 

részt, amennyiben lehetséges, értékesíteni kell. A nem termő talaj (meddő) egy részéből a 

bányató körüli kötelező védősáncot kell kialakítani, a többit deponálják. A talaj tehát az esetek 

döntő többségében a helyszínen ugyancsak irreverzibilis kárt szenved, kárenyhítésnek 

tekinthető, ha a termőréteget máshol termőrétegként tudjuk hasznosítani. 

A letermelt meddőréteg hasznosítása elvileg nem kizárt, a gyakorlatban azonban a bányák 

területén meddőhányókban marad vissza, s így további területeket von ki a korábbi művelési 

ágból. Itt kárenyhítést jelent, ha a meddőhányókat az egyéb szempontokat is figyelembe vevő 

legnagyobb magasságig emeljük, s lerakás előtt a termőtalajt a meddőhányó leendő területéről 

kitermeljük és hasznosítjuk. Másik lehetőség a meddő szigorú feltételek melletti visszatöltése 

a bányatóba. A legfontosabb feltételek: ne tartalmazzon szerves anyagot, a visszatöltés ne 

módosítson jelentősen a talajvíz áramlási viszonyokon, a visszatöltés ne kössön le 

ásványvagyont. A visszatöltés során a legmagasabb vízállás feletti szakaszon visszatölthető a 

humusz is, s így a hasznosítása részben megoldódik. A bányatelken belüli gyengébb minőségű 

szakaszokon tervszerűen lehet félszigeteket, szigeteket kialakítani, amelyek a hullámzás 

csökkentésével a termelést is segítik, de a tó esztétikai értékét is emelik, élővilágát színesítik. 
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8. Egyéb adatok 

A hatástanulmányban bemutatott hatótényezőket, hatásfolyamatokat az alábbi táblázatban 

összegezzük. 

57. táblázat. Környezti hatások összefoglaló mátrixa 

Környezeti elem Fázisok 
Hatótényezők, 

közvetlen hatás 

Hatásfolyamat, 

közvetett hatás 
Hatásterület 

Levegő 

létesítés 

gépjárművek kibocsá-

tásai, burkolatlan úton 

való közlekedés, építési-

szerelési munkák 

kibocsátott 

szennyezőanyagok 

terjedése 

Bánya: a telekhatár + 70 m sáv 

Kikötő: 200 m sugarú kör 

üzemelés 

gépjárművek kibocsá-

tásai, burkolatlan úton 

való közlekedés, anyag-

manipuláció, kiporzás, 

külső szállítás 

kibocsátott 

szennyezőanyagok 

terjedése 

Bánya: telekhatár + 480 m sáv 

Kikötő: 640 m sugarú kör 

felhagyás 

gépjárművek kibocsá-

tásai, burkolatlan úton 

való közlekedés, bontási 

munkák 

kibocsátott 

szennyezőanyagok 

terjedése 

bányatelken belül 

Vizek 

létesítés 
lefolyási tényezők 

megváltozása 

csapadékvíz 

elvezetése 
bányatelken belül 

üzemelés 

lefolyási tényezők meg-

változása, gépjárművek 

mozgása, vízelvonás 

hatása 

csapadékvíz 

elvezetése, havária 

esetén szennyezés 

bányatelken belül, párolgás 

okozta talajvízszint csökkenés 

hatásterülete: 500-1500 m 

felhagyás terület rekultivációja — bányatelek területe 

Talaj 

létesítés 
művelési terület 

előkészítése 

humuszréteg külön 

kezelése 
bányatelek területe 

üzemelés 
meddő és kavics 

kitermelése 

eredeti földtani 

rétegek megszűnése 
bányatelek területe 

felhagyás 
meddőanyag 

visszahelyezése 

földtani rétegek 

rekultivációja 
bányatelek területe 

Hulladék 

létesítés hulladékok keletkezése hulladékok kezelése bányatelek területe 

üzemelés hulladékok keletkezése hulladékok kezelése bányatelek területe 

felhagyás hulladékok keletkezése hulladékok kezelése bányatelek területe 

Zaj 

létesítés 
bányászati gépek 

berendezések zajhatása 
zajterhelés 

bányatelek telekhatárain nem 

nyúlik túl 

üzemelés 

bányászati gépek és 

szállító járművek 

zajhatása 

zajterhelés 

Bánya: a művelési területtől szá-

mított 525–1125 m távolságban 

lévő pontokkal kijelölt görbe 

Szalag: 141 m-es sáv 

Kikötő: 240 m sugarú kör 

Szállítás: közvetett hatásterület 

nem alakul ki 
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Környezeti elem Fázisok 
Hatótényezők, 

közvetlen hatás 

Hatásfolyamat, 

közvetett hatás 
Hatásterület 

felhagyás 
rekultivációt végző 

berendezések zajhatása 
zajterhelés 

bányatelek telekhatárán nem 

nyúlik túl 

Élővilág 

létesítés 
művelési terület 

előkészítése 

élőhelyek 

átalakulása 

Bánya: védőpillérrel lehatárolható 

tevékenységi terület 

Szalag: létesítmény területe 

Kikötő: létesítmény területe 

üzemelés 

bányászati gépek 

kibocsátásai, zajhatása, 

vízszint változás 

élőhelyek 

megszűnése, 

uszályok mozgása 

Bánya: védőpillérrel lehatárolható 

tevékenységi terület 

Szalag: létesítmény területe 

Kikötő: a létesítmény körül 25 m-

es sávval lehatárolható terület 

felhagyás rekultiváció élőhely megjelenése 
azonos a létesítéskori 

hatásterülettel 

 

9. Közérthető összefoglaló 

A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) „Madocsa I. – átmeneti törmelékes 

nyersanyagok” védnév alatt bányatelek megállapítását kérelmezte. A tervezett bányászati 

tevékenységgel érintett összterület 138 hektár 9932 m2 nagyságú, tehát meghaladja a 314/2005. 

(XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 10.a) pontjában szereplő 25 hektáros küszöb-

értéket. A bányatelek létesítése ezért környezetvédelmi engedély kiadásához kötött. A környe-

zetvédelmi engedély környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása alapján adható ki, melyet 

kérelmezőnek környezeti hatástanulmány hatósági benyújtásával kell kezdeményeznie. Jelen 

dokumentáció erre a munkafázisra vonatkozik. Kidolgozása során a biztonság javára történő 

közelítést alkalmazva, a legközelebbi lakóterületre legkedvezőtlenebb hatásokkal járó 

bányaüzemi elrendezést vizsgáltuk a jogszabályi előírások teljesülése szempontjából. A lakott 

területre gyakorolt tényleges hatás a számított terheléstől várhatóan jelentősen elmarad majd. 

 

Tervezett bányászati technológia 

A bányászati technológia külszíni művelést, és a kitermelt természetes szemeloszlású kavicsos 

homok vízi úton történő kiszállítását foglalja magába. A kitermelés, és általában véve a 

bányatelek területén tervezett tevékenységek is a bánya védőpillérjén belüli területre korláto-

zódnak. A védőpillér a telekhatártól 10 m távolságban húzódik, de magába foglalja a helyi 

természetvédelmi oltalom alá vont területek védelméhez és bemutathatóságához szükséges 

területeket is, melyeket tehát a kitermelés nem fog érinteni. A vízi úton történő kiszállítás 

támogatása céljából a bányától délre a Dunán uszálykikötő, valamint a kikötőt a bányával 

összekötő elektromos meghajtású távolsági szállítószalag létesülne.  

  



Környezeti hatástanulmány         MADOCSA I. bányatelek létesítése 

MECSEKÉRC Zrt.                     Munkaszám: 29-89/2022       oldalszám: 102/107 

 

 

A tervezett bányászati tevékenység elemei, folyamatai: 

− munkaterület előkészítése (letakarítás): növényzet irtása, majd a ~30 cm vastagságú 

humuszréteg letermelése és mentése (humusz depókba halmozása a tájrendezés során 

történő felhasználásig); 

− haszonanyag kitermelése (jövesztés): két fázisban képzeli el a bányavállalkozó: 

o első lépésben a kitermelést kanalas kotrógéppel kezdik meg, miközben a 

kitermelt haszonanyagot a belső szállításra rendszeresített tehergépjárművekkel 

szállítják átmeneti kavicsdepóra. Ezt a száraz eljárással történő jövesztést a 

talajvíz szintjét elérve, majd a kitermeléssel lefelé haladva a kanalas kotrógéppel 

biztonságosan kitermelhető mélységig folytatják; 

o a keletkező bányatóra a kitermelés második lépésében elektromos meghajtású 

úszó kotró berendezést telepítenek, és a továbbiakban a kitermelést ezzel végzik 

szükség szerint több lépcsőben (a kotrást követően utánkotrást is alkalmazva). 

A kitermelt haszonanyagot elektromos meghajtású mobil szállítószalag rendszer 

szállítja az átmeneti kavicsdepóra; 

− haszonanyag átmeneti depózása, raktározása: szerepe a kitermelt haszonanyag 

átmeneti, kiszállításig történő tárolása, valamint a víznívó alól kitermelt haszonanyag 

víztartalmának gravitációs úton való elszivárgásáig (passzív víztelenítés) szükséges 2–

3 napos tárolási idő biztosítása; 

− kiszállítás: a víztelenített haszonanyagot a bányától délre létesülő uszálykikötőbe 

távolsági szállítószalag továbbítja. A szalag bedöntőgaratjának táplálását dózer végzi; 

− tájrendezés, rekultiváció: a területen tervezett bányaművelés végállapota megfelelően 

rézsűzött és a természeteshez közeli medervonalú, növényesített bányató. A rekultivá-

ciós munkálatok ennek kialakítását célozzák. 

 

Anyagszállítás 

A bánya készletdepóján tárolt, víztelenített termék uszálykikötőig történő továbbítása céljából 

elektromos meghajtású távolsági szállítószalag telepítése tervezett. Ezzel a kiszállítások során 

nem lenne szükség tehergépjárművek igénybevételére, burkolatlan földutakon való közlekedés-

re. A kb. 1600 m hosszú szalag működése automatikus, állandó kezelői felügyeletet nem 

igényel, vezérlése a bányából történne távirányítással, vagy telefon értesítéssel. Vagyon-

védelmét nappal dolgozói felügyelet, éjjel a bányatelekkel összevont őrzés szolgálja. 

 

Uszálykikötő 

A tervezett uszályikötő a Duna folyam 1543,1 fkm jobb parti szelvényében létesülne. A kikötő 

helyének a rendelkezésre álló alternatívák közüli kiválasztása, valamint a kikötőhely infrastruk-

túrájának tervezése során a fő szempont a természeti értékek (Natura 2000 terület) minél kisebb 

mértékű érintettségének biztosítása volt. A tervezett létesítmény ezért egy egyszerű úszóműves 

rakodóhely, amelynek üzemeltetése során az uszályok a kikötői úszóműhöz kötnek ki, és a 

behordó szalagon beérkező homokos kavicsot töltőcsővel rakodják be az uszályokba.  



Környezeti hatástanulmány         MADOCSA I. bányatelek létesítése 

MECSEKÉRC Zrt.                     Munkaszám: 29-89/2022       oldalszám: 103/107 

 

 

 

Kiegészítő tevékenységek 

A kiegészítő tevékenységek között szerepel az iroda- és szociális konténer üzemeltetése. 

Térvilágítást a területre nem terveznek, üzemeltetés csak a nappali időszakban lesz. A dolgozók 

ivóvízzel való ellátását palackos ivóvízzel tervezik. A mosdóvíz biztosítására fúrt talajvizes kút 

létesül. A keletkező szociális szennyvíz tárolására a szociális konténer saját, zárt tartállyal fog 

rendelkezni. A tartályból a szennyvíz szippantást követően, tengelyen kerül elszállításra. A 

konténer irodák fűtését elektromos hősugárzóval ill. hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéssel 

tervezik. A munkagépek üzemanyag-ellátásaát ADR-es 1 m3-es mobil (terepjáró platón elhe-

lyezett) üzemanyag tartállyal tervezik biztosítani. Üzemanyag kút létesítése a bánya területén 

nem tervezett. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak a bányaudvar területén, 

megfelelő műszaki védelem (kármentő tálca feletti munka) mellett lesz engedélyezett. A 

bányaüzemi gépek, berendezések javítását külső telephelyen alvállalkozó bevonásával végzik 

majd el. A szalagrendszer karbantartásához használt elhasználódott zsírzópatronok, olajos 

rongy, stb. hulladék tárolására veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és 

üzemeltetése tervezett az irodakonténer elkülönített részében. A hulladék elszállíttatása 

félévenkénti gyakorisággal fog történni, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/kezelő szervezet 

bevonásával. A szociális hulladékhoz hasonló hulladékot elkülönített gyűjtik, elszállítása 

céljából a helyi hulladékos szolgáltatóval szerződéskötés tervezett. A létesítmény vagyonvé-

delmét 24 órás őrzéssel tervezik.  

 

A tervezett bányászati tevékenység egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásai 

Levegőtisztaság-védelem 

A létesítmények levegőtisztaság-védelmi hatásait kutatva végigtekintettük a bánya, a távolsági 

szalag és a kikötő létesítéséhez, működéséhez tartozó jellemző üzemállapotokat, meghatároztuk 

szakirodalmi adatok segítségével a telephelyen belüli és a kapcsolódó szállítási tevékenysé-

gekből származó légszennyező anyag kibocsátásokat. A vizsgálatok során az ún. diffúz jellegű 

porkibocsátást is értékeltük. E körben tüntettük fel a belső közlekedési utakat, a különböző 

anyagmanipulációk kiporzásait. A számítások szerint a bányaterületen belüli száraz kitermelési 

fázisban a teherszállító járművek kerekei által felvert por okoz jelentősebb porkibocsátást. 

Kisebb diffúz kibocsátásokhoz vezet az anyag mozgatása során keletkező kiporzás. 

A kibocsátási adatok ismeretében modelleztük a tevékenységből és a kapcsolódó telephelyen 

kívüli járulékos tevékenységekből származó hatások nagyságát. A légszennyező anyagok 

légköri terjedési adatainak ismeretében meghatároztuk a tevékenység közvetlen és közvetett 

hatásterületét. A közvetlen hatásterület nagyságát és kiterjedését tekintve az üzemelési fázisnak 

van jelentősebb hatása a levegőminőségre, a bánya és a kikötő létesítési fázisában kisebb 

hatásterület jelentkezik. A tevékenységhez kapcsolódó külső, telephelyen kívül jelentkező 

közúti közlekedés közvetett hatásterületének tekinthető, a hatásterület a vizsgált utak felülete.  

A vizsgálati terület becsült alap légszennyezettségének ismeretében igazolást nyert az, hogy a 

bánya tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása abban az esetben nem jelentős, ha a 
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diffúz porkibocsátást műszaki intézkedésekkel csökkentik, a levegővédelmi követelmények a 

bánya működése során teljesíthetők. A tevékenységből származó levegőtisztaság-védelmi 

szempontú hatások tekintetében várhatóan a kikötő működése eredményezi majd a legnagyobb 

hatást és hatásterületet.  

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 25. § hatálya alá tartozó bejelentés köteles 

légszennyező pontforrás kialakítása nem tervezett a telephelyen.  

A kormányrendelet 26. § (3) bekezdése rendelkezik az engedély köteles diffúz forrásokról. A 

bánya, mint diffúz forrás engedélyeztetése az I. fokú zöldhatóság döntési kompetenciája. 

 

Talajvédelem, földtani közeg védelme 

A tervezett bányászati tevékenység első lépésében a humuszréteg letermelésre és elkülönített 

deponálásra kerül, a jogszabályban előírt engedélyek beszerzését (humuszmentési talajvédelmi 

tervet elfogadó határozat) követően. Ezt követően a fedő meddőréteg is letermelésre és külön 

deponálásra kerül. A humuszdepókban és a meddő depókban tárolt anyagot a tájrendezés során 

használják majd fel. 

A termelési tevékenység a fedőrétegtől megfosztott csupasz haszonanyag felszín lefelé haladó 

kitermelésével történne, így a területen található törmelékes nyersanyagok eltávolítása révén 

gyakorol a földtani közeg állapotára hatást.  

A tervezett bányaüzem területén üzemeltetett munkagépek esetleges – havária eseményhez 

köthető – meghibásodása a talaj illetve földtani közeg szennyeződésének kockázatával jár.  

Az áramellátás, a távolsági szállítószalag és a kikötő létesítése során hasonló, havária jellegű 

talajszennyeződési kockázat jelentkezik. Ezen kívül a létesítési fázis kismértékű beavatkozást 

jelent az alapozás céljából kialakítandó furatok, és az abban elhelyezett vasbeton szerkezetek 

kivitelezése révén. Az áramellátó rendszer, a szállítószalag és a kikötő üzemeltetése a talaj 

állapotát érdemben már nem befolyásolja. 

 

Felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A tervezett bányaüzem felszíni és felszín alatti vizek állapotát befolyásoló hatótényezői a 

következők. 

– a területen, a területre eső csapadékvizek lefolyási viszonyai megváltoznak; 

– a terület beszivárgási jellemzői megváltoznak; 

– a telephelyen létesülő kúttal kitermelt vízzel a felszín alatti vízkészletek csökkennek; 

– a felszín alatti víz megjelenik a felszínen, és párolgása révén depresszió alakul ki; 

– a különböző munkafázisokat végző gépek meghibásodásából – havária esetén – 

szennyezőanyagok juthatnak a felszín alatti vízbe. 

A tervezett áramellátó rendszer, távolsági szalag és uszálykikötő üzemeltetése a felszín alatti 

vizek állapotára érdemi hatást nem gyakorol. Az uszályikötő üzemeltetési időszakában az 

anyagszállítást végző hajók meghibásodásából – havária esetén – szennyezőanyagok juthatnak 

a felszíni vízbe.  
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Az ismertetett hatótényezőket végigtekintve vízvédelmi szempontból egyértelműen a kavics-

kitermeléssel kialakuló talajvizes bányató depressziós hatása a tervezett tevékenység döntő 

aspektusa. A területre vonatkozó éghajlati adatok alapján sor került a terület alapállapotban 

jellemző párolgásának, valamint a bányató létesítésével, a szabad vízfelszínen végbemenő 

párolgásból adódó párolgási többletnek a számszerűsítésére. A párolgásból levezethető 

depresszió mértékét számító, 2018-ban készült vízföldtani modell nyert eredmények a jelen 

hatástanulmány szempontjából is érvényesnek tekinthetők. A modellszámítás eredményei 

szerint a bányató kialakulását követően annak vízszintje az alapállapotban jellemző mértékadó 

talajvízszintnél átlagosan 18 cm-rel lesz alacsonyabb, a kialakuló depresszió távolhatása pedig 

a bányatelek 500–1500 m-es környezetében fog jelentkezni.  

Az eredményeket a Duna hidrodinamikai hatásterületére vonatkozó, a Paks II. hatástanulmány 

során nyert adatokhoz hasonlítva elmondható, hogy a bánya okozta vízszintváltozás a Duna 

jobb partján elhelyezkedő védendő ökológiai hatásviselőknél elhanyagolható mértékű, a Duna 

vízjárása által indukált szélsőséges talajvízszint ingadozásokkal érintett területen az 

alapállapothoz képest érzékelhető változást nem fog okozni. A környező távlati ivóvízbázisok 

vízkivételi pontjaira a bánya hatást nem fog gyakorolni, vízkészletet tőlük nem von el. A 

bányatelek az árvízvédelmi töltés állékonyságára nincsen hatással, töltéstől való távolsága a 

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben előírt 110 m-es védőtávolságnál nagyobb. A bánya 

tervezett infrastruktúrája elegendő ahhoz, hogy a talaj, felszín alatti víz szennyeződése 

elkerülhető legyen. Az esetleges havária események környezetterhelése megfelelő kárelhárítási 

tervezéssel minimalizálható. 

 

Hulladékok káros hatása elleni védelem 

A tervezett tevékenység üzemszerű körülmények között minimális mennyiségű hulladék 

keletkezésével jár. A bányaművelés során letermelésre kerülő meddőanyag nem tartozik a 

Hulladék Törvény hatálya alá. A keletkező bányászati hulladékok további felhasználásáról a 

bánya Műszaki Üzemi Terve fog rendelkezni.  

A tervezett bányai tevékenység során nem bányászati jellegű hulladékok keletkezésével a 

következő tevékenységekhez, technológiákhoz kapcsolódóan számítunk: 

– bányászati, anyagszállítási technológia – fenntartási és karbantartási tevékenység; 

– iroda, szociális konténer üzemeltetése; 

– bontási tevékenységek (jellemzően a tevékenység lezárásakor). 

A keletkező hulladékáramok megfelelő kezelő, hasznosító ártalmatlanító részére történő 

eljuttatásának céljából a bányába tervezett infrastruktúra megfelelő, a hulladékgazdálkodás 

üzemszerű körülmények között káros környezeti hatással nem fog járni. 
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Zajvédelem 

A tervezett tevékenység zajterhelésének vizsgálata céljából a területen elsőként méréssel sor 

került a háttérterhelés (alapállapot környezeti zajterhelése) vizsgálatára. Ezt követően a 

létesítési, üzemeltetési, és felhagyási fázis zajforrásainak azonosítása, zajkibocsátásuk 

számszerűsítésére került sor. Számítottuk a tervezett tevékenység különböző fázisaiban 

zajvédelmi szempontból releváns munkafolyamatok környező védendő lakóingatlanokra 

gyakorolt hatását: 

– mobil és távolsági szalag építése (daruzás, szerelés, közlekedés); 

– kikötő vasbeton cölöpalap építés hatása (építés, közlekedés); 

– száraz szinti jövesztés (kitermelés I. fázis) hatása (jövesztés, belső közlekedés); 

– nedves szinti jövesztés (kitermelés II. fázisa) hatása (jövesztés, belső közlekedés); 

– uszály rakodás. 

Végül megtörtént a közúti közlekedés (telepítéshez kapcsolódó szállítások) hatásának 

számítása az 5111. j. út mentén. A számítási eredmények szerint a jelentősebb zajterhelést az 

üzemeltetési fázis okozza, de az ennek esetére számított hatásterület lakóépületek, védett 

területek vonalát nem éri el. Közvetett hatásterület a létesítési fázis közúti szállítási teljesítmény 

növekedéséhez kapcsolódóan nem alakul ki. 

 

Élővilág-védelem, tájvédelem 

A tervezett tevékenységen belül az uszálykikötő, valamint a szállítószalag végszakasza érint 

kis mértékben az Országos Ökológiai Hálózatba tartozó ökológiai folyosót, illetve Natura 2000 

területet (Tolnai-Duna, HUDD20023). A bányatelek emellett helyi jelentőségű védett 

természeti területeket is érint: 

– Malomrévi nyárfák (Populus), 2 db; 

– Papkert (Vadgesztenyefák), 3 db. 

A Malomrévi kocsányos tölgy helyi jelentőségű védett természeti terület a bányatelek 

délnyugati sarkának közelében, a tervezett bányatelken kívül, a Madocsára vezető földes út déli 

oldalán helyezkedik el. 

A hatástanulmány kidolgozásához kapcsolódóan megtörtént a tervezett bányatelekkel, 

szállítószalaggal és kikötővel érintett területek élővilágának részletes felmérése. A Natura 2000 

terület érintettsége okán Natura 2000 hatásbecslés elvégzésére is sor került.  

A létesítési fázis hatásai között a szállítószalag és a kikötő létesítése kapcsán minimális 

fakivágás várható, elméletileg az úszómű kiépítéséhez kotrás nem szükséges. A bányatelek 

területén tervezett tevékenység az érintett helyi védett értékek megőrzését tűzte ki célul. Az 

üzemeltetési időszakban létrejövő tó párolgási vesztesége kisebb mértékben befolyásolja a 

térség talajvízszintjét, mint a Duna mindenkori vízjárása. A szállítószalag és a kikötő 

üzemeltetése a természeti értékekre és területre érdemi zavarással nem jár. 

A bányászat nyomán megjelnő bányatavak végleges tájképi és tájhasználati változást okoznak, 

ezek tájképi megítélése azonban elsősorban az elvégzett tájrenddezés szakszerűségén múlik. 
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Ezért fontos a partszegélyek megfelelő rendezése, célszerű a rézsűtetők fásítása a tájképi hatás 

kedvezőbbé tételére. 

 

Klimatikus hatások 

A hazai publikációk döntő többsége a globális felmelegedést Magyarország térségére várhatóan 

az átlaghőmérséklet emelkedésével, valamint a csökkenő, és egyben változó eloszlású csapa-

dékmennyiségekkel jellemzi, bár e hatások várható mértékét illetőleg megoszlanak a 

vélemények. E kontextusban vizsgáltuk a tervezett tevékenység klimatikus hatásokra való 

érzékenységét, kitettségét, és a lehetséges hatásokat, a Miniszerelnökség által kiadott 

klímakockázati útmutatót alapul véve. Magas kitettségűnek volt értékelhető a projekt a 

vízkészletek csökkenéséből adódó változásoknak. A hőhullámok gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése, a vízkészletek csökkenése a tervezett tevékenységet azonban csak 

hosszútávon befolyásolhatja, így az ezekre való felkészülés időben jobban tervezhető, és az 

alkalmazkodás hatékonysági mutatói is jók. 

 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások 

A vizsgált területen tervezett bányászati tevékenység országhatáron átterjedő hatásokat nem 

okoz. 

 

Tervezett környezetvédelmi intézkedések 

Azonosítottuk azokat az intézkedéseket, amelyek mellett a tevékenység környezeti hatásai 

minimalizálhatók illetőleg nyomonkövethetők. A legfontosabbak: 

– a bányatelek burkolatlan útjainak folyamatos nedvesítése kedvezőtlen időjárási körül-

mények között; 

– 2 db figyelőkútból álló monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése; 

– üzemi kárelhárítási terv készítése a bányára és kapcsolódó létesítményeire; 

– a létesítési forgalom számára a Natura 2000 területeken való áthaladáskor a parkolás és 

anyagtárolás tilalmának előírása; 

– az élővilág jelentős zavarásával járó műveletek tilalmi időn kívüli végzése; 

– a humusz és az ez alatti meddőréteg védelmére és hasznosítására vonatkozó javaslatok 

betartása. 

A javasolt környezetvédelmi intézkedések betartása mellett a bányatelek fektetés, a bánya és a 

kapcsolódó létesítmények létesítése, üzemeltetése és felhagyása jogszabályi előírásba nem 

ütközik. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  SZ. MELLÉKLET 
 

Átnézetes helyszínrajz 
 



BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Átnézetes helyszínrajz
(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.03

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 30 000

É
M01

Madocsa

HartaTervezett bányatelek

Te
rv

ez
et

t s
zá

llít
ós

za
la

g

Tervezett kikötő



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  SZ. MELLÉKLET 
 

Részletes helyszínrajzok 
 

2.A: Részletes helyszínrajz létesítményjegyzékkel 

2.B: Hidroizohipszás térkép 

2.C: Zajvizsgálati pontok elhelyezkedése 

 
 
 



34-1438
081

080/19080/20
080/21

080/22080/23

080/8

080/13080/14080/15

080/9
080/10080/11080/12

080/16080/17
080/18

080/7

075

063
061

064

060/3
060/1

060/10

060/11

091/6

091/7091/8

ab
b

a

b

közút

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz
Sz

Sz
Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Egyéb belterület

Sz

Sz

ud

Sz

Sz

Sz Sz

Sz

ud

Sz

kik
öt
ő

Gy

0149

0144/33

0144/18

0144/34

0142/14

0140/26

0140/76

014
1/2

0140/77

0140/27

0140/74

0140/71
0140/73

0140/75

014
8/
4

0148/10

014
7/1

0148/3

0140/72

0142/13

0144/17

012
2

0140/68

0140/70

0140/69

0140/63
0140/64

0140/650140/66
0140/67 0150

0142/10

014
2/
18

0142/16

0142/15

014
0/7

9

014
0/7

8

082
/1

082
/2

060/7080/4

080/3

080/5080/6

044/39

060/6060/5060/4

06
0/
9

Sz

kö
zú
t

Ft

Sz
Sz

Gy

Sz

Sz

Du
na
 -
 f
oly

am

Sz

Sz 5

06
7/
3

Megközelítési útvonal

0140/60

0140/62

0140/61

0142/7

0142/9

0142/8

0140/58
0140/591543

Szervizút

Távolsági szalag

fő szakasz

Uszály max 1000 t

Úszómű

Távolsági szalag
végszakasz

Átadó/szalagfordító

Átadó/szalagfordító
Terv

eze
tt 

bejá
rat (2

.)

35-1412

35-1061/1b

35-1061/1a

044/48

044/45

044/47044/46
044/7

044/4

044/3

044/5

044/6

044/2

044/12044/11
044/10

05
7

05
8

06
0/

8

041/4

041/2

044/9

044/13

044/14

044/8

044/15

041/3

041/6

041/5

041/7

041/11

041/12 041/8

041/9

044/27

044/28

044/32

044/26

044/31

044/35

044/25

044/17

044/18
044/16

044/21

044/22044/20
044/24044/23044/19

012/6

012/2

012/12

01
2/

10

012/7

05/34

05/31

05/33
05/32

05/30

05/35

05/36

05/37

05/47

05/46

05/44

05/45

05/42

05/41

05/38

05/39
05/40

01
2/

4

05/43

05/48

05/49

044/38

044/77

044/33

044/36

044/34

044/37 044/54

044/30044/29

044/51

044/53

044/52

055

044/57

044/61

044/62

05/22
05/21
05/20

05/28

05/26

05/29

05/25

05/24
05/23

05/27

05/13
05/12

05/10

05/11

05/19
05/18
05/17

05/14

05/15
05/16

082
/24

082
/23

082
/19

082
/18

082
/17

082
/21

082
/20

082
/22

082
/16
082

/15

082
/14

082
/13

082/11

085/5

05/50

082
/12

080/1080/2

05/8

05/9
05/2

044/41

044/42
044/43

044/44

041/15

041/14
043/2

012/3

041/1

041/13

a

c

b

b

b
c

a

a

b

b

a

Sz

Sz

Sz

Sz

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy
Gy

Gy

ud

Sz

Sz

Sz

L

ud

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Gy

Gy

Sz

Sz

Sz

Gy

Gy

Gy

Sz

Sz

Sz

Gy

Gy

Gy
Gy

Gy

Gy

Gy

Gy Sz

Gy

Gy
Gy

Gy

Sz

Sz

Sz

közút

L

L

Sz kö
zú

t

Sz

L

L

L

L

L

L

L

L

közút

L

L

kö
zú

t

Sz

L

Sz

L

E

Gy

GyGy

Gy
Gy

Gy

Gy

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Gy

ud

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

L
L

Sz

Sz

Sz

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Sz

közút

L

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz Sz

Sz

Sz
Sz

közút

L

Sz

L

L

út

L

vízmű L

Sz

Sz

Sz

Sz

L Sz

L

közút

Sz

Sz

Sz

Sz

út
út

út
út

út
út

út

út
út

út
út

út
út

út
út

út
út

út

Sz 6
Sz 5

Sz 6

Sz 4

Alsó nyilas

L

GyGy 4

L 1

044/40

044/56

044/50

tö
lté

s

út
tö
lté

s
tö
lté

s

044/55

Sz
044/49

039

02
5/
12

L

05
0

út

tö
lté

s

1

9

4

BÁ
CS

-K
IS
KU

N 
ME

GY
E

DU
NA

PA
TA

J

044/79

044/78

044/63

Sz

partvédőmű

0140/36

0140/42

0140/46

0140/45

0140/44

0140/470140/48

0140/370140/38
0140/390140/400140/41

0140/43

0142/6

01
42

/5

0140/14

0140/500140/51

0140/18
0140/19

0140/200140/21

0140/560140/57

0140/53

0140/49

0140/52

0140/55

0140/54

TO
LN

A 
ME

GY
E

MA
DO

CS
A

06
7/
3

1544

út
tö
lté

s
tö
lté

s

Sz

Te
rve

zet
t

bán
yaMűvelt terület

Távolsági szalag
bedöntő bunkere

Bá
ny

at
ó 
(1.
 é
v)

Malomrévi kocsányos
tölgy TVT

Malomrévi nyárfák
TVT

Tervezett bejárat (1.)

Szlavón tölgyes
 TVT

250 m

Kotróhajó

Mobil szalag

Készletdepó

Iroda-, szoc.konténer

Távolsági szalag
kezdeti szakasz

szárazföldi szakasz

Mobil szalag pontonokra
szerelt szakasza

Papkert
 TVT

Kitermelés kontúrja

041/10

041/18041/17

019/6

019/11

019/12
019/13

019/16

019/10
019/9

019/8
019/7

019/18

019/15
019/17

019/14

041/30

019/4

019/5

019/21

019/20

019/19

019/23

019/22

019/30

019/32
019/31

019/27

019/29

019/25

019/26

019/24

019/28

041/29

041/28041/27

041/23

041/21

041/26

041/22
041/25

041/19 044/76

044/65

019/46
019/48

019/50

019/57

019/54

019/56

019/51

019/52

03
8

037/18

037/20
037/19

037/17

037/21

019/58
037/24

037/23

037/22

037/26

037/25

037/15

037/13

037/16

037/12037/14

Sz

Sz
Sz

Sz
Sz

Sz
Sz
Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

SzSz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

kö
zú

t

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

E-6/2004

E-13/2005

E-14/2003

E-22/2006

041/24

019/55 037/5

019/4

35-1430

019/3

Sz
közút

019/3

027/3
028

037/3

037/7

037/4
037/6

037/11
037/10

037/8
037/9

közút töltés

Sz

LSz

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

044/59
044/58

044/80

044/60

044/71

044/73

040

044/85

044/75

04
2

04
4/
70

044/74

044/82

044/83

044/84

044/81

037/32

037/33

037/30

037/29

037/28

037/31

037/27

b

a

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

L

közút

Sz

Sz

kö
zú
t

kö
zú
t

Sz

Sz

Sz

Sz
Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

Sz

tö
lté

s
tö
lté

s

Du
na
 -
 fo

lya
m

Gy
Gy

Gy 4

Gy 4

Gy 4

Gy 4

Gy 4

Dunahát

út

044/72

Sz

Sz

Gy

Gy

Gy

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Részletes helyszínrajz
a tervezett létesítmények jelölésével

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.10.14

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 10 000

É

M02A





Dunaszél u.,
hrsz. 064

312

Kender u. 26,
hrsz. 120

412

111

211

311

411

212

Dunapart
hrsz. 4014

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Zajvizsgálati pontok elhelyezkedése
(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.10.14

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 15 000

É

M02C

311
Jelmagyarázat

Zajvizsgálati pont



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SZ. MELLÉKLET 
 

Ingatlankimutatás a tervezési területről 
 



3. sz. melléklet: Ingatlankimutatás a tervezési területről
SORSZÁM HRSZ MŰVELÉSI ÁG ÖSSZES TERÜLET

ha, m2

BÁNYAI INGATLANOK
1 019/3 szántó 8,5583
2 019/4 szántó 8,9376
3 019/5 szántó 8,9286
4 019/6 szántó 3,0349
5 019/7 szántó 0,6246
6 019/8 szántó 0,5352
7 019/9 szántó 2,4089
8 019/10 szántó 1,8729
9 019/11 szántó 2,2305
10 019/12 szántó 2,2287
11 019/13 szántó 0,8924
12 019/14 szántó 0,8915
13 019/15 szántó 0,8901
14 019/16 szántó 0,8021
15 019/17 szántó 0,8007
16 019/18 szántó 2,6663
17 019/19 szántó 2,6627
18 019/20 szántó 8,8305
19 019/21 szántó 8,4238
20 019/22 szántó 3,7557
21 019/23 szántó 13,0157
22 019/24 szántó 4,3195
23 019/54 szántó községi mintatér 3,0827
24 019/56 szántó 4,7771
25 019/57 szántó 0,518
26 019/58 szántó községi mintatér 40,8015
27 037/13 szántó 0,3878
28 037/14 szántó 0,3887
29 037/15 szántó 1,6238
30 037/16 szántó 1,4355
31 037/17 szántó 4,9299
32 037/18 szántó 3,8013
33 037/19 szántó 0,9112
34 037/20 szántó 0,957
35 037/21 szántó 0,9579
36 037/22 szántó 6,2744
37 037/23 szántó 2,8272
38 037/24 szántó 2,8267
39 037/25 szántó 1,8853
40 037/26 szántó 0,9422
41 037/27 szántó 0,6535
42 037/28 szántó 1,4358
43 037/29 szántó 1,4371
44 037/30 szántó 1,2071
45 037/31 szántó 0,562
46 037/32 szántó 2,0858



3. sz. melléklet: Ingatlankimutatás a tervezési területről
SORSZÁM HRSZ MŰVELÉSI ÁG ÖSSZES TERÜLET

ha, m2

47 037/34 szántó 2,2349
48 037/35 szántó 3,1196
49 037/36 szántó 3,1685
50 038 kivett közút 0,5049
51 039 kivett közút 0,7854
52 040 kivett közút 0,2748
53 041/30 szántó 22,773
54 042 kivett közút 1,466
55 044/58 szántó 1,1
56 044/59 szántó 1,4359
57 044/60 szántó 1,0003
58 044/70 kivett közút, legelő 2,2637
59 044/71 szántó 0,9595
60 044/72 szántó 1,5077
61 044/73 szántó 0,381
62 044/74 szántó 1,4996
63 044/75 szántó 6,0257
64 044/80 szántó 2,4126
65 044/81 szántó 1,174
66 044/82 szántó 2,1159
67 044/83 szántó 1,1109
68 044/84 szántó 2,0015
69 044/85 szántó 5,7385
BÁNYAI INGATLANOK ÖSSZESEN 239,0746

SZALAG NYOMVONAL, KIKÖTŐ ÁLTAL ÉRINTETT FÖLDRÉSZLETEK
1 044/80 szántó 2,4126
2 044/79 szántó 4,0029
3 044/78 szántó 2,1068
4 044/63 szántó 2,4145
5 044/62 szántó 2,8914
6 044/61 szántó 1,9413
7 044/70 kivett közút, legelő 2,7902
8 044/57 szántó 3,0979
9 044/53 szántó 2,0065
10 044/52 szántó 1,5041
11 044/56 szántó 1,1533
12 025/12 kivett töltés 19,3527
13 050 legelő 0,0385
14 067/3 kivett Duna-folyam 316,5565
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1 Előzmények 

 

A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) a bányahatósági nyilvántartásban 

„Madocsa-Kelet — homok, lösz, kőzetliszt” néven szereplő kutatási területen nyersanyagkutatást 

folytatott le. A kutatási eredmények alapján készült készletszámítást mellékelve a Kft. 2020. 

októberében „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnév alatt bányatelek 

megállapítását kérelmezte a Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályától (Bányafelügyelet). 

A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítási eljárást a területi környezetvédelmi hatóságnál 

lefolytatandó környezeti hatásvizsgálati eljárás véglegessé vált döntéssel való lezárásáig 

felfüggesztette. 

A kutatási jelentés szerint a tervezett 138 hektár 9 932 m2 nagyságú bányatelek kavicsos homok 

külszíni kitermelésére elsősorban talajvíz alatti kotrással alkalmas. Ennek alapján a területen tervezett 

tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 10. pontjának hatálya alá 

tartozik („egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében”). A bányatelek létesítése tehát 

környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött. 

A kitermelt haszonanyag kiszállítása céljából a tervezett bányatelek délkeleti sarkától dél-délnyugati 

irányban, mintegy 900 m távolságban a Duna folyam jobb partján uszálykikötő létesülne, melyet 

elektromos meghajtású távolsági szállítószalag kötne össze a bányával.  

A BET-KAVICS Kft. a „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek 

fektetéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be 

a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztályára (Területi környezetvédelmi hatóság). A 

kérelem alapján indult hatósági eljárás az ügyfél kérelmére szünetel.  

A fent nevezett eljáráshoz kapcsolódó, jelen fejezetek szerint kidolgozott dokumentáció kizárólag a 

környezeti hatásvizsgálat levegőtisztaság-védelmi témakörére vonatkozik, amely feladat elvégzésével 

a Mecsekérc Zrt az Encons Kft-t (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) bízta meg. Az Encons Kft jelen 

dokumentáció összeállítását szakmai közreműködő alvállalkozó bevonásával készítette. A Mecsekérc 

Zrt-vel egyeztetett szakmai koncepció szerint a tervezett bánya létesítésének, működésének és 

megszüntetésének levegőtisztaság-védelmi szempontból történő vizsgálata történt a hatályos 

jogszabályi előírások alapján (a feladat elvégzéshez szükséges szakértői tanúsítvány jelen 

dokumentáció 25. mellékleteként került csatolásra).  

Az alábbi fejezetekben vizsgálatra került, hogy a tervezett bánya létesítése, megvalósítása és 

megszüntetése során milyen légszennyezőanyag kibocsátásokkal kell számolni és teljesülnek-e a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben foglalt előírások. A vizsgálatok 

során értékelésre került a tervezett tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása, meghatározásra 

került a közvetett és közvetlen hatásterület, illetve szükséges esetén javaslatok kerültek 

megfogalmazásra üzemeltetői intézkedésekre, melyek figyelembe vételével a vonatkozó 

levegővédelmi előírások teljesíthetők. 

Jelen dokumentáció teljes egészére vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő szerzői jogok. 

Jelen dokumentáció az Encons Kft szellemi tulajdona, amelynek bármely része, tartalma bármilyen 

módszerrel, technikával történő másolása, terjesztése, felhasználása, közzététele az Encons Kft. 

kizárólagos hozzájárulásával végezhető. 
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2 A tervezett tevékenység főbb üzemviteli mutatói 
 

A tervezett tevékenység létesítésére, megvalósítására és megszüntetésére vonatkozó technológiai 

leírást a komplett környezeti hatásvizsgálati dokumentáció külön fejezete tartalmazza. Az egyes 

fázisok időtartamát, eszköz igényét, géppark igényét, azok várható üzemviteli paraméterit, mutatói 

szintén külön fejezetben kerültek részletezésre. A műszaki, technológia leírásban foglaltak alapján 

becsüljük, és ahol szükséges számszerűsítjük a várható emissziókat és a levegőkörnyezetre gyakorolt 

hatásokat. 

A tervezett bánya területe Madocsa település közigazgatási területén, külterületen helyezkedik el, a 

település belterületétől K-i irányban, a Duna folyó és Madocsa belterülete között. A tervezett 

bányatelket mezőgazdasági területek határolják. A terület megközelítése a 6-os számú főútról 

Madocsán keresztül szilárd burkolatú úton (5111-es számú közút), majd Madocsa szélétől földúton 

lehetséges. 

A legközelebbi lakóépületek, védett létesítmények Madocsa belterületén találhatóak kb. 1100 m-re a 

bányatelek szélétől, illetve a Duna másik oldalán Harta település, amelynek legközelebbi lakóháza a 

bányatelek szélétől szintén kb. 1100 m távolságban van.  

A tervezett létesítmények részben NATURA2000 területen lesznek, illetve azokból származó 

hatások NATURA2000 területeket is érintenek. 

 

3 Hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

3.1 Alapállapoti  hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

 
A tervezett létesítmény területén jelenleg semmilyen építmény nincs, így a tervezett beruházás zöld 

mezős beruházásnak tekinthető.  A tervezett bánya 1389932 m2 alapterületű. A telephely közúti 

kapcsolatát az 5111-es. számú közlekedési út fogja biztosítani Madocsa településen keresztül. 

Tervezési területen jelenleg semmilyen légszennyező forrás nincs. 

 

A közutak forgalmából származó emissziók 

A tervezett telephely közúti kapcsolatát az 5111-es számú közút biztosítja, amely a telephelytől 

nyugati irányban van. 

A közlekedési emissziók nagyságát alapvetően két tényező szabja meg: a közlekedési helyzet és a 

gépjárművek emissziós faktorai. A közlekedés helyzetének jellemzői: 

- a gépjárművek száma óránként, 

- a járművek átlagos haladási sebessége és 

- a gépjárművek típusa. 
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A gépjárművekre jellemző érték az emissziós faktor, amely az adott légszennyező anyag emissziója 

egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag mellett. Az emissziót meghatározó legfontosabb tényezők a 

következők: 

- a motor fajtája (Ottó-motor /2 vagy 4 ütemű/, dízelmotor), 

- a kipufogógázok katalitikus tisztítása, 

- a karbantartás foka, 

- a gépjármű elhasználtsága, 

- üzemanyag felhasználás mennyisége, az üzemanyag minősége. 

Az 5111-es-es számú közút három szakaszra osztható mivel az útszakaszok forgalma között kisebb 

eltérések vannak. Az I. szakasz a Madocsától északra lévő 0 + 000 – 7 + 000 km szelvénye, a II. 

szakasz Madocsa településen keresztül menő szakasz, az 5111-es számú út 7 + 000 – 13 + 363 km 

szakasza, a III. szakasz a Madocsa településtől délre lévő 13 + 363 – 21 + 700 szelvénye.  

A vizsgált közút útszakaszainak a közúti forgalomból származó légszennyező anyag kibocsátásait a 

forgalmi adatok és különböző gépjármű kategóriára megállapított ún. fajlagos emissziós adatok 

segítségével lehet megállapítani. 

A vizsgált közútra, illetve adott útszakaszaira vonatkozó forgalmának 2021. évi forgalmi adatait 

vettük alapul (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-

adatbank/forgalomszamlalas/). A forgalmi adatok kilenc különböző gépjármű kategória szerint 

lettek felvéve, azonban a közlekedési eredetű kibocsátásokat elegendő négy kategória szerint 

csoportosítani (személygépjármű, kistehergépjármű, busz és nehéztehergépjármű). A három 

útszakasz forgalmi adatait elemezve megállapítható, hogy a nagyobb forgalmú szakasz a Madocsa 

településen átmenő középső szakasz, ezért ennek 2021. évi forgalmi adatait érvényesnek lehet 

tekinteni az egész 5111-es számú közútra. Az e szelvényhez tartozó 2021. évi forgalmi adatokat a 

következő táblázatban adjuk meg: 

Az 5111-es számú közút szelvénye és határszelvényei: 8 + 000 km szelvény; határszelvényei: 0 + 000 

– 21 + 700 km 

Fő gépjármű 

kategóriák 

Gépjármű kategóriák Forgalom j/nap Forgalom a fő 

kategóriákra j/nap 

Személygépjármű Személygépjármű 1460 1495 

 Motorkerékpár* 140  

Kistehergépjármű Kistehergépjármű 340 340 

Busz Szóló busz 46 46 

 Csuklós busz 0  

Tehergépjármű Középnehéz tgk. 72 157 

 Nehéz tgk. 30  

 Pótkocsis tgk. 4  

 Nyerges tgk. 27  

 Speciális tgk. 0  

 Lassú jármű** 24  

https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
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Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpár forgalmát 1 j/nap személygépjármű forgalomnak tekintettük 
és hozzáadtuk a személygépjármű forgalomhoz 

Megjegyzés: ** - a lassú jármű forgalmát a tehergépjárművek forgalmához hozzáadtuk, 
Az 5111-es sz. közút forgalmi adatai, 2021. évben 

A 2021 évre meghatározott forgalmat tekintettünk a vizsgált út alapállapotának. Az útszakasz 
azonosító jele: 4967, az adatok szerint a közút jelenlegi kapacitás kihasználtsága 19 %. 

A közlekedésből származó kibocsátások becsléséhez a fenti négy gépjármű kategóriához rendelhető 
fajlagos emissziós faktorokat használtunk fel. A fajlagos kibocsátási adatok a gépjármű kategóriára 
jellemző adatok. A fajlagos kibocsátási adatok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlapról 
származnak. A honlapon hat ország benzinmotoros és dízel üzemű járműveinek súlyozott átlagos 
kibocsátási tényezői állnak rendelkezésre (Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország, Svédország, 
Norvégia). Tekintettel arra, hogy Magyarországi gépjármű állományra nem volt fellelhető aktuális 
közúti fajlagos kibocsátási adat, ezért a szomszédos Ausztriára vonatkozó súlyozott fajlagos 
emissziós adatokat alkalmaztuk a közúti emissziók meghatározására. Álláspontunk szerint a 2015. 
évre vonatkozóan lekérdezett Ausztriai fajlagos adatok alkalmasak arra, hogy Magyarországi közutak 
forgalmi adatait felhasználva reális kibocsátásokat kapjunk. 

A forgalomban résztvevő járművek zömében benzin üzemű járművek, amely elsősorban a 
személygépjárművekre jellemző, a busz és tehergépjármű kategóriákra döntően a gázolaj felhasználás 
jellemző. A benzin és diesel üzemű járművek működése során az égési folyamatok eredményeképpen 
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok és szilárd (korom) kibocsátásokkal kell számolni. A 
benzin üzemű járművekre a viszonylag magas szén-monoxid kibocsátás, a diesel üzemű járművekre 
a magasabb korom kibocsátás jellemző. 

A tapasztalatok szerint egy közlekedési útvonalon a forgalom nappali és éjszakai megoszlása olyan, 
hogy az összes napi forgalom 92 %-a nappal (600 – 2200 óra), 8 %-a éjszaka (2200 – 600 óra) bonyolódik. 
A vizsgált közút jelenlegi forgalmából származó emissziókat a következő táblázatokban mutatjuk be. 

A vizsgált útszakaszon a napi forgalomból származó, a vizsgált útszakasz 1 km-es hosszára 
vonatkozó átlagos óránkénti emissziókat, a következő táblázatban adjuk meg: 

Az adott útszakasz szelvénye és határszelvényei: 8 + 000 km szelvény; határszelvényei: 0 + 000 – 21 
+ 700 km 

Légszennyezőanyag/óra CO 
emisszió 
kg/h 

Szén-
hidrogén 
emisszió kg/h 

Nitrogén-
oxidok 
 emisszió 
kg/h 

Korom 
(TSPM) 
emisszió kg/h 

1 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

2 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

3 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

4 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

5 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

6 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

7 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

8 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

9 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

10 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

11 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

https://www.hbefa.net/e/index.html
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12 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

13 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

14 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

15 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

16 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

17 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

18 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

19 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

20 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

21 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

22 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

23 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

24 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

Összesen (kg/nap) 1,8696 0,2104 2,3336 0,0624 

A közúti közlekedésből származó emisszió számítási részleteit példaképpen a CO-ra vonatkozóan az alábbiakban 
adjuk meg reggel 7 órára vonatkozóan: 

CO emisszió (szgk.): (85,96 (j/h)*0,847 (g/km)*1 (km))= 0,073 kg/h 

CO emisszió (kistehergépjármű): (19,55 (j/h)*0,883 (g/km)*1 (km))= 0,0173 kg/h 

CO emisszió (buszok): (2,65 (j/h)*1,627 (g/km)*1 (km))= 0,0043 kg/h 

CO emisszió (nehéztehergépjárművek): (9,03 (j/h)*1,450 (g/km)*1 (km))= 0,0131 kg/h 

Az alkalmazott fajlagos emissziós faktorok: 

Személygépjármű: 

• CO fajlagos emisszió: 0,847 g/km 

• CH fajlagos emisszió: 0,118 g/km 

• NOx fajlagos emisszió: 0,758 g/km 

• Szilárd fajlagos emisszió: 0,023 g/km 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 184,166 g/km 
Könnyű tehergépjármű: 

• CO fajlagos emisszió: 0,883 g/km 

• CH fajlagos emisszió: 0,053 g/km 

• NOx fajlagos emisszió: 1,549 g/km 

• Szilárd fajlagos emisszió: 0,047 g/km 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 245,566 g/km 
Tehergépjármű: 

• CO fajlagos emisszió: 1,450 g/km 

• CH fajlagos emisszió: 0,076 g/km 

• NOx fajlagos emisszió: 3,208 g/km 

• Szilárd fajlagos emisszió: 0,550 g/km 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 828,390 g/km 
Buszok: 

• CO fajlagos emisszió: 1,627 g/km 

• CH fajlagos emisszió: 0,098 g/km 

• NOx fajlagos emisszió: 3,719 g/km 

• Szilárd fajlagos emisszió: 0,066 g/km 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 737,221 g/km 
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3.2 A folyami kikötő létesítése során várható hatótényezők, hatásfolyamatok 
és hatásviselők 

A folyami kikötő, tervezett létesítmény úszóműves kikötőhely, illetve úszóműves rakodóhely, amely 
olyan kikötőhely, amelynél az úszó létesítmények úszóműhöz köthetnek ki és ott rakodási műveletet 
végeznek. Az előzetes információk szerint, a tervezett helyen a szükséges vízmélység a hajózási kisvíz 
szintnél is biztosított, ezért kotrási munka várhatóan nem szükséges.   

Az építési munkákhoz megfelelő mérető úszómű, azon rögzített, mélyásó szerelékkel ellátott 
földmunkagép, betonkeverő, betonszivattyú, aggregátor szükséges. A tervezett parti kikötőeszközök 
megépítésének becsült időigénye, figyelembe véve a felvonulás, levonulás időigényét, valamint az 
anyagszállítás, megközelítés körülményeit, egy hónap. 

A létesítés alatt a munkagépek működése során kén-dioxid, szén-monoxid, szén-hidrogének, 
nitrogén-oxidok és szilárd nem toxikus por kibocsátásával kell számolni. A beruházás munkagép 
igénye, az abból származó kis mértékű légszennyezőanyag kibocsátás és a rövid egy hónapos 
kivitelezési ideje miatt nem láttuk indokoltnak a várható légszennyezőanyag kibocsátások 
számszerűsítését. 

 

3.3 A bánya létesítése során várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

 

Kapcsolódó szállítási feladatok: az úszókotró elemeinek beszállítása, mobil szalag elemek beszállítása. 

Az úszókotró összeszerelése, továbbá a kotró, valamint a készletdepó közötti ~700 m-es mobil 

szalagrendszer kiépítése mintegy 3 hónapot vesz igénybe. A mobil szalag kezdeti szakasza 

pontonokon elhelyezett, úszószalag. A beszállítás forgalomigénye legfeljebb 90 db nyerges szerelvény 

forgalmára becsülhető ebben az időszakban (hétköznapokon). A beszállítások útvonala a 6. sz. 

főközlekedési útról leágazó 5111 sz. közúton, majd pedig a Madocsa, Kender utcán történne a 

bányatelek nyugati sarkánál kialakítandó 1. sz. bejáratnál.  

 

A létesítési fázis a bányatelek feladási pontja és az uszály kikötőhöz tartozó úszóműves rakodó 

közötti, megközelítőleg 1600 m-es hosszúságú szállítószalag-rendszer telepítését jelenti. Ennek első 

lépésében a bedöntő bunker, valamint a 16 db 100 m-es tagból álló távolsági szállítószalag elemek és 

a szalag végszakaszának tartóelemei beszállítását kell elvégezni. Ezek beszállítása a bánya létesítésnél 

leírt útvonalon történhet azzal, hogy a bányába az 1. bejáraton való belépést követően a szállítás a 

bánya déli telekhatára mentén, majd a 2. sz. bejáraton a bányatelek területéről kilépve, és a létesítendő 

szervizúton történne tovább.  A szállítást követően a szalag alapozása (földbe süllyesztett 

betonelemek telepítése), majd a távolsági szalagrendszer szerelése következik. A szállítószalag fő 

szakasza mellett, attól északra maximum 4 m szélességű szervizutat létesítenek zúzott 

kavicsburkolattal. A telepített szállítószalagot üzempróbát követően helyezik üzembe. A teljes 

telepítési folyamat várható időigénye mintegy 4 hónap, összes szállítási intenzitása legfeljebb 120 db 

nyerges szerelvény, melynek forgalma várhatóan a létesítési fázis első felére fog esni. 
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A napi 8 óra építési időszakot figyelembe véve a bánya terület létesítési forgalma 12 héten keresztül, 

heti 5 napot, vagyis nettó 480 üzemórát jelent. Az összes 180 járműszerelvény forgalom 0,38 

járműszerelvény/h forgalmat jelent, 700 m átlagos úthosszal.  

 

A távolsági szállítószalag létesítéséhez kötődő szállítás 2 hónapja, 8 heti, heti 5 nap, azaz nettó 320 

nettó üzemórát jelent. Az összes 240 járműszerelvény forgalom 0,75 járműszerelvény/h forgalmat 

jelent, 1400 m átlagos úthosszal. 

A telephelyen belüli összesített emissziók egy napra vonatkozó óránkénti eloszlásait a következő 
táblázatban adjuk meg. 

Légszennyezőanyag/óra CO 
emisszió 

kg/h 

Szén-
hidrogén 

emisszió kg/h 

Nitrogén-
oxidok 

 emisszió 
kg/h 

Korom 
(TSPM) 

emisszió kg/h 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

9 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

10 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

11 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

12     

13 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

14 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

15 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

16 0,00191 0,0001 0,00422 0,00007 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

Összesen (kg/nap) 0,01528 0,0008 0,03376 0,00056 

A bányaterületen belüli közlekedésből származó emisszió számítási részleteit példaképpen a CO-ra vonatkozóan az 
alábbiakban adjuk meg reggel 1 órára vonatkozóan: 
CO emisszió (nehéztehergépjárművek): (0,38 (j/h)*1,45 (g/km)*0,7 (km))= 0,00039 kg/h 

CO emisszió (nehéztehergépjárművek): (0,75 (j/h)*1,45 (g/km)*1,4 (km))= 0,00152 kg/h 
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A fajlagos kibocsátási adatok a gépjármű kategóriára jellemző adatok. A fajlagos kibocsátási adatok 

a https://www.hbefa.net/e/index.html honlapról származnak. 

A tehergépjárművek kipufogó gázaiból származó légszennyezőanyagok emissziója mellett 

megvizsgáltuk a gépjárművek kerekei által felvert por lehetséges emisszióit. A diffúz eredetű 

poremisszió meghatározása során a legkedvezőtlenebb állapot bemutatására törekedtünk. A 

kibocsátások meghatározásához a következő szakirodalomban foglaltakat használtuk fel: 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-

chapters/2-industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-quarrying/view  

A belső szállításból származó kibocsátások meghatározási módszerére a szakirodalom 3.3.3. fejezete 
ad útmutatást. Az anyagok szállítása során a teherautók abroncsai és az út közötti érintkezés 
következtében részecskék szabadulnak fel. A két felület közötti jelentős részecskekibocsátás 
különbsége miatt különbséget tesznek burkolatlan és burkolt utak között. A gumiabroncsok és a 
fékek kopásával kapcsolatos részecske-kibocsátást ez a szakasz nem tartalmazza, de az újra 
felporzásból eredő kibocsátásokat viszont igen. 

A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Bevezetett csökkentési technikák – felhasználás és hatékonyság 

– A dömperek által megtett teljes távolság burkolatlan és burkolt utakon (km) 

– Éves esős napok száma + napi csapadék (mm) 

– Az útfelület anyagának iszaptartalma (< 75 μm). 

– Dömper tömeg (átlagosan) 

– A szilárd burkolat nélküli utak részecskekibocsátásának kiszámítására használt módszer 
 

A következő egyenleteket használják a burkolatlan úton történő belső szállításhoz kapcsolódó 

részecskekibocsátás kiszámításához (US EPA (2006a)): 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑇𝑆𝑃×(𝑠/𝑘𝑠)0.7×(𝑊𝑑𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟/𝑘𝑊)0.45×𝑑𝑢𝑛𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑×(1−𝑝/𝑘𝑑𝑎𝑦)×(1−𝐸𝑅)  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑃𝑀10×(𝑠/𝑘𝑠)0.9×(𝑊𝑑𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟/𝑘𝑊)0.45×𝑑𝑢𝑛𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑×(1−𝑝/𝑘𝑑𝑎𝑦)×(1−𝐸𝑅) 
 

Ahol: 

– ETSP/PM10 : TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– s : Az útfelület anyagának iszaptartalma (< 75 μm) (%) 
Javasolt alapértelmezett értékek (US EPA 2006a, 13.2.2-1. táblázat): 

- 4,8 homok és kavics feldolgozására 

– Wdumper: Kamion tömeg (átlagos) (t) értéke: 27 t 

– d unpawed: dömperek által megtett teljes távolság aszfaltozatlan úton (km/év) 

– az úszóműves szalagrendszer kiépítéséhez tartozó szállítási érték: 553,28 km/év 

– a távolsági szalagrendszer kiépítéséhez tartozó szállítási érték: 2184,00 km/év 
  

https://www.hbefa.net/e/index.html
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– ER: Csökkentési tényező (%), értéke: 0 % 

– p : Azon napok száma évente, ahol legalább 0,254 (0,01 hüvelyk) mm természetes csapadék 
hullott: értéke: 134 nap 

– kTSP: 1,381 (kg/km) 

– kPM10: 0,422 (kg/km) 

– kW: 2,72 (t) 

– ks : 12 (-) 

– knap: 365 (-) 
 

A szakirodalomban közölt matematikai összefüggés éves szintre adja meg a várható porkibocsátást 

(t/év mértékegységben), ezért az aszfaltozatlan úton megtett távolságot is éves szintre kell 

megállapítani. Az éves üzemóra érték ismeretében az 1 órára vonatkoztatott por emissziók 

megállapíthatók, ami a transzmissziós számítások alapadata lesz. Mivel a létesítésnek azon szakasza, 

ahol teherszállítás jelentkezik, 3, illetve 2 hónap, így a tényleges összes kibocsátás a megállapított éves 

kibocsátás negyedrésze, illetve hatodrésze.  

 

A számítások eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 

 

Burkolatlan  
útfelületen a járművek 
által felvert por 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya létesítéséhez 
teherszállításhoz 715,25 0,344 181,97 0,088 

Kikötői 
szalagrendszerhez 

teherszállítás 2823,35 1,357 718,28 0,345 

Összesen 3538,60 1,701 900,25 0,433 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó.  

 

3.4 A bánya létesítése során a közútra vonatkozóan várható hatótényezők, 
hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

A tervezett telephely közúti kapcsolatát az 5111-es számú közút biztosítja, amely a telephelytől 
nyugati irányban van. 

Az 5111-es-es számú közút forgalma a bánya létesítési szakaszában átmenetileg meg fog nőni. Az 
alapállapotként meghatározott gépjármű forgalom 1,13 nehéztehergépjármű/h forgalommal fog 
megnőni a bánya létesítési időszakában 2 – 3 hónapon keresztül a nappali 8 órás időszakban, 
hétköznap 7 – 16 óra között. 
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A vizsgált közút útszakaszainak a közúti forgalomból származó légszennyező anyag kibocsátásait a 
forgalmi adatok és különböző gépjármű kategóriára megállapított ún. fajlagos emissziós adatok 
segítségével lehet megállapítani. 

A vizsgált útszakasz megnövekedett forgalmi adatait a következő táblázatban adjuk meg: 

Az 5111-es számú közút szelvénye és határszelvényei: 8 + 000 km szelvény; határszelvényei: 0 + 000 
– 21 + 700 km 

Fő gépjármű 

kategóriák 

Gépjármű kategóriák Forgalom j/nap Forgalom a fő 

kategóriákra j/nap 

Személygépjármű Személygépjármű 1460 1495 

 Motorkerékpár* 140  

Kistehergépjármű Kistehergépjármű 340 340 

Busz Szóló busz 46 46 

 Csuklós busz 0  

Tehergépjármű Középnehéz tgk. 72 158,13 

 Nehéz tgk. 30  

 Pótkocsis tgk. 4  

 Nyerges tgk. 28,13  

 Speciális tgk. 0  

 Lassú jármű** 24  

Megjegyzés: * - 4 j/nap motorkerékpár forgalmát 1 j/nap személygépjármű forgalomnak tekintettük 
és hozzáadtuk a személygépjármű forgalomhoz 

Megjegyzés: ** - a lassú jármű forgalmát a tehergépjárművek forgalmához hozzáadtuk, 
AZ 5111-ES SZ. KÖZÚT FORGALMI ADATAI A BÁNYA LÉTESÍTÉSI IDŐSZAKÁBAN 

A vizsgált közút megnövekedett forgalmából származó emissziókat a következő táblázatban 
mutatjuk be. 

A vizsgált útszakaszon a napi forgalomból származó, a vizsgált útszakasz 1 km-es hosszára 
vonatkozó átlagos óránkénti emissziókat, a következő táblázatban adjuk meg: 

Az adott útszakasz szelvénye és határszelvényei: 8 + 000 km szelvény; határszelvényei: 0 + 000 – 21 
+ 700 km 

Légszennyezőanyag/óra CO 
emisszió 
kg/h 

Szén-
hidrogén 
emisszió kg/h 

Nitrogén-
oxidok 
 emisszió 
kg/h 

Korom 
(TSPM) 
emisszió kg/h 

1 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

2 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

3 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

4 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 
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5 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

6 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

7 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

8 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

9 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

10 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

11 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

12 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

13 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

14 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

15 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

16 0,10941 0,0122 0,13842 0,00367 

17 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

18 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

19 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

20 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

21 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

22 0,1075 0,0121 0,1342 0,0036 

23 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

24 0,0187 0,0021 0,0233 0,0006 

Összesen (kg/nap) 1,87488 0,2112 2,36736 0,06296 

 

Az alapállapothoz képest a CO kibocsátás 0,28 %-al, a CH kibocsátás 0,38 %-al, az NOx kibocsátás 

1,45 %-al, a TSPM kibocsátás 0,90 %-al fog növekedni. 

 

3.5 A bánya megvalósítása/működése során a száraz kitermelés esetén 
várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

A bánya kitermelése új terület művelésbe fogása során az ún. száraz kitermeléssel fog történni. Ebben 

az esetben a humusz réteget, az esetlegesen előforduló meddő réteget és a vízszint eléréséig az 

anyagok kitermelése forgóvázas kanalas kotrógéppel fog történni. A kitermelt anyagok elszállítása 

nehéztehergépjárművekkel, depózása homlokrakodó gépekkel fog történni. A száraz kitermelési 

fázis a tapasztalatok szerint általában évente 1 hónapot vesz igénybe, majd a kitermelés további 9 

hónapig nedves kitermeléssel fog történni.  

Az üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának becsléséhez szakirodalmi adatokat 

használtunk fel. A nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozóan megállapított 

fajlagos kibocsátási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza a munkagép teljesítményétől függően 

(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emissziós adatként 

a Stage III/B kategóriájú munkagépekre vonatkozó fajlagos emissziós adatokat alkalmaztuk.  

  

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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Motor kategória 

CO 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

CH 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

NOx 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

Részecskék 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

Dizel motor 6087 544 9318 99 

 

A munkaterületen üzemelő gépek légszennyező anyag kibocsátását az átlagos üzemanyag fogyasztás 

figyelembevételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük. Az alkalmazott 

géppark üzemviteli jellemzőit a hasonló tevékenységek tapasztalatai alapján határoztuk meg: 

 

Munkagép 

megnevezése 

Átlagos 

üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

CO 

emisszió 

(g/h) 

CH 

emisszió  

(g/h) 

NOx 

emisszió 

(g/h) 

Korom (TSPM) 

emisszió  

(g/h) 

Forgóvázas 

kanalas kotrógép 

18,48 (22) 

112,49 10,05 172,20 1,83 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
61,36 5,48 93,93 1,00 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
61,36 5,48 93,93 1,00 

Összesen  
235,20 21,02 360,05 3,83 

 

A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit az üzemelő, valamennyi 

erőgép bocsát ki egy óra alatt. A különböző munkagépek működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk az építés alatti működési idejük arányát, melyek az alábbiak: 

Alkalmazott munkagépek 

A gépek tényleges 

működésének aránya a 

napi 12 órás 

időszakhoz képest 

Kanalas kotrógép 12/12 

Homlok rakodógép 12/12 

Homlok rakodógép 12/12 

 

Az átlagos működési idejüket úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje órákban és a teljes 

munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e faktorral 

korrigáljuk és az összes emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 
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  Emisszió g/h-ban 

Korrigált emissziók CO  CH NOx Szilárd 

A munkagépek működéséből 235,20 21,02 360,05 3,83 

 

A munkagépek működése mellett a bányaterületen történő anyag szállítással kell számolni. Az 

előzetes becslések alapján a 10 hónap alatt kitermelt 1000000 t kavics napi 3225 t kitermelési 

volumennek felel meg. 25 t szállítási kapacitással napi 12 órában 129 tehergépjármű igény áll fenn, 

ami megfelel 258 nehéztehergépjármű forgalomnak.  Ez átlagosan 21,5 nehéztehergépjármű 

forgalomnak felel meg 1 óra alatt. A bányaterületen a tehergépjárművek átlagos úthosszaként 500 m-

t vettünk figyelembe. 

A közlekedésből származó kibocsátások becsléséhez az Ausztriára vonatkozó, a nehéztehergépjármű 
kategóriához rendelhető súlyozott fajlagos emissziós adatokat alkalmaztuk. Álláspontunk szerint a 
2015. évre vonatkozóan lekérdezett Ausztriai fajlagos adatok alkalmasak arra, hogy a telephelyi 
forgalmi adatokat felhasználva reális kibocsátásokat kapjunk.  

A kibocsátási adatokat a következő táblázatban foglaltuk össze. 

 

Légszennyezőanyag CO emisszió 
g/h 

Szén-hidrogén 
emisszió g/h 

Nitrogén-
oxidok 

 emisszió g/h 

Korom 
(TSPM) 

emisszió g/h 

Tehergépjármű  15,59 0,82 34,49 0,59 

 

A telephelyen belüli tevékenységből származó emisszió számítási részleteit példaképpen a CO-ra 

vonatkozóan az alábbiakban adjuk meg: 

 

CO emisszió (szállítás): (21,5 (j/h)*1,45 (g/km)*0,5 (km))=  15,588 g/h 

Az emissziók számszerű meghatározása során az alábbi adatokat használtuk fel: 

 

Tehergépjármű: 

• CO fajlagos emisszió: 1,450 g/km 

• CH fajlagos emisszió: 0,076 g/km 

• NOx fajlagos emisszió: 3,208 g/km 

• Szilárd fajlagos emisszió: 0,550 g/km 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 828,390 g/km 
 

A munkagépek és a tehergépjárművek működéséből származó óránkénti emissziókat a következő 

táblázatban adjuk meg.  
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  Emisszió g/h-ban 

Korrigált emissziók CO  CH NOx Szilárd 

A munkagépek működéséből 235,20 21,02 360,05 3,83 

A nehéztehergépjárművek működéséből 15,59 0,82 34,49 0,59 

Összes emisszió 250,79 21,84 394,54 4,42 

 

Az információink szerint a száraz kitermelés a bányaművelés megkezdésekor mintegy 4 hónapot 

igényel, majd 6 hónapon keresztül nedves kitermeléssel folyik a bányászat. Az ezt követő évtől 

kezdve a száraz kitermelési fázis időtartama 1 hónap, a nedves kitermelés időszaka 9 hónap. Tehát 

az első évben a 4 hónap alatti száraz kitermelési fázis összes légszennyezőanyag kibocsátása 120 nap 

és napi 12 óra üzemidőt figyelembe véve a következő: 

  Emisszió t/négy hónap-ban 

Korrigált emissziók CO  CH NOx Szilárd 

Összes emisszió 0,361 0,032 0,568 0,006 

 

A tehergépjárművek kerekei által felvert por emissziója 

A tehergépjárművek kipufogó gázaiból származó légszennyezőanyagok emissziója mellett 

megvizsgáltuk a gépjárművek kerekei által felvert por lehetséges emisszióit. A kibocsátások 

meghatározásához a következő szakirodalomban foglaltakat használtuk fel: 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-

chapters/2-industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-quarrying/view  

A belső szállításból származó kibocsátások meghatározási módszerére a 3.3.3. fejezet ad útmutatást. 
Az anyagok szállítása során a teherautók abroncsai és az út közötti érintkezés következtében 
részecskék szabadulnak fel. A két felület közötti jelentős részecskekibocsátás különbsége miatt 
különbséget tesznek burkolatlan és burkolt utak között. A gumiabroncsok és a fékek kopásával 
kapcsolatos részecske-kibocsátást ez a szakasz nem tartalmazza, de az újra felporzásból eredő 
kibocsátásokat tartalmazza. 

A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Bevezetett csökkentési technikák – felhasználás és hatékonyság 

– A dömperek által megtett teljes távolság burkolatlan és burkolt utakon (km) 

– Éves esős napok száma + napi csapadék (mm) 

– Az útfelület anyagának iszaptartalma (< 75 μm). 

– Dömper tömeg (átlagosan) 

– A szilárd burkolat nélküli utak részecskekibocsátásának kiszámítására használt módszer 
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A következő egyenleteket használják a burkolatlan úton történő belső szállításhoz kapcsolódó 

részecskekibocsátás kiszámításához (US EPA (2006a)): 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑇𝑆𝑃×(𝑠/𝑘𝑠)0.7×(𝑊𝑑𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟/𝑘𝑊)0.45×𝑑𝑢𝑛𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑×(1−𝑝/𝑘𝑑𝑎𝑦)×(1−𝐸𝑅)  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑃𝑀10×(𝑠/𝑘𝑠)0.9×(𝑊𝑑𝑢𝑚𝑝𝑒𝑟/𝑘𝑊)0.45×𝑑𝑢𝑛𝑝𝑎𝑣𝑒𝑑×(1−𝑝/𝑘𝑑𝑎𝑦)×(1−𝐸𝑅) 
 

Ahol: 

– ETSP/PM10 : TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– s : Az útfelület anyagának iszaptartalma (< 75 μm) (%) 
Javasolt alapértelmezett értékek (US EPA 2006a, 13.2.2-1. táblázat): 

- 4,8 homok és kavics feldolgozására 

– Wdumper: Kamion tömeg (átlagos) (t) értéke: 22,5 t 

– d unpawed: dömperek által megtett teljes távolság aszfaltozatlan úton (km/év) 

– a belső teherszállításhoz tartozó szállítási érték: 39990 km/év 

– ER: Csökkentési tényező (%), értéke: 0 % 

– p : Azon napok száma évente, ahol legalább 0,254 (0,01 hüvelyk) mm természetes csapadék 
hullott: értéke: 134 nap 

– kTSP: 1,381 (kg/km) 

– kPM10: 0,422 (kg/km) 

– kW: 2,72 (t) 

– ks : 12 (-) 

– knap: 365 (-) 
 

Az 1000000 t/év kitermelés az év 10 hónapjában valósul meg, ami napi 3225 t kitermelést jelent 310 

munkanappal és 3720 h éves üzemidővel. A számítások eredményeit a következő táblázatban 

foglaljuk össze: 

 

Burkolatlan 
útfelületen a járművek 
által felvert por 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya belső 
teherszállítás 47624,71 12,802 12116,11 3,257 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó. A várható összes emissziók a 4 hónapos 

időszakra a táblázatban közölt éves emisszió 0,4-szerese, illetve az 1 hónap száraz kitermelés 

esetében 0,1-szerese. Az órás emissziós értékek a táblázatban foglaltak szerintiek. 

A tanulmány 3.3.5. fejezetében foglaltak szerint: 

„A burkolt és burkolatlan utakból, valamint a raktárkészletekből származó szélerózióból származó 

részecskekibocsátás becslésére használt egyenletekben 0,254 mm (0,01 hüvelyk) csapadék küszöbértéket 

alkalmaznak. A küszöb mögötti hipotézis az, hogy egy ilyen mennyiségű csapadék mellett nincs por a burkolatlan 

utakról és a raktárkészletekről (a burkolt utakon csökkenés tapasztalható, de ez kisebb).” 
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A fenti bekezdésben foglaltakból következően a belső közlekedési utak (amelyek burkolatlan utak) 

száraz kitermelési szakaszban történő rendszeres nedvesítése, locsolóautó alkalmazásával a bánya 

diffúz eredetű porkibocsátását nagy hatékonysággal csökkentené, olyan mértékben, hogy 

gyakorlatilag porkibocsátás szempontjából döntően meghatározó, a gépjárművek kerekei által felvert 

porkibocsátást megszüntetné. Tehát egy olyan üzemállapot következne be, ahol a diffúz eredetű 

porkibocsátás azonos nagyságrendű lenne a száraz kitermelési szakasz anyagok mozgatásából 

származó diffúz poremisszióval, amely a következő bekezdésben található. 

 

Az anyagok mozgatásából származó diffúz por emissziója 

 

Az anyagmozgatásból származó diffúz poremisszió meghatározási módszerét a szakirodalom 3.3.4. 

alpontjában foglalt fejezet tartalmazza. Az alábbiakban bemutatott egyenlet nem 

dömperekre/teherautókra vonatkozik, hanem arra lett kifejlesztve, hogy megbecsülje a 

részecskekibocsátás mennyiségét, amelyet bármelyik típusú leejtési művelet okoz. 

 

A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Az anyag kezelésének száma 

– Az anyag nedvességtartalma (%) 

– Átlagos éves szélsebesség (m/s) 

– A részecskekibocsátás kiszámításához használt módszer 
Az anyagmozgatási műveletekhez kapcsolódó részecskekibocsátás kiszámításához a következő 

egyenleteket használják (US EPA, 2006b): 

 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑇𝑆𝑃×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(((𝑈/𝑘𝑈)1.3)/((𝑀/𝑘𝑀)1.4))×𝑄𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎nd𝑙𝑒𝑑  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑃𝑀10×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(𝑈/𝑘𝑈)1.3(𝑀/𝑘𝑀)1.4×𝑄𝑚𝑎𝑡. 

ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑  

Ahol: 

– ETSP/PM10: TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– U: átlagos éves szélsebesség (m/s), értéke: 2,5 m/s 

– M : A raktári anyag nedvességtartalma (%-ban), értéke: 6 % 

– Qmat. handled : Kezelt raktári anyag mennyisége (t/év), értéke: 1000000 t/év 

– kU: 2,2 (s/m) 

– kM : 2 (-) 

– kmat.hand : 0,0016 (kg/t) 

– kpms-TSP: 0,74 (részecskeméret-szorzó, nincs egység) 

– kpms-PM10: 0,35 (részecskeméret-szorzó, egység nélkül) 
 

Az 1000000 t/év kitermelés az év 10 hónapjában valósul meg, ami napi 3225 t kitermelést jelent 310 

munkanappal és 3720 h éves üzemidővel. A fenti matematikai összefüggés egy anyagkezelési 

mozzanatra vonatkozik. A számítással kapott eredményeket meg kell szorozni a műveletek számával. 
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Az anyag kitermelési helyen történő gépjárműre rakástól a szállító garatba történő lebillentéséig 6 

műveletet jelent, míg a bánya területen belül a szalag átadási pontok száma alapján további 5 

műveltet, tehát összesen 11 műveletet jelent. A számítások eredményeit a következő táblázatban 

foglaljuk össze: 

 

Az anyag 
mozgatásából 
származó 
porkibocsátás 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya belső 
területein 3303,41 0,8877 1562,36 0,4202 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó. A várható összes emissziók a 4 hónapos 

időszakra a táblázatban közölt éves emisszió 0,4-szerese, illetve az 1 hónap száraz kitermelés 

esetében 0,1-szerese. Az órás emissziós értékek a táblázatban foglaltak szerintiek. 

 

3.6 A bánya megvalósítása/működése során a nedves kitermelés esetén 
várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

A bánya kitermelése új terület művelésbe fogása során először az ún. száraz kitermeléssel fog 

történni, amelynek várható emisszióit az előző fejezetben foglaltuk össze. Ezt követően az év nagy 

részében az ún. nedves kitermelési módszerrel történik az anyag kitermelése. A kitermelt anyagok 

depóhoz történő eljuttatása szállító szalagon fog történni. A depóból a kikötői szalagrendszerre 

történő feladása homlokrakodó gépekkel fog történni. A kanalas kotrógép működése a következő új 

művelési területen a humusz letermelésére korlátozódik, ami esetlegesen 1 hónapig tarthat. A nedves 

kitermelési fázis a tapasztalatok szerint általában évente, a 10 hónap termelési időszakból 9 hónapot 

vesz igénybe. Mivel a nedves kitermelési fázison belül is a környezeti hatás szempontjából 

kedvezőtlenebb üzemállapotot vesszük figyelembe, így a nedves kitermelésnél alkalmazott 

munkagéppark megegyezik a száraz kitermelési fázis munkagép parkjával. Ebből adódóan azok 

óránkénti emissziója azonos a száraz kitermelési fázisnál megállapított órás emissziókkal. A nedves 

kitermelési időszakra vonatkozó összes emissziók számításánál figyelembe kell venni a kanalas 

kotrógép kisebb üzemóráját.  

Az üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának becsléséhez szakirodalmi adatokat 

használtunk fel. A nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozóan megállapított 

fajlagos kibocsátási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza a munkagép teljesítményétől függően 

(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emissziós adatként 

a Stage III/B kategóriájú munkagépekre vonatkozó fajlagos emissziós adatokat alkalmaztuk.  

  

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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Motor kategória 

CO 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

CH 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

NOx 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

Részecskék 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

Dizel motor 6087 544 9318 99 

 

A munkaterületen üzemelő gépek légszennyező anyag kibocsátását az átlagos üzemanyag fogyasztás 

figyelembevételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük. Az alkalmazott 

géppark üzemviteli jellemzőit a hasonló tevékenységek tapasztalatai alapján határoztuk meg: 

 

Munkagép 

megnevezése 

Átlagos 

üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

CO 

emisszió 

(g/h) 

CH 

emisszió  

(g/h) 

NOx 

emisszió 

(g/h) 

Korom (TSPM) 

emisszió  

(g/h) 

Forgóvázas 

kanalas kotrógép 

 

18,48 (22) 112,49 10,05 172,20 1,83 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
61,36 5,48 93,93 1,00 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
61,36 5,48 93,93 1,00 

Összesen  
235,20 21,02 360,05 3,83 

 

A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit az üzemelő, valamennyi 

erőgép bocsát ki egy óra alatt. A különböző munkagépek működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk az építés alatti működési idejük arányát, melyek az alábbiak: 

Alkalmazott munkagépek 

A gépek tényleges 

működésének aránya a 

napi 12 órás 

időszakhoz képest 

Kanalas kotrógép 12/12 

Homlok rakodógép 12/12 

Homlok rakodógép 12/12 

 

Az átlagos működési idejüket úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje órákban és a teljes 

munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e faktorral 

korrigáljuk és az összes emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 
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  Emisszió g/h-ban 

Korrigált emissziók CO  CH NOx Szilárd 

A munkagépek működéséből 235,20 21,02 360,05 3,83 

 

A tapasztalatok szerint a száraz kitermelés a bányaművelés megkezdésekor mintegy 4 hónapot 

igényel, majd 6 hónapon keresztül nedves kitermeléssel folyik a bányászat. Az ezt követő évtől 

kezdve a száraz kitermelési fázis időtartama 1 hónap, a nedves kitermelés időszaka 9 hónap. Tehát 

az első évben a 6 hónap alatti nedves kitermelési fázis összes légszennyezőanyag kibocsátása 1 hónap 

(összes munkagéppel és 360 h összes üzemidővel) + 5 hónap (csak homlokrakodókkal, 1800 

üzemórával) figyelembe véve a következő: 

  Emisszió t/hat hónap-ban 

Korrigált emissziók CO  CH NOx Szilárd 

Összes emisszió 0,306 0,0273 0,4678 0,005 

 

Az anyagok mozgatásából származó diffúz por emissziója 

 

Az anyagmozgatásból származó diffúz poremisszió meghatározási módszerét a szakirodalom 3.3.4. 

alpontjában foglalt fejezet tartalmazza. Az alábbiakban bemutatott egyenlet nem 

dömperekre/teherautókra vonatkozik, hanem arra lett kifejlesztve, hogy megbecsülje a 

részecskekibocsátás mennyiségét, amelyet bármelyik típusú leejtési művelet okoz. 

 

A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Az anyag kezelésének száma 

– Az anyag nedvességtartalma (%) 

– Átlagos éves szélsebesség (m/s) 

– A részecskekibocsátás kiszámításához használt módszer 
Az anyagmozgatási műveletekhez kapcsolódó részecskekibocsátás kiszámításához a következő 

egyenleteket használják (US EPA, 2006b): 

 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑇𝑆𝑃×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(((𝑈/𝑘𝑈)1.3)/((𝑀/𝑘𝑀)1.4))×𝑄𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎nd𝑙𝑒𝑑  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑃𝑀10×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(𝑈/𝑘𝑈)1.3(𝑀/𝑘𝑀)1.4×𝑄𝑚𝑎𝑡. 

ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑  
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Ahol: 

– ETSP/PM10: TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– U: átlagos éves szélsebesség (m/s), értéke: 2,5 m/s 

– M : A raktári anyag nedvességtartalma (%-ban), értéke: 10 % 

– Qmat. handled : Kezelt raktári anyag mennyisége (t/év), értéke: 1000000 t/év 

– kU: 2,2 (s/m) 

– kM : 2 (-) 

– kmat.hand : 0,0016 (kg/t) 

– kpms-TSP: 0,74 (részecskeméret-szorzó, nincs egység) 

– kpms-PM10: 0,35 (részecskeméret-szorzó, egység nélkül) 
 

Az 1000000 t/év kitermelés az év 10 hónapjában valósul meg, ami napi 3225 t kitermelést jelent 310 

munkanappal és 3720 h éves üzemidővel. A fenti matematikai összefüggés egy anyagkezelési 

mozzanatra vonatkozik. A számítással kapott eredményeket meg kell szorozni a műveletek számával. 

A bánya területen belül a kitermeléstől a depó térig a szállítószalagon 8 átadási pont, a depótérről a 

szalag feladó garatig további 2 átadási pont, míg a kikötői szalag telephelyen belüli részén további 5 

átadási pont, tehát összesen 15 átadási pont, illetve műveletet vehető figyelembe. A számítások 

eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 

 

Az anyag 
mozgatásából 
származó 
porkibocsátás 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya belső 
területein 2203,20 0,5925 1042,05 0,2805 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó. A várható összes emissziók a 6 hónapos 

időszakra a táblázatban közölt éves emisszió 0,6-szorosa, illetve az 9 hónap nedves kitermelés 

esetében 0,9-szerese. Az órás emissziós értékek a táblázatban foglaltak szerintiek. 

 

3.7 A kikötő megvalósítása/működése során a szállító szalagrendszer száraz 
kitermelés esetén várható hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

Az anyagmozgatásból származó diffúz poremisszió meghatározási módszerét a szakirodalom 3.3.4. 

alpontjában foglalt fejezet tartalmazza. Az alábbiakban bemutatott egyenlet nem 

dömperekre/teherautókra vonatkozik, hanem arra lett kifejlesztve, hogy megbecsülje a 

részecskekibocsátás mennyiségét, amelyet bármelyik típusú leejtési művelet okoz. 
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A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Az anyag kezelésének száma 

– Az anyag nedvességtartalma (%) 

– Átlagos éves szélsebesség (m/s) 

– A részecskekibocsátás kiszámításához használt módszer 
Az anyagmozgatási műveletekhez kapcsolódó részecskekibocsátás kiszámításához a következő 

egyenleteket használják (US EPA, 2006b): 

 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑇𝑆𝑃×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(((𝑈/𝑘𝑈)1.3)/((𝑀/𝑘𝑀)1.4))×𝑄𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎nd𝑙𝑒𝑑  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑃𝑀10×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(𝑈/𝑘𝑈)1.3(𝑀/𝑘𝑀)1.4×𝑄𝑚𝑎𝑡. 

ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑  

Ahol: 

– ETSP/PM10: TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– U: átlagos éves szélsebesség (m/s), értéke: 2,5 m/s 

– M : A raktári anyag nedvességtartalma (%-ban), értéke: 6 % 

– Qmat. handled : Kezelt raktári anyag mennyisége (t/év), értéke: 1000000 t/év 

– kU: 2,2 (s/m) 

– kM : 2 (-) 

– kmat.hand : 0,0016 (kg/t) 

– kpms-TSP: 0,74 (részecskeméret-szorzó, nincs egység) 

– kpms-PM10: 0,35 (részecskeméret-szorzó, egység nélkül) 
 

Az 1000000 t/év kitermelés az év 10 hónapjában valósul meg, ami napi 3225 t kitermelést jelent 310 

munkanappal és 3720 h éves üzemidővel. A fenti matematikai összefüggés egy anyagkezelési 

mozzanatra vonatkozik. A számítással kapott eredményeket meg kell szorozni a műveletek számával. 

A bánya területen kívül a szalag átadási pontok száma alapján összesen 13 műveletet jelent. A 

számítások eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 

 

Az anyag 
mozgatásából 
származó 
porkibocsátás 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya belső 
területein 3903,90 1,0491 1846,39 0,4966 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó. A várható összes emissziók a 4 hónapos 

időszakra a táblázatban közölt éves emisszió 0,4-szerese, illetve az 1 hónap száraz kitermelés 

esetében 0,1-szerese. Az órás emissziós értékek a táblázatban foglaltak szerintiek. 
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3.8 A kikötő megvalósítása/működése során a szállító szalagrendszer 
nedves kitermelés esetén várható hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők 

 

Az anyagmozgatásból származó diffúz poremisszió meghatározási módszerét a szakirodalom 3.3.4. 

alpontjában foglalt fejezet tartalmazza. Az alábbiakban bemutatott egyenlet nem 

dömperekre/teherautókra vonatkozik, hanem arra lett kifejlesztve, hogy megbecsülje a 

részecskekibocsátás mennyiségét, amelyet bármelyik típusú leejtési művelet okoz. 

 

A részecskekibocsátás kiszámításához szükséges adatok 

– Az anyag kezelésének száma 

– Az anyag nedvességtartalma (%) 

– Átlagos éves szélsebesség (m/s) 

– A részecskekibocsátás kiszámításához használt módszer 
Az anyagmozgatási műveletekhez kapcsolódó részecskekibocsátás kiszámításához a következő 

egyenleteket használják (US EPA, 2006b): 

 

𝐸𝑇𝑆𝑃=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑇𝑆𝑃×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(((𝑈/𝑘𝑈)1.3)/((𝑀/𝑘𝑀)1.4))×𝑄𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎nd𝑙𝑒𝑑  

𝐸𝑃𝑀10=𝑘𝑝𝑚𝑠−𝑃𝑀10×𝑘𝑚𝑎𝑡.ℎ𝑎𝑛𝑑×(𝑈/𝑘𝑈)1.3(𝑀/𝑘𝑀)1.4×𝑄𝑚𝑎𝑡. 

ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑒𝑑  

Ahol: 

– ETSP/PM10: TSP/PM10 kibocsátása (kg/év) 

– U: átlagos éves szélsebesség (m/s), értéke: 2,5 m/s 

– M : A raktári anyag nedvességtartalma (%-ban), értéke: 10 % 

– Qmat. handled : Kezelt raktári anyag mennyisége (t/év), értéke: 1000000 t/év 

– kU: 2,2 (s/m) 

– kM : 2 (-) 

– kmat.hand : 0,0016 (kg/t) 

– kpms-TSP: 0,74 (részecskeméret-szorzó, nincs egység) 

– kpms-PM10: 0,35 (részecskeméret-szorzó, egység nélkül) 
 

Az 1000000 t/év kitermelés az év 10 hónapjában valósul meg, ami napi 3225 t kitermelést jelent 310 

munkanappal és 3720 h éves üzemidővel. A fenti matematikai összefüggés egy anyagkezelési 

mozzanatra vonatkozik. A számítással kapott eredményeket meg kell szorozni a műveletek számával. 

A bánya területén kívül a kikötői szalag összesen 13 átadási pont, illetve műveletet vehető figyelembe. 

A számítások eredményeit a következő táblázatban foglaljuk össze: 
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Az anyag 
mozgatásából 
származó 
porkibocsátás 

TSPM 
emisszió 

kg/év 

TSPM 
emisszió 

kg/h 

PM10 
 emisszió 

kg/év 

PM10 
emisszió 
kg/h 

Bánya belső 
területein 1909,44 0,5135 903,11 0,2431 

 

Az elvégzett számítások eredményei alapján megállapítható, hogy a szilárd nem toxikus por 

tekintetében a diffúz eredetű porkibocsátás meghatározó. A várható összes emissziók a 6 hónapos 

időszakra a táblázatban közölt éves emisszió 0,6-szerese, illetve az 9 hónap nedves kitermelés 

esetében 0,9-szerese. Az órás emissziós értékek a táblázatban foglaltak szerintiek. 

 

3.9 A kikötő megvalósítása/működése során várható hatótényezők, 
hatásfolyamatok és hatásviselők 

 

A bánya depó teréről a haszonanyag szállítószalag rendszeren keresztül kerül ki a kikötőbe. A 

futószalag az úszóművön elhelyezett garatot tölt, ahonnan egy surrantón keresztül kerül a rakomány 

az uszályba. A töltés egyenletességét a surrantó forgatásával érik el. 

 

A kikötőben a légszennyezőanyag kibocsátást a szállítást végző tolatóhajók eredményezik. A 12 órás 

működés alatt 3 uszály töltése történhet meg. Az egyik tolatóhajó kivontatja a megtöltött uszályt, míg 

a másik tolatóhajó bevontatja az üres uszályt a kikötőbe. Ez a művelet kb. fél-fél órát vesz igénybe, 

így a két tolatóhajó összesen egy óra alatti működésével kell számolni a diffúz forrás által lehatárolt 

területen, egy uszály töltése során, amelynek emissziója a következő: 

 

Megnevezés db 

Névleges 

teljesítmény 

kW 

Üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

Napi 

üzemóra/12 

óra 

Munkafázis 

Uszályok 3 - - 12 Kavics kiszállítás 

Tolóhajó 1 1 2*600 
112,56 (134) 

4*0,5 
Kavicsszállító uszályok 

továbbítása 

Tolóhajó 2 1 2*600 
112,56 (134) 

4*0,5 
Kavicsszállító uszályok 

továbbítása 

 

Az üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának becsléséhez szakirodalmi adatokat 

használtunk fel. A nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozóan megállapított 

fajlagos kibocsátási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza a munkagép teljesítményétől függően. Az 

alkalmazott munkagépek között 560 kW névleges teljesítménynél nagyobb gépek is alkalmazásra 
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kerülnek, megbízhatóbb fajlagos emissziós adatok hiányában a lenti táblázatban megadott fajlagos 

emissziós adatokat használtuk fel a nagyobb teljesítményű munkagépek emisszió számítása esetében. 

A fajlagos emissziós adat a munkagép maximális teljesítményére vonatkozik: 

 

Leadott teljesítmény 
(P) [kW] 

CO 

[g/kWh] 

CH 

[g/kWh] 

NOx 

[g/kWh] 

Részecskék 

[g/kWh] 

130≤ P ≤ 560 5 1,3 9,2 0,54 

75 ≤ P ≤ 130 5 1,3 9,2 0,7 

37 ≤ P ≤ 75 6,5 1,3 9,2 0,85 

 

A kikötő építési területén üzemelő gépek légszennyező anyag kibocsátását a műszaki adatokban 

szereplő névleges teljesítmények figyelembe vételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása 

alapján becsüljük az alábbiak szerint:  

 

E (g/h) = P (kW) x L (g/kWh) 

 

Az alkalmazott géppark üzemviteli jellemzőit az üzemeltető által megadott adatok alapján határoztuk 

meg: 

 

 

A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit maximális teljesítménnyel 

üzemelő, valamennyi erőgép bocsát ki egy óra alatt. 

 

A különböző munkagépek a teljes munkaidő alatti tényleges működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk a teljes munkaidő alatti működési idejüket, melyek az alábbiak: 

  

Munkagép megnevezése 

Névleges 

teljesítmény 

(kW) 

CO (g/h) CH (g/h) NOx (g/h) 
Korom (PT) 

(g/h) 

Tolóhajó 1. 2*600 6000 1560 11040 648 

Tolóhajó 2. 2*600 6000 1560 11040 648 

Összesen  12000 3120 22080 1296 
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Alkalmazott munkagépek 

Működési 

idő a 12 órás 

műszakban 

Tolóhajó 1.  2 

Tolóhajó 2.  2 

 

Az átlagos működési idejüket 12 órára vetítve úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje és 

a teljes munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e 

faktorral korrigáljuk. A munkagépek névleges teljesítményének kihasználása azonban a gyakorlatban 

40 %-ra vehető fel. A tényleges kibocsátás megállapításánál e két tényezőt figyelembe véve az összes 

emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 

 

  Emisszió kg/h-ban 

Emisszió forrás CO  CH NOx Szilárd 

A munkagépek működéséből 0,799 0,208 1,471 0,086 

  Összes emisszió t/év-ben 

  CO  CH NOx Szilárd 

Összesen  2,972 0,774 5,472 0,320 

 

Az éves kibocsátások becslésénél a 10 hónap működési időszakot (310 munkanap) vettük 

figyelembe napi 12 óra üzemidővel, vagyis a fenti emissziók azt az átlagos üzemvitelt 

jellemzik, amely alapján a levegőminőségre gyakorolt hatások vizsgálata elvégezhető lesz. 

 

4 Az üvegházhatású gázok várható emissziói 

 

Az emissziók meghatározása a szakirodalmakban közölt fajlagos emissziós adatok felhasználásával 
történik. Ezen adatok sem egységes elven kerültek meghatározásra. A közúti közlekedési emissziós 
faktorok a https://www.hbefa.net/e/index.html honlapról származnak. A honlapon hat ország 
benzinmotoros és dízel üzemű járműveinek súlyozott átlagos kibocsátási tényezői állnak 
rendelkezésre (Ausztria, Németország, Svájc, Franciaország, Svédország, Norvégia). Tekintettel arra, 
hogy Magyarországi gépjármű állományra nem volt fellelhető aktuális közúti fajlagos kibocsátási adat, 
ezért a szomszédos Ausztriára vonatkozó súlyozott fajlagos emissziós adatokat alkalmaztuk a közúti 
emissziók meghatározására. A honlapon közölt fajlagos emissziós adatok, többek között a szén-
dioxid fajlagos emissziós adat is a 2015 évre érvényes ausztriai gépjármű állomány összetételi 
statisztikájával képezett adat. E honlap a metánra és a dinitrogén-monoxidra fajlagos emissziós 
adatot nem határozott meg. Ez utóbbi két üvegház hatású gázra fajlagos kibocsátási adat az Európai 
Unió honlapján on-line adatbázisban érhető el 

https://www.hbefa.net/e/index.html
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(http://efdb.apps.eea.europa.eu/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%
7B%7D%7D%2C%22display_type%22%3A%22tabular%22%7D). Ezen adatbázisban szereplő 
fajlagos emissziós adatok az adott gépjármű kategórián belül (személygépjármű, kistehergépjármű, 
buszok, nehéz tehergépjárművek stb.) a benzines és a gázolajos hajtásra külön-külön szerepelnek. E 
problémát a tervezői felülbecslés elve szerint kezeltük, ezért a gépjármű kategórián belül a 
legnagyobb fajlagos emissziós adatot alkalmaztuk, amely rendszerint a benzin üzemű 
gépjárművekhez tartozó fajlagos emissziós adatok. 
 
A közúti közlekedési emissziók számszerű meghatározása során az alábbi adatokat használtuk fel: 

Személygépjármű: 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 184,166 g/km 

• Metán fajlagos emisszió: na. 

• Dinitrogén-monoxid fajlagos emisszió: 0,01 g/km 
Könnyű tehergépjármű: 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 245,566 g/km 

• Metán fajlagos emisszió: na. 

• Dinitrogén-monoxid fajlagos emisszió: 0,025 g/km 
 

Tehergépjármű: 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 828,390 g/km 

• Metán fajlagos emisszió: na. 

• Dinitrogén-monoxid fajlagos emisszió: 0,029 g/km 
 

Buszok: 

• Szén-dioxid fajlagos emisszió: 737,221 g/km 

• Metán fajlagos emisszió: na. 

• Dinitrogén-monoxid fajlagos emisszió: 0,033 g/km 
 

Az üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátásának becsléséhez szakirodalmi adatokat 

használtunk fel. A nem közúton mozgó gépek belsőégésű motorjára vonatkozóan megállapított 

fajlagos kibocsátási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza a munkagép teljesítményétől függően 

(https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016). Fajlagos emissziós adatként 

a Stage III/B kategóriájú munkagépekre vonatkozó fajlagos emissziós adatokat alkalmaztuk.  

Motor kategória 

CO2 

[kg/1000 kg 

üzemanyag] 

CH4 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

N2O 

[g/1000 kg 

üzemanyag] 

Dizel motor 3160 13 139 

Az éves kibocsátások meghatározása a vonatkozó fejezetben foglalt üzemviteli paraméterek 

felhasználásával történt. 

  

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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A) Az alapállapoti fázis üvegház hatású gázkibocsátásai: 

A közúti kibocsátások: 

Tekintettel arra, hogy a telephelyen jelenleg nincs tevékenység, az üvegház hatású gázkibocsátása a 

jelenlegi közúti kibocsátás.  

Az alapállapotra jellemző közúti forgalom 2021. évre vonatkozó napi átlagos forgalmát a 
„Hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők” fejezet tartalmazza. Az adott útszakasz szelvénye 
és határszelvényei: 8 + 000 km szelvény; határszelvényei: 0 + 000 – 21 + 700 km. Az alapállapotban 
vizsgált útszakasz hossza: 1,0 km. Az alapállapot esetében a közút üvegház hatású gázkibocsátásai a 
következők éves szinten. 

Gépjármű kategória/Emissziók t/év CO2 N2O CH4 

Személygépjármű 100,495 0,005457 - 

Könnyű tehergépjármű 30,475 0,003103 - 

Tehergépjármű 47,471 0,001662 - 

Autóbusz 12,378 0,000554 - 

Összesen 190,818 0,010775 - 

Példaként a személygépjárművekre a következő módon határoztuk meg a szén-dioxid kibocsátást: 

(365 nap/év *1495 j/nap * 184,166 g/km)/1000000 g/t  = 100,495 t 

 

B) A létesítési fázis üvegház hatású gázkibocsátásai: 

A közúti kibocsátások: 

A létesítési fázisra jellemző közúti forgalom napi átlagos forgalmát a „Hatótényezők, 
hatásfolyamatok és hatásviselők” tartalmazza. Az építési tevékenység a közúton is többlet forgalmat 
fog generálni, ami munkanapokon, nappal 6 és 14 óra között 1,13 tehergépjármű/h forgalom 
többletet fog generálni a közúton Az adott útszakasz szelvénye és határszelvényei: 8 + 000 km 
szelvény; határszelvényei: 0 + 000 – 21 + 700 km. A létesítési fázisban vizsgált útszakasz hossza: 1,0 
km. A megnövekedett forgalom miatt a közút üvegház hatású gázkibocsátásai a következők éves 
szinten. 

Gépjármű kategória/Emissziók t/év CO2 N2O CH4 

Személygépjármű 100,495 0,005457 - 

Könnyű tehergépjármű 30,475 0,003103 - 

Tehergépjármű 48,996 0,001667 - 
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Autóbusz 12,378 0,000554 - 

Összesen 192,343 0,0108276 - 

 
 
A telephelyen belül a belső közlekedés kibocsátásai: 
 
A telephelyen belüli tehergépjármű forgalom nagyságát a „Hatótényezők, hatásfolyamatok és 
hatásviselők” tartalmazza.  
 
A telephelyen belüli teherszállítás szén-dioxid és dinitrogén-monoxid kibocsátása a következő: 

 

Légszennyezőanyag CO2 emisszió t/év N2O t/év CH4 t/év 
 

Tehergépjárművek (mobil 
szalagrendszer) 

0,106 0,000004 
 

- 

Tehergépjárművek 
(kikötői 
 szalagrendszer) 

0,278 
 

0,00001 
 

- 

Összesen 0,384 0,000014 - 

 
A mobil szalagrendszer építéséhez köthető belső tehergépjármű forgalom szén-dioxid kibocsátása: 
(0,38 j/h *60 nap/év * 8 h/nap * 828,390 g/km * 0,7 km)/1000000 g/t = 0,106 t/év 
 

C) A megvalósítási/működési fázis üvegház hatású gázkibocsátásai: 

A közúti kibocsátások: 

Megegyezik az alapállapoti kibocsátásokkal. 
 
A telephelyen belül a belső közlekedés kibocsátásai a négy hónap szárazkitermelési időszakban: 
 
A telephelyen belüli belső közlekedés forgalmi adatait az engedélyezési dokumentáció 
„Hatótényezők, hatásfolyamatok és hatásviselők” tartalmazza.  
 

A nappali időszakban a nehéz tehergépjármű forgalom 258 jármű/12 h, azaz 21,5 j/h forgalmat 

jelent. A telephelyen belül a tehergépjárművek átlagos úthossza 500 m. A 4 hónap alatt az összes 

üzemórák száma 1440 h. 

A D1 diffúz forrás emissziója a következő: 

A D1 diffúz forrás tehergépjármű forgalmából származó kibocsátási adatokat a következő 

táblázatban foglaltuk össze. 
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Légszennyezőanyag CO2 t/4 
hónap 

N2Ok t/4 
hónap 

CH4 t/4 
hónap 

Nehéztehergépjármű 12,823 0,000449 - 

 

 
A telephelyen belül a munkagépek kibocsátásai a négy hónap száraz kitermelési időszakban: 
 

A bánya területén üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátását az átlagos üzemanyag 

fogyasztás figyelembevételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük. Az 

alkalmazott géppark üzemviteli jellemzőit a beruházó által megadott adatok alapján határoztuk meg: 

Munkagép megnevezése 

Átlagos 

üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

CO2 

emisszió 

(g/h) 

CH4 

emisszió  

(g/h) 

N2O 

emisszió 

(g/h) 

Forgóvázas kanalas kotrógép 18,48 (22) 
58396,80 0,24 2,57 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
31852,80 0,13 1,40 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
31852,80 0,13 1,40 

Összesen  
122102,40 0,50 5,37 

 

A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit az üzemelő, valamennyi 

erőgép bocsát ki egy óra alatt. A különböző munkagépek működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk az telephely üzemelése alatti működési idejük arányát, melyek az alábbiak: 

Alkalmazott munkagépek 

A gépek tényleges 

működésének aránya a 

napi 12 órás 

műszakhoz képest 

Forgóvázas kanalas kotrógép 12/12 

Homlokrakodó 12/12 

Homlokrakodó 12/12 

 

Az átlagos működési idejüket úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje órákban és a teljes 

munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e faktorral 

korrigáljuk és az összes emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 
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  Emisszió g/h-ban 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 122102,40 0,50 5,37 

 
Éves szinten 120 munkanappal és napi 12 óra üzemidővel számolva a munkagépek működéséből 
származó kibocsátásokat a következő táblázatban adjuk meg. 
 

  Emisszió t/4 hónap-ban 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 175,83 0,00072 0,00773 

 
A megvalósítási fázis száraz kitermelési szakaszában a telephelyen belüli összes kibocsátást a 
következő táblázatban adjuk meg: 
 

  Emisszió t/4 hónap-ban 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 175,83 0,00072 0,00773 

Tehergépjármű belső forgalom 12,823 0,000449 - 

Összesen 188,653 0,001169 0,00773 

 
 

A telephelyen belül a munkagépek kibocsátásai a 6 hónap nedves kitermelési időszakban: 
 

A bánya területén üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátását az átlagos üzemanyag 

fogyasztás figyelembevételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük. Az 

alkalmazott géppark üzemviteli jellemzőit a beruházó által megadott adatok alapján határoztuk meg: 

Munkagép megnevezése 

Átlagos 

üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

CO2 

emisszió 

(g/h) 

CH4 

emisszió  

(g/h) 

N2O 

emisszió 

(g/h) 

Forgóvázas kanalas kotrógép 18,48 (22) 
58396,80 0,24 2,57 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
31852,80 0,13 1,40 

Homlokrakodó 10,08 (12) 
31852,80 0,13 1,40 

Összesen  
122102,40 0,50 5,37 
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A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit az üzemelő, valamennyi 

erőgép bocsát ki egy óra alatt. A különböző munkagépek működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk az telephely üzemelése alatti működési idejük arányát, melyek az alábbiak: 

Alkalmazott munkagépek 

A gépek tényleges 

működésének aránya a 

napi 12 órás 

műszakhoz képest 

Forgóvázas kanalas kotrógép 12/12 

Homlokrakodó 12/12 

Homlokrakodó 12/12 

 

Az átlagos működési idejüket úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje órákban és a teljes 

munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e faktorral 

korrigáljuk és az összes emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 

  Emisszió g/h-ban 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 122102,40 0,50 5,37 

 

A tapasztalatok szerint a száraz kitermelés a bányaművelés megkezdésekor mintegy 4 hónapot 
igényel, majd 6 hónapon keresztül nedves kitermeléssel folyik a bányászat. Az ezt követő évtől 
kezdve a száraz kitermelési fázis időtartama 1 hónap, a nedves kitermelés időszaka 9 hónap. Tehát 
az első évben a 6 hónap alatti nedves kitermelési fázis összes légszennyezőanyag kibocsátása 1 hónap 
(összes munkagéppel és 360 h összes üzemidővel) + 5 hónap (csak homlokrakodókkal, 1800 
üzemórával) figyelembe véve a következő: 
 

  Emisszió t/6 hónap-ban 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 158,63 0,00065 0,00698 

 
 

A száraz és nedves kitermelés össze kibocsátást a következő táblázatban adjuk meg. 

  Emisszió t/év-ben 

Korrigált emissziók CO2  CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 347,283 0,001819 0,01471 

Tehergépjármű belső forgalom 12,823 0,000449 - 

Összesen 360,106 0,002268 0,01471 
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A kikötő megvalósítási/működési fázisára vonatkozó emissziók: 

 

Megnevezés db 

Névleges 

teljesítmény 

kW 

Üzemanyag 

fogyasztás 

kg/h (l/h) 

Napi 

üzemóra/12 

óra 

Munkafázis 

Uszályok 3 - - 12 Kavics kiszállítás 

Tolóhajó 1 1 2*600 
112,56 (134) 

4*0,5 
Kavicsszállító uszályok 

továbbítása 

Tolóhajó 2 1 2*600 
112,56 (134) 

4*0,5 
Kavicsszállító uszályok 

továbbítása 

 

A kikötő területén üzemelő munkagépek légszennyező anyag kibocsátását az átlagos üzemanyag 

fogyasztás figyelembevételével, a lehetséges maximális kibocsátás számítása alapján becsüljük. Az 

alkalmazott géppark üzemviteli jellemzőit a beruházó által megadott adatok alapján határoztuk meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti táblázat adatai azt a légszennyező anyag mennyiségét jelentik, amit maximális teljesítménnyel 

üzemelő, valamennyi erőgép bocsát ki egy óra alatt. 

 

A különböző munkagépek a teljes munkaidő alatti tényleges működési ideje eltérő lehet. A következő 

táblázatban megadjuk a teljes munkaidő alatti működési idejüket, melyek az alábbiak: 

Alkalmazott munkagépek 

Működési 

idő a 12 órás 

műszakban 

Tolóhajó 1.  2 

Tolóhajó 2.  2 

 

Munkagép megnevezése 

Átlagos 

üzemanyag 

fogyasztás  

kg/h (l/h) 

CO2 

emisszió 

(g/h) 

CH4 

emisszió  

(g/h) 

N2O 

emisszió 

(g/h) 

Tolóhajó 1. 112,56 (134) 355689,60 1,46 15,65 

Tolóhajó 2. 112,56 (134) 355689,60 1,46 15,65 

Összesen  711379,20 2,93 31,29 
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Az átlagos működési idejüket 12 órára vetítve úgy kapjuk meg, hogy a gép tényleges munkaideje és 

a teljes munkaidő (12 óra) hányadosát vesszük. Az 1 órára vetített maximális kibocsátásokat e 

faktorral korrigáljuk. Az összes emissziókat a következő táblázatban adjuk meg. 

 

  Emisszió g/h-ban 

Emisszió forrás CO2 CH4 N2O 

A munkagépek működéséből 118563,20 0,49 5,22 

  Összes emisszió t/év-ben 

  CO2 CH4 N2O 

Összesen  441,055 0,00181 0,01940 

 

Az éves kibocsátások becslésénél a 10 hónap működési időszakot (310 munkanap) vettük 

figyelembe napi 12 óra üzemidővel.  

 

5 A vizsgálati terület légszennyezettségi állapota 
 

 

5.1 A szennyezőanyagok szerinti zónacsoport besorolás 
 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírása értelmében, az ország 

területét és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi 

hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére „a 

légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben 

(a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező 

anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-

II csoportokba tipizálja a zónát.  

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgált terület (Madocsa település) az „Ország többi 

területe”(10) zónában szerepel. A rendeletben vizsgált 11 légszennyezőanyag alapján, a szennyező 

anyagonkénti kategóriákat az alábbi táblázat mutatja. 

 

Szennyezőanyag Zónacsoport szennyező 
anyagok szerint 

Kén-dioxid F 

Nitrogén-dioxid F 

Szén-monoxid F 

Szilárd (PM10) E 

Benzol F 
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Talaj-közeli ózon O-I 

PM10 Arzén F 

PM10 Kadmium F 

PM10 Nikkel F 

PM10 Ólom F 

PM10 benz(a)-pirén D 

 

A talaj közeli ózon az egész ország területén „O-I” besorolású, azaz az egész ország területén 

meghaladja a célértéket. 

A légszennyezettségi határértékekről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. számú melléklete rendelkezik 

a légszennyezettségi zónákról, az alábbiak szerint:  

A csoport: agglomeráció: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 10-13. §-

ai szerint. 

B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra 

tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség 

meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

O-II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként 

kitűzött koncentráció értéket. 

Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározását a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 

tartalmazza.  
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5.2 Egészségügyi és tervezési határértékek 
 

A vizsgálatokat megelőzően rögzítettük azon koncentrációs határértékeket, amelyek irányadóak a 

légszennyezés megítélésekor. A légszennyezettségi határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelete 

határozza meg. A rendelet alapján, az ország egész területére, a levegőterheltségi szint esetében, az 

1. és a 2. számú mellékletében meghatározott egészségügyi határértékeket és tervezési irányértékeket 

kell alkalmazni.  

 

Légszennyezettségi egészségügyi határértékek és tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag [CAS 
szám] 

Határérték [g/m3] 

1 órás 24 órás Éves 

Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50 

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40 

Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 150 - 

Totál szálló por (TSPM)* 200 100 - 

Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000 

Szálló por (PM10) - 50 40 

Kénsav* 20 10 - 

Megjegyzés: * - a VM rendelet 2. számú mellékletében szerepel 

 

Légszennyező 
anyag 

Légszennyezettség egészségügyi 
határértéke 

Veszélyességi 
fokozat 

30 napos éves 

Ülepedő por, 
toxikus anyagot 
nem tartalmaz  

16 g/m2 x 30 nap 120 t/km2 x év IV. 

 

Ugyanezen rendelet 4. számú melléklete rögzíti a légszennyezettség ökológiai határértékeit és a 

légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek típusait.  

 

A légszennyezettség ökológiai határértékei 

Légszennyező anyag [CAS szám] 
Éves határértékek  

[μg/m3] 

Kén-dioxid [7446-09-5]  20 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 30 

Ammónia [7664-41-7] 8 
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Tekintettel arra, hogy a vizsgált tevékenység területe és közvetlen környezete az ökológiailag 

sérülékeny területekkel szomszédos, illetve a kikötő területe NATURA 2000 területen lesz, a fenti – 

szigorúbb – határértékeket is alkalmazni kell. 

 

5.3 A terület jelenlegi alap légszennyezettsége 
 

A bánya környezeti levegőminőségre gyakorolt hatásainak elemzéséhez fontos meghatározni a 

vizsgálati terület jelenlegi légszennyezettségi állapotát, vagy ahogy a 306/2010 (XII.23.) 

kormányrendelet fogalmazza meg, a terület alap légszennyezettségét.  

 

A telephelyen és tágabb környezetében levegőszennyezettségi mérési adatokról nincs információnk. 

Az országos légszennyezettség mérő hálózat interneten elérhető adatbázisa szerint rendszeres 

légszennyezettségi méréseket nem végeznek a tervezett telephely környezetében. A terület 

légszennyezettségi állapotát a közlekedési eredetű kibocsátások, a települések kisebb ipari 

tevékenységei és a lakossági fűtésből származó légszennyezőanyag kibocsátások alakítják. A szálló –

és ülepedő por szennyezettség alakulásában, a vegetációs időszakban a mezőgazdasági tevékenység 

is jelentős befolyással bírhat, azonban mérési adatok híján a szennyezettség mértéket számszerűsíteni 

nem lehet.  

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a 

Földművelésügyi Minisztérium, ma Agrárminisztérium által rendszeresen közzétett, az ország 

légszennyezettségi állapotára vonatkozó publikációit felhasználva a méréssel lefedett területek mérési 

adatait alapul véve, tekintettel a térség kistelepüléses jellegére csak becsülhetők a térségre vonatkozó 

éves átlagos szennyezettségek.  

  

A becsült szennyezettségi adatok megfelelősége érdekében megvizsgáltuk a távoli környezetben 

működő monitoring állomások 2018 – 2021. évi mérési adatait, melyek a következők: 

– Százhalombatta 1. 

– Százhalombatta 2. 

– Százhalombatta 3. 

– Tököl 

– K-puszta 
 

A Százhalombatta 2. monitoring állomás 2018 – 2021. évi adatai nagyon hiányosak, ezért a további 

vizsgálati lehetőséget elvetettük. A K-pusztán mért adatok teljeskörűek, azonban csak 2021. évre 

rendelkezünk mérési adatokkal. A következő táblázatban megadjuk az értékelésnél figyelembe vett 

monitoring állomások 2018 -2021. évek mérési eredményeinek átlag értékeit: 
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Monitoring 

állomás 

Százhalombatta 

1. 

Százhalombatta 

3. 

Tököl K-puszta 

Kén-dioxid 3,9 4,7 4,8 1,4 

Nitrogén-dioxid 15,0 18,9 16,7 7,7 

Nitrogén-oxidok 22,0 23,1 25,3 8,4 

Szén-monoxid 417 528 521 322 

Ózon 52,0 55,6 55,1 57,3 

PM10 20 20 27 - 

 

A vizsgált monitoring állomások a K-puszta kivételével nagyvárosi környezetben mérik a 

levegőszennyezettséget, jelentős ipari kibocsátó forrásokkal rendelkező területen. A K-pusztai 

állomás regionális háttér besorolású, a többi állomás városi háttérszennyezettség mérőhely 

besorolású. Ezért ezen monitoring állomások eredményei nem használhatók fel a vizsgálati terület 

alap légszennyezettsége meghatározásához. Ez alól kivételt képez a K-pusztán mért ózon 

szennyezettség, ezért annak értéke alkalmazható a vizsgálati terület alap légszennyezettségének 

jellemzésére. 

 

A mérési eredmények alapján a vizsgálati területre a becsült alap légszennyezettségi adatok a 

következők, amelyek éves átlagos szennyezettségi intervallumok: 

 

• Kén-dioxid: 8-15 g/m3, az átlag: 11,5 g/m3 

• Nitrogén-dioxid: 10-15 g/m3, az átlag: 12,5 g/m3 

• Nitrogén-oxidok: 16-20 g/m3, az átlag: 18 g/m3 

• Szállópor (TSPM): 25-35 g/m3, az átlag: 30 g/m3 

• PM10: 18-25 g/m3 az átlag: 21,5 g/m3 

• Ülepedő por: 6-8 g/m2*30nap, az átlag: 7 g/m2*30nap 

• Szén-monoxid: 200-300 g/m3, az átlag: 250 g/m3 

• Ózon: 57 g/m 

 

Az adatok szerint a térség jelenlegi alapszennyezettsége az éves levegőminőségi határértékek alatt 

vannak, a PM10 szennyezettség közelíti meg legjobban a megengedett értéket, ha a megadott 

intervallumok átlagát vesszük alapul, akkor a szállópor esetében annak mintegy 56 %-a, ülepedő por 

esetében 50 %-a. 

 

A diffúz források által okozott nitrogén-dioxid szennyezettség értékeléséhez szükségünk van az 

NO2/NOx arányának a meghatározására. A vonatkozó becsült adatok átlag értékeit értékelve az 

NO2/NOx arány 12,5/18,0 adatok hányadosa, ami 0,69 értéknek felel meg. 
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5.4 A levegőminőségi modellezéshez felhasznált meteorológiai adatok 
 

A bányatelekre vonatkozó levegőminőségi modellezéshez – illetve az US EPA által fejlesztett 

AERMOD program futtatásához - szükséges meteorológiai adatsorok, illetve az elvégzett 

számítások menetét ismertető alátámasztó dokumentációt az 1. számú melléklet tartalmazza. 

6 A tervezett tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása 
 

A tervezett tevékenység emisszióit az előző fejezetekben mutattuk be. A különböző források, forrás 
típusok levegőminőségre gyakorolt hatásait légszennyezettségi modellek felhasználásával határozzuk 
meg. A hatásterületek megállapításához rövid idejű (egy órás átlagos, 24 órás) szennyezettségi 
vizsgálat szükséges, ezért ennek megfelelően végezzük el a modellezési feladatot és mutatjuk be azok 
eredményeit. 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) kormányrendelet 5. számú melléklet 13. pontja a 
következőket tartalmazza: 

"13.a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, 
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű 
számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással," 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a hatálya alá tartozik, így a 
306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján, szabványos vagy 
azzal egyenértékű módszerrel kell a pontforrások és a diffúz források hatásterületét meghatározni. 
Ezért a hatásterület meghatározásához, illetve a tevékenységhez tartozó pontforrások, diffúz 
források levegőminőségre gyakorolt hatásának bemutatása az érvényes szabványokkal egyenértékű 
módszer, az Aermod modell alkalmazásával történik. Az Aermod modell a következő web helyen 
érhető el: https://www3.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm. 

Az érvényben lévő szabványokat az alábbiak szerint adjuk meg: 

✓ MSZ 21457/1-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 1. 
rész: Fogalom-meghatározások. 

✓ MSZ 21457/2-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 2. 
rész: Földfelszíni meteorológiai mérések légszennyezés-terjedési számításokhoz. Az 
MSZ 21457-1/1979 helyett. 

✓ MSZ 21457/3-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 3. 
rész: A légköri határrétegben végzett meteorológia mérések légszennyezés-terjedési 
számításokhoz. Az MSZ 21457-2/1980 helyett. 

✓ MSZ 21457/4-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 4. 
rész: A felszín közeli légréteg dinamikai jellemzőinek kiszámítása mértékadó 
meteorológiai adatokból. Az MSZ 21457-3/1980 helyett. 

✓ MSZ 21457/5-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 5. 
rész: A keveredési rétegvastagság meghatározása mértékadó földfelszíni és magas légköri 
meteorológiai mérési adatokból. Az MSZ 21457-4/1980 helyett. 

  

https://www3.epa.gov/scram001/dispersion_prefrec.htm
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✓ MSZ 21457/6-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 6. 
rész: A szélsebesség, a szélirány és a hőmérséklet függőleges profiljának kiszámítása a 
földfelszín és a 850 hPa nyomási szint között. 

✓ MSZ 21457/7-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői: 7. 
rész: A légszennyező anyagok örvényes elkeveredését jellemző mennyiségek 
meghatározása. 

✓ MSZ 21459/1-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Pontforrás 
szennyező hatásának számítása. 

✓ MSZ 21459/2-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Területi 
(felületi) forrás és vonalforrás hatásának számítása. 

✓ MSZ 21459/3-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Több és 
összetett forrás hatásának számítása. 

✓ MSZ 21459/4-82. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: 
Transzmissziós számítások adatbázisának meghatározása. 

✓ MSZ 21459/5-85. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: A 
kibocsátás effektív magasságának számítása. 

✓ MSZ 21460/2-78. Levegőtisztaság-védelmi Terminológia: Légszennyező anyagok 
transzmissziójának alapfogalmai. 

 

A modellezés során a vizsgálati területet sík területnek tekintettük.  

A vizsgálatok elvégezhetősége érdekében két vizsgálati területet határoltunk le. A 2. számú 

melléklethez, mint a bányához tartozó vizsgálati területre a megadott kezdő és vég paraméterekkel 

egy 40 * 40 m-es receptorpont (190 * 80) hálót szerkesztettünk. A vizsgálati területre alkalmazott 

receptorpont háló sarokpont adatai a következők: 

 

Bal alsó pont EOV (Y): 641200 EOV (X): 148100 

Jobb felső pont EOV (Y) 648760 EOV (X): 151260 

 

A 3. számú melléklethez, mint a kikötőhöz tartozó vizsgálati területre a megadott kezdő és vég 

paraméterekkel egy 20 * 20 m-es receptorpont (190*79) hálót szerkesztettünk. A vizsgálati területre 

alkalmazott receptorpont háló sarokpont adatai a következők: 

 

Bal alsó pont EOV (Y): 643200 EOV (X): 147300 

Jobb felső pont EOV (Y) 646980 EOV (X): 148860 

Az Aermod modell felhasználásával a megadott receptor pontra számítottuk ki a szennyezettségi 
adatokat, légszennyezőanyagonként. A modellezéshez meghatároztuk a források helyét, magasságát, 
terület nagyság adatát és a kibocsátást az adott fázisonként, légszennyező anyagonként. Fázisonként 
(alapállapot, létesítés, megvalósítás) és légszennyező forrástípusonként meghatároztuk az éves 
átlagos szennyezettség eloszlásokat, a maximális 24 órás és órás szennyezettségi értékeket. Az ilyen 
módon kapott összegzett szennyezettség eloszlásokat térképen ábrázoltuk és értékeltük. 
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Az 5111-es számú közút fázisonkénti hatásait a telephelyi tevékenység hatásaitól külön értékeltük, 
tekintettel arra, hogy a közúti forgalom változásaiból származó hatásokat a 314/2005. (XII. 25.) 
kormányrendelet 7. számú mellékletében foglaltakkal összhangban levegővédelmi szempontból 
közvetett hatásként kezeltük. 

A légszennyezőanyag terjedésszámítása során a tevékenység jellemzésére alkalmazott diffúz források 
főbb adatait a következő táblázatban adjuk meg: 

A kiindulási adatokat a következő táblázatba foglaltuk össze: 

 

Paraméterek D(N) 

Forrás megnevezése A vonalforrás, vagy a (tervezett) 

telephely légszennyezőanyag 

kibocsátással érintett területe 

Diffúz forrás típusa poligon 

Szén-monoxid kibocsátás (g/s*m2) Fázisonként eltérő lehet 

Szén-hidrogén kibocsátás (g/s*m2) Fázisonként eltérő lehet 

Nitrogén-oxidok kibocsátás 

(g/s*m2) 

Fázisonként eltérő lehet 

Por kibocsátás (g/s*m2) Fázisonként eltérő lehet 

Kibocsátási magasság (m) Fázisonként és diffúz 

forrásonként eltérő lehet 

Felület nagysága m2-ben 1 km 

úthosszra, vagy a vizsgált 

telephelyen belül lehatárolt terület 

m2-ben 

Fázisonként és diffúz 

forrásonként eltérő lehet 

 

Az 5111-es számú közút vizsgált szakasza, mint diffúz forrás hat egyenes szakaszra bontható fel. 

Az L11, L12, L13, L14, L15 és L16 számú diffúz források jellemzőit a következő táblázatban adjuk 

meg: 
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Paraméterek EOV (Y) EOV (X) Útszakasz 

szélessége 

m-ben 

Kibocsátás 

magassága 

m-ben 

L11. szakasz kezdőpont 643331 151240 7 0,1 

L11. szakasz végpont 643097 149631 7 0,1 

L12. szakasz kezdőpont 643097 149631 7 0,1 

L12. szakasz végpont 643104 149468 7 0,1 

L13. szakasz kezdőpont 643104 149468 7 0,1 

L13. szakasz végpont 642800 149395 7 0,1 

L14. szakasz kezdőpont 642800 149395 7 0,1 

L14. szakasz végpont 642078 149043 7 0,1 

L15. szakasz kezdőpont 642078 149043 7 0,1 

L15. szakasz végpont 641938 148449 7 0,1 

L16. szakasz kezdőpont 641938 148449 7 0,1 

L16. szakasz végpont 641480 148100 7 0,1 

A nitrogén-dioxid légszennyezőanyagra elvégzett terjedés számításnál a modellbe beépített ún. 

PVMRM módszert alkalmaztuk, amelynek lényege, hogy figyelembe veszi az alap 

légszennyezettségként megadott éves átlagos ózon koncentrációt (alkalmazott érték: 57,0 g/m3), a 

kibocsátás során a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid arányát (alkalmazott arány: 0,1) és a 

környezeti levegőben az alapterhelési értékként megadott nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok 

koncentráció arányát (alkalmazott arány: 0,69). 

A közút, mint diffúz forrás, az üzemi diffúz források éves viszonylatban folyamatos kibocsátású 

forrásnak tekinthetők. Mivel ezen források napszaktól függően változó kibocsátással bírnak, ezért e 

diffúz források modellezése során alkalmaztuk a nap óráihoz rendelhető emissziós faktorokat. Az 

órai emissziós faktorok meghatározása a következő módon történt. Meghatároztuk az órás átlagos 

kibocsátásokat, majd ezen adatok alapján napi átlagos órai kibocsátást határoztunk meg. Majd 

meghatároztuk azokat az emissziós faktorokat, amelyet alkalmazva az adott órai kibocsátást adja. 
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Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírások szerint a hatásterületet rövid idejű, órás, a PM10 
esetében 24 órás szennyezettségi adatok alapján kell meghatározni, ezért a 2020. évi adatbázisból a 
magassági meteorológiai adatokból és a vizsgálati területre jellemző felszíni órás meteorológiai 
adatokból átlagos, a tevékenység működési idejére jellemző leggyakoribb meteorológiai adatsor 
szükséges. A kiválasztott 1 órás felszíni meteorológiai adatsor jellemzően semleges légköri állapotot 
tükröz. A hatásterület meghatározásához a következő talajközeli meteorológiai értékeket 
alkalmaztunk (2020.05.13.09 óra): 

 

Óra 
UTC 

Hőmérséklet Monin-
Obuhov 

hossz  

Páratartalom Légnyomás Szélsebesség Szélirány 

9 11,0 C° -295,6 m 63 % 1006 hPa 3,19 m/s 141 ° 

MODELLEZÉS TALAJKÖZELI PARAMÉTEREI 

 

A PM10 légszennyezőanyag esetében a hatásterület meghatározását ugyanezen nap 0-24 órás felszíni 

és magassági adatainak felhasználásával határoztuk meg. Az adott nap szélsebesség átlaga: 3,34 m/s, 

a szélsebesség legkisebb értéke 0,46 m/s, legnagyobb értéke 5,01 m/s, a szélirány legkisebb értéke 

137 fok, a legnagyobb értéke 357 fok. 

 

6.1 Alapállapotban az 5111-es számú közút hatása 
 

Az L11, L12, L13, L14, L15 és L16 számú közúti diffúz források szén-monoxidot, szén-

hidrogéneket, nitrogén-oxidokat, nitrogén-dioxid és a szilárd nem toxikus por kibocsátás hatásait 

modelleztük. A vizsgált légszennyezőanyagokra meghatároztuk a vizsgált éves periódusra az átlagos 

szennyezettség eloszlásokat, a maximális 24 órás és órás szennyezettségi értékeket. 

A kiindulási adatokat a következő táblázatokba foglaltuk össze: 

Paraméterek L11 -L16 

Szén-monoxid kibocsátás (g/s*m2) 3,091*E-6 

Szén-hidrogén kibocsátás (g/s*m2) 3,479*E-7 

Nitrogén-oxidok kibocsátás (g/s*m2) 3,859*E-6 

TSPM kibocsátás (g/s*m2) 1,032*E-7 

A nitrogén-dioxid légszennyezőanyagra vonatkozó koncentrációkat a modellbe beépített PVMRM 

módszerrel (az ózonkoncentráció és az NO2/NOx arány ismeretében) határoztuk meg. 
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Az elvégzett modellezés közúti szakaszokra vonatkozó összesített eredményeit a következő 

táblázatban foglaljuk össze, megadva a maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség 

értékét: 

A diffúz források jellemzőit a következő táblázatban adjuk meg: 

Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 3000 2,16 643160 150100 0,00072 

Szén-hidrogének - 0,24 643160 150100 - 

Nitrogén-oxidok - 2,70 643160 150100 - 

Nitrogén-dioxid 40 1,80 643160 150100 0,045 

PM (Totál 
szállópor) 

- 0,07 643160 150100 - 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 5000 23,33 643320 151140 0,00466 

Szén-hidrogének - 2,63 643320 151140 - 

Nitrogén-oxidok 150 29,12 643320 151140 0,1941 

Nitrogén-dioxid 85 20,09 643320 151140 0,2364 

PM (Totál 
szállópor) 

100 0,78 643320 151140 0,0078 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 10000 173,90 642080 149060 0,01739 

Szén-hidrogének - 19,58 642080 149060 - 

Nitrogén-oxidok 200 217,17 642080 149060 1,08585 

Nitrogén-dioxid 100 149,85 642080 149060 1,4985 

PM (Totál 
szállópor) 

200 5,81 642080 149060 0,02905 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 
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Az alapállapot vonatkozásában 1 órás maximum értékek a nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid 

esetében mutatnak határérték túllépést. A szennyezettség eloszlást a nitrogén-dioxid 

légszennyezőanyagra készítettük el, mivel környezeti hatás szempontjából ez a szennyezőanyag 

mutatta a legmagasabb érzékenységet az égési folyamatok során keletkező gáz halmazállapotú 

légszennyezőanyagok tekintetében. A vizsgált közút hatását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A vizsgált közút esetében az 1 órás maximális koncentráció helye a közút felülete. Az 1 órás 

maximális szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a nitrogén-oxidok esetében levegőminőségi 

határérték túllépést mutatnak. Ezek a magas szennyezettségi értékek éjszaka, stabil légköri állapotban 

és extrém alacsony szélsebesség értékek (0,3 m/s) esetében állnak/állhatnak fenn. 

 

6.2 A bánya létesítésének hatása  

D1 diffúz forrásnak tekintettük a telephelyen belül a kamionok rakodási tevékenysége által érintett 
területet, illetve a szalagrendszer építési területét, amelynek nagysága 339000 m2. A D1 diffúz forrás 
kibocsátása effektív magasságának meghatározásánál a 21459/5-85 számú szabvány 3.3 és 3.4. 
pontjaiban foglalt előírásokat értelmezve a kamionok átlagos 1 m kibocsátási magasságát vettük 
kiindulási adatnak (a legnagyobb effektív kibocsátási magasság). 

A D1 diffúz forrás helyét meghatározó pontok EOV koordinátáit az alábbi táblázatokban adjuk meg. 
A D1 diffúz forrás kiterjedését 4 db sarokponttal jellemezhető poligonnal határoztuk meg: 

 

Paraméterek EOV (Y) EOV (X) 

1. pont 644678 149972 

2. pont 645394 149037 

3. pont 645330 148930 

4. pont 644522 149606 

D1 DIFFÚZ FORRÁS KITERJEDÉSÉNEK SAROKPONTJAI 

 

Paraméterek D1 diffúz forrás 

CO kibocsátás (g/s*m2) 5,217*10-10 

CH kibocsátás (g/s*m2) 2,731*10-11 

NOx kibocsátás (g/s*m2) 1,153*10-9 

TSPM kibocsátása (g/s*m2) 4,646*10-7 

PM10 kibocsátás (g/s*m2) 1,183*10-7 

Felület nagysága m2-ben 339000 

D1 DIFFÚZ FORRÁS FŐBB JELLEMZŐI 

A megadott poremissziók tartalmazzák a kamionok kipufogó gázaiból és a jármű kerekek által felvert 
poremissziókat. A modellezés során alkalmaztuk a nap 24 órájához rendelhető emissziók 
megoszlására vonatkozó utasítást. A 24 órás adatsorból napi átlagot számoltunk, amelyek a fenti 



   

47 

 

 

táblázatban láthatóak. Az adott órai emisszió és a napi átlagos emisszió hányadosa adja azt az órás 
korrekciós faktort, amellyel a napi átlagos értéket megszorozva a konkrét órai emissziót kapjuk 
vissza. A modellben a számítás ezen konkrét órai adatok felhasználásával történik. Az elvégzett 
modellezési eredményeket a következő táblázatban foglaljuk össze, megadva a D1 diffúz forrás által 
együttesen okozott maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség értékét és a 
levegőterheltségi határértéket: 

 

Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 3000 0,006 644800 149580 0,000002 

Szén-hidrogének - 0,00033 644800 149580 - 

Nitrogén-oxidok - 0,014 644800 149580 - 

Nitrogén-dioxid 40 0,0096 644800 149580 0,00024 

PM (Totál 
szállópor) 

- 5,59 644800 149580 - 

PM10 40 1,42 644800 149580 0,0355 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 5000 0,030 644680 149940 0,000006 

Szén-hidrogének - 0,0016 644680 149940 - 

Nitrogén-oxidok 150 0,067 644680 149940 0,00045 

Nitrogén-dioxid 85 0,046 644680 149940 0,00054 

PM (Totál 
szállópor) 

100 26,93 644680 149940 0,2693 

PM10 50 6,86 644680 149940 0,1372 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 10000 0,37 645240 149220 0,000037 

Szén-hidrogének - 0,019 645240 149220 - 

Nitrogén-oxidok 200 0,82 645240 149220 0,0041 

Nitrogén-dioxid 100 0,57 645240 149220 0,0057 

PM (Totál 
szállópor) 

200 329,95 645240 149220 1,6498 

PM10 - 84,01 645240 149220 - 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

  



   

48 

 

 

 

A levegőminőségi határérétékek nagy biztonsággal teljesülnek, az 1 órás TSPM légszennyezőanyag 
kivételével, amelynél azonban a maximális szennyezettség helye az üzemi területen van. A vizsgált 
légszennyezőanyagok közül a legnagyobb terhelést adó TSPM éves szennyezettség eloszlást 
ábrázoltuk térképen, mivel a hatásterület szempontjából ez a kritikus légszennyezőanyag. A D1 diffúz 
forrás által okozott szennyezettség eloszlását az 5. számú melléklet tartalmazza.  

A hatásterület meghatározásához elvégeztük az 1 órás szennyezettség eloszlás modellezését. A belső 
közlekedés emissziójából származó 1 órás szennyezettség eloszlást a 6. számú melléklet mutatja 
be: 

A szennyezettségi skálán a 21,18 µg/m3 koncentráció érték a maximális szennyezettség 80 %-ához 
tartozó érték, a 20 µg/m3 koncentráció érték a tervezési irányérték 10 %-a. A maximális koncentráció 
26,47 µg/m3.  

 

6.3  Az 5111-es számú út hatása a bánya létesítése során 

 

Az L11, L12, L13, L14, L15 és L16 számú közúti diffúz források szén-monoxid, szén-hidrogének, 

nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid és a szilárd nem toxikus por kibocsátás hatásait modelleztük. A 

vizsgált légszennyezőanyagokra meghatároztuk a vizsgált éves periódusra az átlagos szennyezettség 

eloszlásokat, a maximális 24 órás és órás szennyezettségi értékeket. 

A kiindulási adatokat a következő táblázatokba foglaltuk össze: 

 

Paraméterek L11 -L16 

Szén-monoxid kibocsátás (g/s*m2) 3,102*E-6 

Szén-hidrogén kibocsátás (g/s*m2) 3,494*E-7 

Nitrogén-oxidok kibocsátás (g/s*m2) 3,884*E-6 

TSPM kibocsátás (g/s*m2) 1,032*E-7 

 

A nitrogén-dioxid légszennyezőanyagra vonatkozó koncentrációkat a modellbe beépített PVMRM 

módszerrel (az ózonkoncentráció és az NO2/NOx arány ismeretében) határoztuk meg. 

Az elvégzett modellezés közúti szakaszokra vonatkozó összesített eredményeit a következő 

táblázatban foglaljuk össze, megadva a maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség 

értékét: 

A diffúz források jellemzőit a következő táblázatban adjuk meg: 
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Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 3000 2,17 643160 150100 0,000723 

Szén-hidrogének - 0,25 643160 150100 - 

Nitrogén-oxidok - 2,72 643160 150100 - 

Nitrogén-dioxid 40 1,82 643160 150100 0,0455 

PM (Totál 
szállópor) 

- 0,07 643160 150100 - 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 5000 23,41 643320 151140 0,00468 

Szén-hidrogének - 2,65 643320 151140 - 

Nitrogén-oxidok 150 29,45 643320 151140 0,1963 

Nitrogén-dioxid 85 20,32 643320 151140 0,2391 

PM (Totál 
szállópor) 

100 0,78 643320 151140 0,0078 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 10000 174,57 642080 149060 0,017457 

Szén-hidrogének - 19,94 642080 149060 - 

Nitrogén-oxidok 200 218,32 642080 149060 1,0916 

Nitrogén-dioxid 100 150,41 642080 149060 1,5041 

PM (Totál 
szállópor) 

200 5,81 642080 149060 0,02905 

A VONALFORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Az 1 órás maximum értékek a nitrogén-oxidok és a nitrogén-dioxid esetében mutatnak határérték 

túllépést (az alapállapot fejezetnél bemutatottak okán). A szennyezettség eloszlást a nitrogén-dioxid 

légszennyezőanyagra készítettük el, mivel környezeti hatás szempontjából ez a szennyezőanyag 

mutatta a legmagasabb érzékenységet az égési folyamatok során keletkező gáz halmazállapotú 

légszennyezőanyagok tekintetében. A vizsgált közút hatását a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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A vizsgált közút esetében az 1 órás maximális koncentráció helye a közút felülete. Az 1 órás 

maximális szennyezettségi értékek a nitrogén-dioxid és a nitrogén-oxidok esetében levegőminőségi 

határérték túllépést mutat(hat)nak a terhelt alapállapotból adódóan olyan éjszakai stabil légköri 

állapotban, amikor extrém alacsony szélsebesség értékek (0,3 m/s) állnak fenn, azonban mindezek 

nem hozhatók összefüggésbe a tervezett fejlesztéssel. 

 

6.4 A bánya megvalósításának/működésének hatása  

D1 diffúz forrásnak tekintettük a telephelyen belül a nehéztehergépjárművek szállítási, rakodási 
tevékenysége által érintett területet, a munkagépek anyagmozgatási tevékenységes által érintett 
területeket, illetve a szalagrendszer működése által lefedett területet, amelynek nagysága 339000 m2. 
A D1 diffúz forrás kibocsátása effektív magasságának meghatározásánál a 21459/5-85 számú 
szabvány 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt előírásokat értelmezve a nehéztehergépjárművek átlagos 1 m 
kibocsátási magasságát vettük kiindulási adatnak (a legnagyobb effektív kibocsátási magasság). 

A D1 diffúz forrás helyét meghatározó pontok EOV koordinátáit az alábbi táblázatokban adjuk meg. 
A D1 diffúz forrás kiterjedését 4 db sarokponttal jellemezhető poligonnal határoztuk meg, amelyek 
megegyeznek a létesítési fázis D1 diffúz forrás kiterjedési jellemzőivel: 

 

Paraméterek EOV (Y) EOV (X) 

1. pont 644678 149972 

2. pont 645394 149037 

3. pont 645330 148930 

4. pont 644522 149606 

D1 DIFFÚZ FORRÁS KITERJEDÉSÉNEK SAROKPONTJAI 

A megadott poremissziók tartalmazzák a nehéztehergépjárművek kipufogó gázaiból és a jármű 
kerekek által felvert poremissziókat, valamint az anyag manipulációkból származó emissziókat. Mivel 
a száraz kitermelés és a nedves kitermelés óránkénti átlagos havi emissziói eltérnek egymástól, ezért 
az éves szennyezettség számítása során éves átlagos óránkénti emissziókat képeztünk, amely 
átlagolások eredményeit a TSPM légszennyezőanyagra a 8. számú melléklet, a PM10 
légszennyezőanyagra a 9. számú melléklet tartalmazza. Ezen éves átlagos óránkénti emissziókra a 
modellezés során alkalmaztuk a nap 24 órájához rendelhető emissziók megoszlására vonatkozó 
utasítást. A 24 órás adatsorból napi átlagot számoltunk, amelyek a fenti táblázatban láthatóak. Az 
adott órai emisszió és a napi átlagos emisszió hányadosa adja azt az órás korrekciós faktort, amellyel 
a napi átlagos értéket megszorozva a konkrét órai emissziót kapjuk vissza. A modellben a számítás 
ezen konkrét órai adatok felhasználásával történik. 
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Paraméterek D1 diffúz forrás 

CO napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 8,030*10-8 

CH napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 7,170*10-9 

NOx napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 1,229*10-7 

TSPM napi átlagos kibocsátása (g/s*m2) 1,992*10-6 

PM10 napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 5,597*10-7 

Felület nagysága m2-ben 339000 

D1 DIFFÚZ FORRÁS FŐBB JELLEMZŐI 

Az elvégzett modellezési eredményeket a következő táblázatban foglaljuk össze, megadva a D1 
diffúz forrás által okozott maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség értékét és a 
levegőterheltségi határértéket: 

 

Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 3000 0,97 644800 149580 0,00032 

Szén-hidrogének - 0,087 644800 149580 - 

Nitrogén-oxidok - 1,48 644800 149580 - 

Nitrogén-dioxid 40 0,99 644800 149580 0,0248 

PM (Totál 
szállópor) 

- 24,02 644800 149580 - 

PM10 40 6,75 644800 149580 0,168 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 5000 4,47 644720 149780 0,000894 

Szén-hidrogének - 0,40 644720 149780 - 

Nitrogén-oxidok 150 6,84 644720 149780 0,0456 

Nitrogén-dioxid 85 4,63 644720 149780 0,0545 

PM (Totál 
szállópor) 

100 110,81 644720 149780 1,1081 

PM10 50 31,15 644720 149780 0,623 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 
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Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 10000 38,01 645240 149220 0,003801 

Szén-hidrogének - 3,40 645240 149220 - 

Nitrogén-oxidok 200 58,17 645240 149220 0,2909 

Nitrogén-dioxid 100 40,15 645240 149220 0,4015 

PM (Totál 
szállópor) 

200 943,11 645240 149220 4,7155 

PM10 - 264,99 645240 149220 - 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

Az éves, a 24 órás és az 1 órás levegőminőségi határérétékek a TSPM légszennyezőanyag 1 órás  és 
24 órás határértékei kivételével nagy biztonsággal teljesülnek. Az 1 órás és a 24 órás maximális 
koncentrációk helye azonban az üzemi terület. A vizsgált légszennyezőanyagok közül a legnagyobb 
terhelést adó TSPM éves szennyezettség eloszlást ábrázoltuk térképen, mivel a hatásterület 
szempontjából ez a kritikus légszennyezőanyag. A D1 diffúz forrás által okozott szennyezettség 
eloszlását a 10. számú melléklet tartalmazza.  

A hatásterület meghatározásához elvégeztük az 1 órás szennyezettség eloszlás modellezését. A diffúz 
TSPM emisszióból származó 1 órás szennyezettség eloszlást a 11. számú melléklet mutatja be: 

A szennyezettségi skálán a 61,32 µg/m3 koncentráció érték a maximális szennyezettség 80 %-ához 
tartozó érték, a 20 µg/m3 koncentráció érték az órás tervezési irányérték 10 %-a, a 34 µg/m3 
koncentráció érték a terhelhetőség 20%-a. A maximális koncentráció 75,65 µg/m3.  

Ezen üzemállapot jelentős hatással van a környezetére. Az üzem területén a kibocsátásokat a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni. E probléma kiküszöbölése érdekében a diffúz porkibocsátás 
csökkentését kell eszközölni. Ennek hatékony módja a legnagyobb porkibocsátó diffúz forrás, a 
tehergépjárművek kerekei által felvert por kibocsátásának csökkentése, a kibocsátás megszüntetése a 
belső szállítási utak nedvesítésével (megj.: amely egyéb, működő bányák esetében is gyakran 
alkalmazott, bevett gyakorlat). A szakirodalom szerint a 0,254 mm napi csapadéknak megfelelő 
útfelület nedvesítéssel a porfelverődés megszüntethető. Az emissziók várható változásait a 12. 
számú mellékletben és a 13. számú mellékletben mutatjuk be.  

A gáz halmazállapotú légszennyező anyagokra szükségtelen újra elvégezni a számításokat, hiszen 
azok hatásait már bemutattuk. A TSPM és a PM10 légszennyezőanyagokra a következő módon 
végeztük el a transzmisszió számításokat. Ezen éves átlagos óránkénti emissziókra a modellezés 
során alkalmaztuk a nap 24 órájához rendelhető emissziók megoszlására vonatkozó utasítást. A 24 
órás adatsorból napi átlagot számoltunk, amelyek a fenti táblázatban láthatóak. Az adott órai emisszió 
és a napi átlagos emisszió hányadosa adja azt az órás korrekciós faktort, amellyel a napi átlagos értéket 
megszorozva a konkrét órai emissziót kapjuk vissza. A modellben a számítás ezen konkrét órai 
adatok felhasználásával történik. 
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Paraméterek D1 diffúz forrás 

TSPM napi átlagos kibocsátása (g/s*m2) 2,440*10-7 

PM10 napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 1,148*10-7 

Felület nagysága m2-ben 339000 

D1 DIFFÚZ FORRÁS FŐBB JELLEMZŐI 

Az elvégzett modellezési eredményeket a következő táblázatban foglaljuk össze, megadva a D1 
diffúz forrás által okozott maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség értékét és a 
levegőterheltségi határértéket: 

Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

PM (Totál 
szállópor) 

- 2,94 644800 149580 - 

PM10 40 1,38 644800 149580 0,0345 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

PM (Totál 
szállópor) 

100 13,57 644720 149780 0,1357 

PM10 50 6,39 644720 149780 0,1278 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

PM (Totál 
szállópor) 

200 115,52 645240 149220 0,5776 

PM10 - 54,35 645240 149220 - 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

Az éves, a 24 órás és az 1 órás levegőminőségi határérétékek a TSPM légszennyezőanyagra  nagy 
biztonsággal teljesülnek. A vizsgált légszennyezőanyagok közül a legnagyobb terhelést adó TSPM 
éves szennyezettség eloszlást ábrázoltuk térképen, mivel a hatásterület szempontjából ez a kritikus 
légszennyezőanyag. A D1 diffúz forrás által okozott szennyezettség eloszlását a 14. számú melléklet 
tartalmazza.  

A hatásterület meghatározásához elvégeztük az 1 órás szennyezettség eloszlás modellezését. A diffúz 
TSPM emisszióból származó 1 órás szennyezettség eloszlást a 15. számú melléklet mutatja be: 

A szennyezettségi skálán a 7,42 µg/m3 koncentráció érték a maximális szennyezettség 80 %-ához 
tartozó érték. A maximális koncentráció 9,27 µg/m3.  
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6.5 A kikötő megvalósításának/működésének hatása  
 

A D2 területi forrás 200 m széles és 200 m magasságú, négyszög alakú terület, amelynek felülete 

40000 m2. 

A kibocsátás effektív magasságának meghatározásánál a 21459/5-85 számú szabvány 3.3 és 3.4. 

pontjaiban foglalt előírásokat értelmezve a tolatóhajók átlagos 10 m kibocsátási magasságát vettük 

kiindulási adatnak (a legnagyobb effektív kibocsátási magasság). Ennek indoka, hogy a tolatóhajókba 

beépített motorteljesítmények kb. háromszor nagyobbak, mint a bánya területén használt 

munkagépek motorteljesítménye, amelyek emissziója meghatározó a kikötő megvalósítási/üzemelési 

fázisában. 

A D2 diffúz forrás helyét meghatározó pontok EOV koordinátáit az alábbi táblázatokban adjuk meg. 
A D2 diffúz forrás kiterjedését 4 db sarokponttal jellemezhető poligonnal határoztuk meg: 

 

Paraméterek EOV (Y) EOV (X) 

1. pont 645092 148164 

2. pont 645268 148074 

3. pont 645176 147906 

4. pont 645000 148000 

D2 DIFFÚZ FORRÁS KITERJEDÉSÉNEK SAROKPONTJAI 

Ezen éves átlagos óránkénti emissziókra a modellezés során alkalmaztuk a nap 24 órájához 
rendelhető emissziók megoszlására vonatkozó utasítást. A 24 órás adatsorból napi átlagot 
számoltunk, amelyek a következő táblázatban láthatóak. Az adott órai emisszió és a napi átlagos 
emisszió hányadosa adja azt az órás korrekciós faktort, amellyel a napi átlagos értéket megszorozva 
a konkrét órai emissziót kapjuk vissza. A modellben a számítás ezen konkrét órai adatok 
felhasználásával történik. 

Paraméterek D2 diffúz forrás 

CO napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 2,774*10-6 

CH napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 7,222*10-7 

NOx napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 5,108*10-6 

TSPM napi átlagos kibocsátás (g/s*m2) 2,986*10-7 

Felület nagysága m2-ben 40000 

D2 DIFFÚZ FORRÁS FŐBB JELLEMZŐI 

Az elvégzett modellezési eredményeket a következő táblázatban foglaljuk össze, megadva a D2 
diffúz forrás által okozott maximális szennyezettség helyét, a maximális szennyezettség értékét és a 
levegőterheltségi határértéket: 
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Szennyezőanyag Éves 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális  
éves 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 3000 3,66 645120 148060 0,00122 

Szén-hidrogének - 0,95 645120 148060 - 

Nitrogén-oxidok 30 6,74 645120 148060 0,2247 

Nitrogén-dioxid 40 3,29 645120 148060 0,0823 

TSPM - 0,39 645120 148060 - 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT ÉVES MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 24 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 
24 órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 5000 44,78 645100 148160 0,00896 

Szén-hidrogének - 11,66 645100 148160 - 

Nitrogén-oxidok 150 82,46 645100 148160 0,5497 

Nitrogén-dioxid 85 33,44 645100 148160 0,3934 

TSPM 100 4,82 645100 148160 0,0482 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 24 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

 

Szennyezőanyag 1 órás 
levegővédelmi 
követelmény 

g/m3 

Maximális 1 
órás 

koncentráció 

g/m3  

EOV (Y) 
m 

EOV (X) 
 m 

Max. konc 
és a lev. 

min. köv. 
hányadosa 

Szén-monoxid 10000 166,32 645000 148000 0,01663 

Szén-hidrogének - 43,30 645000 148000 - 

Nitrogén-oxidok 200 306,26 645000 148000 1,5313 

Nitrogén-dioxid 100 155,20 645000 148000 1,552 

TSPM 200 17,90 645000 148000 0,0895 

DIFFÚZ FORRÁSRA ELVÉGZETT 1 ÓRÁS MODELLEZÉS EREDMÉNYEI 

Az éves, a 24 órás és az 1 órás levegőminőségi határérétékek az NO2 és az NOx légszennyezőanyagok 
1 órás határértéke kivételével nagy biztonsággal teljesülnek. A magas koncentrációk extrém alacsony 
szélsebességnél fordul(hat)nak elő a D2 diffúz forrás területén. A vizsgált légszennyezőanyagok 
közül a legnagyobb terhelést adó NO2 éves szennyezettség eloszlást ábrázoltuk térképen, mivel a 
hatásterület szempontjából ez a kritikus légszennyezőanyag. A D2 diffúz forrás által okozott 
szennyezettség eloszlását a 16. számú melléklet tartalmazza.  

A hatásterület meghatározásához elvégeztük az 1 órás szennyezettség eloszlás modellezését. A diffúz 
NO2 emisszióból származó 1 órás szennyezettség eloszlást a 17. számú melléklet mutatja be: 

A szennyezettségi skálán a 18,30 µg/m3 koncentráció érték a maximális szennyezettség 80 %-ához 
tartozó érték. A 10 µg/m3 koncentráció érték az 1 órás levegőminőségi határérték 10 %-a, a 17,5 
µg/m3 koncentráció érték a terhelhetőség 20 %-a. A maximális koncentráció 22,87 µg/m3.  
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Az NOx légszennyezőanyagra vonatkozó éves szennyezettség eloszlást a 18. számú melléklet 
tartalmazza. A kikötő működése által okozott éves maximális NOx koncentráció 6,74 µg/m3 
koncentráció érték, a 18 µg/m3 koncentráció értéket, mint alap légszennyezettséget figyelembe véve 
a NATURA 2000 területre előírt 30 µg/m3 levegőminőségi határérték teljesül. 

 

6.6 A tervezett tevékenység hatásterületei 

 

A hatásvizsgálati kötelezettségről szóló kormányrendelet előírja, hogy meg kell határozni a tervezett 

tevékenység közvetett és közvetlen hatásterületét. A levegővédelmi hatásterület fogalmát a 306/2010 

(XII.23.) kormányrendelet 2. § 12c. pontja a diffúz forrásokra, a 2. § 14. pontja a pontforrásokra 

tartalmazza. A kormányrendelet a vonalforrásokra nem határoz meg hatásterület megállapítási 

szabályt. A pontforrásokra és a diffúz forrásokra három szabályt fogalmaz meg a kormányrendelet, 

az alábbiak szerint: 

"a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli 

levegőterheltség-változás 

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

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

légszennyezettség különbsége, azaz a szilárd nem toxikus por esetében (200-30)*0,2= 34,0 g/m3 , 

az NOx esetében (200-18)*0,2= 36,40 g /m3, a CO esetében (10000-250)*0,2= 1950 g /m3, az 

NO2 esetében (100-12,5)*0,2= 17,5 g /m3, a PM10 esetében (50-21,5)*0,2= 5,7 g /m3 , vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb;" 

 

A bánya létesítési fázisban lévő diffúz légszennyező forrás emisszióiból származó hatások hatásterülete: 

A diffúz forrásra vonatkozóan a légszennyezőanyag terjedési számítást az előző fejezetekben 

foglaltak szerint elvégeztük. A fenti szabályok alkalmazásával meghatároztuk a hatásterületet, melyek 

az alábbiak: 

A Kormányrendeletben előírt módszer alkalmazásával az alábbi hatásterületek adódnak: 

Módszer 
Szennyező-

anyag 

Maximális 

koncentráció 

g /m3 

Maximális 

koncentráció 

helye Y, X 

Hozzá tartozó 

távolság m-

ben 

Hatásterület  

m-ben 

2.§ (12c) „a” TSPM 26,47 644640, 149860 0 70 

2.§ (12c) „b” TSPM 26,47 644640, 149860 0 -* 

2.§ (12c) "c" TSPM 26,47 644640, 149860 0 40 

Megjegyzés: *- nem értelmezhető 
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A diffúz forrás hatásterülete a forrás helyétől, vagyis a telekhatártól kifelé számított 70 m távolság 

lesz.  

A 19. számú mellékletben a diffúz forrás hatásterületét ábrázoltuk. 

 

A kikötő létesítési fázisban lévő diffúz légszennyező forrás emisszióiból származó hatások hatásterülete: 

A diffúz forrásra vonatkozóan a légszennyezőanyag terjedési számítást nem tartottuk indokoltnak 

elvégezni, ezért becsléssel határozzuk meg a hatásterületet. A diffúz forrás hatásterülete a forrás helye 

körüli 200 m sugarú kör lesz.  

A 20. számú mellékletben a diffúz forrás hatásterületét ábrázoltuk. 

 

A bánya megvalósítási/üzemelési fázisában lévő diffúz légszennyező forrás emisszióiból származó hatások 

hatásterülete: 

A diffúz forrásra vonatkozóan a légszennyezőanyag terjedési számítást az előző fejezetekben 

foglaltak szerint elvégeztük. A fenti szabályok alkalmazásával meghatároztuk a hatásterületet, melyek 

az alábbiak: 

 

A Kormányrendeletben előírt módszer alkalmazásával az alábbi hatásterületek adódnak: 

 

Módszer 
Szennyező-

anyag 

Maximális koncentráció 

g/m3 

Maximális 

koncentráció 

helye Y, X 

Hatásterület  

m-ben 

2.§ (12c) „a” TSPM 75,65 644640, 149860 480 

2.§ (12c) „b” TSPM 75,65 644640, 149860 240 

2.§ (12c) "c" TSPM 75,65 644640, 149860 50 

 

A diffúz forrás hatásterülete a forrás helyétől, vagyis a telekhatártól kifelé számított 480 m távolság 

lesz.  

A 21. számú mellékletben a diffúz forrás hatásterületét ábrázoltuk. 

 

A bánya pormentesítési megvalósítási/üzemelési fázisában lévő diffúz légszennyező forrás emisszióiból származó 

hatások hatásterülete: 

A diffúz forrásra vonatkozóan a légszennyezőanyag terjedési számítást az előző fejezetekben 

foglaltak szerint elvégeztük. A fenti szabályok alkalmazásával meghatároztuk a hatásterületet, melyek 

az alábbiak:  
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A Kormányrendeletben előírt módszer alkalmazásával az alábbi hatásterületek adódnak: 

 

Módszer 
Szennyező-

anyag 

Maximális koncentráció 

g/m3 

Maximális 

koncentráció helye Y, 

X 

Hatásterület  

m-ben 

2.§ (12c) „a” TSPM 9,27 644640, 149860 -* 

2.§ (12c) „b” TSPM 9,27 644640, 149860 -* 

2.§ (12c) "c" TSPM 9,27 644640, 149860 0 

Megjegyzés: *- nem értelmezhető 

A diffúz forrás hatásterülete megegyezik a telekhatárral.  

A diffúz forrás hatásterületét a kormányrendelet 2. § 12/c "c" pontja szerinti módszer adja, ami a 

diffúz forrástól számított 0 m távolság lesz. A 22. számú mellékletben a diffúz forrás hatásterületét 

ábrázoltuk. 

 

A kikötő megvalósítási/üzemelési fázisban lévő diffúz légszennyező forrás emisszióiból származó hatások 

hatásterülete: 

A diffúz forrásra vonatkozóan a légszennyezőanyag terjedési számítást az előző fejezetekben 

foglaltak szerint elvégeztük. A fenti szabályok alkalmazásával meghatároztuk a hatásterületet, melyek 

az alábbiak: 

 

A Kormányrendeletben előírt módszer alkalmazásával az alábbi hatásterületek adódnak: 

 

Módszer 
Szennyező-

anyag 

Maximális koncentráció 

mikrog/m3 

Maximális 

koncentráció 

helye Y, X 

Hatásterület  

m-ben 

2.§ (12c) „a” NO2 22,87 645000, 148240 640 

2.§ (12c) „b” NO2 22,87 645000, 148240 400 

2.§ (12c) "c" NO2 22,87 645000, 148240 380 

 

A diffúz forrás hatásterülete a forrás helye körüli 640 m sugarú kör lesz.  
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A diffúz forrás hatásterületét a kormányrendelet 2. § 12/c "a" pontja szerinti módszer adja, ami a 

diffúz forrástól számított 640 m sugarú kör. A 23. számú mellékletben a diffúz forrás hatásterületét 

ábrázoltuk. 

 

A tevékenységhez tartozó minimális közúti forgalom olyan hatásokat generál, amely nem csak a 

telephelyen belül eredményez légszennyezőanyag kibocsátást. Az 5111-es számú közút működéséből 

származó hatásterületet az út felülete adja, mind a létesítési, mind a megvalósítási fázisban. 

 

Nem számszerűsítettük a tevékenység megszüntetésével kapcsolatos hatásterüleletet, mert a 

megszüntetés eszközigénye hasonló, mint a vizsgált létesítmények létesítésekor ismertetett 

eszközigény. Így a megszüntetésük végzése során is hasonló kibocsátásokkal és hatásokkal, 

hatásterülettel kell számolni. 

 

Az ülepedő porok tekintetében fontos megállapítani, hogy a kibocsátott por frakció összetétele 

vonatkozásában nem lelhető fel specifikus és releváns szakirodalom, így az ülepedő porra vonatkozó 

transzmissziós számítások elvégzése ilyen módon nem volt lehetséges. A meghivatkozott 

szakirodalmak a porkibocsátásokat, illetve azok meghatározását három frakcióra adják meg (TSPM, 

PM10, PM2,5). Ebből adódóan az ülepedő porfrakciót és a PM10 frakciót együttesen TSPM 

légszennyezőanyagként kezeltük. Ilyen megközelítéssel van lehetőség az ülepedő porfrakció 

hatásterületének megállapítására, amely ily módon levezethető az ún. ülepedési összefügésből. Egy 

átlagos 50 m átmérőjű részecske normál, átlagos szélsebesség mellett kb. 4 méter magasságból 126 

m távolságra fog kiülepedni, amit az ülepedő por hatásterületének tekinthetünk a bánya telekhatárától 

kifelé számítva. A 24. számú mellékletben a D1 diffúz forrás hatásterületét ábrázoltuk. 

 

7 Összefoglalás 
 

Az előzőekben bemutatottak szerint a Madocsa külterületén tervezett bányából 1.000.000 t 

haszonanyag kitermelése várható. A levegővédelmi fejezetben ismertettük a bánya (beleértve a 

kikötőt is) létesítéséhez, működéséhez tartozó jellemző üzemállapotokat, meghatároztuk 

szakirodalmi adatok segítségével a telephelyen belüli és a kapcsolódó szállítási tevékenységekből 

származó légszennyező anyag kibocsátásokat. A vizsgálatok során az ún. diffúz jellegű porkibocsátást 

is értékeltük.  

A tevékenység porkibocsátó forrásainak tekinthetők a belső közlekedési utak, a különböző 

anyagmanipulációk kiporzásai. Jelentősebb porkibocsátást eredményez a bányaterületen belüli száraz 

kitermelési fázisban a teherszállító járművek kerekei által felvert por. Kisebb diffúz porkibocsátást 

eredményeznek az anyag mozgatása során keletkező diffúz porok. 

Ezek ismeretében modelleztük a tevékenységből és a kapcsolódó telephelyen kívüli járulékos 

tevékenységekből származó hatások nagyságát. A légszennyező anyagok légköri terjedési adatainak 

ismeretében meghatároztuk a tevékenység közvetlen és közvetett hatásterületét.  
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A közvetlen hatásterület nagyságát és kiterjedését tekintve a megvalósítási/üzemelési fázisnak van 

jelentősebb hatása a levegőminőségre, a bánya és a kikötő létesítési fázisában kisebb hatásterület 

jelentkezik. A tevékenységhez kapcsolódó külső, telephelyen kívül jelentkező közúti közlekedés 

közvetett hatásterületének tekinthető, a hatásterület a vizsgált utak felülete.  

 

A vizsgálati terület becsült alap légszennyezettségének ismeretében igazolást nyert az, hogy a bánya 

tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása abban az esetben nem jelentős, ha a diffúz 

porkibocsátást műszaki intézkedésekkel csökkentik, a levegővédelmi követelmények a bánya 

működése során teljesíthetők. A tevékenységből származó levegőtisztaság-védelmi szempontú 

hatások tekintetében várhatóan a kikötő működése eredményezi majd a legnagyobb hatást és 

hatásterületet.  

 

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 25. § hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező 

pontforrás kialakítása nem tervezett a telephelyen.  

 

A kormányrendelet 26. § (3) bekezdése rendelkezik az engedély köteles diffúz forrásokról. A bánya, 

mint diffúz forrás engedélyeztetése az I. fokú zöldhatóság döntési kompetenciája. 

 

Pécs, 2022. 10. 28. 

 

 

 

 

 

Frányó Gábor  

ügyvezető;  

környezetmérnök, levegőtisztaság-védelmi szakértő 

 

Székhely: 1121 Bp, Hóvirág út 36 

Fióktelep: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 

Tel/fax: +36 72 213 040 

E-mail: info@encons.hu 

  

mailto:info@encons.hu
http://www.encons.hu/
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8 Mellékletek 
 

 

1.sz_mell_Madocsa meteorol 

2.sz_melléklet_bánya_vizsgálati_területe 

3.sz_mell_kikötő_vizsgálati_területe 

4.sz_mell_alapáll_5111_sz_út_NO2_éves_eloszlás 

5.sz_mell_bánya_létesítés_TSPM_éves_eloszlás 

6.sz_mell_bánya_létesítés_TSPM_1_órás_hatás 

7.sz_mell_létesítés_5111_sz_út_NO2_éves_eloszlás 

8.sz_mell_Bánya_Megvalósítás_Éves átlagos emissziók TSPMre 

9.sz_mell_Bánya_Megvalósítás_Éves átlagos emissziók PM10re 

10.sz_mell_bánya_megvalósítás_TSPM_éves_eloszlás 

11.sz_mell_bánya_megvalósítás_TSPM_1órás_hatás 

12.sz_mell_Bánya_Megvalósítás_Éves átlagos emissziók TSPMre 

13.sz_mell_Bánya_Megvalósítás_Éves átl_mód emissziók PM10re 

14.sz_mell_bánya_megvalósítás_Mód_TSPM_éves_eloszlás 

15.sz_mell_bánya_megvalósítás_TSPM_1_órás_mód_hatás 

16.sz_mell_kikörő_megvalósítás_NO2_éves_eloszlás 

17.sz_mell_kikörő_megvalósítás_NO2_1_órás_hatása 

18.sz_mell_kikötő_megvalósítás_NOx_éves_eloszlása 

19.sz_mell_bánya_létesítési_hatásterülete 

20.sz_mell_kikötő_létesítési_hatásterülete 

21.sz_mell_bánya_megvalósítási_hatásterülete 

22.sz_mell_bánya_megval_hatásterülete_pormentesítéssel 

23.sz_mell_kikötő_megvalósítási_hatásterülete 

24.sz_mell_bánya_megvalósítási_hatásterülete_ülepedő_porra 

25.sz_mell SZKV-1.2._levegő_FG 



 

 

7666  Pogány, Kossuth Lajos utca 30/B 

 tel.:  +36 20 3955 420 

 e-mail:  bpasztohy@gmail.com 

 honlap: natura-2000.hu  

  levegovedelem.hu 
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1. Bevezetés 
 

Az ENCONS Kft. 2022. október 10.-én megbízást adott az US EPA által fejlesztett AERMOD 

program futtatásához szükséges meteorológiai adatok számítására vonatkozóan, a Madocsa-

Kelet bányatelekre vonatkozóan. A vizsgálandó, Madocsa község külterületére eső telephelyet 

a következő súlyponttal azonosítottuk: WGS 46,6921°; 18,9859°. 

 

Az AERMOD-dal közvetlenül felhasználható felszínközeli és magaslégköri meteorológiai 

adatokat a Megbízó részére email üzenethez mellékelten küldtük el. A két állomány 

felhasználását a program „METEOROLOGY” csoportjába tartozó kulcsszavakhoz az alábbi 

paraméterek beállítása mellett javasoljuk: 

 

ME STARTING 

ME SURFFILE MADOCSA_2020.SFC 

ME SURFDATA   99999 2020 

ME PROFFILE MADOCSA_2020.PFL 

ME PROFBASE   98 METERS 

ME UAIRDATA   99999 2020 

ME FINISHED 

 

Jelen dokumentáció az elvégzett számítások menetét ismertető alátámasztó dokumentáció. 

 

 

2. Alapadatok 
 

2.1. A számítási pont (telephely) jellemző adatai 

A telephely megnevezése: „Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyagok” 

védnevű bánya 

A telephely címe:    Madocsa Külterület 

Központi koordináták (WGS): Északi szélesség 46,6921°   

     Keleti hosszúság 18,9859° 

 

2.2. A számításokat végezte, a dokumentációt készítette 

Cégnév: DISZPERZIÓ Környezet- és Természetvédelmi Bt. 

Székhely: 7666 Pogány, Kossuth Lajos u. 30/B 

Képviseli: Pásztohy Bálint ügyvezető 

Szakértői jogosultság: Szkv-1.2 levegőtisztaság-védelem  

(kamarai azonosító szám: 02-01515)  
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3. Az elvégzett számítások és eredményeik ismertetése 
 

Az AERMOD program futtatásához szükséges meteorológiai adatokat a WRF ARW (Weather 

Research and Forecasting, Advanced Research változat) mezoskálájú időjárás kutató és 

előrejelző modellel nyertük. Ehhez a kiindulási adatokat az alábbi helyekről szereztük be: 

̶ szárazföldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjáról elérhető adatsort felhasználtuk 

(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html); 

̶ időjárási adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontású, 6-óránként 

kiadott adatsora 2020-ra, grib2 formátumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/). 

 

Az időjárási alapadatok számításához modelltartományként Magyarország teljes területét, és az 

országot övező ~150 km-es sávot jelöltük ki, az alábbiak szerint: 

̶ „durva” háló határai:  keleti hosszúság 12,0°—26,0°;  

    északi szélesség 43,0°—51,0°; 

̶ beágyazott (nest) rész: keleti hosszúság 15,6°—23,6°;  

    északi szélesség 45,3°—49,8°; 

̶ háló elemek mérete („durva” háló): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztásban; 

̶ háló elemek mérete (beágyazott háló): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztásban; 

̶ 34 függőleges szint (Ptop: 5000); 

˗ az alkalmazott modell parametrizációk:  

 mikrofizika: WSM6 graupel-séma;  

 cumulus séma: új Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es hálónál alkalmazva); 

 szárazföldi felszín: Noah séma;  

 felszínközeli réteg: MM5 – Monin-Obukhov hasonlósági elmélet;  

 planetáris határréteg: Yonsei University séma;  

 légköri sugárzás: RRTM (hosszúhullámú) és Dudhia (rövidhullámú) sémák. 

 

A modellrendszer futtatásával a nagyobb felbontású beágyazott háló pontjaira kapott teljes 

2020 évi eredménysorból állítottuk elő az AERMET részére szükséges állományokat, melyhez 

a bemutatott modellháló vizsgált telephelyhez legközelebbi rácspontjára kapott értékeket 

választottuk. A WRF-fel a vizsgált telephelytől (a számítási ponttól) ~1,50 km távolságra, dél-

délnyugatra elhelyezkedő rácspontra kapott eredmények a vizsgált telephelyre reprezentatívnak 

tekinthetők (az EPA ajánlása alapján 4 km a komplex, 12 km az egyszerű [sík] területre 

megadott legnagyobb elfogadott távolság). A WRF adott rácspontra kapott kimeneti 

állományait felhasználva, az AERMET futtatásával állítottuk elő az AERMOD-dal közvetlenül 

felhasználható területspecifikus meteorológiai állományokat (pfl, sfc állományok).  

 

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszín közeli szélsebességek (sfc 

fájlban rögzített) szélirány (amerről a szél fúj) szerinti megoszlását, továbbá a szélsebességi 

osztályok százalékos megoszlását az alábbi ábrákon mutatjuk be. Az egyes szélsebességi 

kategóriák irányszektor szerinti gyakoriságait tartalmazó riport fájlt az 1. mellékletben 

csatoltuk. 
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1. ábra. A számítási pont és a mezoskálájú meteorológiai modell legközelebbi rácspontjának 

egymástól való távolsága (forrás: Google Earth) 

 

 
2. ábra. A WRF modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszínközeli szélsebességek 

szélirány szerinti megoszlása (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes órák; 

NORTH: Észak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat} 
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3. ábra. A WRF modellrendszerrel a vizsgált területre kapott felszínközeli szélsebességek 

szélirány szerinti megoszlása (2.) (forrás: Google Earth) 

 

 
4. ábra. Szélsebességi osztályok százalékos megoszlása a felszín közelében a WRF 

modellrendszerrel kapott adatok alapján (Calms: szélcsendes órák; Wind Class:  

szélsebességi osztály) 
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4. Az adatok validálása 
 

A legközelebbi, sokévi átlagos adatok alapján készült szélrózsa a szélirányok WRF modellel 

számítotthoz hasonló megoszlását, a számított és a mért adatok jó korrelációját mutatja. 

 

 
5. ábra. Szélirány gyakoriságok sokévi átlaga Pakson  

(forrás: MVM Paks II. Zrt., Paks II. hatástanulmány. 

Paks és 30 km sugarú környezetének éghajlati jellemzése. Készítette az OMSZ) 

Ennek alapján, az EPA 3. fejezetben ismertetett ajánlására tekintettel a számított meteorológiai 

adatokat a vizsgált területre reprezentatívnak tekinthetőek. Az adatsor a légszennyező anyag 

terjedési számítások előrejelzéseit a helyi specifikus terjedésmeteorológiai jellemzők modellbe 

építésével javítja a tájékoztató eredményt adó egyszerűsített számításokkal szemben.  

 



1. MELLÉKLET - FREQUENCY DISTRIBUTION
Station ID: OS_ID:                  Run ID: 
Start Date: 2020. 01. 01. - 00:00
End Date: 2020. 12. 31. - 23:59

                                  Frequency Distribution
                                          (Count)

                                      Speed m/s

     Wind Direction     0,50 - 2,10  2,10 - 3,60  3,60 - 5,70  5,70 - 8,80 8,80 - 11,10     >= 11,10       Total

   350,00 - 10,00              77          143          192          133           21           15          581
    10,00 - 30,00             105          118          157          121           11            6          518
    30,00 - 50,00              75          128          134          123           13            3          476
    50,00 - 70,00              53          102          121           66           17            5          364
    70,00 - 90,00              64           63           82           40            0            0          249
    90,00 - 110,00             63           87          114           61            2            1          328
   110,00 - 130,00             63          113          104           47            6            0          333
   130,00 - 150,00             78          106           97           75            7            2          365
   150,00 - 170,00            102          140          167          116           15            8          548
   170,00 - 190,00             78          131          243          138            2            0          592
   190,00 - 210,00             54          115          211          120           27            3          530
   210,00 - 230,00             32           76          198          127           14            5          452
   230,00 - 250,00             23           70          154          169           28            7          451
   250,00 - 270,00             30           54           92           97           33            9          315
   270,00 - 290,00             29           42          160          132            7            2          372
   290,00 - 310,00             38           63          105          167           22            6          401
   310,00 - 330,00             49           73          198          263           82           30          695
   330,00 - 350,00             73           96          224          362          101           37          893
         Sub-Total:          1086         1720         2753         2357          408          139         8463
             Calms:                                                                                         298
Missing/Incomplete:                                                                                          23
             Total:                                                                                        8784

Frequency of Calm Winds: 3,39%
Average Wind Speed: 4,72 m/s

1. oldal



1. MELLÉKLET - FREQUENCY DISTRIBUTION
Station ID: OS_ID:                  Run ID: 
Start Date: 2020. 01. 01. - 00:00
End Date: 2020. 12. 31. - 23:59

                                  Frequency Distribution
                                        (Normalized)

                                      Speed m/s

     Wind Direction     0,50 - 2,10  2,10 - 3,60  3,60 - 5,70  5,70 - 8,80 8,80 - 11,10     >= 11,10       Total

   350,00 - 10,00        0,008766     0,016280     0,021858     0,015141     0,002391     0,001708     0,066143
    10,00 - 30,00        0,011954     0,013434     0,017873     0,013775     0,001252     0,000683     0,058971
    30,00 - 50,00        0,008538     0,014572     0,015255     0,014003     0,001480     0,000342     0,054189
    50,00 - 70,00        0,006034     0,011612     0,013775     0,007514     0,001935     0,000569     0,041439
    70,00 - 90,00        0,007286     0,007172     0,009335     0,004554     0,000000     0,000000     0,028347
    90,00 - 110,00       0,007172     0,009904     0,012978     0,006944     0,000228     0,000114     0,037341
   110,00 - 130,00       0,007172     0,012864     0,011840     0,005351     0,000683     0,000000     0,037910
   130,00 - 150,00       0,008880     0,012067     0,011043     0,008538     0,000797     0,000228     0,041553
   150,00 - 170,00       0,011612     0,015938     0,019012     0,013206     0,001708     0,000911     0,062386
   170,00 - 190,00       0,008880     0,014913     0,027664     0,015710     0,000228     0,000000     0,067395
   190,00 - 210,00       0,006148     0,013092     0,024021     0,013661     0,003074     0,000342     0,060337
   210,00 - 230,00       0,003643     0,008652     0,022541     0,014458     0,001594     0,000569     0,051457
   230,00 - 250,00       0,002618     0,007969     0,017532     0,019240     0,003188     0,000797     0,051343
   250,00 - 270,00       0,003415     0,006148     0,010474     0,011043     0,003757     0,001025     0,035861
   270,00 - 290,00       0,003301     0,004781     0,018215     0,015027     0,000797     0,000228     0,042350
   290,00 - 310,00       0,004326     0,007172     0,011954     0,019012     0,002505     0,000683     0,045651
   310,00 - 330,00       0,005578     0,008311     0,022541     0,029941     0,009335     0,003415     0,079121
   330,00 - 350,00       0,008311     0,010929     0,025501     0,041211     0,011498     0,004212     0,101662
         Sub-Total:      0,123634     0,195811     0,313411     0,268329     0,046448     0,015824     0,963456
             Calms:                                                                                    0,033925
Missing/Incomplete:                                                                                    0,002618
             Total:                                                                                    1,000000

Frequency of Calm Winds: 3,39%
Average Wind Speed: 4,72 m/s

2. oldal



 

A vizsgálati terület a bányaterület és az 5111-es számú főút tekintetében                                                                              2. számú melléklet 

 

 

 

 



 

A vizsgálati terület a kikötő tekintetében                                                                                                                        3. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

Az 5111-es számú út NO2 éves szennyezettség eloszlása alapállapotban g/m3-ben                                                          4. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

A TSPM éves szennyezettség eloszlása a bánya létesítési fázisában g/m3-ben                                                          5. számú melléklet 
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Megvalósítási fázisban az éves átlagos kibocsátási adatok a PM10 légszennyezőanyagra                                 9. számú melléklet 
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Megvalósítási fázisban az éves átlagos módosított kibocsátási adatok a PM10 légszennyezőanyagra                           13. számú melléklet 

 

 

 

 

 



 

A TSPM éves szennyezettség eloszlása módosulása a bánya megvalósítási fázisában g/m3-ben                                14. számú melléklet 
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A bánya hatásterülete a megvalósítási fázisban ülepedő porra                                                                                     24. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. SZ. MELLÉKLET 
 

Hatásterület térképi ábrázolásai 
 

5.A: Levegővédelmi hatásterület (létesítési fázis) 

5.B: Levegővédelmi hatásterület (üzemeltetési fázis) 

5.C: Talaj- és hulladékok káros hatásai elleni védelem szerinti hatásterület 

5.D: Felszín alatti víz védelmi hatásterület (üzemeltetési fázis) 

5.E: Zajvédelmi hatásterület (üzemeltetési fázis) 

5.F: Természetvédelmi hatásterület (üzemeltetési fázis) 

5.G: Tevékenység egyesített hatásterülete 



Hatásterület, bánya – létesítési fázis

Hatásterület, kikötő – létesítési fázis

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység levegőtisztaság-
védelmi hatásterülete – létesítési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 15 000

É
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Tervezett bányatelek
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g
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Hatásterület, kikötő – üzemeltetési fázis

Hatásterület, bánya – üzemeltetési fázis

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység levegőtisztaság-
védelmi hatásterülete – üzemeltetési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 15 000

É
M05B
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Tervezett bányatelek
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Hatásterület – hulladékok káros hatása elleni
védelem, talajvédelem

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység hatásterülete –
talajvédelem, hulladékok káros hatása elleni védelem,

üzemeltetési fázis
(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 10 000
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Hatásterület, felszíni és felszín alatti víz —
üzemeltetési fázis

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység hatásterülete – felszíni és
felszín alatti vizek, üzemeltetési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 20 000

É
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Harta

Tervezett bányatelek
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Tervezett kikötő



Zajvédelmi hatásterület – üzemeltetési fázis

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység hatásterülete –
zajvédelem, üzemeltetési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 20 000

É
M05E

Madocsa

Harta

Tervezett bányatelek

Te
rv

ez
et

t s
zá

llít
ós

za
la

g

Tervezett kikötő



Élővilág-védelmi hatásterület

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység élővilág-védelmi
hatásterülete – üzemeltetési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.09

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 10 000

É
M05F

Madocsa

Tervezett bányatelek

Te
rv
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ós
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Tervezett kikötő



Egyesített hatásterület – üzemeltetési fázis

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Tervezett tevékenység egyesített
hatásterülete – üzemeltetési fázis

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.03

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 20 000

É
M05.G

Madocsa

Harta

Tervezett bányatelek
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Bevezetés, előzmények 
A BET-KAVICS Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.) a bányahatósági nyilvántartásban 
„Madocsa-Kelet — homok, lösz, kőzetliszt” néven szereplő kutatási területen 
nyersanyagkutatást folytatott le. A kutatási eredmények alapján készült készletszámítást 
mellékelve a Kft. 2020. októberében „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnév 
alatt bányatelek megállapítását kérelmezte a Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati 
Osztályától (a továbbiakban: Bányafelügyelet). A Bányafelügyelet a bányatelek megállapítási 
eljárást a területi környezetvédelmi hatóságnál lefolytatandó környezeti hatásvizsgálati eljárás 
véglegessé vált döntéssel való lezárásáig felfüggesztette. 

A kutatási jelentés szerint a tervezett 138 hektár 9 932 m2 nagyságú bányatelek kavicsos homok 
külszíni kitermelésére elsősorban talajvíz alatti kotrással alkalmas. Ennek alapján a területen 
tervezett tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 10. pontjának 
hatálya alá tartozik („egyéb bányászat 25 ha területnagyságtól külszíni bányászat esetében”). 
A bányatelek létesítése tehát környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött. 

A kitermelt haszonanyag kiszállítása céljából a tervezett bányatelek délkeleti sarkától dél-
délnyugati irányban, mintegy 900 m távolságban a Duna folyam jobb partján uszálykikötő 
létesülne, melyet elektromos meghajtású távolsági szállítószalag kötne össze a bányával. Az 
uszálykikötő (Madocsa, 067/3 hrsz.), valamint a szállítószalag (Madocsa, 025/12 hrsz.) kis 
mértékben érint Natura 2000 területet a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján. Az érintett 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület a Tolnai-Duna (HUDD20023). A Natura 2000 
érintettség miatt a tervezett beruházáshoz a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 10. § (2) 
bekezdése alapján hatásbecslés elvégzése szükséges. 

A BET-KAVICS Kft. a „Madocsa I. – átmeneti törmelékes nyersanyagok” védnevű bányatelek 
fektetéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet 
nyújtott be a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályára (Területi környezetvédelmi hatóság). A kérelem alapján 
indult hatósági eljárás az ügyfél kérelmére szünetel. 

A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítésére az engedélyes a Vino-Natura Kft-t.  
(6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) kérte fel. 

Jelen dokumentáció a 275/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 14. számú mellékletében megadott 
tartalmi követelmények figyelembevételével készített Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció. 

 

1. Azonosító adatok 

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége 
A terv készítője: Faggyas Szabolcs táj- és természetvédelmi szakértő (Eng. szám: Sz- 
009/2009.) okl. környezetkutató geográfus, okl. természetvédelmi mérnök, okl. 
környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök. 
Székhely: 6763 Szatymaz, Bokor u. 3. 
Telefon: 06-30/270-7766 
E-mail: vinonaturakft@gmail.com 
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Az engedélyes: 
Neve: BET-KAVICS Kft. 
Székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120. 
Telefon: - 
E-mail: - 

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek, neve, címe, 
elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása 
Az Nkr. 8. melléklet szerinti adatlap kitöltését nem tartom szükségesnek 
 

Releváns szakmai referenciák 
 
2010 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2010 Szegvár Nagyközség szennyvíztisztító telep projekt Natura 
2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése 

UTB Envirotec Kft. (Budapest) 

5/2010 SAE Kft. Tatárszentgyörgy, húsmarha telep Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció elkészítése  

S.A.E. Kft. (Tatárszentgyörgy) 

7/2010 Békéssámson Község szennyvíztisztító telep projekt Natura 
2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése 

UNI-TERV 2005. 
Környezetvédelmi Kft. (Szeged) 

 
2011 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2011 RICHLIK-TRANS Kft. építési és bontási hulladékok 
kezelését szolgáló tevékenység Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció 

RICHLIK-TRANS Kft.  
(Örkény) 

5/2011 Okány Község szennyvíztisztító telep projekt Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció elkészítése 

UNI-TERV 2005. 
Környezetvédelmi Kft. (Szeged) 

10/2011 WYW BLOCK Kft.  
Sándorfalva Szent-János dűlő 02/6 hrsz-ú telephelyen 
meglévő ipari műhely, fennmaradási és továbbépítési 
engedélyezési eljárásához Natura 2000 hatásbecslési 
dokumentáció 

WYW BLOCK Kft. (6000 
Kecskemét, Mátra u. 15.) 

11/2011 Kunszentmiklós, 0173 hrsz-en horgásztó rendszer kiépítése 
Natura 2000 hatásbecslés 

Kunszentmiklós és vidéke SHE 
(Kunszentmiklós) 

12/2011 Derekegyház, 0428/4 hrsz-ú ingatlanra tervezett lineár 
öntözőtelep drénhálózat rekonstrukció Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció 

Szarvas Pál egyéni vállalkozó 
(6600 Szentes, Vásárhelyi út 

74.) 

 
2012 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2012 Kunadacs, 0191/16 hrsz-ú ingatlanon lévő baromfitelep 
monitoring kút vízjogi üzemelési engedélyezési eljárásához 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Árpa Bt. 
 (6097 Kunadacs, 0191/16) 

 
2/2012 Turisztikai szolgáltatásfejlesztés Balástyán – Őshonos 

állatok bemutatása komplex beruházáson keresztül  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Best From 2000 Kft. 
(6726 Szeged, Borostyán u. 12.) 

3/2012 „Tüzes borok - tüzes nyilak” 
Turisztikai szolgáltatás fejlesztés Balástyán 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Suntech System Kft. 
(6791 Szeged, Széksósi út 78.) 

4/2012 PF Baromfi Kft. Balástya, 0342/3 hrsz-ú ingatlanon 
tervezett nagy létszámú állattartó tevékenység végzése   

PF Baromfi Kft. 
(6701 Szeged, Pf.: 824.) 
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Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció  
5/2012 Harta, külterület 028/27-54. hrsz-ú ingatlanokon lévő 

öntözőtelep vízjogi üzemelési engedély 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Agroharta Zrt. 
 (6326 Harta, Széchenyi u. 18.) 

6/2012 FEW Kft. Balástya, 0342/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett nagy 
létszámú állattartó tevékenység végzése   
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

FEW Kft. 
(1211 Budapest, Rákóczi F. u. 

107-115. I.em. 5.sz.) 
7/2012 Szentes 01169/4 hrsz-ú Juh telep vízellátás vízjogi 

üzemelési engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Magyar Ferenc  
(6600 Szentes, Báthori u. 18.) 

 
8/2012 Kiss Gáborné (6133 Jászszentlászló, Honvéd u. 8/a.) vízjogi 

üzemelési engedélykérelemhez tartozó 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Kiss Gáborné  
(6133 Jászszentlászló, Honvéd 

u. 8/a.) 
9/2012 Kunszentmiklós 0311/96 és 0311/97 hrsz-ú ingatlanokon 

lévő talajvízkút és esőztető öntözés állapotfelvételi tervéhez 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Knul Tiborné 
 (6090 Kunszentmiklós, Botond 

u. 23.) 
10/2012 Szentes-Szentlászlói szivattyútelep (Szentes, 0598 hrsz.) 

vízjogi üzemelési engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat 

(6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) 
11/2012 Szentes-Szentlászló 1-0-0 öntöző főcsatorna rekonstrukció 

II. ütemének vízi létesítményeinek megépítésére vonatkozó 
vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat 

(6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) 

12/2012 Tűzkövesi öntözőcsatorna rekonstrukció vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat 

(6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) 
13/2012 Kenderföldi oldalágcsatorna vízjogi üzemelési 

engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat 

(6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) 
14/2012 Koszorúsdűlői kettős működésű csatorna rekonstrukciós 

terve vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat 

(6600 Szentes, Farkas M. u. 1.) 
16/2012 Forster Bt. Erdőtelepítés kivitelezési tervének elfogadására 

irányuló eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Forster Bt. 
(6077 Orgovány, Móra Ferenc 

u. 7.) 
17/2012 Szentes, 45. számú főút Nagyhegy-Szentlászló közötti 

szakasz kerékpárút építési engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UNI-TERV 2005. 
Környezetvédelmi Kft. 

(Szeged) 
18/2012 Szatymaz, külterület 0379/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő 

ravatalozó átalakítása és urnafallal egybeépített kerítés 
kialakítása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UNI-TERV 2005. 
Környezetvédelmi Kft. 

(Szeged) 

19/2012 Agro-Fol 2003 Bt. fábiánsebestyéni kertészeti telep 
vízilétesítményeinek vízjogi engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Agro-Fol 2003. Bt. 
(6625 Fábiánsebestyén, Arany 

János u. 21.) 
21/2012 Hódmezővásárhely, Külterület 02006/1 hrsz. alatti telepre 

tervezett nyitott-fedett szarvasmarha istálló csarnok és 
silótároló építési engedélyezési eljárása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UNI-TERV 2005. 
Környezetvédelmi Kft. 

(Szeged) 

22/2012 FEW Kft. Túristvándi, 019/3 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
nagy létszámú állattartó tevékenység végzése   
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

FEW Kft. (Budapest) 

23/2012 PF Kft. Túristvándi, 019/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett nagy 
létszámú állattartó tevékenység végzése   
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

PF Kft. (Budapest) 
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24/2012 A Karotin Kft. (6728 Szeged, Külterület 2.) Dóc, 0160 hrsz-
ú telephelyen található vízellátó kút és a 
szennyvízelhelyezést szolgáló vízilétesítmények vízjogi 
üzemelési engedély módosítása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Karotin Kft. (6728 Szeged, 
Külterület 2.) 

28/2012 Agro-Fol 2003 Bt. fábiánsebestyéni kertészeti telep 
vízilétesítményeinek vízjogi engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Agro-Fol 2003. Bt. 
(6625 Fábiánsebestyén, Arany 

János u. 21.) 
30/2012 Szatymaz, külterület 0131/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő 

meglévő tanyaépület átalakítása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Dr. Somogyi Emma (Szatymaz) 

31/2012 Makó Város szennyvíztisztító telep és csatornázás projekt 
(II. ütem) Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UTB Envirotec Kft. (Budapest) 

 
 
2013 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2013 Szatymaz, külterület 0148/90 hrsz. alatti ingatlanon lévő 
épületek építése 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Gulyás Zsuzsanna (Szatymaz) 

2/2013 Szatymaz, külterület 0367/61 hrsz. alatti ingatlanon lévő 
gazdasági épület használatbavételi engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Gonda József (Szatymaz) 

3/2013 Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító program 
Szentes - Szentes-Kajánújfalu, Szentes - Szentes-
Magyartés, Szentes - Lapistó, Belsőecser, Veresháza 
szakaszok 
elvi vízjogi engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes és Térsége 
Vízgazdálkodási Társulás 

(Szentes) 

4/2013 Nagyszénás Nagyközség szennyvíztisztító telep 
korszerűsítés Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UTB Envirotec Kft. (Budapest) 

5/2013 Dél-alföldi régió ivóvízminőség-javító program 
Nagytőke ivóvízfejlesztés projekt keretében tervezett 
Szentes-Nagytőke távvezeték tervezése 
elvi vízjogi engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Ár-Tér-Herbahód Kft. 
(Hódmezővásárhely) 

6/2013 Bokrosi Kertészeti telep Csongrád, 0516/108 hrsz. alatt lévő 
vízilétesítmények fenntartására és üzemeltetésére 
vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Bokrosi Kertész Kft. 
(Csongrád) 

 

7/2013 Majsai Kert- és Növénytermesztő Kft. orosházi kertészet 
energetikai célú termálkútpár vízjogi üzemelési 
engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció  

Majsai Kert- és 
Növénytermesztő Kft. 

(Orosháza) 

8/2013 Békéssámson települési szennyvíztisztítási projekt 
szennyvízgyűjtő hálózat kiépítése 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Békéssámson Község 
Önkormányzata 

9/2013 Makó, Maroshíd I. feszültségpanaszos tr. körzet 
rekonstrukció 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Észak-Budai Zrt. 

10/2013 Nagytőkei öntöző főcsatorna rekonstrukció vízjogi 
üzemelési engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

SZEVIZ-KÖR Kft. (Szentes) 
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11/2013 Alsóréti főcsatorna vízjogi üzemelési engedélyezési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

SZEVIZ-KÖR Kft. (Szentes)  

12/2013 Békés szennyvíztisztító telep 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

UTB Envirotec Kft. (Budapest) 

15/2013 Kömpöc Község csapadékvíz-elvezető rendszer vízjogi 
üzemeltetési engedélyezési eljárás  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Kömpöc Község 
Önkormányzata (Kömpöc) 

16/2013 F-Dónát Kft. kertészeti üzem vízi létesítményeinek további 
üzemelésével kapcsolatos vízjogi üzemelési eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

F-Dónát Kft. (Szentes) 

17/2013 Szentes, Fertő 18. szám alatt lévő sertéstelep 
kapacitásbővítése 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Uni-Terv 2005. Kft. (Szeged) 

18/2013 Makó, Maroshíd I. feszültségpanaszos tr. körzet 
rekonstrukció 
Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) 

Észak-Budai Zrt. 

19/2013 Szentesi Május 1. Agrár Zrt. Szentes-Lapistó, 01189/9 hrsz. 
alatti ingatlanon tervezett létesítmények engedélyezéséhez 
előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) 

Központ Bau Kft. 
(Hódmezővásárhely) 

21/2013 Hódmezővásárhely, 01994/9 hrsz- ú ingatlanon üzemelő 
Hódmezővásárhely Repülőtér működési engedélyhez 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Uni-Terv 2005. Kft. (Szeged) 

23/2013 Szegvári Puskin Mezőgazdasági Szövetkezet 
6635 Szegvár VI. külterület 53. 
Szegvár 121 ha-os LINEAR öntözőtelep 
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Posdcorb Bt. (Szentes) 

24/2013 Makó M43 autópálya Makó – országhatár között létesítendő 
berendezések villamos energia ellátása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Csuvár Kft. (Kecskemét) 

26/2013 Sárosfői halastórendszer-rekonstrukció 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

NémeTerv Kft. 
(Szalkszentmárton) 

28/2013 Tömörkény Agrár Kft. halgazdasági keskeny nyomközű 
vasút használatbavételi engedély meghosszabbításához  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Tömörkény Agrár Kft. 

31/2013 Nagymágocsi Farmer Kft. (6600 Szentes Csongrádi út 24.) 
Nagymágocs külterület Telefonos dűlői öntözőtelep 
Vízjogi létesítési engedélyes terv 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Nagymágocsi Farmer Kft. 
(Szentes) 

 

33/2013 A Balástya, 0493/4 Hrsz. alatti ingatlanon meglévő kút 
vízjogi üzemeltetési engedélyéhez  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Hegedűs Flórián (Balástya) 

34/2013 Makó, A8 jelű átemelő szennyvíz nyomóvezeték 
rekonstrukció engedélyezési és kiviteli tervéhez 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Makó- és Térsége Víziközmű 
Kft. (Makó) 

 

 
2014 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2014 Harkai-tó és vízilétesítményei vízjogi üzemelési 
engedélyezéshez 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Fekete Istvánné (Harkakötöny) 
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2/2014 Badacsonytomaj, tervezett autóskemping előzetes 
vizsgálati eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Aero Kft. (Szeged) 

7/2014 „Vasalt út” azaz „Via Ferrata”,  
mint turisztikai attrakció kialakítása a Kő-hegy oldalán 

Agora Sport és Szabadidő 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

(Tatabánya) 
9/2014 Szeged Kistérség optikai körzethálózat építés 

Szeged – Dóc 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

EQnet Infokommunikációs Kft. 
(Budapest) 

10/2014 Szabó János Nagytőke, 031/3 hrsz-ú állattartó telep 
működési engedélyezési eljárás 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szabó János (Szentes) 

11/2014 Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás projektje” 
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069) elnevezésű beruházás 
vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Nagytőke Község 
Önkormányzata (Nagytőke) 

13/2014 Kiskőrös kistérség optikai körzethálózat építés 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Pannon Optikai Hálózatfejlesztő 
Kft. 

16/2014 „Fülöpszállás Község ivóvízminőség-javítás projektje” 
elnevezésű beruházás vízjogi létesítési engedélyezési 
eljáráshoz 

Fülöpszállás Község 
Önkormányzata 

17/2014 Szigetvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Szentegát – Bürüs közötti szakasz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

18/2014 Szigetvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Ibafa térsége 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

19/2014 Kaposvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Bőszénfa - Boldogasszonyfa szakasz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

20/2014 Kaposvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Hajmás - Kaposgyarmat szakasz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

21/2014 Kaposvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Kaposkeresztúr - Hajmás szakasz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

22/2014 Kaposvári kistérség optikai körzethálózat építés 
Újvárfalva - Libickozma szakasz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

ILX2 Kft. (Székesfehérvár) 

 
2015 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

2/2015 „Szentes-Kajánújfalu ivóvízminőség-javítás projektje” 
(KEOP-1.3.0/09-11-2013-0069) elnevezésű beruházás 
vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Gém Kft. (Szeged) 

3/2015 Szentes, 0623/10 hrsz-ú ingatlanon mezőgazdasági 
eszköztároló építési engedélyezési eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Berényiné Mihály Gyöngyi 
(Szentes) 

4/2015 Fábiánsebestyén, Horváth-major korszerűsítés 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Dömsödi Major Kft. 
(Fábiánsebestyén) 

5/2015 Fábiánsebestyén, Koticzky-major korszerűsítés 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Koticzky Major Kft. 
(Fábiánsebestyén) 
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6/2015 Vésztői 124,6 ha-os öntözőtelep vízjogi létesítési 
engedélyezési eljárás  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szemerey Szabolcs 
(Kecskemét) 

7/2015 Nagymágocs – Lajosszállás trágyatároló 
építési engedélyezési terv 

Nagymágocsi Farmer Kft. 
(Szentes) 

8/2015 Szentes Tiszai strandhoz vezető kerékpárút kiépítése 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Szentes Város Önkormányzata 
(Szentes) 

 
2016 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

2/2016 Lugosikert Kft. (Hegyhátszentmárton, 045/1 hrsz-ú 
ingatlanon) kertészeti telep létesítése előzetes vizsgálati 
eljárása 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Lugosikert Mezőgazdasági Kft. 
(Hegyhátszentmárton) 

4/2016 Gyöngyöspata, 0308/17-19 és 0308/21-22 hrsz-ú 
ingatlanokon tervezett  
dió – szilva – mogyoró ültetvény víztakarékos öntöző-
rendszer vízjogi létesítési engedélyezési eljárás  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Garai Tibor (Budapest) 
 

7/2016 Ócsa 0315/18 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 
mikroszórófejes öntözőrendszer vízjogi engedélyezési 
tervéhez 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Dömötör István (Ócsa) 

8/2016 Ócsa 0324/13-15 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett 
mikroszórófejes öntözőrendszer vízjogi engedélyezési 
tervéhez 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Dömötör István (Ócsa) 

12/2016 Pankotai Agrár Zrt. (6600 Szentes, Klauzál u. 17.) 
Nagytőkei öntözőtelep vízjogi üzemelési engedély 
Natura 2000 hatásbecslés 

Pankotai Agrár Zrt. (Nagytőke) 

21/2016 Dónát-Lapistói Öntözésfejlesztési Konzorcium, Szentes-
Lapistó, Dónát-Lapistói öntözőtelep 
elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Dónát-Lapistói 
Öntözésfejlesztési Konzorcium 

36/2016 Magor Kft., Szentes, Mentettréti CP1 öntözőtelep elvi 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Magor Kft. (Szentes) 

37/2016 Magor Kft., Szentes, Kurca dűlői CP1 és CP2 öntözőtelep 
elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Magor Kft. (Szentes) 

 
2017 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

2/2017 INTERREG IPA HU-SRB; Vándormadarak nyomában 
című Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósuló 
fejlesztések engedélyezési eljárásaihoz 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Petőfiszállás Község 
Önkormányzata 

14/2017 A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti 
területein (Baksi-puszta) található védett és közösségi 
jelentőségű természeti értékek megőrzését szolgáló 
vízgazdálkodási rendszer kialakítása 

Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság (KNPI) 
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17/2017 Balatonfüredi megállópont fejlesztés során megvalósuló 
építési beruházás és kikötő építés  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Balatonfüredi Vízisport és 
Szabadidő Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

 
2018 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

1/2018 Univer öntözésfejlesztési konzorcium Lakitelek és 
Tiszakécske külterületi öntözőtelep (Tiszai vízkivétel) 
elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció 

GAT-Aqua Kft. (Szolnok) 

3/2018 Őrhalom és Vrbovke (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat 
tervezett építés levegővédelmi hatásterület meghatározása 

Főmterv Zrt. (Budapest) 

4/2018 Kolontár I. Callisto SolarPark napelempark 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) 
táj- és természetvédelmi munkarész 

Callisto SolarPark Kft. 
(Százhalombatta) 

5/2018 Halimba II. (Naboo SolarPark) és Halimba III. (Ganymede 
SolarPark) napelempark 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) 
táj- és természetvédelmi munkarész 

Naboo SolarPark Kft. 
(Százhalombatta) 

6/2018 Halimba I. és Ajka I (Jupiter SolarPark), valamint Ajka II. 
(Transdate Time SolarPark) napelempark 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) 
táj- és természetvédelmi munkarész 

Jupiter SolarPark Kft. 
(Százhalombatta) 

7/2018 A tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának rehabilitációja 
és természetvédelmi kezelése 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) 
táj- és természetvédelmi munkarész 

Aquarea Kft. (Szolnok) 

15/2018 Nagykőrös, 0179/1 hrsz-ú ingatlan ’a’ alrészleten tervezett 
erdőtelepítési tervhez kapcsolódó 
 Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Mészárosné Szűcs Éva Andrea 
(Nagykőrös) 

 
 

2019 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

25/2019 Pusztamizsei Horgász Egyesület (Jásztelek) Mizsei-Holt-
Zagyva középső ágának felújítása; vízjogi üzemeltetési 
engedély szerinti helyreállítás, I. ütem 

Pusztamizsei Horgász Egyesület 
(Jásztelek) 

 
2021 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 

- Cosinus Gamma Kft. (2347 Bugyi, Juhászföld) 
Kiskunlacháza – Apaj területén meglévő öntözőtelephez 
kapcsolódó Cs-2 leürítő csatorna vízjogi létesítési, valamint 
az öntözőtelep vízjogi üzemelési engedélyezési eljárásához 
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Cosinus Gamma Kft. (Bugyi) 

 GÖDI IPARI-INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI TERÜLET 
VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSE 
Szennyvíztisztító telep és szennyvízelvezető hálózat 
létesítése 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

DMRV Zrt. (Vác) 

 
2022 
Munkaszám Munka megnevezése Megbízó 



„MADOCSA I. – ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAG” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK 
LÉTESÍTÉSE 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Vino-Natura Kft.                    Munkaszám: VN-21/2022 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11 
 

 Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása 
KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 
Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály  
ivóvíz távvezetékek létesítése  
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Érintett önkormányzatok 

NP-1/2022 
NP-1-2/2022 

Tatabánya XV/C és a Tatabánya XIV/A vízaknák közötti 
meglévő vezeték, valamint a Tatabánya XV/C vízakna és 
Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltása 
 Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) + Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció 

Északdunántúli Vízmű Zrt. 

VN-15/2022 Iváncsa Ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű 
fejlesztése 
Szennyvízelvezetés és tisztítás Szennyvíztisztító telep 
létesítése 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

DRV Zrt. 

VN-18/2022 
VN-18-
2/2022 

493. számú főút Baktalórántháza (41. sz. főút) – Nyírbátor 
közötti szakasz” 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítés, 
valamint párhuzamos kerékpárút megvalósítása előzetes 
vizsgálati és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

NIF Zrt. 

 
 

2. Az érintett Natura 2000 terület 

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás 
várhatóan hatással van. 
Az Nkr. 12. számú mellékletében szereplő, a Jóváhagyott kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek (SAC) közé tartozó Tolnai-Duna (HUDD20023) Natura 2000 
területek 
A terület státusza (megjelölendő): 
  □ különleges madárvédelmi terület 
  □ különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület 
  □ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület 
  □ jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület 
  □ jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
  □ különleges természetmegőrzési terület 
  □ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
 

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a 
felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi 
helyzetére a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás.  

 
1. táblázat: A HUDD20023 Natura 2000 terület jelölő fajai 

Fajok Populáció méret a site-on Site értékelése 

Kód 
 

Tudományos 
fajnév 

Magyar 
fajnév 

Tí-
pus 

Méret 
Egy-
ség 

Abun-
dancia 

A|B|C|
D 

A|B|C 
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Min Max 

kategó
ria 

Pop. Con. Iso. Glo. 

*1614 Apium repens Kúszó zeller p    V D    

1086 
Cucujus 
cinnaberinus 

Skarlátbogár p    P C B C B 

*1052 
Hypodryas 
maturna 

Díszes 
tarkalepke 

p    P D    

1083 Lucanus cervus Szarvasbogár p    R C C C C 

*1060 Lycaena dispar 
Nagy 
tűzlepke 

p    P D    

*1032 Unio crassus 
Tompa 
folyamkagyló 

p    P D    

1130 Aspius aspius Balin p    C C C C C 

1098 
Eudontomyzon 
spp. 

Ingola fajok p    R C C C C 

1124 
Gobio 
albipinnatus 

Halványfoltú 
küllő 

p    C C C C C 

2555 
Gymnocephalus 
baloni 

Széles 
durbincs 

p    P C C C C 

1157 
Gymnocephalus 
schraetzer 

Selymes 
durbincs 

p    C C C C C 

*1145 
Misgurnus 
fossilis 

Réti csík p    P D    

1134 
Rhodeus 
sericeus amarus  

Szivárványos 
ökle 

p    C C C C C 

1114 Rutilus pigus Leánykoncér p    C C C C C 

2011 Umbra krameri Lápi póc p    R C C C C 

1160 Zingel streber Német bucó p    R C C C C 

1159 Zingel zingel Magyar bucó p    R C C C C 

1188 
Bombina 
bombina 

Vöröshasú 
unka 

p    R C C C C 

1993 
Triturus 
dobrogicus 

Dunai 
tarajosgőte 

p    C C C C C 

1220 Emys orbicularis 
Mocsári 
teknős 

p    C C C C C 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Nyugati 
piszedenevér 

p 50 200 i  C B C B 

1307 Myotis blythii 
Hegyesorrú 
denevér 

p 50 300 i  C B C B 

1318 
Myotis 
dasycneme 

Tavi denevér p 50 100 i  C C C C 

1324 Myotis myotis 
Közönséges 
denevér 

p    P C C C C 

1355 Lutra lutra Vidra p    R C C C C 

1337 Castor fiber Hód p    R C C C C 

*1335 
Spermophilus 
citellus 

Ürge p     D    
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Jelmagyarázat: 
* A D kritérium alá eső fajok populációméretük miatt az adott Natura 2000 site-nak nem 
jelölő fajai  
Egység: i = egyed 
Abundancia kategória: C = közönséges, R = ritka, V = nagyon ritka, P = jelenlevő 

 
2. táblázat: A HUDD20023 Natura 2000 terület jelölő élőhelyei 

Annex I Élőhely típus Site értékelése 

Kó
d 

Élőhely 
Terület 

[ha] 

A|B|C|D A|B|C 

Reprezenta-
tivitás 

Relatív 
felszín 

Fenntartás 
Globáli

s 

3130 
  

Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea 
uniflorae és/vagy Isoeto-
Nanojuncetea vegetációval 

4,0675 C C C C 

3270 
Iszapos partú folyók 
részben Chenopodion rubri, és 
részben Bidention növényzettel 

4,1738 C B C C 

6250 Síksági pannon löszgyepek 84,5459 C C C C 

6260 Pannon homoki gyepek 11,6502 C C C C 

6430 
Síkságok és a hegyvidéktől a 
magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai 

71,62 D    

6440  
Cnidion dubii folyóvölgyeinek 
mocsárrétjei 

33,3294 C C C C 

91E0 

Enyves éger (Alnus glutinosa) és 
magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

1114,49 B C B B 

91F0 

Keményfás ligeterdők nagy folyók 
mentén Quercus robur, Ulmus 
laevis és Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior vagy Fraxinus 
angustifolia fajokkal (Ulmenion 
minoris) 

229,017 C C C C 

 
 
 

Tolnai-Duna (HUDD20023) természetvédelmi prioritások és célkitűzések 
 
Pioritások (SDF 4.2 Quality and Importance) 
Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása:  
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Közösségi jelentőségű élőhelytípusok:  
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 
91E0 *Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 
Közösségi jelentőségű állatfaj:  

 Myotis dasycneme  
 Barbastella barbastellus  
 Zingel zingel  
 Zingel streber 

 
Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi 
helyzetének helyreállítása:  
91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 
 
Természetvédelmi célkitűzések (SDF 6.2 Management) 
Általános célkitűzés:  
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául 
szolgáló közösségi jelentőségő fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 
megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának 
alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. 
 
Fő célkitűzések:  

 A hullámtéri természetes és természetközeli állapotú fűz-nyár ligeterdők és 
zátonyfüzesek jó természetességi állapotban tartása, az állandó erdőborítás fenntartása 
a hozzá kötődő életközösségek védelme érdekében.  

 A maradvány jellegűvé vált keményfás ligeterdő foltok állandó erdőként való 
fenntartása, a hozzá kötődő életközösségekkel együtt, lehetőség szerint az élőhely 
területének növelése az ültetvények átalakításával. 

 A természetközeli állapotú erdőkben a folyamatos erdőborítás fenntartása, a holt 
faanyag védelme.  

 A zátonyokon természetes úton kialakult füzes élőhelyek fokozott védelme, ezeken a 
gazdasági célú hasznosítás tiltása. 

 A hazai fafajú felújítások előtérbe helyezése.  
 Az unikális jellegű löszpusztagyep foltok állapotának javítása, a legeltetés fenntartása a 

cserjék drasztikus visszaszorítása az ürgeállomány fennmaradása érdekében.  
 A kékperjés lápréteken a nádasodás akadályozása kaszálással/legeltetéssel.  
 A dunai mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz biztosításával, és indokolt esetben 

kotrással.  
 A tavi denevér élőhelyeinek fenntartása az idős füzesek védelmével.  
 A pisze denevér élőhelyeinek fenntartása a tölgyes állományok védelmével. 

 
További célok és célkitűzések:  
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 A gyepes és mocsárréti területek megfelelő kezelésének biztosítása, a cserjésedés 
megelőzése.  

 A puha és keményfás ligeterdők, valamint az erősen degradálódó szegélytársulások 
természetességének javítása megfelelő kezeléssel (kaszálás, inváziós fás és lágyszárú 
fajok (gyalogakác, zöld juhar, selyemkóró) visszaszorítása).  

 A mentett oldali száradó területek vízellátásának javítása.  
 A terület jelölő erdőállományaiban a közösségi jelentőségő fészkelő madárfajok 

(Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra, Milvus milvus, Milvus migrans) védelmére fészek 
körüli pufferzóna kijelölése.  

 A területet érintő részletes felmérések elkészítése, kiemelt figyelemmel a terület jelölő 
és egyéb közösségi jelentőségő fajaira és élőhelyeire. 

 

3. A terv vagy beruházás 

3.1. A Natura 2000 területre hatással levő terv vagy beruházás bemutatása, 
céljának meghatározása 
A bányászati tevékenység megkezdésének a célja a térségben jelentkező ásványvagyon igények 
kiszolgálása, a már meglévő lakossági igények, valamint a környező települések építőipari 
tevékenységének jó minőségű homokkal, kaviccsal történő ellátása.  A tervezett ásványvagyon 
kapcsán egyben lehetőség nyílik a jövőben Pakson tervezett nagy ásványi anyag igényű erőmű 
és a hozzá kapcsolódó létesítmények megépítéséhez szükséges kavics és homok 
mennyiségének az ellátására is. 
A tervezett kikötő a homok és kavics bányában kitermelt anyag vízi úton történő szállítási mód 
biztosítása érdekében kerül kialakításra. A bánya területén a kinyert anyag nem kerül 
osztályozásra, hanem közvetlenül a kitermelést követően szállítószalagon keresztül jut el a 
kikötőig. A szállítószalag a szögtöréseinél, átfordulási pontjainál, továbbá az útpálya feletti 
átvezetés biztosíthatóságának érdekében átadópontok kerülnek kialakításra.  
Az uszályok töltése egy az uszály fölé nyúló „bárkatöltő” hídon keresztül történik a porzás 
hatásainak csökkentése érdekében az ejtési szakaszon irányított csőrendszeren keresztül.  
Az uszályok kikötését biztosító szerkezet úgynevezett úszóműves kialakítású kikötési pont. Az 
úszómű biztonságos megközelítését a töltés és az úszómű között kialakított gyaloghíd 
biztosítja. 
Az úszómű a meglévő töltéstől függetlenül kialakított rögzítési pontokhoz támdorongokkal, 
illetve sodronyokkal kerül biztosításra. 
Az úszómű rögzítési, a „bárkatöltő híd” alátámasztási, továbbá a gyalogos híd 
letámaszkodásánál fellépő függőleges és vízszintes igénybevételek felvétele mélyalapozással, 
azon belül cölöpalapozással kerül kialakításra. 
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1. ábra: A tervezett kikötő elemeinek elvi vázlata 

 

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama 
A meglévő bányatelekhez kapcsolódó bővítési területeken a kitermelést – a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárás lezárását követően – jogerős környezetvédelmi engedély birtokában, 
illetve a módosított kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyását követően, feltételezhetően 
2023-2024. évben tervezik megkezdeni.  A kitermelhető ásványvagyon mennyiséget, valamint 
a tervezett 1.000.000 t éves termelési volument alapul véve a bánya működésének várható 
időtartama a következő: A tervezett 1.000.000 t/év mennyiség 1,6 t/m3-errel számolva 625.000 
m3 kitermelését jelenti éves szinten, átl. 3 225 t/nap (száraz kitermelésnél max. 3 500 t/nap), 
max. kitermelés 100 000 t/hó. A kitermelés évi tíz hónapon keresztül történne, a téli időszakban 
csak karbantartás történik. 
A földtani vagyon és a kitermelés mennyiségéből adódóan a bánya tervezett működési 
időtartama közel 42 év.   
A szállítószalag kapacitása 250 t/h (3000 t/nap 12 óra/nap működési idő mellett). 
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3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az 
okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása 
Az érintett ingatlanok Madocsa Község közigazgatási területén találhatók. Az érintett terület 
az Alföld nagytáj, Dunamenti-síkság középtáj, Kalocsai-Sárköz kistájba tartozik. 
A kikötővel érintett ingatlan: Madocsa, 067/3 hrsz. 
A tervezett bányatelek területe: 138 hektár 9932 m2 
A tervezett bánya súlyponti koordinátái: X: 149831; Y: 643981  

 
3. táblázat: A tervezett bányatelek törésponti koordinátái 

Sarokpont száma 
EOV 

Y X 
1. 646019 150287 
2. 645920 149760 
3. 645330 148930 
4. 644522 149606 
5. 644934 150454 

 

 
2. ábra: A tervezett bányatelek (piros vonallal körbehatárolva), a tervezett szállítószalag (sárga vonallal) 

és a HUDD20023 legközelebbi területei és a tervezett kikötő átnézeti térképe (GoogleEarth 2021) 
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3. ábra: A tervezett bányatelek (GoogleEarth 2021) 

 

 
4. ábra: A tervezett kikötő helyszíne 
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5. ábra: A HUDD20023 Natura 2000 site kiterjedése GoogleEarth légifotón 

 

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a 
kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási 
létesítménye, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és 
gépjárműforgalom zavaró hatása, stb.) 
Az engedélyezési eljárástól függően – a tervezett tevékenység megkezdésének várható 
időpontja: 2023. II. negyedév 
- az építés várható időtartama: 1 év 
- az üzemelés várható időtartama: folyamatos 
 
Bánya létesítés 
A kavicsbánya létesítése egy szociális- és irodakonténer elhelyezését és a szükséges 
munkagépek helyszínre szállítását jelenti, melyet követően a bányaművelés azonnal 
megkezdhető. A kezdetben kizárólagosan alkalmazott száraz letermelési technológia során a 
kanalas kotrógéppel megmozgatott anyagot a telephelyen belül a készletdepóig 25 tonna 
hordképességű szállítójárművek szállítják. A részletes helyszínrajzon ábrázolt elrendezés 
szerint a szállítási úthossz itt kb. 500 m-re tehető. A szállítási tevékenység porterhelésének 
számításához a területről származó felszínközeli talajminták szemeloszlási görbéit mellékeltük. 
A munkaterület előkészítésével párhuzamosan megvalósítható az elektromos hajtású 
bányatelken belüli mobil szalag és úszó kotró áramellátását szolgáló elektromos áramvételezési 
lehetőség kiépítése. Ehhez a délről, a Bölcskei út mellett, azzal párhuzamosan futó 22 kV-os 
légvezetékről létesülne leágazás és új 22/0,4 kV-os transzformátor állomás (1 MVA 
transzformátor teljesítménnyel).  
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Kapcsolódó szállítási feladatok: az úszókotró elemeinek beszállítása, mobil szalag elemek 
beszállítása.  
Az úszókotró összeszerelése, továbbá a kotró, valamint a készletdepó közötti ~700 m-es mobil 
szalagrendszer kiépítése mintegy 3 hónapot vesz igénybe. A mobil szalag kezdeti szakasza 
pontonokon elhelyezett, úszószalag. A beszállítás forgalomigénye legfeljebb 90 db nyerges 
szerelvény forgalmára becsülhető ebben az időszakban (hétköznapokon). A beszállítások 
útvonala a 6. sz. főközlekedési útról leágazó 5111 sz. közúton (sárga színnel), majd pedig a 
Kender utcán történne (lila színnel) a bányatelek nyugati sarkánál kialakítandó 1. sz. bejáratnál 
(ld. a mellékelt részletes helyszínrajzon).  
 

 
6. ábra: A bányatelek megközelítését szolgáló út keresztezi a települést keletről határoló Natura 2000 

területet 
Kiszállítás (szállítószalag) 
A létesítési fázis a bányatelek feladási pontja és az uszály kikötőhöz tartozó úszóműves rakodó 
közötti, megközelítőleg 1600 m-es hosszúságú szállítószalag-rendszer telepítését jelenti. Ennek 
első lépésében a bedöntő bunker, valamint a 16 db 100 m-es tagból álló távolsági szállítószalag 
elemek és a szalag végszakaszának tartóelemei beszállítását kell elvégezni. Ezek beszállítása a 
bánya létesítésnél leírt útvonalon történhet azzal, hogy a bányába az 1. bejáraton való belépést 
követően a szállítás a bánya déli telekhatára mentén, majd a 2. sz. bejáraton a bányatelek 
területéről kilépve, és a létesítendő szervizúton történne tovább.  
A szállítást követően a szalag alapozása (földbe süllyesztett betonelemek telepítése), majd a 
távolsági szalagrendszer szerelése következik. A szállítószalag fő szakasza mellett, attól 
északra max. 4 m szélességű szervizutat létesítenek zúzott kavics burkolattal. A telepített 
szállítószalagot üzempróbát követően helyezik üzembe. A teljes telepítési folyamat várható 
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időigénye mintegy 4 hónap, összes szállítási intenzitása legfeljebb 120 db nyerges szerelvény, 
melynek forgalma várhatóan a létesítési fázis első felére fog esni. 
Kikötő létesítése 
A kikötőhely építése a Duna nagyvízi medrében történne, az árvízvédelmi töltés lábától mért 
10 m-es védőtávolság betartásával. 
Mivel sem az árvízvédelmi töltésen, sem a parti sávon nem megengedett a tehergépjármű 
közlekedés, ezért minden építési anyagot vízi szállítással kell a helyszínre szállítani. 
Az építési helyszín közvetlen közelében, megfelelő méretű úszóművet kell telepíteni a partra 
támasztott bejáróhíddal, lehorgonyozva. 
A szükséges földmunkát úszóműre telepített földmunkagéppel és kiegészítő kézi munkával 
lehet elvégezni. 
A munkagödrökből kiemelt földet a helyszínen lehet elteríteni, a szabálytalan rézsű 
kiegyenlítésére.    
A szükséges betont az úszóművőn lehet megkeverni és betonszivattyúval juttatható a betonozás 
helyszínére. 
A tervezett parti kikötőeszközök megépítésének becsült időigénye, figyelembe véve a 
felvonulás, levonulás időigényét, valamint az anyagszállítás, megközelítés körülményeit, 
nagyjából egy hónap. 
 
3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények 
ismertetése 
Bányászati tevékenység 
Bányászati tevékenység folyamatai a következők: 
 

 
7. ábra: A bányászati tevékenység folyamatábrája 
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Munkaterület előkészítés (letakarítás) 
A munkaterület előkészítése a növényzet irtását követően ~30 cm-es vastagságú humuszréteg 
letermelésével és mentésével kezdődik. Ehhez kanalas kotrógépet használnak. A letermelt 
humuszt max. 2 m-es magasságú humusz depóniákba halmozzák, melyet a tájrendezés során 
használnak fel. Amennyiben a humuszréteg alatt, a haszonanyag felső szintje felett meddő 
fedőréteg is húzódik, úgy annak letermelését külön lépésben végzik el szintén kanalas 
kotrógéppel. A fedőanyagot a talajtól elkülönítetten depózzák, és szintén a tájrendezés során 
(bányató rézsű kialakításánál) használják fel. 
 
Haszonanyag kitermelése (jövesztés) 
A haszonanyag kitermelését két fázisban végzik. Első lépésben a kitermelést kanalas 
kotrógéppel kezdik meg, miközben a kitermelt haszonanyagot a belső szállításra rendszeresített 
tehergépjárművekkel szállítják átmeneti kavicsdepóra. A várhatóan a terepszint alatti 4–6 m-es 
mélységben lévő talajvíz nívót elérve, majd a kitermelés során lefelé haladva a kanalas 
kotrógéppel biztonságosan kitermelhető mélységig folytatódik a kitermelés ezen első lépése.  
A megfelelő kiterjedésű és mélységű bányató kialakulását követően a kitermelés következő 
lépésében elektromos meghajtású úszó kotró berendezést alkalmazva folytatják a vízszint alóli 
haszonanyag kitermelést a bánya alaplapjának eléréséig. Az úszókotró beüzemelését követően 
a kanalas kotrógép üzemeltetését a humuszos fedőréteg letakarítására korlátozzák, és a víznívó 
feletti haszonanyagot is az úszókotróval (a rézsű alsó harmadából való kitermelést követően 
beomló anyagból) emelik ki. A kitermelés e második fázisát szükség szerint több lépcsőben (a 
kotrást követően utánkotrást is alkalmazva) végzik el. Az úszókotróval kitermelt haszonanyagot 
elektromos meghajtású mobil szállítószalag rendszer szállítja az átmeneti kavicsdepóra.  
 
Haszonanyag átmeneti depózása, raktározása 
A kitermelt haszonanyagból késztermék átmeneti depóniát építenek. A depó építése belső 
szállítójárművekkel, illetve az úszókotróról érkező haszonanyag esetében mobil szállítószalag 
rendszerrel történik. A depó szerepe egyrészt a kitermelt haszonanyag átmeneti tárolása az 
értékesítésig ill. kiszállításig, másrészt pedig a víznívó alól kiemelt haszonanyag 
víztelenedéséhez szükséges 2–3 napos tárolási idő biztosítása (a kavics víztartalma 
gravitációsan szivárog el a depóban való tárolás során). A bánya területén osztályozás, 
feldolgozás nem lesz, a kitermelt természetes szemösszetételű kavicsos homok közvetlenül 
kerül víztelenítést követően értékesítésre. Ehhez a haszonanyagot dózer rakodja a távolsági 
szalag bedöntő garatjába.  
 
Kiszállítás, értékesítés 
A letermelt és víztelenítés céljából átmenetileg depózott haszonanyagot távolsági szállítószalag 
továbbítja a kiszállítást végző uszályokhoz. 
 
Tájrendezés, rekultiváció 
A területen tervezett bányaművelés végállapotaként bányató alakul ki, a tájrendezési ill. 
rekultivációs munkálatok ezáltal a bányató rézsűinek kialakítására, lehetőség szerint 
természetközeli medervonalú vizes élőhely kialakítására és növényesítésére terjednek ki. A 
tájrendezés során cél a megfelelően tagolt (tehát nem nyílegyenes) partvonal kialakítása, és a 
végleges rézsű rendezése során a vízszintet elérve a növényzet (pl. nád) megtelepedését segítő 
kisebb lejtésű padkák kialakítása. A növénytelepítés során őshonos fajok ültetése tervezett. A 
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felhagyási fázisban a teljes terület rekultivációját befejezik, a bányaudvarban lévő ideiglenes 
létesítmények (konténerek) elszállítása és a terület helyreállítása mellett. 
 
Kiegészítő tevékenységek 
Iroda- és szociális konténer üzemeltetése. Térvilágítás nem tervezett, üzemeltetés csak a nappali 
időszakban lesz. A dolgozók részére palackos ivóvíz ellátás biztosítása. Mosdóvíz fúrt 
talajvizes kútból. A szociális konténerben keletkező szociális szennyvíz a szoc.konténer 
tartályából szippantást követően, tengelyen kerül elszállításra. Fűtés elektromos hősugárzóval 
ill. hűtő-fűtő légkondicionáló berendezéssel. Munkagépek üzemanyag-ellátása: ADR-es 1 m3-
es mobil (terepjáró platón elhelyezett) üzemanyag tartállyal. Üzemanyag tárolótartály 
elhelyezése nem tervezett. Karbantartás külső telephelyen (alvállalkozó). A szalagrendszer 
karbantartásához használt elhasználódott zsírzópatronok, olajos rongy, stb. hulladék tárolására 
veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése az egyik konténer 
elkülönített részében. A hulladék elszállíttatása félévente engedéllyel rendelkező 
ártalmatlanító/kezelő szervezettel. A szociális hulladékhoz hasonló hulladék elkülönített 
gyűjtése, szerződéskötés a helyi hulladékos szolgáltatóval annak elszállítására. Vagyonvédelem 
(24 órás őrzés).  
 
Kiszállítás 
A letermelt és víztelenítés céljából átmenetileg depózott haszonanyagot a homlokrakodókkal, 
szükség esetén belső szállítójárműveket is alkalmazva adagolják a távolsági szállítószalag 
bedöntő bunkerébe. A részletes helyszínrajzon bemutatott hipotetikus elrendezés mellett ez 
átlagosan mintegy 100 m-es fordulónkénti közlekedéssel valósul meg.  
A még a bányatelek területén található bedöntő bunkertől a kiszállítást kizárólagosan végző 
max. 1000 tonna szállítási kapacitású uszályokig elektromos szállítószalag továbbítja a 
haszonanyagot, mintegy 1600 m hosszban. A szalag automatikus működésű, vezérlése a 
bányából történik távirányítással, vagy telefon értesítéssel. Kezdeti mintegy 510 m-es szakasza 
még bányatelken belül fut, melyet követően a szállítószalag fő szakasza (kb. 1010 m) 11 db 
madocsai külterületi ingatlant érintene dél-délnyugat felé haladva az árvízvédelmi töltéstalptól 
számított 10–15 m közötti sávban. A 044/56 hrsz.-ú földrészleten a szalag délkelet felé 
fordulna, és az itt kezdődő 80 m-es végszakasz megfelelő szállítási magasságának (illetőleg a 
töltés korona fölötti 7,5 m szabad magasság) biztosítására a fő szakasz utolsó része 
megemelésre kerülne. A már megemelt végszakasz keresztezné az árvízvédelmi töltést (töltés 
feletti átvezetéssel), ahol is a Duna folyam kikötő céljából kivett részén érne véget, végpontját 
a kikötő úszóművén rögzítve. A távolsági szalagrendszer várhatóan sima (nem bordázott) 
gumihevederes, a fordítódobok kivételével burkolattal el nem látott, egyfokozatú sebességű 
elemekből fog állni. A szalag végszakaszának (felhordószalag) úszóművig terjedő részét 
burkolattal kell ellátni. Üzemeltetése során kizárólag elektromos áramot használ fel, állandó 
kezelői felügyeletet a berendezés nem igényel. Karbantartására, az átadási pontokon elszóródott 
anyag feltakarítására szükség szerint, de a tervek szerint alapvetően a téli leállások idején kerül 
sor. Vagyonvédelme nappali felügyelet, éjjeli őrzés (bányatelekkel összevontan) szolgálja. 
 
Kikötő 
Bejáróhíd parti támasz 
Vasbetonból készülő támasz 2,4 x 4,0 m alapterületű, vízoldalán 1,8 x 0,5 m méretű, 0,3 m 
mély, durvalemezzel burkolt fészekkel kialakított szerkezet. A hídtámaszt három oldalán 
kőszórás védelemmel kell ellátni.  
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Támgerenda támaszok 
A bejáróhíd fészek két oldalán, a tengelyétől 10,0 – 10,0 m-re, a víz felé bővülő és lejtő fenékkel 
kialakított, a rézsűbe süllyesztett, acéllemezzel burkolt beton támaszfülkék készülnek. 
 
Kikötőbakok 
A partél mentén, két darab, beton alapba betonozott, acélköpenyes kikötőbak készül.  
A kikötőbak 1,0x1,0 m méretű, 1,5 m mély munkagödörben készített beton tömb, amelyben 
bebetonozásra kerül a 328 mm átmérőjű, acélköpennyel ellátott kikötőbak, felül kötélleakadást 
meggátló gyűrűvel. 
 
Megközelítő gyalogút és rézsűlépcső 
A bejáróhíd parti csatlakozásától az árvízvédelmi töltésig gyalogos közlekedésre alkalmas járda 
és rézsűlépcső kiépítése szükséges a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal történő 
egyeztetés szerinti kialakítással.  
A járda szerkezetét úgy kell megválasztani, hogy lehetővé tegye a fenntartó gépek 
átközlekedését. 
A kikötőhely parti kikötőeszközeinek elkészítését követően az úszóművet a helyszínre 
vontatják, kitámasztják, kikötik, beemelik a bejáró hidat. 
Ezek a munkák is a vízről végezhetők. 
 

3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése 
Tervezett bánya területe 
A tervezett bánya területe nem képezi részét a Natura 2000 site-nak, jelenleg a teljes terület 
szántóföldi művelés alatt van, ezeken a részeken érdemi vegetáció nem található, szántóföldi 
kultúrnövények és a kapcsolódó szántóföldi gyomok fordulnak elő. 
A bányatelekkel körbehatárolt részen a szántókon kívül két felhagyott tanya is található. Ezek 
egyike Papkert néven helyi jelentőségű védett természeti terület az ingatlanon meglévő 
vadgeszetenye (Aesculus hippocastanum) fák miatt. Az itt található romos épületben füsti 
fecske (Hirundo rustica) fészkek is voltak. A területen megfigyelhető volt egy vadászó kékes 
rétihéja (Circus cyaneus) is, a szántón sisakos sáska (Acrida hungarica) előfordulását 
detektáltam. 
A bányatelek területén belül található még egy (szintén) helyi védett facsoport Malomrévi 
nyárfák elnevezéssel. Itt egy fehér nyár (Populus alba) és egy rezgő nyár (Populus tremula) 
élvez helyi védelmet. 
 
Tervezett szállítószalag nyomvonala 
A tervezett szállítószalag a bánya irányából szántóterületeken keresztül az árvízvédelmi töltés 
mentett oldali töltéslábáig, ahol délre fordul és a töltéssel párhuzamosan, annak lába mentén, 
de a szomszédos szántóterületek területén halad a tervezett kikötő vonaláig, ahol 
keresztülvezetik a töltésen. A Natura 2000 terület határától a szalag kb. 17 méterre fog 
elhelyezkedni.  
A töltés folyamatosan kaszált terület, így itt (árvízvédelmi szempontól) fásszárú növényzet nem 
tud megtelepedni. A jellemzően jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (Á-nér: OC) élőhelybe 
sorolható töltésen az alábbi fajok fordulnak elő: apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei 
katáng (Cichorium intybus), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), seprence (Stenactis annua), 
hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), fehér mécsvirág (Melandrium album), ligeti zsálya 
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(Salvia nemorosa), szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), angol perje (Lolium 
perenne), közönséges tarackbúza (Elymus repens), csillagpázsit (Cynodon dactylon), 
közönséges farkasalma (Aristolochia clematitis), szarvaskerep (Lotus corniculatus), réti here 
(Trifolium pratense), mezei cickafark (Achillea collina), fekete nadálytő (Symphytum 
officinale), ragadós galaj (Galium aparine), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), selyemkóró 
(Asclepias syriaca), közönséges borsfű (Clinopodium vulgare). 
 
Tervezett kikötő 
A tervezett kikötő területe a Duna folyam hullámterében valósul meg. A Duna parti sávja ezen 
a szakaszon itt a legkeskenyebb, mintegy 30 méter széles az árvízvédelmi töltés nem mentett 
oldali töltéslábától.  
A töltéslábat követően elérjük a Dunát kísérő hullámtéri erdőt, mely ezen a részen kb. 20-25 
méter. A hazai hullámterekre jellemző módon itt is dominál a három fő inváziós faj, a 
gyalogakác (Amorpha fruticosa), a zöld juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus 
pennsylvanica). A terület őshonos fajai a puhafás ligeterdők jellemző fajai, mint a fehér fűz 
(Salix alba), fehér nyár (Populus alba). Aljnövényzetben jellemző a hamvas szeder (Rubus 
caesius) és a nagy csalán (Urtica dioica). A meredeken ereszkedő erdősáv fokozatosan megy 
át a partmenti kövezésbe, majd a lapos, homokos partszakaszt követően következik a Duna.  
A tervezett kikötő környezetének halfaunisztikai kutatóvizsgálata 2022. október 10-11-én 
megtörtént (Sallai Zoltán). A beavatkozással közvetlenül érintett területről a friss felmérések 
során a főmederből előkerült a leánykoncér (Rutilus pigus a felmérési adatoknál: Rutilus virgo), 
a balin (Aspius aspius, a felmérési adatoknál: Leuciscus aspius), a halványfoltú küllő (Gobio 
albipinnatus, a felmérési adatoknál: Romanogobio vladykovi), a széles durbincs 
(Gymnocephalus baloni), a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) és a német bucó 
(Zingel streber). 
 

4. táblázat: A halfaunisztikai felmérés során előkerülő Natura 2000 jelölő fajok előfordulási adatai 

Fajnév Mintahely kódja Alterület Település Időpont X Y 
Gyűjtési 

mód 
Egyed-
szám 

Gymnocephalus 
baloni 

DUN74MADOCSA1 
jobb part, 
1544,6-
1544 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645810 149000 
elektromos 
halászgép 

1 

Gymnocephalus 
schraetser 

DUN74DUNAPA5 
bal part, 
1543,6-
1543,1 fkm 

Dunapataj 2022.10.11 645748 147944 
elektromos 
halászgép 

1 

Gymnocephalus 
schraetser 

DUN74MADOCSA1 
jobb part, 
1544,6-
1544 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645810 149000 
elektromos 
halászgép 

9 

Gymnocephalus 
schraetser 

DUN74MADOCSA2 
jobb part, 
1544-
1543,5 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645444 148484 
elektromos 
halászgép 

4 

Gymnocephalus 
schraetser 

DUN74MADOCSA3 
jobb part, 
1543,5-
1543 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645048 148078 
elektromos 
halászgép 

6 

Gymnocephalus 
schraetser 

DUN74MADOCSA4 
jobb part, 
1542,5-
1542 fkm 

Madocsa 2022.10.11 644589 147288 
elektromos 
halászgép 

2 

Leuciscus aspius DUN74DUNAPA5 
bal part, 
1543,6-
1543,1 fkm 

Dunapataj 2022.10.11 645748 147944 
elektromos 
halászgép 

2 

Leuciscus aspius DUN74MADOCSA1 
jobb part, 
1544,6-
1544 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645810 149000 
elektromos 
halászgép 

6 

Leuciscus aspius DUN74MADOCSA2 
jobb part, 
1544-
1543,5 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645444 148484 
elektromos 
halászgép 

8 
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Leuciscus aspius DUN74MADOCSA3 
jobb part, 
1543,5-
1543 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645048 148078 
elektromos 
halászgép 

2 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74DUNAPA5 
bal part, 
1543,6-
1543,1 fkm 

Dunapataj 2022.10.11 645748 147944 
elektromos 
halászgép 

14 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74DUNP_K 
1544,9-
1544,3 fkm 

Dunapataj 2022.10.10 646190 149007 
elektromos 
kece 

2 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADO_K1 
1544,2-
1543,7 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645753 148547 
elektromos 
kece 

2 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADO_K2 
1543,4-
1542,8 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645232 147907 
elektromos 
kece 

10 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADOCSA1 
jobb part, 
1544,6-
1544 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645810 149000 
elektromos 
halászgép 

50 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADOCSA2 
jobb part, 
1544-
1543,5 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645444 148484 
elektromos 
halászgép 

212 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADOCSA3 
jobb part, 
1543,5-
1543 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645048 148078 
elektromos 
halászgép 

127 

Romanogobio 
vladykovi 

DUN74MADOCSA4 
jobb part, 
1542,5-
1542 fkm 

Madocsa 2022.10.11 644589 147288 
elektromos 
halászgép 

49 

Rutilus virgo DUN74DUNAPA5 
bal part, 
1543,6-
1543,1 fkm 

Dunapataj 2022.10.11 645748 147944 
elektromos 
halászgép 

3 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA1 
jobb part, 
1544,6-
1544 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645810 149000 
elektromos 
halászgép 

20 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA2 
jobb part, 
1544-
1543,5 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645444 148484 
elektromos 
halászgép 

13 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA3 
jobb part, 
1543,5-
1543 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645048 148078 
elektromos 
halászgép 

3 

Rutilus virgo DUN74MADOCSA4 
jobb part, 
1542,5-
1542 fkm 

Madocsa 2022.10.11 644589 147288 
elektromos 
halászgép 

1 

Zingel streber DUN74MADO_K2 
1543,4-
1542,8 fkm 

Madocsa 2022.10.10 645232 147907 
elektromos 
kece 

20 

Zingel streber DUN74MADO_K3 
1542,5-
1541,9 fkm 

Madocsa 2022.10.10 644758 147154 
elektromos 
kece 

1 
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8. ábra: A halfaunisztikai felmérések vizsgálati szakaszai 

 
Egyéb, környező értékes élőhelyek 
A közvetlen érintettségű területek közül természetvédelmi szempontból legértékesebb élőhely 
a településtől keletre elhelyezkedő legelő, mely szintén részét képezi a HUDD20023 Natura 
2000 site-nak. Az egykori madocsai reptér értékes löszgyep, melynek legjelentősebb 
természetvédelmi értéke a rajta élő ürgeállomány (Spermophilus citellus), mely mára erősen 
megfogyatkozott. 
A terület északi részén erőteljes cserjésedés figyelhető meg, melynek visszaszorítása kiemelt 
természetvédelmi feladat. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisában a területről nincs adat. 
A részben Natura 2000-es 05/7,8 hrsz.-ú gyepeken a száraz löszgyepekre jellemző védett 
szennyes ínfű (Ajuga laxmannii) jelenlétéről van tudomásom. 
A terület érintettsége a bánya létesítéshez kapcsolódik, mert a területen keresztül haladó 
földesút (05/45 és 012/2 hrsz-ek) a Kender utca folytatásaként a szállítójárművek fő közlekedési 
útvonala. 
A bányatelek határától északra, mintegy 650 méterre, a Tolnai-Duna (HUDD20023) site 
részeként található a Madocsai szlavón tölgyes helyi jelentőségű védett természeti terület 
(Madocsa 3/A erdőrészlet), melyben a tölgyekhez kötődő védett és Natura 2000 jelölő rovarok 
is előfordulnak, mint a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo). 
Azonban a terület legnagyobb természeti értéke az erdőben fészkelő rétisas (Haliaeetus 
albicilla) pár, mely fészek a bányatelek határától 775 méterre található.  
A rétisas fészek esetében a szakmai ajánlások a fészek körüli 400 méteres sugarú kör által 
lehatárolt védőtávolságot javasol területi korlátozásra január 1. és július 15. között. 
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(Forrás: Pongrácz Ádám – Horváth Márton (2010): Javaslat a fokozottan védett ragadozómadár és 
bagolyfajok, valamint a fekete gólya fészkelőhelyei körül alkalmazandó időbeni és területi korlátozásokra. 
Heliaca 8: 104-107.) 
A Natura 2000 fajokra gyakorolt hatások részletes bemutatása a 4.2. fejezetben található. 
 

 
9. ábra: A DDNPI biotikai adatai a projektterület környezetéből 
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10. ábra: Madocsa mellett lévő Natura 2000 területek élőhelytérképe (Forrás: A Tolnai-Duna 

(HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 
  

 
11. ábra: A tervezett kikötő környezetének Natura 2000 területeket érintő élőhelytérképe (Forrás: A 

Tolnai-Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 

H5a 

H5a 

T6 

OC 

U8

J4

OC

RA

S2
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3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása 
A hatásvizsgálatban azokat a társadalmi és gazdasági hatásokat kell vizsgálni, amelyek létét 
egy környezeti elem vagy rendszer állapotváltozása okozza. A tevékenységek társadalmi-
gazdasági következményei között a környezeti hatásokkal összefüggésben vizsgálni kell a 
bekövetkező károkat és felmerülő költségeket, illetve a hatásterületek használatának és 
használhatóságának megváltozását, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és 
életmódbeli változásokat. 
 
Mezőgazdaság  
Mezőgazdasági területet a tervezett bánya helyszínén érint a beruházás. A szántóterületek a 
művelés megkezdését követően szántóként tovább nem hasznosíthatók. A kikötő 
mezőgazdasági területet nem, csak erdőterületet érint keskeny sávban. 
 
Ipar  
A tervezett bányászat ipari tevékenység, a tervezett kikötő pedig ennek kiszolgálásában 
működik közre. 
 
Lakosság  
A terület lakott területektől távolabb helyezkedik el, így a zaj- és levegőterhelés nem érinti a 
lakosságot. A kikötő létesítésével megoldott, hogy a kitermelt ásványi anyagot ne közúton 
kelljen szállítani, amivel a település útjainak állapota romlana.  
 

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai 
Természetesen egy ilyen jellegű beruházás esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni a projekt 
kedvezőtlen hatásait. Jelen pontban az projektelemek kedvezőtlen hatásait mutatom be az egyes 
területek esetében. 
 
Bányalétesítés 
Az előkészítő munkák a Natura 2000 területeket érdemben nem érintik. A kapcsolódó szállítási 
feladatok során az egykori repülőtér területén keresztül húzódó út használata átmeneti 
zavarással jár. 
 
Bányaművelés 
A Natura 2000 területekre érdemi kedvezőtlen hatást nem gyakorol. A talajvízszint alá történő 
kitermelés miatt létrejövő bányató párolgása számottevő, ugyanakkor a környező területeken 
talajvízszintcsökkenést várhatóan kimutatható mértékben nem okoz.  
A Paksi Atomerőmű bővítésének környezeti hatásvizsgálatához kapcsolódó megalapozó 
vizsgálatok kimutatták, hogy a területen: „A mindenkori talajvízállást döntően a Duna aktuális 
vízállása szabályozza.”  
”A talajvíz természetes állapotában – átlagos és alacsony vízállás mellett – mintegy 2-3‰-es 
eséssel DK-felé áramlik a folyó medre irányába. 
 Ilyenkor a víz utánpótlódása a háttér felől, a Mezőföld löszplatóin beszivárgó 
csapadékvizekből történik. Magas vízálláskor, árvízkor a folyó betáplál a talajvíztartó 
rétegekbe, a háttér felől szivárgó talajvíz visszaduzzad, és a talajvíznívó megemelkedik.  
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A Duna vízállás-változásainak hatása – a vízjáték meghaladja a 8,5 métert – a talajvízfigyelő 
kutak adatai szerint a folyót szegélyező mintegy 200–500 m-es szélességű sávban jelentkezik 
leginkább, de ez a hatás még a partéltől számított 1500 méteres távolságban is kimutatható. A 
hatás késleltetett, csak a tartós árvizek ideje alatt jelentkezik, a vízszint emelkedés mértéke a 
parttól távolodva egyre kisebb. Rövid idejű árhullámok idején mértéke jelentéktelen. Az 
árhullámok okozta talajvízszint emelkedés a parttól 100–200 méterre kb. 2 nap múlva 
jelentkezik.” 
Forrás: Lévai Projekt. A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és 
értékelési programok. A felszín alatti vízi környezet bemutatása és jellemzése. A programot a Golder 
Associates (Magyarország) Zrt. dolgozta ki. 
 
A fentiekből az következik, hogy a bányaművelés során létrejövő bányató párolgási 
vesztesége kisebb mértékben befolyásolja a térség talajvízszintjét, mint a Duna 
mindenkori vízjárása. 
 
Szállítószalag 
A szállítószalag Natura 2000 érintettsége minimális. A korábbi vonalvezetéshez képest (mikor 
a töltésláb mentett oldali részén Natura 2000 területen haladt volna végig) a teljes szakasz (a 
töltéskeresztezést leszámítva) Natura 2000 területen kívül, szántóterületeken halad. A Natura 
2000 érintettsége a szalagnak így 90 méter. Kis mértékben fakivágásra szükség lehet. 
 
Kikötő 
A tervezett kikötő teljes egészében Natura 2000 területen létesül, lévén a Duna is része a 
hálózatnak ezen a szakaszon. A korábbi engedélyeztetéshez képest a műszaki kialakításban 
érdemi változások várhatóak. 
Az előzetes információk szerint, a tervezett helyen a szükséges vízmélység a hajózási kisvíz 
szintnél is biztosított, ezért kotrási munka várhatóan nem szükséges.   
 

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás 
megvalósulását követően vagy annak következtében. 
Jelen beruházás keretében mind a bánya, mind a kikötő tekintetében természeti állapotváltozás 
várható.  
A jelentősebb állapotváltozás a bánya területén várható, hiszen viszonylag nagyobb 
kiterjedésben átalakul a jelenlegi földhasználat. 
A kikötő létesítésével történő állapotváltozás nem tekinthető jelentősnek. A Duna mentén 
számos kisebb-nagyobb kikötő található. A jelen projekt keretében tervezett kikötő érdemben 
a terület jelenlegi állapotát sem befolyásolja. A beruházó környezeti, természeti hatásokat a 
lehető legkisebb mértékűre kívánta szorítani azzal, hogy a kitermelt ásványi nyersanyagot 
csakis vízi úton szállítják el a térségből. A szállítószalag tervezett nyomvonala is azt a célt 
szolgálja, hogy a Natura 2000 érintettség a lehető legkisebb legyen. 
A tervezett kikötő a térség legkeskenyebb hullámtéri szakaszát érinti a Duna folyó és az 
árvízvédelmi töltés között, mely szintén a lehető legkisebb érintettséget célozza. 



„MADOCSA I. – ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAG” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK 
LÉTESÍTÉSE 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Vino-Natura Kft.                    Munkaszám: VN-21/2022 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

32 
 

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló 
élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan kedvező vagy kedvezőtlen hatások 
leírása 
A térség Natura 2000-es területei közül mind a Duna hullámterét (tervezett kikötő helyszíne), 
mind a Madocsától keletre lévő Legelőt figyelembe vettem. A site jelölő fajai közül számos 
esetben (különösen a halfajoknak) előfordulási lehetősége teljességgel kizárt, ezért minden 
esetben arra nem tértem ki. A további fajok esetében természetesen megvizsgáltam annak 
lehetőségét, hogy az adott faj a Legelőn is előfordulhat-e, vagy sem. Egyetlen biztos információ 
egyébként csak az ürge esetében van, hiszen a Legelő köztudottan ürge élőhely, melynek ottani 
populációjának léte mára bizonytalanná vált. 
A fajok többsége a Dunához és hullámteréhez, a hullámtéri erdőkhöz köthető, így a várható 
hatások elsősorban azoknál a fajoknál jelentkezhetnek, akik a tervezett kikötő helyszínén akár 
potenciálisan is előfordulhatnak. 
 
A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület jelölő fajaira gyakorolt hatás 
 
Növények (Plantae) 
 
Kúszó zeller (Apium repens): A védett kúszó zeller a magyar flóra egyik legritkább tagja, 
amely Európa szerte erősen megfogyatkozott. Kistermetű, 10–30 cm magas, indásan kúszó 
évelő. Hajtásai az ízesüléseknél legyökerezők. Egyszeresen szárnyas levelei gyakran 
magasabbak, mint a levélhónaljakból eredő virágos hajtások. A levélkék kerek-tojásdadok, 
hasogatottan fűrészes szélűek. Az ernyő 2–6, viszonylag hosszú sugarú. Gallér- és gallérka 
levelei lándzsásak, hegyesedők. Virágai aprók, fehérek. Termései kb. 1 mm nagyok. 
Mészkedvelő; iszapnövényzetekben, patak menti gyomtársulásokban és nedves legelőkön 
fordul elő Forrás: VOIGT Wilfried 2000. 

A Natura 2000 területen megfelelő élőhelyek állnak rendelkezésére ugyanakkor ennek ellenére 
nem került elő állománya. A legközelebbi előfordulási adata Paks környékéről ismert. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, ugyanakkor a populációmérete alapján az adott site-on nem 
tekinthető jelölőnek. Eszmei értéke 50.000,- Ft. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 
terület fenntartási terve 2014.  
A beruházással érintett területeken (elsősorban a tervezett kikötő helyén) sem ismertek 
állományai, megtelepedésre alkalmas élőhely ott nem található, így a kikötő létesítése a 
faj természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. 
 
Gerinctelenek (Invertebrata) 
 
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus): Teste 11-15 mm, hosszúkás és erősen lapított, a család 
legnagyobb hazai faja. A feje, illetve a tor és a szárnyfedők háti oldala fénytelen vörös színűek, 
hasoldala, csápjai és lábai feketék. Halántéka duzzadt, hátrafelé kiálló. A szárnyfedők szélén 
kiemelkedő borda fut, ami keretezi a bogarat. 
Leginkább a nyarasokat kedveli, legyen az természetes vagy ültetett, de találkozhatunk vele 
városi parkokban is. Rejtett életmódja és a kifejlett állatok rövid élettartama (néhány hét) miatt 
nem sokat tudni erről a fajról. A lárvákat ragadozónak tartják, de nincsenek megbízható 
megfigyelések ennek bizonyítására. Mind a lárvák, mind a kifejlett állatok még lábon álló, de 
már elhalt fák kérge alatt élnek. A kifejlett állatok télre az elhalt fák kérge alá húzódnak, majd 
tavasszal éjszakánként a fák kérgén mozogva keresnek párt maguknak 
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Európai elterjedési területének nyugati határa Németország keleti része és Ausztria. Mind 
Európában, mind hazánkban, a hegy - és dombvidéki erdőkben is előfordul, de a síkvidéki 
erdőket jobban kedveli. Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_961 

Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 5.000 Ft. 
A tervezési területen nem jellemző a lábon álló holtfa, tekintve, hogy keskeny erdősávot 
érint a tervezett kikötő létesítése, így a skarlátbogár esetleges érintettsége sem 
valószínűsíthető. Mindezek ellenére a kivitelezést megelőző fakitermelésnél 
körültekintően kell eljárni, az esetleges felbukkanását a fajnak jelezni kell az illetékes 
természetvédelmi őrnek. 
 
Szarvasbogár (Lucanus cervus): Védett, Vörös könyves faj. Mivel az életmódjához 
nélkülözhetetlen idős tölgyesek eltűnőben vannak, ez kihat a faj elterjedésére is. Elsősorban 
olyan erdőkben, parkokban fordul elő, ahol kiszáradó, öreg tölgyek is találhatók. 
Állománycsökkenését elősegítette a helytelen erdőgazdálkodás is, hiszen az erdőkben nem 
maradhattak a kiszáradt, kidőlt idős fák, holtfák, ami megpecsételte a szarvasbogár sorsát is.  
Legnagyobb bogarunk legerősebb populációi valószínűleg az alföldi tölgy-kőris-szil 
ligeterdőkben tenyésznek. Állományainak visszaszorulásáért az intenzív fakitermelés tehető 
elsősorban felelőssé. Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól 2018. július 5-én kapott biotikai adatok közül a 
fajra vonatkozó adatok a tervezett kikötő helyszínétől mintegy 3200 méterre található, a 
Madocsai szlavón tölgyes területén. 
A telepítés környezetében nincsenek idős tölgyesek, így a fajnak az érintettségére nem kell 
számítanunk. A fakitermelés során tölgy nem kerül kitermelésre. 
 
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna): A díszes tarkalepke az európai természetvédelem 
szempontjából kiemelten fontos faj. A párzás, a peterakás, a fiatal hernyók táplálkozása az erdő 
szegélyén, az alacsony lombkoronaszintben vagy a cserjeszintben zajlik. 
Az avarszint, mint búvóhely (átnyaralás, áttelelés), majd a gyepszint mint újabb táplálkozóhely 
szerepel. A bábozódás a fatörzsszintben történik, a lepke az erdőszegélyben és az erdőszéli nyílt 
terepen mozog. Az imágók fő nektárforrásai ernyős és fészekvirágzatú lágyszárúak, az 
erdőszegély cserjéi közül a fagyal, veresgyűrű som és a tatárjuhar. Emellett a lepkék a nedves 
talajból nedvességet és ásványi anyagokat vesznek fel, bomló szerves anyagokban gazdag 
táplálékforrásokat is látogatnak (ürülék, elhullott állatok); ilyenkor csoportosan is táplálkoznak. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, de az adott site-on populációmérete miatt nem számít jelölőnek, 
eszmei értéke: 50.000 Ft.  
A Natura 2000 területen nagy valószínűséggel csak a Paks- Dunakömlőd külterületéhez tartozó, 
és a Duna mentett jobb oldali árterében található Imsós-erdőben maradt meg egy nem túl erős 
populáció. A faj számára a hullámtéri viszonyok nem kedveznek, de korábban a Solti-sziget 
magasabb fekvésű tölgy- kőriseseiben előfordult. Ez utóbbiakat azonban néhány évvel ezelőtt 
elpusztították. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014.  

A beruházással érintett területeken (elsősorban a tervezett kikötő helyén) sem ismertek 
állományai, megtelepedésre alkalmas élőhely ott nem található, így a kikötő létesítése a 
faj természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. 
 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar): Üde láp- és mocsárrétek lepkefaja, a sóskafajok (Rumex) a 
tápnövényei a hernyónak. Elsősorban nedves rétek, nagyobb erdei tisztások, széles nyiladékok, 
erdőszegélyeken fordul elő a site-ban. Azokon a helyeken, ahol a tápnövény előfordul, bárhol 
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lehet számolni a megjelenésével. Korábbi megfigyelések szerint az árvízvédelmi töltések 
vízoldali rézsűjén és a töltéslábak mentén fordul elő a tápnövényével együtt. A DDNPI korábbi 
adatai szerint tervezési területen főleg a hullámtérben általánosan elterjedt, de csak azokban az 
években lehet vele rendszeresen találkozni, amikor rajzásszerűen jelentkezik. Ilyen rendszeres 
előfordulás utoljára 2009-ben volt. Azóta jórészt, bizonyára a 2010 óta tartó nagy aszály végett 
egyre ritkább. 2013-ban a nyári árvíz és az azzal kapcsolatos védekezési helyreállítási munkák 
következtében minden bizonnyal számos helyről eltűnt, vagy a kis létszámú állományban az 
egyedek detektálásának minimális az esélye. 2014- ben nem jegyezték fel a késő tavaszi 
területbejárások során. Viszonylag friss adatok a következő lokalitásokról vannak: Paks: 
Uszódi-sziget, Gerjen: György-major, Géderlak: Paksi-sziget, Dunakömlőd: Imsós-erdő, Harta, 
Bölcske: Csolnoki-sziget, Solt: Solti-sziget, Dunaföldvár: Csolnoki-sziget, Matild-tó.  Forrás: 

A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. Védett, Natura 2000 jelölő 
faj, de az adott site-on a populációmérete miatt nem tekinthető jelölőnek. Eszmei értéke: 50.000 
Ft. 
 A tervezési területen sem a faj, sem tápnövényének előfordulása nem ismert, megjelenése 
nem várható. A tervezett beruházás a faj természetvédelmi helyzetére nézve nem gyakorol 
káros hatást. 
 
Tompa folyamkagyló (Unio crassus): A tompa folyamkagyló korábban gyakori volt 
Európában, de a vízszennyeződés következtében erősen megfogyatkozott. Tiszta, többnyire 
keskeny, homokos medrű folyók, patakok lakója. A tompa folyamkagyló élősködő lárvák, 
úgynevezett glochidiák útján szaporodik. Ezek petékből fejlődnek a kagyló kopoltyúlemezei 
között, és a kivezető nyíláson keresztül lökődnek ki a vízbe. Ekkor már két teknőkezdeménnyel 
rendelkeznek, rajtuk egy-egy hosszú horog van. Ezek segítségével szilárdan a halak bőréhez, 
főleg azok kopoltyúihoz rögzülnek, és egy ideig a hal testszövetével táplálkoznak. Később 
leválnak, és önálló életre képes, apró kagylókká alakulnak.  
Élettartama akár 20 év is lehet. Tápláléka vízben úszó szerves törmelék. A lárvák halak 
kopoltyúin élősködnek. Gazda halfajaik között több védett és Natura 2000 jelölő faj van: botos 
kölönte (Cottus gobio), fürge cselle (Phoxinus phoxinus); illetve sporthorgász szempontból 
fontosabb fajok is megtalálhatók: domolykó (Leuciscus cephalus), vörösszárnyú keszeg 
(Scardinius erythrophthalmus). A fiatal kagylók nagyon érzékenyek a vízszennyezésre és a 
vízben oldott oxigén csökkenésére, míg a felnőttek szaporodó képessége csökken a víz nitrát 
tartalmának növekedésével.  
Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_726 
A faj veszélyeztetett, előfordulási adataiból kiindulva a Natura 2000 site-on minimálisra 
csökkent az állománya. A faj állományait veszélyeztetik a peszticidek használata, a mederanyag 
kitermelés, kotrás, vízszennyezés, vízszintingadozás, hullámzás. Mivel csak minimális 
helyváltoztatásra képes, ezért az élőhely zavarására nehezen reagál. Az élőhelyének bárminemű 
bolygatása az egyedek elpusztulásához vezethet. Ilyen kis állomány esetében a veszélyeztető 
tényezők miatt az állomány kihalása jósolható. A Natura 2000 fenntartási terv készítésekor élő 
egyed nem került elő, szubfosszilis héj azonban több helyről is előkerült, többek között 
Madocsáról is, a tervezett kikötőtől mintegy 2,5 km-re Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 
2000 terület fenntartási terve 2014. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, de az adott site-on a populációmérete miatt nem tekinthető 
jelölőnek. Eszmei értéke: 10.000 Ft. 
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A tényleges tervezési helyen konkrét előfordulása nem ismert, de nem zárható ki. A kikötő 
létesítésével és üzemelésével a zavarás következtében ezen a szakaszon nem valószínű a 
megtelepedése. 
 
Halak (Pisces) 
 
Balin (Aspius aspius): Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, ahol a márnazónától egészen 
a torkolatig megtalálható. Kiváló alkalmazkodóképességét mutatja azonban, hogy megél a 
nagyobb tavakban, a holtágakban, sőt még a félsós tengeröblökben is. A kis folyóknak inkább 
csak az alsó, sügérzónájában él. 
Magányosan vagy néhány fős csapatokban keresi táplálékát, amely az első időkben plankton-
szervezetekből és apró gerinctelen állatokból áll, majd áttér a halfogyasztásra. Nyíltvízi 
ragadozó lévén legfontosabb zsákmánya az ugyanott csapatosan élő küsz. 
Szaporodás.  Március közepétől május elejéig ívik. Ikráit a kemény, rendszerint sóderes aljzatra 
rakja, de megfelel számára a parti fák sűrű gyökérzete is. Az ikraszemek kb. 1,5 mm 
átmérőjűek, számuk 30 és 400 ezer között változik. Ivarérettségét 3-4 éves korban éri el. 
Hazánk területén őshonos európai faj, elterjedési területe a Rajnától az Urál hegységig tart. A 
balin minden nagyobb vizünkben megtalálható, ritkának se mondható, ennek ellenére a 
halászzsákmánynak csak kis részét adja, mert a nyílt vízben szétoszló állományból ritkán 
adódik nagy fogás. Horgászata viszont jelentős, mert kiváló sporthal, és a nagyobb példányok 
is gyakoriak. Nem védett, Natura 2000 jelölő faj.  
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-47 
A pontos állománynagysága nem ismert, de jóval nagyobb a populációja annál, mint ahogyan 
azt a jelöléskor becsülték. Populációik fennmaradása érdekében az egyik legjelentősebb 
veszélyeztető tényezőnek a vízszennyezést és az élő- és szaporodóhelyein végzett sóder- és 
kavicstermeléseket nevezhetjük. Hosszú távon állománycsökkenéshez vezethet az egyre 
növekvő horgászati terhelés, valamint szaporodási időszakban a lerakott ikrákra a rendszeres 
hajóforgalom okozta hullámverés is negatív hatást gyakorol. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) 
Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A beavatkozással érintett populáció szerepe a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a beavatkozással érintett területen egy kis egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Dunai ingola (Eudontomyzon mariae): Megnyúlt, féregszerűen hengeres pikkelytelen testén 
csak páratlan úszók találhatók, amelyek a kifejlett állaton egységes, összefüggő úszószegélyt 
alkotnak. Se mellúszói, se hasúszói nem fejlődnek ki. A felnőtt példányok állkapocs nélküli 
tölcsérszájának belül elhelyezkedő alsó ajaklemezén 5-9 sárgásfehér, tompa, sebzésre 
alkalmatlan fog alkot félkörívet. Apró sertefogaik a szájnyílás fölött 4-5 sort alkotnak. Utóbbiak 
közül a legbelső sor fogai lényegesen nagyobbak, mint a következő sorban lévők. Egyetlen 
orrnyílása a szemek előtt, középen helyezkedik el, a szemek mögött 7-7 kopoltyúnyílás 
sorakozik. Mérete nem nagy, maximális hossza 18-21 cm.  
Élőhelyével szemben – a víz tisztaságát kivéve – kevésbé igényes, mint a tiszai ingola, ezért 
nemcsak a hegy- és dombvidéki patakokban, hanem a folyók alacsonyabb szinttájain, a paduc, 
márna- és dévérzónában is előfordulhat. Szaporodása azonban többnyire a folyóvizek fölső 
szakaszain megy végbe, ahol az ikrákból kikelő lárvák a meder üledékébe ássák be magukat. 
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Az iszaplakó lárvák főként szerves törmelékkel táplálkoznak. Négyéves korukra kifejlődnek 
ivarszerveik, és kialakul jellegzetes tölcsérszájuk, amellyel olykor halakra is rátapadnak, de 
azokat általában nem sebzik meg, nem válnak élősködőkké. Valószínű, hogy a kifejlett állatok 
már egyáltalán nem táplálkoznak, csupán felhalmozott tartalékaikból élnek, ívás után pedig 
elpusztulnak. 
A kisebb folyóvizek, patakok homokos mederrészein ívik márciustól májusig. Az ikraszemek 
száma 2–7 ezer, átmérőjük 1–1,5 mm. A szülők csak egyszer szaporodnak, ívás után 
elpusztulnak. 
Korábban kizárólag kelet-európai elterjedésű fajnak tartották, amely csak a Duna alsó 
szakaszán, valamint a Kárpátoktól keletre eső folyók vízrendszerében él, a Dnyepertől a Donig. 
Az újabb vizsgálatok a Duna-medence nyugati területein, valamint a Drinában és Vardarban is 
kimutatták, de a Tisza vízhálózatából és a Temesből hiányzik, ott a tiszai ingola helyettesíti. 
Hazánk nyugati felén őshonosnak tekinthető faj, amely az utóbbi időkben több folyóvizünkből 
is előkerült. Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-27 
Ritka előfordulású faj a Natura 2000 site-on. Szakirodalmi adata Ordas térségéből ismert 
(Györe & Józsa, 2005). Halasi-Kovács Béla közlése alapján az elmúlt 3 év vizsgálatai alapján 
10 egyedet fogott a tervezési területen az Ordas és Foktő (1535-1516 fkm) közötti szakaszon. 
Saját, korábbi adatokkal Paks és Madocsa térségéből (1543-1539 fkm) rendelkezünk, ahol 3 
idősebb lárva stádiumú egyedet fogtunk. 
Populációik fennmaradása érdekében az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezőnek a 
vízszennyezést és az élő- és szaporodóhelyein végzett sóder- és kavicstermeléseket 
nevezhetjük. Hosszú távon állománycsökkenéshez vezethet az egyre növekvő horgászati 
terhelés, valamint szaporodási időszakban a lerakott ikrákra a rendszeres hajóforgalom okozta 
hullámverés is negatív hatást gyakorol. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület 
fenntartási terve 2014. 
A tervezett beruházás várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a fajra, ugyanakkor 
minimális mértékben a hajóforgalom gyarapodása várható, azonban ez elenyésző változás 
lesz a jelenlegi hajóforgalomhoz képest. 
A beavatkozással érintett populáció szerepe a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a beavatkozással érintett területen egy kis egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. 
 
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus): Közép és Kelet-Európában, jobbára a Fekete és a 
Kaszpi-tengerbe ömlő folyók vízrendszerében él. Magyarországi vizekben őshonos és gyakori 
a kavicsos medrű hegyi patakokban, a nagyobb folyók felső szakaszán a forrásvidékig fordul 
elő. 
Rajban élő fenékhal. Nagyobb folyókban a paduczónától a torkolatig egyaránt megtalálható és 
megél az állóvizekben is. Legnépesebb állományai a dévérzónában alakulnak ki, ennek a 
jellemző hala. Hegy- és dombvidéki patakjainkban alkalmanként megtalálható, a kisebb 
folyóinkban elsősorban a sügérzónában lelhető fel. Tápláléka fenéklakó állatok és algák, de 
növényi anyagot és szerves törmeléket is fogyaszt. 
Forrás: www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1290 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 10.000 Ft.  
A beavatkozással érintett populáció szerepe a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a Dunán a site területén végig stabil egyedszámú populációja él, minimális 
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jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Széles durbincs (Gymnocephalus baloni): Eddigi tapasztalataink szerint a széles durbincs a 
márna- és dévérzóna áramláskedvelő hala. Kisebb számban előfordul a márnazóna fölső 
régiójában, de gyakorivá csak a márnazóna alsó részein, valamint a dévérzóna sodrottabb 
szakaszain válik. Áramláskedvelő volta ellenére olykor holtágakból és álló vizű csatornákból 
is előkerül. Ezt az magyarázza, hogy amikor a víz erőteljesen áramlik ezekre a helyekre, azzal 
együtt a széles durbincs is bekerül, vissza azonban már nem tud jutni. Megfigyelhető azonban, 
hogy az ilyen helyekre került példányok milyen nagy számban gyűlnek össze a visszajutásukat 
akadályozó zsilipkapuknál, ezzel is jelezve, ha tehetnék, visszatérnének az áramló vízbe. 
Táplálékát kezdetben planktonszervezetek, később férgek, apró rákok, rovarlárvák és 
puhatestűek alkotják. 
Szaporodása a vágó durbincséhoz hasonló, de részleteiben nem ismerjük. A folyóvizekhez való 
vonzódásából következően ívási aljzatként a vízinövényekkel szemben a kavicsos-sóderes 
mederfenéket részesíti előnyben. 
Őshonos halunk, amelyet korábban a Duna-vízrendszer bennszülött fajának tartottak, de 
kiderült, hogy a Fekete- és Kaszpi-tenger medencéjének más folyóiban is él.  
Mérsékelten gyakori faj a tervezési területen, az érintett Duna főágban végig megtalálható 
(Györe & Józsa, 2005).  
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 5.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-101 
A beavatkozással érintett populáció szerepe a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a Dunán a site területén végig egy kisebb egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer): Elsősorban a közepes méretű és a nagyobb 
folyók áramláskedvelő hala. Nem annyira az áramlás erőssége, mint inkább annak állandósága 
fontos számára, emellett azonban a jelentősebb víztömeget is igényli. Ennek megfelelően sem 
a kis folyókban, sem a tavakban nemigen fordul elő. Csak látszólag jelent kivételt ez alól, hogy 
a Tisza-tóban 2000-ig gyakori volt, ugyanis valójában nem a tározótérben, hanem a rajta 
keresztülhaladó folyómederben találja meg a létfeltételeit, ahol állandó az áramlás. Legnagyobb 
állományai a márna- és a dévérzónára jellemzőek, de már a paduczóna alsó régiójában is 
gyakori lehet. 
A mederfenékről szedegeti táplálékát, amely kicsiny szájának megfelelően apróbb fenéklakó 
állatokból és a víz által sodort szerves törmelékből kerül ki. 
Hároméves korban válik ivaréretté, április-májusban szaporodik. A nőstények íváskor a folyók 
sóderes szakaszain a mederfenékre szórják ikrájukat, amely a kavicsokhoz tapad. Az 
ikraszemek átmérője kb. 1 mm, számuk egy-egy ikrásnál 5-10 ezer. 
Őshonos és bennszülött halunk, elterjedése lényegében ma is a Dunára és mellékfolyóinak 
vízrendszerére korlátozódik.  
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 50.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-102 
Mérsékelten gyakori faj a tervezési területen, az érintett Duna főágban végig megtalálható 
(Györe & Józsa, 2005).  
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A beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a Dunán a site területén végig stabil egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Réti csík (Misgurnus fossilis): A réteknek is nevezett, tavasszal vízzel borított, de szárazság 
idején nagyrészt kiszáradó mocsarak jellemző hala. Előfordul azonban a sekély tavakban, öreg 
holtágakban és iszapos csatornákban, valamint a nagyobb folyók dévérzónájában, illetve a kis 
folyók sügérzónájában is. A lárvák külső kopoltyúbojtjai, illetve az idősebb halak béllégzése 
lehetővé teszi számikra az oxigénszegény viszonyok elviselését.  
A nagy vízrendezéseket megelőzően kifejezetten gyakori volt hazánkban. Akkoriban a halászat 
külön ága, a csíkászat foglalkozott a mocsarakban tömegesen élő réti csík fogásával és 
értékesítésével. A nagy mocsarak felszámolásával megfogyatkozott a hazai állomány, erre való 
tekintettel védelmet élvez. Védett, Natura 2000 jelölő faj, de az adott site-nak na 
populációmérete miatt nem jelölő faja. Eszmei értéke 10.000 Ft. 
Meglehetősen ritka faj, mindössze néhány előfordulási adattal rendelkezünk a Natura 2000 
területről. 2006 augusztusában sikerült egy egyedet fogni a Kéményesi-Dunából (Alsó-
Csolnoki mellékág) Soltnál. Stabil, önfenntartó populációját a Matild-tó felett, a 
Nagykarácsonyi-vízfolyásban Dunaföldvárnál találták meg. Meg kívánjuk továbbá jegyezni, 
hogy szintén stabil állománya él a Natura 2000 terület szomszédságában, a Duna hullámterében 
Foktőnél, a Csorna-Foktői-csatornában, továbbá fogtak egy fiatal egyedet a bal parti 
hullámtérben Dunaszentbenedeknél. 
Állományaik fennmaradása érdekében a legsúlyosabb veszélyeztető tényezőként a helytelen 
vízügyi kezelés hatására bekövetkező élőhelyeik kotrását és kiszáradását nevezhetjük meg. A 
belvizek elvezetése, a csatornák téli vízleeresztése, a vízfolyások, csatornák kotrása 
állományokban. Emellett veszélyes lehet populációira az élőhelyeinek átalakítása, kotrása 
komoly károkat okozhat a kisebb, ipari és egyéb szennyvizekkel történő terhelése. Forrás: A 
Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A beavatkozással érintett területen nincs tudomásunk a faj előfordulásáról, így a 
beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns. 
 
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus): Ez a kistermetű halfajunk (6-8 cm) az átlátszó 
és mély bányatavaktól a sekély mocsarakig, a hegylábi patakoktól a folyamokig gyakorlatilag 
minden olyan vizünkben megtalálható, ahol a szaporodásához szükséges kagylófajok élnek. 
Legnagyobb tömegben a sekély, nyugodt, vízinövényekben bővelkedő élőhelyeken fordul elő.  
Kétévesen már ivarérett, szaporodása április végétől július elejéig tart. Az ikraszemek száma 
nőstényenként mindössze 40-80, alakjuk tojásdad, átmérőjük 2-3 mm. A nőstény az ikrát – az 
ívás idejére kifejlődő néhány cm hosszú tojócsöve segítségével – nagyobb kagylók belsejébe 
rakja, ahol a vízárammal bejutó spermiumok termékenyítik meg. A védett helyen fejlődő 
utódok csak akkor hagyják el a kagylót, amikor már önálló táplálkozásra képesek. 
A mi vizeinkben még gyakori, de Európában a ritka és sebezhető fajok közé tartozik, ezért 
kapott törvényi oltalmat. Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 5000 Ft. 
Mérsékelten gyakori faj a Natura 2000 területen, az érintett Duna-szakasz mellett főként a 
hullámtéri vízterekben terjedt el, a főágban ritka.  
Populációja fennmaradása érdekében az egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezőként a 
vízszennyezéseket (szennyvíz) jelölhetjük meg. A vízszennyezések hatására a nagytestű 
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kagylók állományai visszaszorulhatnak, ami magával vonja a szivárványos ökle populációjának 
a csökkenését is. Hosszú távon ugyancsak állománycsökkenéshez vezethet az egyre növekvő 
horgászati terhelés is, korábban rendszeresen használt csalihal volt. Ugyancsak negatív hatást 
gyakorolhat populációjára az élő- és szaporodóhelyein végzett kotrások, mellyel a nagytestű 
kagylók egy részét is eltávolítják. 
Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
Az érintett populáció szerepe: A beavatkozással érintett területen nincs tudomásunk a faj 
előfordulásáról, így a beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége 
szempontjából nem releváns. 
 
Leánykoncér (Rutilus pigus): Tipikus környezetét a folyók sebesebb sodrású, kavicsos és 
sóderes medrű, üledéktől mentes szakaszai adják. Nagyobb folyókon ez a paduc- és 
márnazónát, kis folyókon a domolykózónát jelenti. 
Magányosan vagy néhány példányból álló kis csapatokban a mederfenéken keresi táplálékát, 
ami kisebb gerinctelenekből, főként rákokból, rovarlárvákból és puhatestűekből áll. 
Ivarérettségét 3-4 évesen éri el. Márciustól májusig szaporodik, amikor a tavaszi áradás elönti 
a folyók hullámterét. A hímek nászidőszakban több sorban elhelyezkedő tövisszerű 
nászkiütéseket viselnek. A főmedret elhagyó anyahalak a vízzel borított ártéri növényzetre 
ívnak. Az ikraszemek száma példányonként átlagosan 25-30 ezer, átmérőjük kb. 2 mm. 
A faj törzsalakja Észak-Olaszország folyóiban (Pó, Brenta, Piave) és nagyobb tavaiban (Lago 
Maggiore, Comói-tó, Garda-tó) él. A nálunk előforduló alfaj, a leánykoncér sem sokkal 
nagyobb területen honos, csupán a Duna felső és középső részén, valamint a vízrendszeréhez 
tartozó folyók megfelelő szakaszán található meg. A leánykoncér a Duna vízrendszerének 
bennszülött alfaja, amely vizeinkben is őshonos. Régebben számos folyónkból leírták, ám ezek 
jelentős részéből mára eltűnt. Az utóbbi 20 évben csak néhány folyónkból került elő. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-37 
Ritka előfordulású faj a tervezési területen, az érintett Duna főágban végig megtalálható (Györe 
& Józsa, 2005). 
Az érintett populáció szerepe: A beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj 
sérülékenysége szempontjából nem releváns, a Dunán a site területén végig stabil 
egyedszámú populációja él, minimális jellegű zavaró hatással számolhatunk, a 
beavatkozási terület kismértékben érinti a faj élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható 
meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Láp póc: (Umbra krameri): Mint neve is utal rá, igazi otthonát – legalábbis régente – a nagy 
lápvidékeken találta meg, ahol nagy tömegekben élt. A lápok lecsapolásával azok maradékaiba, 
a csatornákba, a tőzegfejtők gödreibe szorult vissza, és nagyon megfogyatkozott. Kisebb-
nagyobb állományai a folyók holtágaiban, alföldi sekély tavakban, kisebb vízfolyásokban és 
csatornákban is megtalálhatók, de ezek a populációk gyakorta elszigetelődnek, így 
fennmaradásuk bizonytalan. 
A fiatalabbak zooplanktonnal táplálkoznak, az idősebbek férgeket, bolharákokat, rovarlárvákat, 
alkalomszerűen apró halivadékot fogyasztanak. 
Általában kétévesen lesz ivarérett, április-májusban szaporodik. Az ikraszemek száma 
egyedenként 100-200, átmérőjük kb. 2 mm. A nőstény az ikráit vízfenékre készített kisebb 
mélyedésekbe rakja, melyet növényi hulladékokkal kibélel. A lerakott ikrát a nőstény kikelésig 
őrzi, gondozza. 
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Őshonos és egyben bennszülött halunk, amely itt alakult ki a Duna vízrendszerében. Elterjedése 
aránylag kis területre korlátozódik kontinensünknek, csak a Kárpát-medencében, a Duna alsó 
szakasza mentén és a Dnyeszter torkolatvidékén él. 
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-84 
Recens előfordulási adata nem ismert a fajnak a Natura 2000 site-ról Sallai, 2006). Céltudatoson 
keresték a fajt a potenciálisnak nevezhető élőhelyeken, de egyáltalán nem sikerült megtalálni. 
Legközelebbi előfordulása a fajnak a Duna-Tisza közéről ismert a Szelidi-tavi-csatornából, 
Uszód és Foktő térségéből, ami 5-6 km-re található a Natura 2000 site-tól. Forrás: A Tolnai Duna 
(HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A beavatkozással érintett területen nincs tudomásunk a faj előfordulásáról, így a 
beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns. 
 
Magyar bucó (Zingel zingel): Kifejezetten folyóvízi hal, amely állóvizekben – még ha bekerül 
is oda – ritkán marad meg. Áramláskedvelő volta ellenére sem ragaszkodik azonban a sebes 
sodrású vízhez, jól megél a lassabb szakaszokon is. Alkalmazkodásának köszönhetően a 
paduczóna felső régiójától kezdve az alsó dévérzónáig előfordul, de népesebb állománya a 
márnazónában és a dévérzóna fölső régiójában alakul ki. Igényli a nagyobb vízteret, ezért a kis 
folyókból rendszerint hiányzik. 
Apróbb fenéklakó szervezetekkel és szerves törmelékkel táplálkozik, amit részint aktívan keres, 
részint a görgetett hordalékból válogat ki. 
Szaporodása kevéssé ismert, ívása április-májusra esik. Általában a folyók erősebben áramló 
homokos és sóderes szakaszain ívik, az előre elkészített fészekgödörbe. A lerakott és 
megtermékenyített ikra a rácsapkodott vékony kavicsréteg alatt fejlődik kikelésig. 
Igen szűk elterjedési területtel rendelkező faj, kizárólag a Dunában és a Dnyeszterben, valamint 
ezek mellékfolyóinak rendszerében él. Vizeinknek nemcsak őshonos, hanem bennszülött hala, 
amelynek kialakulása is itt ment végbe.  
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
Ritka előfordulású faunaelem a Natura 2000 területen, a Duna főágában végig megtalálható. 
Györe & Józsa (2005) 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-105 
A beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a beavatkozással érintett területen egy kis egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. 
 
Német bucó (Zingel streber): Kizárólag folyóvizekben élő, kifejezetten áramláskedvelő faj, 
amely állóvizekben nem él meg. Nagyobb folyókban a paduczóna fölső régiójától a dévérzóna 
fölső régiójáig fordul elő, ez utóbbinak az alsó régiójában – ellentétben a magyar bucóval – már 
nem található meg. Ugyanakkor azonban nem ragaszkodik annyira a nagyobb vizekhez, népes 
állományai élnek a kis folyók dombvidéki szakaszain is, a kis patakokból azonban hiányzik. 
Általában a sodrott mederszakaszokon található meg, az üledékes részeket kerüli, ennélfogva a 
duzzasztott folyószakaszokról elvándorol. 
Fenéklakó hal lévén tápláléka is főként a mederfenéken élő férgekből, kis rákokból, 
rovarlárvákból és puhatestűekből kerül ki, de a víz által görgetett hordalékból is kiszedegeti az 
elfogyasztható szerves törmeléket. 
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Szaporodásáról keveset tudunk, ívása március és május között zajlik le. A nőstények a 
folyóvizek sodrottabb részein a kavicsos-sóderes meder gödreibe rakják le ragadós ikrájukat, 
amelyet megtermékenyítés után finom kavicsréteggel fednek be. 
Vizeinknek őshonos és egyben bennszülött halfaja, amely itt, a Duna vízrendszerében alakult 
ki. Elterjedési területe nagyon szűk, kizárólag a Dunában és a Vardarban, valamint ezek 
mellékfolyóinak vízrendszerében található meg. 
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/biologia/magyarorszag-halfaunaja-080905-106 
Ritka előfordulású reofil faunaelem a Natura 2000 területen. Györe & Józsa (2005) Bölcskénél 
és Ordasnál fogtak összesen négy egyedet. A DDNPI-nek saját adatokat Dunaföldvár és Paks 
közötti szakaszról (1560-1523 fkm) sikerült gyűjteni Dunaföldvár, Solt, Ordas, Dunapataj és 
Paks térségéből. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A beavatkozással érintett populáció szerepe, a faj sérülékenysége szempontjából nem 
releváns, a beavatkozással érintett területen egy kis egyedszámú populációja él, minimális 
jellegű zavaró hatással számolhatunk, a beavatkozási terület kismértékben érinti a faj 
élőhelyét, jelentős hatás nem állapítható meg. A felmérés során előkerültek egyedei. 
 
Kétéltűek – Hüllők (Amphibia – Reptilia) 
 
Dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus): Nagytestű gőte, akár 12-13 cm-re is megnőhet, de 
a tarajosgőte-fajcsoport tagjai közül ez a faj a legkarcsúbb, amely elsősorban vízi életmódjából 
adódik. A három hazai tarajosgőtefaj elkülönítésére szolgáló Wolterstorff-index (mellső végtag 
hossza: azonos oldali végtagok közötti távolság) a nőstények esetében 34-45%, a hímeknél 
pedig 45-52%, ami kevesebb, mint a másik két faj esetében. Teste sötétbarna, fekete foltokkal 
tarkítva, vagy egységesen fekete színű. A fekete torokrészen és az oldalán apró fehér foltok 
találhatóak, a hasa élénk narancssárga fekete foltokkal. A nászruhás hím a szem vonalától a 
farok végéig húzódó rojtozott szélű magas tarajt visel, a farka oldalán hosszanti fehér csík 
található. Szivárványhártyája narancssárga. A két ivar között némi testméretbeli különbség 
mutatkozik, a hímek valamivel kisebbek, és kloákájuk duzzadtabb. A lárva hossza 30-70 mm, 
zömök testalkatú. Feje szélessége meghaladja a törzs átmérőjét. Orra rövid és tompán 
lekerekített. Szemei nagyok, oldalt és magasan állnak, átmérőjük egyenlő az orrlyukak közti 
távolsággal. Végtagjaik hosszúak és vékonyak, ujjai mind a mellső, mind a hátsó lábain nagyon 
vékonyak. Farka hosszabb, mint a teste, csúcsos végű. Hátoldala világos-, közép- vagy 
zöldesbarna, feketén pontozott. Úszóvitorlája felső szélén fekete foltok láthatóak. Hazánkban 
található a faj elterjedésének legnagyobb része. Az ország szinte minden síkvidéki vizes 
élőhelyén előfordul. A Nyugat-magyarországi-peremvidéken (Őrség, Kőszegi-hegység) az 
alpesi tarajosgőte váltja fel, illetve északon, az Aggteleki-karszton a közönséges tarajosgőtével 
kevert állományai találhatóak. Forrás: http://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/dunai-tarajosgote 

Hazánkban gyakorinak mondható védett faj, egyben Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 
50.000 Ft.  
A 2013-14-ben végzett felmérések során a Natura 2000 terület hullámtéri részéről csak egy 
lelőhelyről, kis egyedszámban került elő (Paks). A hullámtéren kívül található területrészeken 
(Dunaföldvár, Bölcske) két lelőhelyről, szintén kis egyedszámban került elő a vizsgálati 
időszakban. Hullámtéri állományaira a Duna árvizei jelentős hatással vannak, melyek 
intenzitása a természetes ártér beszűkülésével lépett elő veszélyeztető tényezőként. Hullámtéri 
és azon kívüli állományait egyes vízgazdálkodási beavatkozások (belvízelvezetés, 
csatornakotrás), valamint a mezőgazdasági eredetű kemikália-terhelés veszélyezteti. Egyes 
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állományaira a közúti gázolás is jelentős negatív hatással lehet az éves migráció, valamint a 
diszperzió során fellépő mortalitás növelésével. Az intenzív erdőgazdálkodási módszerek 
(különösen a tuskózásos talajelőkészítés) szárazföldi élőhelyein veszélyeztetik. Potenciális 
problémát jelenthet az amurgéb terjedése. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület 
fenntartási terve 2014. 
A Legelő területén kisebb időszakos pocsolyákban megjelenhet, de tartós vízborítású terület 
hiányában nem számítok az ottani előfordulására, mint ahogy a kikötő tervezett helyszíne sem 
ideális élőhelye a fajnak. 
A tervezett beruházás várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a faj állományára és 
természetvédelmi helyzetére. 
 
Vöröshasú unka (Bombina bombina): 4,5-5 cm-es, leginkább síkvidéken előforduló faj. 
Hasának jellegzetes mintázata sötét alapon narancssárga, illetve vöröses. Kedveli a 
növényzettel benőtt, gyorsan felmelegedő vizeket, azoktól messzebbre soha nem távolodik el. 
Élőhelyén nagyobb egyedszámban fordul elő. Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 
10.000 Ft. 
A 2013-14-ben végzett felmérések során szórványosan, kis egyedszámban került elő a Natura 
2000 terület hullámtéri részéről a Natura 2000 terület határain belül és annak közelében (Paks, 
Ordas, Géderlak). A hullámtéren kívül található területrészeken (Dunaföldvár, Bölcske, 
Madocsa) elterjedtebb volt, de kis egyedszámban került elő a vizsgálati időszakban. A területen 
végzett előzetes (2010. évi) felmérések szintén szórványos előfordulását mutatták ki. 
Hullámtéri állományaira a Duna árvizei jelentős hatással vannak, melyek intenzitása a 
természetes ártér beszűkítésével lépett elő veszélyeztető tényezőként. Hullámtéri és azon kívüli 
állományait egyes vízgazdálkodási beavatkozások (belvízelvezetés, csatornakotrás), valamint 
a mezőgazdasági eredetű kemikália-terhelés veszélyezteti. Egyes állományaira a közúti gázolás 
is jelentős negatív hatással lehet az éves migráció, valamint a diszperzió során fellépő mortalitás 
növelésével. Potenciális problémát jelenthet az amurgéb terjedése. Forrás: A Tolnai Duna 
(HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
Kis pocsolyákban, időszakos vizekben, keréknyomokban is megtalálható, így a Legelőn 
előfordulására csapadékos időszakban jó eséllyel számíthatunk. Jelentősebb felszíni víz 
azonban ott sem található, így a Legelőn előforduló esetleges állományokra sem a tervezett 
kikötő, sem a tervezett bányászat nem gyakorol káros hatást. 
 
Mocsári teknős (Emys orbicularis): Az egyetlen őshonos hazai teknősfaj. Az idősebb 
példányok 20 cm-es páncélhosszúságot is elérhetnek. Teljesen sötét, és sárgán pettyezett vagy 
csíkozott színezetű példányok is vannak. Hazánkban általánosan elterjedt, bár sehol sem 
tömeges. Leginkább az iszapos, mocsarasodó, álló vagy lassan folyó vizeket kedveli. A nőstény 
laza talajba ásott gödörbe helyezi el 4-12 tojását, amelyekből szeptember környékén kelnek ki 
a fiatalok. Ragadozó, táplálékai között vízi csigák, férgek, vízi bogarak, gőték, békák, halak és 
dögök is szerepelnek. Állományát leginkább élő- és szaporodóhelyeinek eltűnése veszélyezteti. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 50.000 Ft.  
Egy jelentősebb, feltehetően önfenntartó állományát sikerült kimutatni a Natura 2000 területen: 
Dunaföldvár-Előszállás: Nagykarácsonyi-csatorna. A Natura 2000 terület határán kívül a Solti-
Dunában is előkerült a faj, a begyűjtött információk alapján itt is jelentősebb állománya él. 
További információk alapján megfigyelték egy vagy néhány egyedét: Dunaszentbenedek: 
Bum-szigeti mellékág, Madocsa: Duna-mellékág, Bölcske- Solt: Csornaki malát (hullámtéri 
kobolya). Ezeken a helyszíneken valószínűbb a faj időszakos megtelepedése, mint szaporodó 
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állomány jelenléte. A faj a kedvező élőhelyek és szaporodóhelyek korlátozott előfordulása miatt 
veszélyeztetett a területen. A Nagykarácsonyi-csatorna állománya a kis kiterjedésű élőhely, 
valamint annak Natura 2000 területen való túlnyúlása folytán sérülékeny. Valószínű tojásrakó 
helye az autópálya töltésén van, ahol gázolással is veszélyeztetettek a nőstény egyedek. 
Kis, sérülékeny állományát a vízügyi munkálatok (csatornakotrás, növényzetirtás), a 
tojáspredátorok (főként róka), valamint potenciálisan a közúti gázolás és a horgászat 
veszélyezteti. A hullámtéren stabil állományainak kialakulását feltehetően az árvizek és a 
megfelelő szaporodóhelyek hiánya gátolják. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 
terület fenntartási terve 2014. 
A Legelő területén kisebb időszakos pocsolyákban megjelenhet, de tartós vízborítású 
terület hiányában nem számítok az ottani előfordulására, mint ahogy a kikötő tervezett 
helyszíne sem ideális élőhelye a fajnak. 
A tervezett beruházás várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a faj állományára és 
természetvédelmi helyzetére. 
 
Emlősök (Mammals) 
 
Nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus): A nyugati piszedenevér nyáron tipikus 
erdőlakó faj. Szálláshelyei elsősorban fák kérge alatt találhatók, de odvakba, illetve erdők 
közelében álló épületekbe is beköltözhet. Fontos számára az idős, természetes erdők megléte, 
mivel elsősorban az ilyen állományokban lévő faegyedekben alakulhatnak ki számára 
megfelelő búvóhelyek. Télen barlangokban, bányákban is megtalálhatjuk, de valószínűleg az 
állományjelentős része gyökerek között vagy faodúkban telel. 
A tipikus erdőlakó fajokat erősen veszélyezteti a nem megfelelő fahasználati módok 
megválasztása. A tarvágásos és fokozatos felújító vágásos gazdálkodás nagy területről tünteti 
el a denevérek szálláshelyeit. Mivel táplálkozását tekintve is az erdőhöz kötődik, az intenzív 
erdőgazdálkodás még inkább veszélyezteti. 
Forrás: Estók P. – Görföl T. (2014): Nyugati piszedenevér. In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és 
élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár: 663-665. 
A faj ritka előfordulású. Egyetlen ismert előfordulása a site-on a paksi Imsósi erdő idős tölgyes 
állományában van. Itt szaporodó populációja él. Idős keményfás ligeterdőkben fordul elő. 
Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert, élőhelye hiányában esetleges 
előfordulására nem számítok. A beruházás a faj természetvédelmi helyzetére nincs káros 
hatással. 
 
Hegyesorrú denevér (Myotis blythii): A hegyesorrú denevér napjainkban jellemzően 
épületlakó faj. Tiszta szülőkolóniái főként az Alföldön találhatók, domb- és hegyvidéken a 
közönséges denevérrel alkot vegyes csoportokat. Ősszel a nászbarlangoknál nagy 
példányszámban jelenhet meg. A faj föld alatti szálláshelyeken és épületekben is tanyát verhet. 
A barlangok, bányák zavarása a szülőkolóniák felbomlásához, a telelő egyedek 
felébresztéséhez és tartalékaik idő előtti feléléséhez vezethet. Épületlakó kolóniáknak a nem 
megfelelő időszakban és módon történő felújítás, illetve az állatok zavarása a legnagyobb gond. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 50.000 Ft. 
Forrás: Görföl T. – Estók P. (2014): Hegyesorrú denevér. In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és 
élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár: 678-680. 
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A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert, élőhelye hiányában esetleges 
előfordulására nem számítok. A beruházás a faj természetvédelmi helyzetére nincs káros 
hatással. 
 
Tavi denevér (Myotis dasycneme): A tavi denevér inkább Kelet-Európában fordul elő, 
Magyarországon csak szórványosan. Elterjedési területe Franciaországtól keletre az 
oroszországi Jenyiszej folyóig és Kazahsztán északnyugati részéig terjed. A tavi denevér 
nagyobb, mint a hosszúlábú denevér. Az alsó comb és a bőrvitorla csupasz, a fülfedő kicsi, a 
fülhossz felénél is rövidebb. Háti oldala élesen elüt a világos alsó oldaltól. A tavi denevér a 
vizek közelségét kedveli. Tápláléka rovarok. Téli álmát barlangokban alussza át. Még kevéssé 
vizsgált faj.  
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 100.000 Ft. 
A faj előfordulása a site-on szórványos. A jobb, természetes élőhelyi adottságokkal rendelkező, 
nagyobb hullámtéri erdőállományú területeken található meg. Szálláshelyeit idős puhafás vagy 
vízközeli keményfás erdőállományokban találja meg, de a környező települések épületeiben is 
megtelepedhet. Ez utóbbi esetben a Duna és hullámtere táplálkozó területként fontos számára. 
Ismert előfordulásai:  

 Ordasi sziget és Ordasi zátony 1538 fkm  
 1535 fkm dunai kövezés  
 Paks kompkikötő 1533 fkm  
 Uszódi sziget északi vége 1525 fkm  
 Gerjen kompkikötő 1516 fkm  

A faj nagyon mozgékony, éjjel a vadászat során akár 10-15 km-re is eltávolodhat 
szálláshelyétől. Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert, vadászat során előfordulhat. A 
beruházás a faj természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. 
 
Közönséges denevér (Myotis myotis): A közönséges denevér Európában él Skandinávia és az 
észak-keleti rész kivételével, valamint Nyugat-Törökország és a Közel-Kelet egyes részein is 
előfordul. Az 50-es években Dél-Angliában is megtelepedett, azonban a 90-es években 
valószínűleg kipusztult. Magyarországon gyakori faj. A denevér éjjel aktív és társas lény. 
Kedveli a nyílt, ritkás erdőket. Szívesen él lakott területen is. Nyári szállásul régi épületek 
padlásait választja, ritkábban üreges fákat, mesterséges fészekodúkat. Barlangokban telel át. A 
csoportok telelésre 7-8 Celsius fokos, magas páratartalmú barlangokat keresnek. Mindig a 
barlang mennyezetének legmagasabb részén függnek. Kora tavasszal a bejárathoz húzódnak. 
Néha magányosan telelnek. Rendszeresen előfordul, hogy 200 kilométernél nagyobb távokat 
megtesznek azért, hogy megfelelő barlangot találjanak. Nyáron későn kezd vadászni. Röpte 
egyenes vonalú, nyugodt. Tápláléka rovarok, amelyeket magas frekvenciájú, echolokációs 
hangok segítségével fog meg. Táplálékszerző útján, a közönséges denevér 15 kilométerre is 
elbarangol, a pihenőhelyétől. Táplálékát röptében fogja és fogyasztja el. A hőmérséklet 
viszonylag kevéssé befolyásolja vadásztevékenységüket, nagy termetük révén ugyanis 
hőmérsékletüket jobban képesek tartani, mint a kisebb fajok. A közönséges denevér 20 évnél 
is többet élhet. 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke: 10.000 Ft. 
Ritka előfordulású. Szálláshelye nem ismert a védett területen belül. A Tolnai Duna site csak, 
mint táplálkozóterület fontos a fajnak. Ismert kolónái vannak Dunaföldváron és Pakson 
templomokban. Vadászat közben befogott egyedek kerültek elő Paks mellől az Imsósi erdő 
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tölgyes tömbjéből, valamint a Dunaszentbenedekhez tartozó Bum-szigetről. Forrás: A Tolnai 
Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert, vadászat során előfordulhat. A 
beruházás a faj természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. 
 
Vidra (Lutra lutra): A vidra hazánkban szinte minden olyan víztest környékén előfordul, 
amely általa elérhető halakkal benépesült, illetve ahol megtalálja búvó- és szaporodóhelyét. 
Legjelentősebb élőhelyei a halastavak és a halastórendszerek, mert ezekben általában egész 
éven keresztül táplálék áll rendelkezésre. E tavakat gyakran háborítatlan nádasok, bokros 
területek, vízparti erdők övezik, amelyek jó életfeltételeket jelentenek számára. A horgász- és 
üdülőtavakon jelentős az emberi jelenléttel járó zavarás, a parti növényzet hiánya, 
fajösszetételének átalakítása, stb., melyek a halbőség ellenére sem teremtenek kedvező 
feltételeket a vidra folyamatos jelenlétéhez. Más, mesterségesen kialakított állóvizekben (pl. 
víztározó, bányató) és természetes állóvizeken (pl. lápokon, holtágakon) is megtaláljuk a vidrát. 
A vidra élőhelyeit összekötő patakok, csatornák nagyon fontos szerepet töltenek be a 
vándorlásban, az új területek foglalásában. Jelenlétét a haltáplálék-készlet, a búvóhelyek, a 
zavarás, továbbá közvetetten, a halakra ható szennyezések, valamint a folyóvizeken a sodrás 
befolyásolja. A nagyobb települések belterületén lévő vizek mentén is előfordulhat, ugyanakkor 
a nagy halbőségű, de erős sodrású, ingadozó vízszintű folyókon alacsony a vidrasűrűség. 
Fokozottan védett, Natura 2000 jelölő faj, eszmei értéke 250.000 Ft. Forrás: 
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1981 
 
Elterjedt a Duna mentén, és a site-hoz tatozó Felső tó és Matild Tó is élőhelye. Régi adata van 
a Dunakömlődi csatorna Bölcskei nőszirmoshoz tartozó szakaszáról is. Ismert előfordulásai 
(hullaték alapján):  

 Solti sziget – Dunaegyháza térsége, valamint a Solti Duna  
 Nagykarácsonyi vízfolyás – Matild tó és Felső tó  
 Bölcskei sziget 1555 fkm  
 Cholnoky sziget 1552 fkm  
 Madocsai szigetek 1547 és 1546 fkm  
 Felső zátony 1544 fkm  
 Alsó zátony 1541 és 1539 fkm  
 Ordasi sziget és Ordasi zátony 1538 fkm  
 1535 fkm dunai kövezés  
 Paksi sziget és Bum sziget 1530 fkm  
 Uszódi sziget északi vége 1525 fkm  
 Gerjen kompkikötő alatt, Malátás sziget 1515 fkm  

Forrás: A Tolnai Duna (HUDD20023) Natura 2000 terület fenntartási terve 2014. 
A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert, vadászat során előfordulhat, 
hiszen detektált adata nem messze a beruházás helyszínétől ismert. A beruházás a faj 
természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. 
 
Eurázsiai hód (Castor fiber): Eurázsia legnagyobb rágcsálója a múlt században kipusztult 
hazánkból. A WWF Magyarország 1996-2008 között a visszatelepítési program keretében 234 
példányt engedett szabadon az ország különböző területein a nagyobb folyóink mentén.  
A faj a Duna érintett szakaszán folyamatos elterjedésű. A felmérések alapján az alábbi helyeken 
sikerült  kimutatni a fajt.  



„MADOCSA I. – ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAG” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK 
LÉTESÍTÉSE 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Vino-Natura Kft.                    Munkaszám: VN-21/2022 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

46 
 

 
Kotorékok: 

 Uszódi sziget  
 Kotyola zátony   
 Alsó zátony  
 Harta kikötőtől délre  
 Solti sziget  
 Csolnoki sziget  
 Bölcskei sziget   

 
Rágás nyomok: Uszódi sziget északi vége Paksi dunaszakasz, 4. Kő 
Védett, Natura 2000 jelölő faj, azonban az adott site-on nem tekinthető jelölő fajnak, eszmei 
értéke 50.000 Ft.  
A tervezett kikötő helyszínén előfordulása nem ismert. A beruházás a faj 
természetvédelmi helyzetére nincs káros hatással. A felmérés során megfigyelhetőek 
voltak egyedei. 
 
Ürge (Spermophilus citellus): Az ürge a rövidfüvű puszták lakója. Előnyben részesíti a sík, 
nagy kiterjedésű, alföldi gyepterületeket, a homokos és löszös, kevésbé kötött talajokat, de 
hegyi legelőkön, kötöttebb, köves talajon is előfordul. Macedóniában egészen 2200 m-es 
tengerszint feletti magasságig felhúzódik. Feltehetőleg a csapadékvíz miatti kiöntés elkerülése, 
illetve a ragadozók elleni védekezés miatt, a lokális magaslatokon általában nagyobb 
sűrűségben figyelhetőek meg üreg-bejárataik, mint a mélyedésekben. Az emberi jelenlétet, 
amennyiben az nem kifejezetten károsítja az élőhelyet, illetve napi tevékenységében nem 
akadályozza, képes tartósan tolerálni. Az ürge hazai fennmaradásában füves repülőtereink 
menedékhelyként működnek, mivel azokat rendszeresen kaszálják, a csapadékvizet pedig 
elvezetik, ami az állatok élőhely igényét tartósan biztosítja.  
A huszadik század közepén az ürgét még nálunk is kártevőként tartották számon. A leadott 
ürgefarkakért, azaz az állatok pusztításáért fizettek vagy rágcsálóirtó szerekkel védekeztek 
ellene. A korábban legeltetett területek felhagyásával, a növényzet magasságának 
növekedésével párhuzamosan, az ürgék is eltűnnek a gyepekről. A szigetszerű elterjedés miatt, 
az újra alkalmassá váló foltok természetes betelepülése gyakran nem lehetséges, ezért a faj 
védelmében visszatelepítési programok válhatnak szükségesé. Az ország egyes régióiban az 
ürgeöntés szokása a kolóniák számának drasztikus csökkenését követően is fennmaradt, noha a 
faj védettségére való tekintettel ez ma már törvénybe ütközik. Jelenleg a védett legelőkön kívül 
egyetlen olyan területtípust ismerünk, mely megfelelő élőhelyet biztosít a védett ürge számára: 
a füves repülőterek. Repülőtereink több mint háromnegyedén élnek ürgék. Ezek az utolsó 
menedékek kiváló hátteret biztosítanak az újra alkalmassá tett legelők ürgével való 
benépesítésére, az állatok áttelepítésével. Még az áttelepítéseknél is fontosabb 
természetvédelmi feladat a meglévő állományok élőhelyének fenntartása, a legeltetés. A 
kaszálás csak abban az esetben alkalmazható, ha elég sűrűn végzik ahhoz, hogy a növényzet 
magassága soha ne haladja meg a 10-15 cm-t. 
Mivel viszonylag kis elterjedésű faj, a hazai populáció megőrzése nemzetközileg is fontos 
természetvédelmi feladatunk. Természetvédelmi jelentőségét tovább fokozza, hogy a 
molnárgörénynek és több ritka ragadozómadárfajnak, főleg a kerecsensólyomnak és a parlagi 
sasnak egyik legfontosabb táplálékállata.  
(Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1748) 



„MADOCSA I. – ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAG” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK 
LÉTESÍTÉSE 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Vino-Natura Kft.                    Munkaszám: VN-21/2022 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

47 
 

Natura 2000 jelölő faj, azonban az adott site-on populációmérete miatt nem tekinthető 
jelölőnek, fokozottan védett, eszmei értéke 250.000 Ft. 
A területek kijelölésekor az ürge két helyszínen volt jelen: Madocsa nyugati oldalán a TSZ 
melletti gyepen kb. 800 pld. és a reptéren kb. 100-200 pld. 
Az ürge a madocsai reptéren a kipusztulás szélén van. Jelenlegi állománynagysága max 10 
példány. A TSZ melletti gyep 2004-ben részben felszántásra került, majd egy év után 
gyepesítették (az ürgék eltűntek és átköltöztek a reptérre). A legeltetés megszűnt. A reptéri 
állományt 2006 óta monitorozta a DDNPI. A TSZ melletti állomány 2004-2005-ben 
felszámolódott. A legeltetés megszűnése mind a két helyszínen a fő veszélyeztető ok. 
Napjainkban a gyepeket kaszálással hasznosítják, ami kedvezőtlen az ürgének. Az alacsonyabb 
fokú hasznosítás kedvezett a cserjésedésnek, amely szintén negatívan befolyásolta az ürge 
populációt. 
A tervezett kikötő semmilyen hatással nincs a faj populációjára, vagy természetvédelmi 
helyzetére vonatkozóan. A bányászat pedig jelenleg nem az a tevékenység, mely a 
leginkább meghatározná az ürgepopuláció jövőbeni helyzetét. Nem zárható ki, hogy a 
bányászat tényleges megkezdése előtt már el fog tűnni a teljes ürgepopuláció a területről. 
2018-ban a helyi gazdák még nem találkoztak a területen egyeddel. 
 

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául 
szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében várható 
kedvezőtlen hatások becsült mértéke 
A tervezett kikötő létesítése Natura 2000 jelölő élőhelyet nem érint. A keskeny puhafás 
ligeterdő hazai fajokat alig tartalmaz, jobbára tájidegen inváziós fajok jelentkeznek a területen. 
A HUDD20023 Natura 2000 terület jelölő fajaira gyakorolt hatást részletesen bemutatja a 4.2 
fejezet. A fajok érintettségét és a várható hatásokat összegző táblázat az alábbiakban látható. 
Megállapítható, hogy összességében a tervezett beruházás egyes fajok esetében semmilyen 
relevanciával nem bírnak, lévén arra sincs komoly esély, hogy a területen megjelenjenek. A 
potenciálisan előforduló fajok, mint a tompa folyamkagyló és némely halfajok esetében mind 
a kivitelezési munkálatok, mind az üzemelés során fellépő hajóforgalom kis mértékben 
gyakorolhat negatív hatást egyes egyedekre, azonban populációszinten sem a faj 
természetvédelmi helyzetére, sem a populációméretre nincs kedvezőtlen hatással.  
Lokális populációszinten a folyamatos zavarás érdemben a legvalószínűbb negatív hatást a 
tervezett bányától viszonylag közeli rétisas fészkelésre jelenti. 
A HUDD20023 azonban nem képezi részét a madárvédelmi irányelvnek, azaz nem tartozik bele 
a különleges madárvédelmi területek közé, ezért a madárfajokra gyakorolt hatások vizsgálata 
jelen dokumentációnak nem képezi részét.   
A bányászat Natura 2000 területre gyakorolt hatásánál fontos kérdés lehet a bányató 
kialakulásával fellépő párolgás hogy az milyen mértékben befolyásolja a mindenkori talajvíz 
szintjét. Az erre vonatkozó modellezések kimutatták, hogy a bányató vízszintje átlagban 18 cm-
rel lesz alacsonyabban, a kitermelés nélküli állapothoz viszonyítva. Ez a bányaterület 500-1500 
m-es környezetében okoz max. 5 cm-es változást. A Dunaparti talajvízkutak vízjárása 4 m/év, 
a Dunától 500 m-es távolságon túliaké jellemzően 1 m/év. A kavicsbányászat okozta változás 
(>40 év) hatása közvetlenül nem mérhető, kimutathatatlan. A számított hatásterület kis 
mértékben érinti védőterületet (illetve azon részét, melyre a vízbázisoktól indított áramvonalak 
gyakorlatilag nem terjednek ki).  A hatásterület a távlati vízbázis tervezett vízkivételi helyeit 
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nem érinti, azokra hatást nem gyakorol, vízkészletet tőlük nem von el. A parti szűrésű 
vízbázisok a Duna irányából érkező vizet hasznosítják, a háttérből érkező talajvízhozam 
járulékos, vízminőséget rontó jellegű. 
A fentiekből is látható, hogy a talajvíz mozgását jellemzően a Duna vízjárása határozza meg a 
Dunától ilyen kis távolságra. 
A kivitelezés fázisában ideiglenes zavaró hatás lehet a munkagépek által okozott zaj- és 
levegőterhelés. Ezek azonban a jelölő fajokra nem gyakorolnak hatást, ezt az ideiglenes 
terhelést el tudják viselni. 
A kikötő üzemelése révén ilyen jellegű többlethatásokra sem kell érdemben számítanunk, 
tekintve, hogy a bányászatból származó többlet hajóforgalom töredéke a dunai átlagos 
hajóforgalomnak. 
 

5. táblázat: A jelölő fajok esetleges érintettségének összefoglaló táblázata 

Fajok Érintettség 

Várható hatás, vagy szükséges 
intézkedés, amennyiben indokolt Tudományos 

fajnév 

Magyar 
fajnév 

 

Tí-
pus 

Tervezett 
kikötő 

Tervezett bányászat 

Apium repens Kúszó zeller p Nem érintett Nem érintett Nem releváns 

Cucujus 
cinnaberinus 

Skarlátbogár p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Fakitermelést megelőző jelenlét 

felmérés 

Hypodryas 
maturna 

Díszes 
tarkalepke 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Lucanus cervus Szarvasbogár p Nem érintett Nem érintett Nem releváns 

Lycaena dispar Nagy tűzlepke p Nem érintett Nem érintett Nem releváns 

Unio crassus 
Tompa 
folyamkagyló 

p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Aspius aspius Balin p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Eudontomyzon 
spp. 

Ingola fajok p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Gobio 
albipinnatus 

Halványfoltú 
küllő 

p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Gymnocephalu
s baloni 

Széles 
durbincs 

p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Gymnocephalu
s schraetzer 

Selymes 
durbincs 

p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Misgurnus 
fossilis 

Réti csík p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Rhodeus 
sericeus 
amarus  

Szivárványos 
ökle 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 
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Rutilus pigus Leánykoncér p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Umbra krameri Lápi póc p Nem érintett Nem érintett Nem releváns 

Zingel streber Német bucó p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Zingel zingel Magyar bucó p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Bombina 
bombina 

Vöröshasú 
unka 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Triturus 
dobrogicus 

Dunai 
tarajosgőte 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Emys 
orbicularis 

Mocsári teknős p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Barbastella 
barbastellus 

Nyugati 
piszedenevér 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Myotis blythii 
Hegyesorrú 
denevér 

p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

Myotis 
dasycneme 

Tavi denevér p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Nem releváns 

Myotis myotis 
Közönséges 
denevér 

p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Nem releváns 

Lutra lutra Vidra p 
Potenciálisan 
előfordulhat 

Nem érintett 
Nem releváns 

Castor fiber Hód p Előfordul Nem érintett 
Kis mértékű zavaró hatást 
gyakorolhat a minimálisan 

megnövekedett hajóforgalom 

Spermophilus 
citellus 

Ürge p Nem érintett Nem érintett 
Nem releváns 

 

5. Alternatív (egyéb ésszerű megoldások) 

5.1. A tervező, illetve a beruházó által tanulmányozott alternatív 
megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, 
nagyságrend, módszer szempontjából) 
Belátható, hogy a tervezett bányanyitás önmagában is egy jelentős tájhasználat-változást jelent. 
A bányatelek kijelölése során fontos szempont volt, hogy védett és/vagy Natura 2000 területet 
ne érintsen a bányatelek-kijelölés. Ennek a szempontnak a tervezett beruházás alapvetően 
megfelelt, 2021-ben azonban asz önkormányzat két kisebb területrészt is helyi védelem alá 
helyezett a bányatelek határán belül. 
A legjelentősebb alternatív megoldások a nyersanyag-szállítás tekintetében történtek. A 
korábban jelentős társadalmi ellenállást is kiváltó közúti áruszállítás teljesen elvetésre került. 
A leginkább környezetkímélő megoldást a vízi szállítás jelenti, melynek jelenlegi 
infrastrukturális adottságai nem megfelelőek, ezért szükséges annak kiépítése. A tervezett 
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szállítószalag nyomvonalát is úgy tervezték meg, hogy a lehető legminimálisabb mértékben 
érintse a Natura 2000 területet. 

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását 
megnehezítő vagy kizáró okok leírása 
A vízi szállítást megnehezíti, hogy új kikötőt kell a Dunán létesíteni, mely Natura 2000 területet 
is érint. 
A kikötő tervezett helyének kiválasztásánál azt a szempontot is figyelembe vették, hogy a lehető 
legkeskenyebb szakaszon érintsen Natura 2000 területet, így a legkisebb mértékben kell 
fakivágást elvégezni. 
Az egyéb alternatív megoldások a Natura 2000 szempontjából kedvezőtlenebbek voltak, ezért 
a jelen eljárásban ezeket próbálták a tervezők kiküszöbölni, mint pl. a szállítószalag Natura 
2000 területen kívül történő vezetése, vagy a kotrások járó munkálatok elvetése, szükség 
szerinti minimalizálása. 

6. A megvalósítás indokai 

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének 
ismertetése 
A tervezett kikötő létesítésének szükségességét a környezetkímélőbb és gazdaságosabb vízi 
szállítás indokolja, amely ki tudja szolgálni a Paksi Atomerőmű építési munkálatainak 
anyagszükségleteit. 

 6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét 
a következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész 
aláhúzandó) 

□ társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az 
kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet) 
□ emberi egészség vagy élet védelme 
□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása 
□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése 
□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben 
az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet) 
 

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése 
A korábbi engedélyeztetési eljáráshoz képest számos olyan intézkedés történt, amely a 
természetvédelmi szempontokat jobban előtérbe helyezi. 
A munkálatokból fakadó zavarást is a minimálisra lehet csökkenteni. A fakivágást vegetációs 
és fészkelési időn kívül kell elvégezni. Esetleges kotrás esetén védett és/vagy Natura 2000 
jelölő fajok egyedeinek iszappal történő kiemelését követően értesíteni kell a természetvédelmi 
őrt és a kiemelt egyedeket mielőbb vissza kell helyezni a folyóba. 
Felvonulási, valamint depóterületeket csak a Natura 2000 területen kívül lehet kijelölni. 
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A terv vagy beruházás megvalósítása során a kedvezőtlen hatások a következők szerint 
lesznek kiküszöbölve:  

- az árvédelmi töltésen és annak vízoldalán közlekedés nem lesz, az építés a víz felől 
történik 

- az építési anyagok szállítása vízen, dereglyében történik 
- a kikötőhely lakott területtől 2 km távolságra létesül 
- az ásványi anyag berakodása teleszkópos töltőcsővel történik, csökkentve ezáltal a 

zajhatást és az esetleges kiporzást. 
 
 

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések 
Kompenzációs intézkedésekre véleményem szerint nincs szükség 
 
Szatymaz, 2022. október 30. 
 

Faggyas Szabolcs s.k. 
táj- és természetvédelmi szakértő 

környezetvédelmi szakértő 
Eng. szám: OKTVF Sz-009/2009. 
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Fotódokumentáció 

 
1. kép: Az árvízvédelmi töltés mellett, szántóterületeken tervezik a szállítószalag létesítését 

 

 
2. kép: A kikötővel érintett szakaszon inváziós fajokkal fertőzött keskeny erdősáv kíséri a Dunát 
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3. kép: A tervezett kikötő helyszínének környezete 

 

 
4. kép: A Madocsa melletti Legelő elnevezésű Natura 2000-es löszgyep és a rajta keresztülvezető földesút 
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5. kép: A Szlavón tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi terület  

 

 
6. kép: Holtfa a Szlavón tölgyesben 
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7. kép: Halványfoltú küllők a felmérés során (Fotó: Sallai Zoltán) 

 

 
8. kép: Leánykoncér vizsgált egyede (Fotó: Sallai Zoltán) 
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9. kép: Német bucó vizsgált egyede (Fotó: Sallai Zoltán) 

 
 

 
10. kép: Selymes durbincs vizsgált egyede (Fotó: Sallai Zoltán) 



„MADOCSA I. – ÁTMENETI TÖRMELÉKES NYERSANYAG” VÉDNEVŰ BÁNYATELEK 
LÉTESÍTÉSE 

Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 

Vino-Natura Kft.                    Munkaszám: VN-21/2022 
 _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

57 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. SZ. MELLÉKLET 
 

Javasolt monitoring rendszer elemeinek  
elhelyezkedését ábrázoló térkép 



MBM-1

Malomrévi kocsányos
tölgy TVT

Malomrévi nyárfák
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Papkert
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Szlavón tölgyes
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 TVT

250 m

MBM-1

BET-KAVICS Kft.
„Madocsa I. – Átmeneti törmelékes nyersanyag”

védnevű bányatelek létesítése
Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció

Javasolt monitoring rendszer elemeinek
elhelyezkedését bemutató helyszínrajz

(forrás: Google Earth)

Melléklet szám:

Munka szám:

Méretarány:

Dátum:

Szerkesztette:

Ellenőrizte:

2022.11.04

Pásztohy Bálint

Földing Gábor

29-89/2022

M = 1 : 10 000

É
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MBM-1

Jelmagyarázat
Tervezett bányatelek határvonala
Tervezett figyelőkút
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Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
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