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I. Az engedélykérő azonosító adatai, előzmények 
 

Engedélykérő adatai: 
 
Neve: Zalakerámia Zrt. 
Székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44. 

Képviseli: Dr. Jaramani Rafik vezérigazgató  
 
A Zalakerámia Zrt. a Romhányi kerámiaüzemének alapanyag ellátás céljából agyag bányatelek 

létesítését tervezi Romhány külterületén. Ehhez megvásárolta a Földtani adattártól a térségben 
korábban végzett kutatásokról szóló jelentéséket: 

- „Romhány Világos-puszta durvakerámiai nyersanyag felderítő kutatás jelentése”, 1974 

(T:5945) 
- „A Romhányi felderítő – előzetes fázisú finomkerámiai agyagkutatás jelentése”, 1977 

(T:12086) 

A kutatás tárgyát képező középső oligocén Kiscelli Agyag, valamint a fölötte elhelyezkedő vörös 
agyag egy része a vizsgálati eredmények alapján finomkerámiai célra alkalmasnak bizonyult. 
 

Az előzetes vizsgálatot a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján készítettük. 
 

I.1. Az  előzetes vizsgálatot végző neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultságát 
igazoló engedély/okirat száma 

 
A Zalakerámia, mint bányavállalkozó a vizsgálat elkészítésével a Biotit Bányászati és 

Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.-t (8100, Várpalota, Korompay u. 3.) bízta meg. 
  
A vizsgálatban részt vevő szakértők adatai: 

 
Bán Zalán 
okl. környezetmérnök 
okl. bánya- és geotechnikai mérnök 

környezetvédelmi szakértő (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.) 
 
Szathmáryné Tóth Patrícia   

okl. táj- és kertépítészmérnök, környezetvédelmi okl. szakmérnök,  
tájvédelmi szakértő (SZ/015-2009 tájvédelem) 
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II. A tervezett tevékenység célja 
  

Romhányban csempegyártás 1927-ben kezdődött kályhacsempe és kályhaépítéssel és 1931-ben 
kezdődött a csempegyártás. 
1994 évben a Zalakerámia Rt. megvásárolja a Rékerámia Rt-t., 1995. március 31-vel a Rékerámia 
beolvad a Zalakerámia Rt-be. 

A csempegyár folyamatosan bővült: 1995-1996 1500000-1700000 m2/év kapacitású üzem majd 
2016-2017 4500 000 m2/év kapacitású üzem építésével. 
A Zalakerámia Zrt 2021-2025 között új gyáregység építését tervezi, amellyel a cég a térség 

meghatározó burkolóanyag-gyártójává válik.  
A bővítés részeként megépül egy új gyár, modernizálják a jelenlegi technológiát, és egy 
logisztikai bázist is kialakítanak Romhányban. 

A fejlesztés részeként a csempegyártás alapanyagát is helyben szeretnék kitermelni ezzel is 
csökkentve a több száz kilométeres szállítási költséget és az ezzel járó környezetterhelést. 
 

III. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai 
 

III.1. A tevékenység volumene 
 

A kitermelésre, feldolgozásra és elszállításra tervezett haszonanyag mennyiség: 
 

100 000 m3/év 
 
III.2. A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja és időtartama, a 

kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 
 
III.2.1. A bányaművelés megkezdésének várható időpontja és időtartama 

 
A bányaművelés megkezdésének várható időpontja 2021 második negyedév.  
Figyelembe véve a tervezett bányatelek ásványvagyonát, a tervezett maximális kitermelési 
mennyiséget és a piacot, mint kockázati tényezőt (kiszámíthatatlan változó) a tevékenység 

időtartamát 20 évre tervezik.  
 
III.2.2. A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 

Hrsz. Az igénybevétel kezdete 
(év) 

0174/8-9, 0174/21 2021-2026 

0170/6-7, 0174/11 2026-2041 
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III.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi 
és a településrendezési tervben rögzített módja 

 
III.3.1. A tevékenység helye és területigénye 

 
A bányatelek tervezett területe közigazgatásilag Nógrád megyében Romhány község külterületén 

fekszik.  
A terület Romhány belterületének határától Ny-ra 1300 m-re fekszik. 
 

 
 
A terület megközelíthető a 0127 és a 0175  hrsz-ú úton.  
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A bányatelek határvonal töréspontjainak koordinátái EOV vetületi rendszerben: 
 

Sarokpont száma Y (m) X (m) Z (mBf) 
1 663378.88 285933.76 175.00 
2 663756.00 285890.00 186.80 
3 663911.00 285782.00 187.80 
4 663841.55 285694.20 192.10 
5 663775.28 285583.70 197.20 
6 663735.82 285469.82 202.50 
7 663725.14 285387.63 211.00 
8 663401.00 285291.00 210.00 
9 663189.97 285284.78 222.00 
10 663182.23 285402.70 220.00 
11 663375.17 285432.55 212.00 
12 663393.80 285434.38 211.50 
13 663399.43 285438.34 211.50 
14 663406.90 285445.47 211.00 
15 663458.00 285476.84 208.00 
16 663475.89 285486.48 207.50 
17 663477.19 285487.63 207.50 
18 663490.33 285527.55 202.50 
19 663490.01 285545.98 200.00 
20 663444.70 285571.52 200.00 
21 663360.86 285760.28 182.50 

 
A bányatelek fedőlapja:   206.25 mBf 

A bányatelek alaplapja:   170,00 mBf 
Területe:     24 ha 8940.3 m2 
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III.3.2. A tervezett terület használatának jelenlegi  módja 

 

A tervezett bányatelek terület a következő helyrajzi számú és művelési ágú területeken fekszik: 
 

Hrsz. Alrészlet Művelési ág Min. o. 
Érintett terület 

(m2) 

0170/6 - legelő 4 1624.83 

0170/7  szántó 4, 5, 6 58791.89 

0174/8  szántó 3, 4, 5 109139.05 

0174/9 
a legelő 4, 5 57167.58 

b erdő 3 1013.85 

0174/11 
a erdő 3 823.42 

b legelő 5 1058.61 

0174/21 a legelő 5 686.42 

 b erdő 3 2726.55 

 c legelő 5 6794.95 

 d erdő 3 1109.93 

0175  kivett közút 0 8003.25 

 

Az erdőterületek igénybevételét az elkövetkező 10 évben nem tervezzük. 
 

III.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmény(ek) felsorolása és helye 
 

A tevékenység megvalósításához építményekre vagy fix létesítményekre nincs szükség. 
A bányavállalkozó a következő mobil egységeket telepítette a bányatelken belülre: 
 

 Irodakonténer  
 

  

 Szociális konténer 
 

         10' -as konténer 
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Kombinált 10'-as zuhany-WC konténerek:  

• csatornázatlan területen tartállyal telepítve  
 

10' -os szaniter konténer felszereltsége: 
o 1 db komplett WC fülke  
o 1 db pissoir  

o 1 db mosdókagyló törölközőtartóval a WC-k mellett  
o 1 db zuhanykabin  
o 1 db elektromos boiler  

o 1 db légbefúvós, elektromos radiátor  
o padlóösszefolyó  
o szigetelt 3 m3 víztároló 

o szigetelt 5 m3 szennyvíztároló 
 

 Zárt rendszerű mobil kémiai űrszék 
 

III.5.  Kapcsolódó műveletek 
 
III.5.1. Szállítás 

 
A termelvény a felhasználási, rendeltetési helyére juttatását közúton történő szállítással tervezik.  
A szállítást a bányavállalkozó saját szállítóeszközökkel végzi. 

A kiszállított termék mérését rakodógépbe szerelt kanálmérleggel biztosítja a bányavállalkozó. A 
szállítás a 6/1990 (IV. 12) KöHÉM rendeletben előírt tengelyterhelésre vonatkozó szabályozás 
betartásával történik. 

 
III.5.2. Rekultiváció 

 

A bányászat befejezése után tájrendezés célja mezőgazdasági művelési ág (gyep, legelő) 
hasznosításra alkalmas terület visszaállítása.  
A tájrendezés ütemeit a kitermelési műszaki üzemi tervben előirányozzák. 

 
III.5.3. Rakodás 

 

A bányaudvaron belül a jövesztett késztermék rakodása gumikerekes homlokrakodóval  vagy 
mélyásószerelékkel szerelt lánctalpas kotróval történik.  
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III.6. A tervezett technológia és az anyagfelhasználás főbb mutatói 
 

III.6.1. A tervezett technológia 

 
A művelési rendszer : sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelési rendszer, 

szárazon történő kotrás alkalmazásával. 

 
Fejtési mód :  mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval gumikerekes 

homlokrakodógéppel történő jövesztés. 

 
A művelés folyamán két szintet egy letakarító – és egy termelő szintet képezünk ki.  
A bányaművelés során a következő tevékenységeket végzik: 

- a termőtalaj és fedő meddőkőzet eltávolítása 
- a haszonanyag kitermelése és rakodása (jövesztés) 
- tájrendezés (tereprendezés, a fedő meddőkőzet és a termőtalaj visszaterítése) 

 
A bányaművelés és feldolgozás folyamata a következő műveletekből tevődik össze: 
 

LETAKARÍTÁS- JÖVESZTÉS - RAKODÁS - SZÁLLÍTÁS - TÁJRENDEZÉS 
 
a./ Letakarítás 

A munkafolyamat célja: A fedőréteg eltávolítása, hogy a hasznos anyag felülete művelésre 
alkalmas legyen és a fedőréteg, ne szennyezze a hasznos kőzetet.  
A letakarítást tolólapos munkagéppel vagy lánctalpas kotróval végezik és az anyag a bányatelek 

határán kijelölt meddőhányón kerül elhelyezésre.  
A fedőréteg eltávolítása két lépcsőben történik: 

- először a humuszos termőtalaj, 

- majd az agyagos törmelék letakarítására kerül sor. 
A termőréteg megmentése érdekében a fedőréteg kétféle anyagát külön-külön kell 
deponálni a későbbiekben részletezésre kerülő felhasználási célnak megfelelően. 
A bánya területén kitermelt talajt a rekultivációs felhasználásig a bányatelken belül, 

depóniákban tárolják, a depóniák mechanikai gyommentesítéséről folyamatosan gondoskodnak. 
A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akadályozni. 
A fedőréteg letakarításának legalább 20 m-rel meg kell előznie a mindenkori fejtési homlokot 

annak érdekében, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a termelési, rakodás és szállítási 
feladatok biztonságos ellátására. 
 

Üzemzavar vagy rendkívüli esetben teendő intézkedések: 
Gép meghibásodása esetén a kezelési utasításban leírtak szerint kell eljárni. 
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Ha a letakarítás során robbanóanyag, ismeretlen eszköz, muzeális leletek stb. válik láthatóvá, a 
gépet azonnal le kell állítani és az esetet jelenteni a felügyeleti személynek. 

Baleset, üzemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell állni és jelenteni a felügyeletnek. 
Minden más esetben a külszíni bányák biztonsági szabályzata és az általános munkavédelmi 
előírások szerint kell eljárni.  
 

b./ Jövesztés 
A munkafolyamat célja: A nyersanyag (faltól elválasztása) jövesztése feldolgozásra alkalmas 
állapotba hozása. 

A jövesztés hidraulikus mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus kotróval történik.  
A jövesztési tevékenységben résztvevők munkáját felügyeleti személy ellenőrzi és irányítja az 
alábbiak szerint: 

                - új munkaterületen a munkák megkezdése előtt 
                - egyéb esetben a műszak első felében 
 

A munka első megkezdése előtt a felügyelet a helyszínen ismerteti: 
  - a jövesztésre kijelölt munkaterületet és sarokpontjait 
               - fúrólyukak helyét, hosszát és irányát 

                - védendő természetes és mesterséges tárgyakat 
               - a gépek személybehatolás ellen védett területét 
 

Üzemzavar vagy rendkívüli esetben teendő intézkedések: 
Baleset, üzemzavar esetén le kell állni a munkával és jelenteni a felügyeletnek. 
Bányafal leomlását, tűzesetet, gép felborulását jelenteni kell a felügyeletnek. 

Rendkívüli esetben a külszíni bányák biztonsági szabályzata és az ARBSz előírásai szerint kell 
eljárni. 
 

Rakodás 
A tárolt osztályozott anyag késztermék szállítójárművekre rakodása homlokrakodóval vagy  
mélyásó szerelékkel szerelt hidraulikus kotróval történik. 
 

Szállítás 
A termelvény kiszállítása saját tehergépjárművekkel kerül elszállításra. Az elszállítás nem 
közelítheti meg 20 m-en belül a bányafalat. 

A bányán kívüli szállítás lakott területet nem érint. 
 

Meddőanyag elhelyezés 
A letakarítás során keletkezett humuszos talajt a bánya határvonalán helyezik el. Ebből alakítják 
ki a bánya körül a védőtöltést. Ez az anyag a rekultiváció során visszaterítésre kerül. 
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Tájrendezés 
A termelési tevékenység végén a tájrendezési terv és az ez alapján készült felhagyási és 

tájrendezési ütemterv alapján az igénybevett terület tájrendezésre kerül. 
Az engedélyezett tájrendezési cél mezőgazdasági művelési ág visszaállítása és a bányaterület 
tájba illesztése terepplasztikával.  
 

III.6.2. Anyagfelhasználás és az előállított termékek mennyisége 

 
Felhasznált berendezés:      dózer 

Ledolgozott munkaórák száma:     600 munkaóra/év 
Felhasznált üzemanyag gázolaj mennyisége:   18 000 kg/év 
Felhasznált kenőolaj mennyisége:     150 kg/év 

 
Felhasznált berendezés: (2 db)     mélyásó szerelékes kotró 
Ledolgozott munkaórák száma:     6 000 munkaóra/év 

Felhasznált üzemanyag gázolaj mennyisége:   90 000/év 
Felhasznált kenőolaj mennyisége:     300 kg/év 
 

Felhasznált berendezés: (2 db)    gumikerekes homlokrakodógép  
Ledolgozott munkaórák száma:     6 000 munkaóra/év 
Felhasznált üzemanyag gázolaj mennyisége:   84 000 kg/év 

Felhasznált kenőolaj mennyisége:     300 kg/év 
Felhasznált berendezés: (3 db)    nehéz tehergépkocsi 
Ledolgozott munkaórák száma:     6 000 munkaóra/év 

Felhasznált üzemanyag gázolaj mennyisége:   108 000 kg/év 
Felhasznált kenőolaj mennyisége:     300 kg/év 
 

Sorszám Felhasznált anyag megnevezése Mennyisége/év 

1 Gázolaj 300 000 kg. 

2 Kenőolaj 1 050 kg. 

3 Villamos energia 0 kW. 

7 Kéztörlő (géprongy) 500 kg 

8 Víz (tisztálkodáshoz) 24 m3 

9 Tisztálkodáshoz használatos szappan 20 kg 
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Az előállított termékek listája 
 

Termékek megnevezése Mennyisége (em3/év) 

Kerámia gyártásra alkalmas agyag 100 

 
A tervezett mennyiségek a gyártási igények függvényében változhatnak. 
                  

III.7. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia 

 

Csak Magyarországon meghonosított technológiát és berendezéseket alkalmazunk. 
 

III.8. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 
(szállításigényessége)  

 
Figyelembe véve a bánya tervezett éves tervezett termelését napi kiszállíts maximum 600 

tonna/nap. 
 

A bánya szállításigényességét a maximális terhelés időszakára számoljuk: 

 

Jelölések 
Jármű-kategória 

megnevezése 
ÚT 2-1.109 

Akusztikai 
jármű-

kategória 
Jel 

A tevékenység 
szállításigényessége 

jármű/nap 

1. Személy és kistehergépkocsi I szgk 7 

2. Szóló autóbusz II busz 0 

3. Csuklós autóbusz III cs-busz 0 

4. Könnyű tehergépkocsi II ktgk 0 

5. Szóló nehéz tehergépkocsi III ntgk 24 

6 Tehergépkocsi szerelvény III tgk-szer 0 

7. Motorkerékpár és 
segédmotoros kerékpár 

II mkp 0 

 
III.9. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
 
A bányában a tevékenységet a környezetterhelés minimalizálásával tervezik. A bányaművelést és 
a rakodást korszerű gépekkel és berendezésekkel végzik. 
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III.9.1.  Környezetvédelmi létesítmények 

 

A bányatelek területét a bányavállalkozó védőtöltéssel bekeríti, hogy az esetleges engedély 
nélküli hulladéklerakást meggátolja. 
 
III.9.2.  Technológiai és biztonsági feltételek 

 
A 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az alábbiakat rögzítjük: 

• a munkaszintet min. 20 m szélességben rögzítjük.  

• a biztonsági övezet határvonalát jól látható módon meg kell jelölni (pl. a környezettől 
élénken eltérő színű jelzőkerítéssel, lánccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb 
töltéssel). 

Az üzemi utakat, melyeken a készletterek közelíthetők meg idegen járművek is közlekednek 

jelzéssel, látjuk el (út kikarózása, jelző rendszer kiépítése stb.).  
A bányaterületre való belépés minden járművezető, tájékoztatást kap az alábbiakról: 

• a bányaterület neve, 

• a sebességkorlátozás betartása, 

• a közlekedésre használható út megjelölésének módja, 

• rakodás megkezdése előtt a megengedett legnagyobb terhelhetőségről tájékoztatást kap a 
rakodást végző munkagép kezelője. 

A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális 
szintjéről szóló 4/2001. (II.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján “a 

munkáltatónak el kell készítenie, és naprakész állapotban kell tartania a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok előírásainak teljesítését szolgáló és igazoló 
biztonsági és egészségügyi dokumentumot.” 

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsági és egészségügyi dokumentumban a munkáltatónak 
igazolnia kell, hogy meghatározásra és kiértékelésre kerültek a munkavállalókat fenyegető 
veszélyforrások, megfelelő intézkedéseket hoztak e rendelet előírásainak teljesítésére, a 

munkaterület és a berendezések kialakítása, használata és karbantartása biztonságos.” 
A bányában a tevékenységet a Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott környezetvédelmi 
engedélyben előírtak teljes körű betartása mellett végezik.  

A bányászati tevékenységhez technológiai utasítás, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és 
karbantartási utasítás rendelkezésre áll. 
 

III.9.3.  Műszaki felügyeleti ellenőrzések rendje 

 
A rendszeres és folyamatos ellenőrzéssel megelőzhető a környezetszennyezés és az ebből adódó 

havária valamint a tevékenység nyomon követhetősége biztosított. 
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Ellenőrzésre jogosult személyek: 

• felelős műszaki vezető  

• felelős műszaki vezető helyettes  

• bányászati felügyeleti személy 
Ellenőrzési kötelezettségek: 

Felelős műszaki vezető vagy a felelős műszaki vezető helyettes a 43/2011 (VIII. 18.) NFM 
rendelet előírásai szerint köteles ellenőrizni heti egy alkalommal: 

• a bányában a telepített munkahelyeket  

• munkarézsűket, és a védőtöltéseket  

• Megbizonyosodik arról, hogy a termelés az érvényes MÜT szerint történik, 
valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartási utasításokat 
figyelembe véve használják. 

Az észlelt hiányosságokat a felelős műszaki vezető Üzemellenőrzési naplóban, írásban rögzíti 
megjelölve a hiányosság kijavításának a határidejét és a teljesítésért kijelölt személyt.  
A kijelölt felelős személy a rá kirótt feladatot tudomásul veszi és ezt az aláírásával minden 

esetben igazolja. A felelős műszaki vezető a visszaellenőrzés alkalmával bejegyzi a feladat 
teljesítését vagy ennek az elmulasztását. 
Bányászati felügyeleti személy a 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet előírásai szerint köteles 
ellenőrizni naponta legalább egyszer a következőket: 

• bányában a telepített munkahelyeket  

• munkarézsűket, és a védőtöltéseket  

• munkagépeket és azok technikai állapotát (jelzőberendezések és fékek)  

• az egyéni védőfelszerelések rendeltetésszerű használatát 

• a munkavállalók állapotát és magatartását 

• a szállító utak állapotát 
Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellenőrzési naplóban rögzíti minden nap, kijelöli a 
feladat teljesítéséért felelős személyt és a teljesítés határidejét.   
A felelős a rá kirótt feladat tudomásul vételét aláírásával igazolja. A munkahelyi vezető köteles a 

kiadott feladat teljesítését ellenőrizni és ezt a naplóban jegyezni. 
 
III.9.4.  A fő bányaveszélyek, valamint a várható bányakárok megelőzésére, illetőleg 

csökkentésére szükséges műszaki intézkedések 

 
Levegő védelme: A kiszállító útvonalak locsolásával a kiporzás meggátolható. 
 

A termőtalaj védelme: A letakarításból származó termőtalajt külön deponálják, a termőtalaj 
depóniák karbantartásáról, gyomtalanításáról gondoskodni kell. 
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A felszín alatti víz védelme: A bányában vízbetörés-veszéllyel nem kell számolni.  
A bánya területére csapadékvíz nem folyhat be, kirekesztése, elvezetése megoldott. 

Veszélyes anyag, hulladék – kockázatos anyag – elhelyezésére nem kerül sor. 
Felszín alatti vízbe sem közvetlenül, sem közvetve nem történik bevezetés.  
A bánya területén vízkitermelést nem végeznek. Az ivóvizet palackozott víz formájában 
biztosítják. A tisztálkodáshoz vezetékes vízből vett tartályban tárolt vizet biztosítanak. A 

keletkezett szennyvizet gyűjtőedényben összegyűjtik és elszállítják.   
A gépek motorjainak hűtővíz biztosítására ioncserélt vizet használnak. 
 

Az élővilág védelme: A tervezett termelési területeken védett növények és menekülésre képtelen, 
a környék hasonló élőhelyeire átköltözni nem tudó védett állatok nincsenek. 
 

Omlásveszély elleni védekezés: A jövesztési technológiai előírás betartásával a bányafalak 
aláásása megakadályozható és ez által az omlásveszély kiküszöbölhető. 
 

Tűzveszély elleni védekezés: A bányában üzemelő gépeket tűzveszély szempontjából be kell 
sorolni és a besorolást a gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tűzoltásához kézi poroltó 
készüléket kell alkalmazni. A készülékek számát, elhelyezését az üzemi utasítások tartalmazzák. 

Üzemanyag tárolást a bánya területén nem végeznek. 
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III.10. A III.1.-III.9. pont szerinti adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása), megadva azt, 
hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet 
azokat pontosítani 

 

Pont Adatok megnevezése 
Rendelkezésre 

állás 
Szükséges pontosítás 

III.1. A tevékenység volumene igen nem 

III.2. 

A telepítés és a működés (használat) 
megkezdésének várható időpontja és 

időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett 

időbeli megoszlása 

nem 

A környezetvédelmi 
engedély alapján 
elkészített MÜT 

engedélyezésének 
időpontja. 

Kapacitáskihasználást 

évente értékeljük és ez 
alapján tervezzük a 

következő évet 

III.3. 

A tevékenység helye és területigénye, az 
igénybe veendő terület használatának 

jelenlegi és a településrendezési tervben 

rögzített módja 

igen  

III.4. 
A tevékenység megvalósításához szükséges 

létesítmény(ek) (felsorolása és helye) 
igen  

III.5. Kapcsolódó műveletek igen  

III.6. 

A tervezett technológia (ideértve az 

anyagfelhasználás főbb mutatóinak 
megadását) 

igen  

III.7. 

Magyarországon új, külföldön már 

alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia 

igen  

III.8. 
A tevékenységhez szükséges teher- és 

személyszállítás nagyságrendje 

(szállításigényessége) 

nem 
A működés során piaci 

igények határozzák 

meg. 

III.9. 
A már tervbe vett környezetvédelmi 

létesítmények és intézkedések 
igen  
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III.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 
meglévő, illetve - a településrendezési tervben szereplő - tervezett terület-felhasználási 
módokat 

 
A terület lehatárolását és a művelési ágakat a III.3.1. és a III.3.2. fejezetek tartalmazzák. 
 

IV. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy 
településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel 
és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek 
befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 
Korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-

fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, 
amelyek befolyásolták a megvalósítási mód kiválasztását nincs tudomásunk.  
A bányatelek helyhez kötött beruházás, mivel a kitermelésre és gazdasági felhasználásra alkalmas 

minőségű ásványvagyon az általunk lehatárolt helyen található.  
Az ásványvagyon jelenlétét és minőségét a kutatás eredményei is igazolják.  
 

V. A III. pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-
igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes 
becslése a tevékenység szakaszaiként elkülönítve az esetlegesen környezetterhelést 
okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 

 
A vizsgálat során a III pontban leírt termelési technológiát vettünk figyelembe.  

Vizsgálni fogjuk és modellezzük a tevékenység környezeti hatásait és meghatározzuk a 
környezetterhelés szempontjából az optimális tevékenység változatot. 
 

V.1. Földtani közeg   
 
V.1.1. Földrajzi elhelyezkedés, földtani viszonyok 

 

A bányatelek topográfiai szempontból a hazánk É-i részét magába foglaló Észak-magyarországi 
Középhegység nagytájban és azon belül, a Észak-magyarországi Medencék középtájban a 
Nógrádi medencében helyezkedik el. 

A kistáj a Börzsöny és a Cserhát közt elhelyezkedő medencedombság. 
Medencévé a pleisztocén folyamán környezetének intenzívebb megemelkedésével; dombsággá 
folyóvízi felszabdalásának nyomán vált. 

A felszín döntően középhegységi tagolt medencedombság orográfiai domborzattípusba sorolható. 
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A kistáj kőzettani alapja döntően oligocén homokköves és agyagos üledék, alárandelten a nyugati 
részen miocén slír és kavics.  

A felszínen illetve a felszín közelében a pleisztocén agyag, lejtőagyag, lösszderivátum a jellemző. 
A kavicstakarók a harmadidőszak végi intenzív lepusztulás és a negyedidőszaki folyóvízi 
akkumuláció termékei.  
Jellemző szerkezeti iránya a az ÉNy-DK-i. Közepes szeizmicitásértékű (6-70 MS) terület. 

 
Teleptani viszonyok ismertetése 

 

A fúrásokból vett mintaanyagokon komplex vizsgálatokat végeztek: 
- ÉVM. Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet: „Jelentés a Romhányi agyagtelep 

fúrásmintáinak vizsgálata kerámiaipari nyersanyagbázis bővítése céljából” 

- Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Központi Földtani Laboratóriuma: „A 
Romhányi kutatófúrások anyagvizsgálati eredménye” 

- FIM: „Romhányi építési kerámia gíári laboratórium vizsgálatai” 

 
A vizsgálatok kiterjedtek az oligocén Kiscelli agyagra, valamit a fölötte elhelyezkedő 
mészszegény pleisztocén vörös agyagra is.  

A mészmentes agyagot padlólap gyártáshoz, a meszes agyagot pedig csempe gyártáshoz 
alkalmasnak minősítették.  
A szemcsenagysági vizsgálatokat elemezve megállapítható, hogy mindkét csoportba tartozó 

anyag az 54/2008 (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján az agyag csoportba sorolható, 
mivel a 20µ-nál kisebb szemcsék meghaladják a 60%-ot.  
A padló gyártására megfelelőnek minősített agyag az 54/2008 (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete alapján a 1419 kódszámú képlékeny agyag II csoportba tartozik (összetételében a 
kvarc 33%-os).   
A csempe gyártásra megfelelőnek minősített agyagot a 1418 kódszámú képlékeny agyag I 

csoportba soroljuk (összetételében a kvarc 16,2%-os).   
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A fekü ismertetése 

 

Az agyag összlet abszolút fekvő kőzetét a kutatás nem érte el. 

Az agyagréteg feküjét hárshegyi homokkő képezi. 
 
A fedő ismertetése 

 

A vályog, agyagos vályog mechanikai összetételű kedvező vízgazdálkodású, legfeljebb 
közepesen erodált, agyagbemosódásos barna erdő talajok képződtek. Kémhatásuk gyengén, 

kisebb részben erősen savanyú.  
Lösszel fedett alapkőzetben képződött vályog mechanikai összetételű, kedvező vízgazdálkodású, 
de többnyire jelentős mértékben erodálódott barnaföldek zömmel szántóként és részben 

legelőként hasznosíthatók.  

Romhány III. 
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Talajképző kőzetük, mechanikai összetételük az agyagbemosódásos barna erdőtalajokéval 
megegyező, vízgazdálkodásuk azonban a szervesanyag tartalom hiánya és az elfolyás miatt 

kedvezőtlenebb. 
A termőtalaj területi átlagvastagsága: 0,4 m 
 
V.1.2. Talaj 

 
A talajtakaró a bányatelek teljes területén 0,4 m vastagságú, gyenge termőképességű. 
 

A korábban készült és a területre vonatkozó genetikus talajtérkép és a helyszíni bejárás 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a bánya tervezett létesítésének a területén található 
talajtípusok a következők: 

- barna erdőtalaj 
 
Hatásterület meghatározása: 

 
A talajterhelés hatásterülete és a bányatelek terület egybeesik. A bányászati tevékenység 
végzésével kizárólag csak a bányatelken belül kell a talajra, termőföldre gyakorolt közvetlen 

hatással számolni. A talajerózió mértékét a szomszédos területeken a tevékenység sem 
közvetlenül, sem közvetve nem befolyásolja, a felszíni és felszínalatti vizek forgalmi 
rendszerében nem történik számottevő beavatkozás (vízszintsüllyesztés nem történik, a területről 

vízelvezetés nem lesz, a lefolyási viszonyok tartósan nem változnak), így a talaj vízháztartási 
adottságai sem módosulnak. 
 

Havária esetek 

 
Szennyeződés kerül a talajba. A technológiából adódóan a potenciális veszélyt az olajszennyezés 

jelenti. A letakarításnál használt gépek meghibásodása esetén olaj folyhat a talajra. Ilyen 
esetekben a szennyezett földet azonnal felszedik és erre a célra a helyszínen tárolt acéledényzetbe 
elkülönítik. A szennyezett talajt veszélyes hulladékként kezelik.  
 

Megelőzés: 

A munka megkezdése előtt a gépet vagy berendezést a kezelő kötelezően átvizsgálja.  
Amennyiben olajfolyást vagy valamelyik hidraulika tömlőn repedést észlel azonnal értesíti a 

közvetlen felettesét aki gondoskodik a meghibásodás haladéktalan kijavításáról.  
 
A terhelés kiterjedése időben 

A tevékenységet jelen esetben két fázisra oszthatjuk:  
   1) kitermelés 
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   2) rekultiváció 
A két fázist időben nem lehet elkülöníteni, részben fedik egymást. 

A kitermelés és ezzel a talajeltávolítással majdnem egy időben elkezdődik a bánya rekultivációja 
azokon a területeken ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre került. 
A rekultiváció követi a bányaművelést így a bányaművelés befejezését követő 1 éven belül a 
termőtalaj visszahelyezése is megtörténik. 

 
Értékelés 

A bányászati tevékenység csak a bányatelken belül van hatással a talajra. 

A terület határain belül a kitermelés ütemének megfelelően a termőtalaj eltávolításra kerül. 
A bányászati tevékenység talajra gyakorolt hatása időszakos és elviselhető. 
 

V.2. Víz 
 
V.2.1. Vízföldtani viszonyok 

 
A kistáj a Hévízi-, Fekete-, Derék-patak és a Lókos-patak jobb poldali vízgyűjtő területére terjed 
ki.  

A területen sem, tó sem felszíni vízfolyás nem található. A bányatelek kedvező vízföldtani 
helyzetű. A csapadék jelentős része a felszínen lévő, vagy csak vékony törmelékes 
képződményekkel fedett homokkő repedésein keresztül szivároghat le a mélybe.  

A bányatelekhez legközelebb eső vízfolyások: a bányatelek 1. sarokpontjától 560 m-re É-ra a 
Lókos patak. 
 

V.2.2. Csapadék és időjárási viszonyok 

 
A kistáj mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz éghajlatú. Az évi napfénytartam 1850-1900 óra 

körüli, az évi középhőmérséklet 9,2 °C. Az hőmérsékleti maximumok átlaga 33,0-33,3 °C, a 
hőmérsékleti minimumok átlaga -17,0 °C. Az évi csapadékösszeg 630-670 mm, melyből a 
vegetációs időszak idején 350-380 mm hullik.  
Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, átlagos sebessége 3,0 m/s. 

Az ariditási index 1,09-1,13 között változik. 

 
V.2.3. Felszíni vizek 

 
A Vizsgált terület közelében felszíni vizek nincsenek 
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V.2.4. Felszín alatti vizek 

 

A korábbi kutatások során lemélyített fúrásokban talajvizet nem találtak. A talajvíz mennyisége 
amúgy is igen kevés. 
A vízrajzi évkönyv törzshálózatok térképsorozatából:  
 

 
 
A bányatelektől D-re 8200 m-re található Nézsa 3 elnevezésű, 1238 törzsszámú vízszint figyelő 
kútban a vízszint 128 mBf szinten található. 

A maximális vízállás 128 mBf ami, a bányatelek tervezett alaplapja alatt 50 m-re helyezkedik el. 

 
V.2.4. A környezetterhelés előzetes becslése 

 
Hatásterület meghatározása 

A normál üzemmód esetén a tevékenység hatásai a bánya határain túl nem terjednek. 

Figyelembe véve a maximális vízszint és a művelés alsó határa közötti öszletvastagságot  min 58 
m megállapíthatjuk, hogy a bánya a talajvízre semmilyen hatást nem gyakorol. 
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Szociális vízfelhasználás és szennyvízkezelés 
Az üzem területén a munkavállalók tisztálkodási lehetőségét a mobil mosdókonténerrel 

biztosítják, amelybe a vizet tartályból biztosítják, a keletkező szennyvizet pedig tartályba gyűjtik, 
ami a szennyvíztelepre kerül elszállításra. 
A területen dolgozók részére a bánya területére zárt rendszerű kémiai űrszék kerül kihelyezésre, 
melynek igény szerinti (de legalább heti egyszeri) ürítéséről a szolgáltató gondoskodik.  

A képződő kommunális szennyvíz átlagos mennyisége: max. 1-2 m3/hó A munkavállalók 
ivóvízellátását palackozott vízzel oldják meg.  
A kitermelés, feldolgozás, rakodás, szállítás, nyitott burkolatmentes területen történik. A 

csapadékvíz gyűjtésre, elvezetésre, tisztításra egyéb műtárgyak kialakítása nem szükséges.  
A csapadék a jó szivárgási tényezőjű fedőrétegben és a kavicsrétegben rövid idő alatt elszivárog 
ezért külön vízelvezetési rendszer kiépítése nem szükséges. 

 

Haváriaesetek 
A felszín alatti víz minőségváltozását egy felszínről vagy a nyitott víztükörről beszivárgó 

antropogén szennyezés, vagy a nyílt víztükör okozta megváltozott hidrológiai viszonyok 
következtében fellépő vízminőség változás okozhatja. 
Bányászati tevékenység során antropogén vízszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis 

valószínűséggel következhet be, azonban előfordulásával számolni kell, ezért a szennyezések 
elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket kell megfogalmazni. 
 

Az üzem tevékenységéből adódóan antropogén szennyezés az alábbi esetekben következhet be: 
 

Potenciális szennyezőforrások normál 
üzemi körülmények között 

Szennyezések elkerülése érdekében tett 
intézkedések 

Szabálytalan hulladékgyűjtés a 
bányatelken 

• Kommunális és veszélyes hulladék gyűjtése 
környezetszennyezést kizáró módon kell 
kialakítani.  

• Zárható, szivárgásmentes aljzatbetonozású, 
peremmel és csurgalék-vízgyűjtővel ellátott 
veszélyes hulladék gyűjtőhelyet kell építeni, 

ahol a hulladékok gyűjtése fajtájuknak, és 
veszélyességüknek megfelelően megoldható.  

• Kommunális hulladék elszállítására 
szolgáltatóval közüzemi szerződéssel kell 

rendelkezni. 
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Veszélyes anyag (pl. kenőolaj, gázolaj) 

kiborulása, kiömlése 

• Veszélyes anyag tároló kialakítása, ahol a 
környezetszennyezést kizáró tárolás 
megoldható 

• Dolgozók oktatása a havária események 
bekövetkeztekor teendő intézkedésekről 

• Kármentesítő anyagok beszerzése (homok, 
felitató hurkák, lapkák, egyéb adszorbensek) 

Szabálytalan szennyvízkezelés 
• Szennyvíz csak kommunális 

vízfelhasználásból képződik. A képződött 
szennyvizet zárt tartályban gyűjtik. 

 
 Bármely munkafázisban vagy változat esetében olaj kerül a környezetbe. 
A munkagépek váratlan meghibásodása esetén (tömlőszakadás, stb.) olaj kerülhet környezetbe. 
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatóanyaggal felitatjuk 

és a szennyezett itatóanyagot és a szennyezett kőzetet felszedjük és erre a célra rendszeresített 
acéledényzetbe rakjuk. A havária elhárítása után a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal 
elszállíttatjuk és gondoskodunk új tárolóedény kihelyezéséről. 
Megelőzés 

 A műszak elején minden gépet és berendezést munkába állás előtt a kezelő 
átvizsgál és az átvizsgálás tényét a gépüzemnaplóba bejegyzi. Munkába állni csak 
biztonságos és jó műszaki állapotban lévő géppel engedélyezett 

 Műszakkezdéskor a műszakvezető ellenőrzi a munkát felvevők fizikai állapotát   
 A bányatelek területén üzemanyagot kenőanyagot vagy robbanóanyagot tárolni 

tilos. A napi felhasználásra szükséges anyagot műszak kezdetén a helyszínre 

szállítják és betankolják az eszközökbe.  
 Az ivóvizet palackozott víz formájában biztosítják 
 A tisztálkodáshoz szükséges vizet tartályban szállítják a helyszínre, a keletkezett 

szennyvizet ugyancsak tartályban gyűjtik és elszállíttatják.  
 

V.3. Levegő  
 

V.3.1. Alapállapot meghatározása 

 
Ahhoz, hogy feltárjuk a térség levegőállapotát, első feladatunk a jelenleg e téren 
rendelkezésünkre álló adatok összegyűjtése és elemzése. 
A jelenlegi levegőállapotról tájékoztat a térség légszennyezettségi zónabesorolása, továbbá az itt 

működtetett manuális és automata légszennyezettség mérőállomások adatsora.  
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Levegőállapot a zónabesorolás alapján 
 

A 4/2002. (X.7) KvVM rendelet alapján vizsgált térségünk az „ország többi területe” 
légszennyezettségi zónába esik. A rendelet az egyes szennyezőanyagokat csoportokba sorolja, 
annak megfelelően, hogy azok levegőminőségi szempontból milyen koncentrációban vannak 
jelen.  

Térségünkre az egyes szennyezőanyagok az alábbi csoportba tartoznak: 
 

Szennyezőanyag Csoport 
Magyarázat   

(4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. számú melléklete) 

Kén-dioxid 
E 
 

azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati 
küszöb között van. 

Nitrogén-dioxid F 
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati 
küszöböt nem haladja meg. 

Szén-monoxid F 
 azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati 

küszöböt nem haladja meg. 

Szilárd (PM10) E 
azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati 
küszöb között van. 

 
A táblázatból látható, hogy térségünkben, a legnagyobb problémát a szilárd szennyező anyagok 
és a nitrogén-dioxid jelenti, amelyek mennyiségei jellemzően a határérték közeliek. 

 

A térség levegőállapota a mérőállomások adatai alapján 
A vizsgált térségben nem  mérik a levegő minőségét.  

A mérőállomások a területtől nagy távolságra találhatóak tehát a terület levegő háttérterheltsége 
nem ismert. 
 

Rövid összegzés – a térség jelenlegi levegő állapota 
Vizsgált térségünk nem tekinthető szennyezettnek. A fő problémát a szilárd szennyezőanyag, a 
szálló és ülepedő por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentrációja tekinthető magasnak. 
Jellemző időbeli tendenciákat az elmúlt nem lehet kimutatni, csupán a kén-dioxid 

koncentrációjának korábbi csökkenő tendenciája figyelhető meg egyértelműen. 
A térség Budapesttől távolabbi településeinek levegőminősége ennél lényegesen kedvezőbb, 
jelentős részük nem tartozik a rendelet által kijelölt légszennyezettségi zónába sem.  

A fentiekben tehát bemutattuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg milyennek 
tekinthető a térség levegőállapota.  
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V.3.2. Levegőterhelés 
 

Légszennyezést okoz a gépek működésénél a kipufogógázok káros anyaga, illetve az esetleges 
porképződés.  
A légszennyező hatások vizsgálatánál a hatályos jogszabályokat és a következő szabványokat 
alkalmaztuk: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló, módosított 4/2002. (X. 7.) 
KvVM rendelet 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső 

égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról 
MSZ 21457/4-80 A turbulens szóródás mértékének meghatározása 
MSZ 21459/1-81 Pontforrás szennyező hatásának számítása 

MSZ 21459/2-81 Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása 
MSZ 21459/3-81 Több összetett forrás szennyező hatásának számítása 
MSZ 21459/5-85 Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, a kibocsátás effektív 

magasságának meghatározása. 
A fenti szennyező anyagok esetén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú 

melléklete alapján, a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei az alábbiak: 
 

Lég- Határérték [µg/m3] 

szennyező anyag órás 24 órás 

[CAS szám] Határérték Tűréshatár Határérték Tűréshatár 

Nitrogén-dioxid  100 50% 85  

Szén-monoxid  10 000  5 000  60% 

Szálló por  
(PM10) 

  50  50% 

 

A telepen egyidejűleg munkát végző gépek és berendezések légszennyező hatása: 
Hatótényező: a munkagépek kipufogógázai  
 

Az egy időben üzemelő gépek (diesel üzeműek):  
A maximális terhelés: a kitermelés és a letakarítás, vagy tájrendezést egy időben végzik. 
 

 



Romhány-agyag  Előzetes vizsgálat  
 

29 

berendezés 
szükséges 
mennyiség 

gázolaj 
fogyasztás 

teljesítmény 
 

 (db) (kg/h) kW 

kotró mélyásó szerelékkel 2 30 121 

homlokrakodó 2 28 114 

dózer 1 30 127 

 
A munkagépek 2006 évben és azt követő években kerültek forgalomba tehát a 75/2005. (IX. 29.) 

GKM-KvVM együttes rendelet szerinti besorolásuk: III/A. szabályozási lépcső I kategóriájú. 
 
A munkagépek maximális légszennyező anyag kibocsátása a besorolás alapján:  

 

Megnevezés Kotró H. rakodó Dózer Összesen 

Mennyiség 2 db. 2 db. 1 db. 
 

Légszennyező anyag  μg/s μg/s μg/s μg/s 

szén-monoxid 336111 316667 176388 829166 
nitrogénoxidok 268889 253333 141111 663333 

szi1árd 20167 19000 10583 49750 
 

A kibocsátott légszennyező anyagok által okozott légszennyezettség számításánál meghatározzuk 
a rövid átlagolási időtartamra (1 h) maximális talajközeli koncentrációt. 
Meghatározásánál a leggyakrabban előforduló meteorológiai paramétereket vettük figyelembe, 
amelyek a következők:  

 
o a kibocsátás effektív magassága (H): 3,5 m,  
o a kibocsátás magassága (z): 4,0 m,  

o Pasquil-féle stabilitási indikátor (p): B kategória, 0,143 
o érdességi paraméter (z0) értéke: 0,1 m  
o szélsebesség 3 m/s (um) 

o z0=0,1 
o a szilárd szemcse ülepedési sebessége νg=0,005 m/s 
 

EG a folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú 
szennyezőanyag, illetve szilárd részecske emissziója 

σy, σz folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve 
függőleges turbulens szóródási együtthatója 

y a receptorpontnak a szélre merőleges vízszintes irányban a pontforrás füstfáklyájának 
tengelyétől való távolsága (m) 
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z a receptorpontnak a talajfelszíntől való függőleges távolsága   

T1/2
sz a gázállapotú szennyezőanyag száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési idő 

T1/2
A a gázállapotú szennyezőanyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző felezési idő 

T1/2
N a gázállapotú szennyezőanyag nedves ülepedésének mértékét jellemző felezési idő 

x a receptornak a pontforrástól való széliránymenti távolsága (m) 

z0 érdességi paraméter 

p a szélprofil egyenlet kitevője 

 

Gázállapotú folytonos szennyezőanyag kibocsátás esetén a rövid (1 óra) átlagolási 
időtartamra vonatkozó koncentráció 
 

 

 

 
 
p= 0,143 

z0=0,1 
x=12,1 m 
σy=5,67 m 

σz=2,33 m 
 

 T1/2
sz (103s) T1/2

A (103s) T1/2
N (103s) 

Egyéb gáz 18,0 43,2 4,3 

Szilárd   2,2 

 
A tevékenység által okozott maximális talaj közeli koncentrációk értékei szennyező anyagonként 

rövid (1 óra) átlagolási időtartamra: 
 

Légszennyező anyag CGmax (µg/m3) 

Szén-monoxid 92.6 

Nitrogénoxidok 74.1 

 
A tevékenység által okozott maximális talaj közeli koncentrációk értékei szennyező anyagonként 
24 órás átlagolási időtartamra: 
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Légszennyező anyag CGmax (µg/m3) 

Szén-monoxid 22.1 

Nitrogénoxidok 17.7 
 

Szilárd részecske folytonos szennyezőanyag kibocsátás esetén a rövid (1 óra) átlagolási 
időtartamra vonatkozó koncentráció  
 

 
A pontforrás effektív kéménymagasságát egyenlőnek tekintettük a kibocsátás tényleges 
magasságával (h=H). Ezt az egyszerűsítést azért tehetjük meg, mert az elégetett üzemanyag kis 

mennyisége miatt a keletkező füstgáz mennyisége és ezzel együtt a kipufogó hőkibocsátása is 
rendkívül kis mértékű. Ebből következik, hogy a járulékos kéménymagasság is elhanyagolhatóan 
kicsi.  

A függőleges turbulens szóródási együttható (σz) meghatározásánál azt vettük figyelembe, hogy a 
maximális talajközeli koncentráció a szennyező forrástól azon xmax távolságban alakul ki, ahol:  

Hz 707,0=σ , m 

σz= 2,8 m 
 

Az a hely ahol a talajközeli koncentráció maximális lesz az (1.) szabvány 2.2. pontjában szerelő 
összefüggésből került kifejezésre, a σz ismeretében: 

( )( ) 135,2exp55,1

0

3,1

max

ln7.838,0

−−





























−

=

p

z

z

H
p

X
σ

 , m 

Xmax =12,1 m 
Az Xmax=12,1 m távolságban – az átalakulási és az ülepedési mechanizmus elhanyagolásával – az 
1 óra átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentráció 

 
A tevékenység által okozott maximális talaj közeli koncentrációk értékei szennyező anyagonként 
rövid (1 óra) átlagolási időtartamra: 
 

Légszennyező anyag CGmax (µg/m3) 

Szilárd PM10 13.9 
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A nagy kibocsátási magasság (felső kipufogó, 4 m) miatt a szennyezők maximális talaj közeli 
koncentrációja nem a berendezés közvetlen környezetében alakul ki. 

Folytonos pontforrás hosszú átlagolási időtartamra (24 óra) vonatkozó szennyező hatások 
számítása 
 
Átszámítási képlet 1 órás, 24 órás: 

 
m=1 m  pontforrás esetén 
 

Légszennyező anyag CG(24) (µg/m3) 

PM10 3.3 

 
A területen dolgozó gépek szilárd szennyezőanyag kibocsátás által okozott maximális talaj közeli 
koncentrációk értékei a távolság függvényében: 

 

Távolság 

PM10 

CGmax (µg/m3)  

1 óra átlagolási időtartamra 

PM10 

CGmax (µg/m3)  
24 óra átlagolási 

időtartamra 

12,1 13.96 3.31 

13 12.93 3.09 

14 11.66 2.79 

15 10.35 2.47 

20 5.16 1.23 

25 2.51 0.60 

30 1.26 0.30 

35 0.66 0.15 

40 0.35 0.08 

 

Diffúz porforrás terhelése 
A kitermelés és letakarítás/tájrendezés során a kőzet megbontásával nyílt felületek diffúz 

porforrás alakul ki. 
A két munkafront maximális területe 5000 m2.   
A nyitott munkafrontról a fajlagos porkibocsátást a szakirodalomban és az előző 

hatásvizsgálatokban fellelhető adatok alapján lehet megbecsülni. Enne megfelelően a fajlagos 
porkibocsátási érték 0,5-1 kg/ha*óra. A számítások során a kedvezőtlenebb fajlagos értéket az 1 
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kg/ha*óra vesszük figyelembe. A kitermelés porkibocsátás, figyelembe véve a kőzet 
szemcseösszetételét, 40% a PM10 frakció.  

A fajlagos porkibocsátási PM10 érték a figyelembe vett irodalmi források alapján 60000-120000 
µg/m3 érték között változik.  
Esetünkben a környezeti biztonság növelése érdekében a magasabb 120000 µg/m3

*óra értéket 
vettem figyelembe. 

A két kibocsátás összeadódik tehát a kitermelés és feldolgozás során a felületi forrás PM10  
A kibocsátás effektív magassága (H): 3 m. 
 

Az MSZ 21459/2-81 számó szabványban foglaltak alapján: 
 

 T1/2
sz (103s) T1/2

A (103s) T1/2
N (103s) 

Szilárd 43,2 61,2 4,3 

 
A pillanatnyi kibocsátású területi forrás esetén a füstfáklya szélmenti (σt

xP), szélre merőleges 
vízszintes (σt

yP) és függőleges (σt
zP) turbulens szóródási együtthatóját a következő képen 

állapítjuk meg: 

 ,m 

 

 ,m 

 

 a vízszintes, illetve a függőleges irányú szóródási együttható (MSZ 21457/4), m 

 

;  

 a pillanatnyi kibocsátású pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, 

illetve függőleges turbulens szóródási együtthatója (MSZ 21459/1), m 

 

;  

 
Az a hely ahol a talajközeli koncentráció maximális lesz az (1.) szabvány 2.2. pontjában szerelő 
összefüggésből került kifejezésre, a σz ismeretében: 

( )( ) 135,2exp55,1

0

3,1

max

ln7.838,0
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Xmax =10.27 m 
Az ülepedési mechanizmus elhanyagolásával a maximális koncentráció a távolság függvényében: 
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Távolság 

PM10 

CGmax (µg/m3)  
1 óra átlagolási időtartamra 

PM10 

CGmax (µg/m3)  
24 óra átlagolási 

időtartamra 

10.27 298.92 71.52 

13 232.99 55.75 

14 316.48 75.72 

15 184.09 44.04 

20 89.16 21.33 

25 36.98 8.84 

30 13.46 3.22 

35 4.38 1.05 

40 1.29 0.31 

 

A területen a tevékenység végzése során a gépek kibocsátásából és a diffúz felületekből 
eredő terhelések összeadódnak tehát a terület terheltsége a tervezett tevékenység végzése 
során: 
 

Távolság 

PM10 

CGmax (µg/m3)  
1 óra átlagolási időtartamra 

PM10 

CGmax (µg/m3)  

24 óra átlagolási 
időtartamra 

13 246.95 59.06 

14 329.41 78.81 

15 195.75 46.83 

20 99.51 23.8 

25 42.14 10.07 

30 15.97 3.82 

35 5.64 1.35 

40 1.95 0.46 

 

A légszennyezés meghatározása az üzemterület határán  
Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozáshoz használt berendezések méreteit és 
mozgáshoz szükséges térigényét a gépek maximum 15 m-re közelítik meg az üzemterület 
határvonalát. 

 
A légszennyezés mértéke a bányatelek határán, ha a termelés és a letakarítás egy időben 
történik 46.83 µg/m3 
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V.3.3. A légszennyezés hatásterületének meghatározása 
 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapján pontforrás hatásterülete: a 
vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális 
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a 
vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő 

leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli 
levegőterheltség-változás 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb} 
 
 

Hatásterület határának meghatározásához használható határértékek (µg/m3) 

Légszennyező anyag Határérték 

szén-monoxid 1000 

NOx 21,3 

PM10 5 

 
Amint a fenti táblázatból is kitűnik hatásterületet a PM10 komponens esetén kell számolni. 

A levegőterhelési hatásterületének határa a tevékenység végzésének helyétől számított 29 
m-es körön belül található. 
 
Értékelés 
 

A tevékenység levegőterhelés szempontjából értékelhető környezeti hatást a PM10 kibocsátás 
gyakorol. 
A maximális talajközeli koncentrációk értékei szennyezőanyagonként úgy számoltuk mintha az 

összes gép egy pontban dolgozna.  

A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek. 
 

V.3.4. Ülepedő porszennyezés 
 
A kitermelés és letakarítás/tájrendezés során a kőzet megbontásával nyílt felületek diffúz 

porforrás alakul ki. 
A két munkafront maximális területe 5000 m2.   
Figyelembe véve a munkaterületet és az ülepedő frakció mennyiség arányát a letakarítás során a 

nyitott felület ülepedő porkibocsátása: 0,12 g/óra*m2. 
A letakarításnál és tájrendezésnél használt géplánc kapacitása kb. 50 m3/óra. 
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A kitermelés és tájrendezés során a fajlagos porkibocsátást a szakirodalomban fellelhető adatok 
alapján becsültük meg. A fajlagos ülepedő porkibocsátási érték a figyelembe vett irodalmi 

források alapján 36 µg/óra*m2.  
Összeségében 60036 µg/óra*m2 ülepedő por képződik. 
 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az ülepedő porra vonatkozó tervezési 

irányértékek: 
 

 Légszennyező anyag 

[CAS szám] 

 Tervezési irányérték  Veszélyességi 

fokozat 

  30 napos  éves  

 Ülepedő por, toxikus 
anyagot nem tartalmaz 

 16 g/m2 x 30 nap  120 t/km
2
xév  IV. 

 
- 30 napos tervezési időt figyelembe véve letakarításnál 43,22 g/m2 x 30 nap kiülepedő 

porral számolhatunk. 

 
A por mozgási és kiülepedési értékeit számítással határoztuk meg. A számításnál meghatároztuk 
a szemcsék gravitációs mozgását. 

A szemcsékre ható gravitációs erő: 

( )gpp
d

G tp −=
6

3π
  

g  - gravitációs erő 
d   - szemcseátmérő (cm) 0,01 – 0,0063 cm 

Pp  - porszemcsék fajlagos tömege 2,5 g/cm3 
Pt  - levegő fajlagos tömege 1,2*10-3 g/cm3 
g  -  nehézségi gyorsulás 
 

Az eséssel szembeható súrlódási ellenállás (Stokes féle törvény) tiszta lamináris áramlásnál 

η
p

e

Pdv
R

∗∗
=

 
η   - a levegő dinamikai viszkozitása 1814 10-7 g/cms 20 0 C-nál 

Ha a G = E egyensúly fennáll:  

gpp
d

tp )(
6

3

−∗π
 = vdηπ ∗3        

 )(
18

2

tp pp
gd

v −=
η

 cm/s 

scmv /691,0 =  
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scmv /300063,0 =  

A rakodás- szállításkor max. 500 cm magasra felvert por kiülepedési ideje 

v

s
t =

   
s   - út 

 dmax=0,01 cm esetében a kiülepedési idő t0,01=7,2≈8 sec 

A kiülepedési távolság az átlagos 3 m/s szélsebességnél a 0,1 mm átmérőjű porszemcse 
esetében 24 m. 

 dmin=0,0063 cm esetében a kiülepedési idő t0,0063=16,6≈17 sec 

A kiülepedési távolság az átlagos 3 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm átmérőjű 
porszemcse esetében 51 m. 
 
Értékelés 
A por a tevékenység helyétől számított 51 m-en belül teljesen leülepszik.  
Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irányérték fölötti mennyiség a tevékenység 
24 m-es körzetében kiülepszik.  

A hatásterületen belül védendő létesítmények nincsenek. 
 
Szállításból származó levegőterhelés  
A szállítás egy 2320 m hosszú feljavított úton történik. 

A szállítási útvonal lakott területet nem érint 
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A területen a tervezett tevékenység által generált szállítás: 

 

Jelölések 
Jármű-kategória 

megnevezése 
ÚT 2-1.109 

Akusztikai 
jármű-

kategória 
Jel 

A tevékenység 
szállításigényessége 

jármű/nap 

1. 
Személy és 

kistehergépkocsi 
I szgk 14 

2. Szóló autóbusz II busz 0 

3. Csuklós autóbusz III cs-busz 0 

4. Könnyű tehergépkocsi II ktgk 0 

5. 
Szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III ntgk 48 

6 
Tehergépkocsi 

szerelvény 
III tgk-szer 0 

7. 
Motorkerékpár és 

segédmotoros kerékpár 
II mkp 0 

 
A vizsgálatok során, a telepi portalanított úton haladó járművek közlekedéséből származó 
hatásait vizsgáltuk. 

Hatótényező: a szállító járművek kipufogógázai.  
A szállításra használt diesel üzemű tehergépjárművek kipufogógázának légszennyező 
komponensei: 

 Szénmonoxid (CO) 
 Nitrogénoxidok (NOx) 
 Szénhidrogének (CmHn) 

 Korom (szilárd részecske) 
A közlekedési emissziók nagyságát a közlekedési tényezők és a gépkocsik emissziós faktorai 
adják meg. 

Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 
 a gépjárművek száma, 
 átlagos haladási sebessége,  

 az elhaladó járművek fajtái 
 motor fajtája 
 keverékképzés módja 

 a kipufogógáz tisztítása 
 az üzemanyag felhasználás mennyisége 
 az üzemanyag minősége 
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 a gépjármű kopása (elhasználtsága) 
Az utolsó hat tényező az emissziós faktorban (e) testesül meg: 

A terület szállításigényességét a maximális terhelés időszakára számoljuk. 
A bekötőúton a fentebb felsorolt tevékenységek szállításain kívül más forgalom nincs. 
 
A kiszolgálóúton a járművek menetsebessége max. 30 km/óra. 

A fajlagos szennyezőanyag kibocsátás járműkategóriánként: 
 

Üzemmód 
km/h 

Szén-monoxid 
CO 

Nitrogén-oxid 
NO2 

Kén-dioxid 
SO2 

Szén-dioxid 
CO2 

Szilárd 
részecske 

(PM) 

Személygépkocsi (g/km) 

30 16,1 1,33 0,00836 194,7 0,142 

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emissziós tényezői (g/km) 

30 12,94 6,25 0,104 757,3 1,76 

 

Az úton közlekedő gépkocsik folyamatosan emittáló végtelen kiterjedésű vonalforrásnak 
tekinthetők. 
Az MSZ 21459/2-81 szabvány alapján az emissziót a következő képlet szerint számítjuk: 

 

))/((
/(3600)/(1000

)/()/(
msmg

hskmm

hgépkocsiQkmgépkocsimge
E jkjk

G ∗
∗

∗∗
=  

 

Jármű-kategória 
megnevezése 
ÚT 2-1.109 

Kiszolgáló út 
forgalma 
jármű/óra 

EG 

(μg/(m*s)) 

  
CO NO2 SO2 CO2 PM10 

I 0.80 3.56 0.29 0.0018 43.06 0.03 

II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

III 2.70 9.71 4.69 0.08 567.98 1.32 

Összesen 3.50 13.27 4.98 0.08 611.04 1.35 
 

 Észak-dél irányba húzódó út 
 A gépkocsik kipufogójának magassága H =0,3 m 
 A szél iránya ÉNy-i 
 Egy óra alatt a szélsebesség középértéke u = 3 m/s 

 kiszállítóút hossza 0,7 km 
 Nappali időszak, gyenge besugárzás 
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 A környezet sík növényzettel borított 
 Folytonos vonalforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a rövid 

idejű (1 óra) átlagolási időtartamra való koncentrációt a felszínközeli receptorpontban a 
következőképpen határozzuk meg: 
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α = 15    - a szélirány és a vonalforrás által bezárt szög 
σzv=(σz0

2+ σz
2)1/2   - folytonos vonalforrás esetén a füstkályha függőleges turbulens  

szóródási együtthatója (m) 

σz0=1,5 m   - függőleges irányú kezdeti szóródási együttható 
σz    - folytonos pontforrás esetén a a füstkályha függőleges turbulens  

  szóródási együtthatója (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél kisseb 
távolságra) m 

T1/2
sz=43,2   - a gázállapotú szennyezőanyag száraz ülepedésének mértékét  

jellemző felezési idő (s) 
T1/2

A=61,2   - a gázállapotú szennyezőanyag kémiai átalakulásának mértékét  

jellemző felezési idő (s) 
T1/2

N=4,3          - a gázállapotú szennyezőanyag nedves ülepedésének mértékét 
jellemző felezési idő (s) 

)()ln7,8(38,0 )35,2exp(55,1

0

3,1 mx
z

H
p p

z
−−=σ  

p=0,196  - Pasquill-féle stabilitási indikátor 
z0=0,1 m   - érdességi paraméter 
 

A vonalforrástól 5 méter távolságra a koncentráció a következőképpen alakul: 
 

Szén-monoxid (µg/m3) 2.35 

Nitrogén-oxidok (µg/m3) 0.88 

Kén-dioxid (µg/m3) 0.01 

Szén-dioxid (µg/m3) 108.14 

Szilárd részecske (PM10) (µg/m3) 0.24 

 

A szállítást kizárólag közúti forgalomban is engedélyezett járművekkel végezik. A gépjárművek 

műszaki vizsgával és környezetvédelmi szempontból közlekedési engedéllyel rendelkeznek.  
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A szállításból adódó forgalomnövekedés nem okoz határérték túllépést.  
V.4. Zaj és rezgés 
 
A zajvédelmi számítások pontossága az alábbi bizonytalansági tényezőkkel van szoros 
összefüggésben 
 

- gépészeti berendezések kiválasztása 
- technológiai berendezések kiválasztása 
- forgalmi prognózis,  

- előírt sebesség betartása ill. betartatása, 
- járművek zajemissziója, 
- meteorológiai körülmények, 

- érvényes zajszámítási szabványok, 
- útburkolat állapota, stb. 
 

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési terület környezeti folyamatainak, konfliktusainak, a 
tervezett változtatások megépítésével esetlegesen keletkező környezetet károsító hatások, azok 
mértékeinek, következményeinek feltárása, továbbá szükség esetén javaslatokat tenni a káros 

hatások mérséklésének módjára, a konfliktus-szegény kialakításra. A tervezési területen a 
jelenlegi és a tervezett távlati állapotban várható, zajviszonyokat értékeljük, és hasonlítjuk össze. 
Megállapítjuk továbbá a határértékek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket is. 

 

A védendő terület lehatárolása 
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Romhány község településrendezési terve alapján a tervezett bányatelek területét Má általános 

mezőgazdasági terület határolja. 
 
Legközelebbi védendő létesítmény: a bányatelektől K-re 640 m-re fekvő major épületei. 

A Zajterhelés hatásterületének számítása 
Az bányaüzemen belül, ill. a legközelebbi védendő létesítményeknél fellépő zajterhelés 
számításához a gépkönyvekben megadott hangteljesítményszint adatok állnak rendelkezésre.  
A területen a bányászati tevékenység már elkezdődött, a letakarítást már a terület nagy részén 

elvégezték és a kitermelés is elkezdődött. 
Alkalmazott szabványok, rendeletek: 
 

- MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése. 
- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatározások. Zaj. 
- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1. rész 

Alapmennyiségek és alapeljárások. 
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

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

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról 

Az üzem működése során két tevékenység zajterhelésével kell számolni: a termelésből és a 

szállításból eredő zajterheléssel. 
A bányatelek területét északról és nyugatról erdő és mezőgazdasági területek, északkeletről és 
délről bányatelek és ipari terület veszi körül. 

A zajterhelés hatástávolságának megállapításánál alapul vettük a 284/2007 (X. 29.) Korm. 
rendelet 6. paragrafusát: 
 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 

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

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra 
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
Az üzem területén csak nappali időszakban tehát 6-22 óra között folyik tevékenység. 
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Az egy időben működő gépek: 

 

Eszköz megnevezése 
Szükséges mennyisége 

(db) 
tolólappal és kőzetszaggatóval szerelt dózer 1 

mélyásó szerelékkel szerelt kotró 4 

gumikerekes homlokrakodógép 2 

tehergépjármű 2 

mobil osztályozó 1 

 

Sorszám 
Egy időben 

működő gépek 

Telepített 
gépek 
száma 

Max. megengedett 
hangteljesítményszint 

(dB) 

Eredő 
hangteljesítményszint 

Lwi  (dB) 

1 
tolólappal és 

kőzetszaggatóval 
szerelt dózer 

1 102 102 

2 

mélyásó 

szerelékkel szerelt 
kotró 

2 101 104 

3 
gumikerekes 

homlokrakodógép 
2 97 100 

 

Az eredő hangteljesítményszint, ha az egyes hangteljesítményszintek adottak a következő 
képlettel számolva: 


=

⋅⋅=
n

i

L
we

iiL
1

1,010lg10
 

Az MSz 15036/2002 szerint a területen működő hangforrásokat csoportba foglaltuk és 
meghatároztuk az egyes hangforrásokat helyettesítő egyedi forrást, melynek a helye a csoport 

mértani középpontja, a hangteljesítményszintje az egyes források hangteljesítményszintjeinek az 
eredője. 

LWE = 107.1 dB 

 
Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrás által egy st távolságban lévő pontban létrehozott 
hangnyomásszintet a következő összefüggés szerint kell számítani: 

Lt= Lwe+Klr+KΩ-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 

 
Klr=0     – a zajforrás iránytényezője 

KΩ=0 dB    – a sugárzási térszög miatti korrekció 
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Kd=20lg(st/s0)+11   – a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció 
KL=0    - a levegő elnyelő hatását kifejező korrekció 

Km=0 - a talaj és meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező 
korrekció  

Kn=0 - a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció 
KB=0 - lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció 

Ke= - zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége 
s0=1 m    – vonatkozási távolság 
st      

 
45=110.8-(20lg(st/s0)+11) 

Zajterhelés a bányatelek határán: 72.5 dB. 
 
Zajterhelés hatásterülete a mezőgazdasági övezetben (Má besorolás): 

 

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: d) zajtól nem 
védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 

üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel. 
 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján: Üzemi és szabadidős 

létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 
 

 
Sor- 

szám 

 
  

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM  
megítélési szintre*  

(dB) 

  nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

 
A zajterhelés hatásterülete a hangárnyékolás elhanyagolása mellett a 284/2007 (X. 29.) 
Korm. rendelet 6 §. (d) alapján: 358 m 
Levonhatjuk a következtetést, hogy zajvédelmi szempontból a bánya üzemelése nem okoz 
jelentős környezetterhelést.  
Zajterhelés a 640 m-re található  major épületeinek homlokzata előtt: 39.95 dB. 
Zajvédelmi pillér kijelölése nem szükséges. 
 



Romhány-agyag  Előzetes vizsgálat 
 

45 

V.4.1. A kiszállításnál fellépő zajterhelés 
 

A kiszállítási útvonal hossza 2320 méter. A szállítóút a 0155/1 hrsz-ú ingatlanon fekvő major 
előtt halad el. 
A major épületei az úttengelytől számított 17 m-re D-re fekszenek.  
A kiszállítás lakott területet nem érint.  

 
Az kiszállító út forgalma: 

 

Jelölések 
Jármű-kategória 

megnevezése 
ÚT 2-1.109 

Akusztikai 
jármű-

kategória 
Jel 

A bányai bekötőút 
forgalma 

jármű/nap 

1. 
Személy és 

kistehergépkocsi 
I szgk 14 

2. Szóló autóbusz II busz 0 

3. Csuklós autóbusz III cs-busz 0 

4. Könnyű tehergépkocsi II ktgk 0 

5. 
Szóló nehéz 

tehergépkocsi 
III ntgk 48 

6 
Tehergépkocsi 

szerelvény 
III tgk-szer 0 

7. 
Motorkerékpár és 

segédmotoros 
kerékpár 

II mkp 0 

 

Az egyes akusztikai 
járműkategóriához tartozó 

évi átlagos nappali 
óraforgalom 

Akusztikai jármű-
kategória 

A kiszállító út forgalma 
jármű/óra 

Q1n I 0.8 

Q2n II 0.00 

Q3n III 2.7 
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Az út és időszakhoz tartozó referencia egyenértékű A-hangnyomásszint – LAeq(7,5) – számítása 

 

Jelölés Akusztikai jármű-kategória dB 

Kt1 I 71.5 

Kt 2 II 0 

Kt 3 III 80.7 

 

Jelölés 
Gj 
dB 

K dB 

(Kt1korrigált) 63.5 7.8 74.04 

(Kt2korrigált) 0,0 0.0 0.0 

(Kt3korrigált) 70.0 7.8 82.25 

 

Jelölés 
Akusztikai jármű-

kategória 

Az út és időszakhoz tartozó 
referencia egyenértékű A-

hangnyomásszint – LAeq(7,5) 
dB 

KD1 I -32.06 

KD2 II 0.0 

KD3 III -26.76 

 

Jelölés 
Akusztikai jármű-

kategória 

Az út és időszakhoz tartozó referencia 
egyenértékű A-hangnyomásszint – LAeq(7,5) 

dB 

LAeq(7,5)1 I 41.98 

LAeq(7,5)2 II 0.00 

LAeq(7,5)3 III 55.49 

 

LAeq(7,5)=55.7 dB 
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerint a közlekedéstől 
származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 

 

 
Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre  

(dB) 

Zajtól védendő terület kiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út mentén 

 
nappal  

6-22 óra 
éjjel  

22-6 óra 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 

falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 35 

 

Figyelembe véve a háttérterhelést a szállítási zajterhelés hatásterülete figyelembe véve a 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontját a zajhatás területének határa az a vonal ahol 
teljesül az 50 dB hangnyomásszint. 

 
50=55.7+(15log 7,5/d)+0,5 

 
A szállítóúton a zajhatás határa az akusztikai középvonaltól mért 19 m távolságra 
található, a belső szállítás nem okoz zajhatárérték túllépést. 
 

V.4.2.  Rezgésvédelem 
 
Rezgésvédelem szempontjából korábbi mérési tapasztalataink alapján, az alábbiak állapíthatók 

meg: 
A tervezett létesítmény üzemelése a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent 
lényeges változást.  

A távolságok miatt megállapítható, hogy a létesítmény hatására a közvetlen hatásterületen 
meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott 
egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg a 8/2002.(III.22.)sz. KöM - EüM rendelet 

szerinti határértéket,  azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximális 
Amax=200 mm/s2 értéket. 

A rezgés elviselhetőnek minősíthető. 
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V.5. Élővilág 
 

A vizsgált terület a magyar vagy pannóniai flórtatartomány (Pannonicum) Északi-középhegység 
flóravidékének (Matricum) Neogradense (egyes forrásokban Nogradense néven) flórajárásába 
tartozik. A Cserhát a kiterjedt homok-, agyag- és löszüledékek miatt alacsonyabb, lágyabb felszínű, 
mint a szomszédos Börzsöny vagy Mátra. Alacsonysága miatt a kárpáti-montán hatás alig 

érvényesül, sokkal inkább a kontinentális éghajlati viszonyok a meghatározók. A dombvidéki-
alacsonyhegységi jelleg miatt a hegység belsejében is sűrű a településhálózat. Ennek megfelelően 
régóta nem borítja összefüggő erdőség, sok a belterület, a szántó, gyümölcsös és legelő. A térség 

geológiailag változatos, ennek megfelelően a meszes és savanyú talajok egyaránt előfordulnak. A 
lankás lejtőkön többnyire cseres-tölgyesek, irtásaikon fás legelők, néhol pedig kiterjedt borókás 
száraz legelők vannak. 

A Cserhát legmagasabb csúcsai sem magasabbak 600 m-nél, ezért nem alakulhatott ki a bükkösök 
övezete. Nagyobb területet borítanak a gyertyános-tölgyesek, főként azok szárazabb típusai. Az 
erdők közül a cseres-tölgyesek foglalják el a legnagyobb területhányadot, előfordulnak mind az 

üledékes, mind a vulkanikus kőzeteken. Aljnövényzetük a kőzettani tulajdonságok mellett a 
domborzattól, lejtésviszonyoktól függ a leginkább. Vastagabb termőrétegen 25-30 méter magas, 
sűrű korona- és cserjeszintű cseresek állnak, gyakran gyertyán eleggyel és üde lomberdei fajokkal. 

Szárazabb lejtőkön a cserjeszint felritkul és a száraz tölgyesek fajai szaporodnak fel. Találhatók 
kisavanyodó talajú cseresek is, amelyek a mészkerülő tölgyesek felé mutatnak átmenetet. A 
Cserhátban találhatóak a hazai hegy- és dombvidékek közül a legkiterjedtebb akáctelepítések. A 

dombvidéki és hegylábi régióban szinte mindenütt ültették, gyakran több száz hektáros homogén 
tömbökben. Az akác észak-amerikai őshazájában elegyfa, nálunk azonban leginkább sűrű, 
elegyetlen állományokban telepítik. Avarjában az őshonos növényfajok jó része magjainak 

csírázását gátló anyagok vannak, ezért az akácos cserje- és gyepszinje rendkívül fajszegény. Az 
akác kiválóan sarjad, aminek következtében az akácost igen nehéz más fafajjal lecserélni 
(Fekete & Varga 2006). 

 
A jelenlegi állapot elemzése 
 
A tervezett bányatelek nem érint sem országos, sem helyi jelentőségű védett területet, és Natura 

2000-e területet sem. A bányatelektől mért 15 km-es sugarú körön belül az alábbi védett területek 
találhatók: 

• Nyugat-Cserhát és Naszály SCI (élőhelyvédelmi terület) délnyugatra mintegy 9 km-re, 

• Szandai Várhegy SCI keletre 13 km-re, 

• Börzsöny és Visegrádi-hegység SCI (mely egyben a Duna-Ipoly Nemzeti Park része) 
nyugatra 15 km-re, 

• Alsó-Ipoly-völgy SCI északra 15 km-re. 
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Védettséget élveznek a szomszédos településeken (Alsópetény, Felsőpetény, Nőtincs) található 
kastélyparkok, és a tereskei temetőkert. Romhány határában a Kastélyka-dűlő dombján, 

szántóföldek között áll egy mintegy 300 évesnek tartott védett törökmogyoró (Corylus collurna), 
melyet a legenda szerint II. Rákóczi Ferenc ültettetett utolsó magyarországi csatájának 
színhelyére (Fancsik 1989). 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága működési területének három nagy és több kisebb magterület 

szerepel az Nemzeti Ökológiai Hálózatban.  
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A bányatelek jellemzése 

 

 
 
A vizsgált területen előforduló élőhelyek az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 

(ÁNÉR 2011) alapján: 
 
OC –Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek 
A bányatelek K-i részén és határa mentén. 

Jellemzőek, uralkodóak a Flóraadatbázisban indifferensnek nevezett, azaz tágabb cönológiai 
kategóriákhoz is alig kötődő fajok, pl. közönséges tarackbúza (Elymus repens), fenyérfű 
(Bothriochloa ischaemum), siskanád (Calamagrostis epigeios), csillagpázsit (Cynodon dactylon), 

veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium perenne), keskenylevelú perje 
(Poa angustifolia), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirág (Silene alba), apró szulák 
(Convolvulus arvensis), mezei iringó (Eryngium campestre), tövises iglice (Ononis spinosa), 

párlófű (Agrimonia eupatoria), sarlófű (Falcaria vulgaris), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), 
terjőke kígyószisz (Echium vulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), de alárendelt 
szerepben vagy egy-egy faj uralkodó menniységben is jelen lehet a természetes száraz- vagy 

félszárazgyepek fajai közül. 
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T1 – Egyéves, intenzív szántóföldi kultúrák 
A bányatelek K-i és D-i területe és a környező területek intenzív mezőgazdasági művelés alatt 

állnak.  
A táblákon többnyire egyéves kapás vagy kalászos kultúrák termesztése zajlik. 
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P2b – Galagonyás-kökényesborókás száraz cserjések  
Gyepekkel mozaikos vagy zárt, cserjefajok által uralt élőhelyek. Magasságuk ritkán haladja meg 

az 5 m-t. Általában a művelés felhagyása miatt – esetleg évszázadok múltán – cserjésedő egykori 
erdőterületek vagy erdő-gyep mozaikok. Az élőhelytípus fő jellemzője, hogy egy többnyire 
száraz (vagy kiszáradt) gyepes terület cserjésedni kezd, és ennek hátterében szinte mindig 
közvetlen vagy közvetett kultúrhatást találunk. De ide tartozik a nyers talajfelszíneken (felhagyott 

szántók, szőlők, egykori bányák, vágásterületek) közvetlenül kialakuló cserjések egy része is. 
Jellemző fajok: egyes fényigényes cserjefajok: az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a 
kökény (Prunus spinosa) gyepűrózsa (Rosa canina agg.) és más rózsafajok (Rosa spp.) 
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T7 – Intenzív szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények a bányatelek Ny-i határa mentén 
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A vizsgálati terület egy antropogén hatásokkal erősen terhelt, mezőgazdasági érintett 
környezetben helyezkedik el.  

Védett növényt vagy növénytársulás a terverzett bányatelek területén nem található. 
A zavarás erősségétől függően főként a nagyobb tűrőképességű, erősebben kolonizáló 
növények maradtak fenn, az érzékenyebb fajok már korábban eltűntek a területről. 
 

A vizsgált terület zoológiai jellemzése 
A zavart élőhelyeknek megfelelően az állatvilágban is általánosan - a régióban - elterjedtebb, 
kevésbé érzékeny fajok megjelenésére lehet számítani. Az októberi terepbejárás időpontjának 

megfelelően a terület rovarvilágáról nem rendelkezünk információkkal, a zavarás hatására az 
érzékenyebb fajok bizonyára eltűntek a területről.  
Hüllők közül egyedül a fürge gyík (Lacerta agilis) jelenlétét sikerült kimutatni/megerősíteni, a 

korábbi vizsgálatok is őt jelezték, mint egyetlen? hüllőfajt a területen. 
A vizsgált terület legnagyobb természeti értékét a madárvilág képviseli: egerészölyv (Buteo 
buteo), mezei veréb (Passer montanus), szürke gém (Ardea cinerea), fülemüle (Luscinia 

megarchynchos), a kakukk (Cuculus canorus), sárgarigó (Oriolus oriolus), mezei pacsirta (Alauda 
arvensis), dolmányos varjú (Corvus cornix).  
Emlősök közül: mezei nyúllal (Lepus europaeus), őz (Capreolus capreolus), valamint a vörös 

róka (Vulpes vulpes). 
 

Hatásfolyamatok az üzemelés folyamán 
A bányászati tevékenység üzemelési stádiuma is terhelést jelent a terület élővilágára nézve. Az itt 
élő zavarástűrő állatfajok a forgalomból és mezőgazdasági műveléssel adódó terheléseket, az 
állandó emberi jelenlétet már megszokták, életfeltételeiknek számottevő megváltozása, ill. 

romlása nem várható – legfeljebb a mezőgazdasági területek, mint táplálkozási területek szűnnek 
meg. A biológiailag inaktív felületek aránya a termőtalaj letermelése után tovább nem növekszik, 
a szegélyeken megmaradó növényzet károsodásával nem kell számolni.  

A bánya üzemelése során állatfajok pusztulása, sérülése következhet be gázolás esetén, amely 
elsősorban a madarakat és a kétéltű állatokat veszélyezteti. Ennek volumene az állatfajok kis 
száma és a forgalom kis sebessége miatt nem számottevő.  
Az üzemelés időszakában is megnövekedő légszennyező hatással kell számolni a tervezett 

létesítmények környezetében.  
Ez a levegőszennyezés azonban a jelenlegi állapotokhoz képest nem jelent számottevő változást 
az állat- és növényvilág itt élő fajai számára, hiszen a tervezési területet közelében haladó utak 

forgalma jelenleg is igen nagy.  
Az üzemelés időszakában a bánya területének nem használt részein (pl. termőföld-depóniák) meg 
kell akadályozni a túlzott gyomosodást (parlagfű!). Erre a legjobb módszer a vegetációs 

időszakban a rendszeres kaszálás. 
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Hatásfolyamatok a felhagyás során 
Annak ellenére, hogy a felhagyás utáni állapotra tervezett zöldfelületek mesterségesen 

kialakítottak lesznek, a jelenlegi mezőgazdasági művelés megszüntetése után akár jobb minőségű 
élőhelyek kialakulására is lehetőség nyílik.   
 

Hatásterületek 
Élővilág-védelmi szempontból a pontos hatásterület meghatározása szinte lehetetlen, mivel ez a 
terület fajonként változó, számos adottság függvénye. Közvetlen hatásterületnek tekinthető a 
beruházás során a területfoglalással (élőhely-felszámolással) érintett valamennyi terület 

(bányászati tevékenységgel érintett területek, felvonulási területek, stb.), a biológiailag inaktívvá 
váló területek összessége. Ide sorolható a vizsgált terület közvetlen környezetében kb. 100 m-es 
sáv a zajterhelés következtében, valamint az állatvilág számára jelentősebb optikai zavarás miatt.  

Közvetett hatásoknak tekinthetők a levegő- és talajszennyezés, amelyek az utak, depóniák 
melletti területek növényvilágát és a helyhez kötött állatfajokat érintik. Ez várhatóan havária 
esetén sem nagyobb a tervezett beruházás környezetében 200 m-es szélességnél. Hangsúlyozni 

kell azonban, hogy az egyes környezeti terhelések különbözőképpen hatnak az élővilág egyes 
csoportjaira, ezért az élővilág összességére nézve pontos hatásterület-lehatárolás nem lehetséges. 
 

V.6. Emberi környezet 
 
V.6.1. Művi létesítmények 

  
A bányatelken belül művi értékek, épített létesítmények nincsenek. A bányatelek  környezetében 
lakott terület nincs.  

 
V.6.2. Felhasználható infrastruktúra 
 

A bányaművelés természetes fény mellett történik. A tevékenységhez villamos energia nem 
szükséges.  A kommunikációhoz mobil telefont használnak. A kiszállítás rövid bányai szakasszal 
közúthálózaton végezhető. 

  
V.6.3. Tájkép 

  
A tervezett bánya Romhány  külterületén helyezkedik el a településtől  1300 km távolságra. A 

bányatelket minden irányból mezőgazdasági és erdő művelésű terület határolja. A bányát övező 
tájat a kulturtáj típusai uralják. Ennek a legnagyobb részét a mezőgazdasági és erdőgazdasági 
területhasznosítás teszi ki. 
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Jogszabályi környezet: 
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 21. § (1) A tájképvédelmi terület 

övezetben a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervnek az építmények tájba illesztésére 
vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell; ennek érdekében a tájképet jelentősen megváltoztató 
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. 
(2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet 

zavaró építmények és területfelhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba 
illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. 
2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

19. § (1) Az országos övezetek a következők: 8. tájképvédelmi terület övezete, 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról 1. § (1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével 
összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, e rendeletben megállapított országos 
övezetek a következők: 

c) a 3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete, 
 
Településrendezési eszközök 

 
Nógrád Megye 3/2020 (III: 12.) önkormányzati rendelettel elfogadott Területrendezési terve 3.4. 
melléklete tájvédelmi terület övezete 
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A bányatelek területe nem része az országos és térségi jelentőségű tájvédelmi terület övezetének. 
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A termelési tevékenység végén a tájrendezési terv és az ez alapján készült felhagyási és 
tájrendezési ütemterv alapján az igénybevett terület tájrendezésre kerül. 

Az engedélyezett tájrendezési cél mezőgazdasági művelési ág visszaállítása és a bányaterület 
tájba illesztése terepplasztikával, fás növényzet telepítésével.  
 
A bánya tájképre gyakorolt hatása nem jelentős a kedvező – völgyi elhelyezkedés – 

terepadottságoknak köszönhetően, a bánya területe a külterületen nagyon kicsit látszik. 
Figyelembe véve a bánya belterülettől való távolságát, a bánya a belterületről, sőt az onnan 
kivezető főútról is csak kis mértékben látszik, vagyis az ezen irányokból nyíló tájképi látványt 

nem befolyásolja. 
 
A közvetlen környezetre gyakorolt tájképi hatásának csökkentése érdekében a bányászati 

tevékenység ideje alatt megjelenő mobil építmények (konténerek), műszaki berendezések 
elhelyezése tájba illeszkedő módon történik majd, az alábbiak szerint: 

a) építmények:  

 iroda- és szociális (öltöző, zuhanyzó) mobilkonténerek (méreteik: 2,5 m x 6,5 m), 
valamint mobil kémiai WC-k (Toi Toi) kerülnek elhelyezésre.  

 színhasználat: a szükséges konténerek a tájba, terepbe illeszkedő zöld, illetve barna 

színekben kerülnek kiválasztásra. 
b) közműlétesítmények (pl. légvezeték) megjelenése nem várható: 
 villamosenergia ellátás nem épül ki a települési hálózatról, helyi ellátó vezeték kizárólag 

az irodai és szociális helyiségeket tartalmazó konténerek között, fa oszlopra helyezve 
kerül kialakításra (de e hálózat hossza nem haladja meg a 10 m-t). Az elhelyezésre kerülő 
konténerekben működő szociális helyiségek, öltözők belső világítását, illetve a 

klímaberendezés működéséhez szükséges áramtermelést aggregátorok végzik, 
 a területen a gépek diesel üzeműek, azaz villamosenergia ellátás a gépparkhoz nem 

szükséges, 

 az öltözőkhöz tartozó zuhanyzók vízellátása az öltözőkonténerekbe beépített víztárolókból 
és a szennyvízelvezetés zárt szennyvíztárolóba (8 m3) történik, 

 az ivóvíz ellátás palackozott vízzel történik, 
c) a területet feltáró út 

 a területet feltáró út nem szilárd burkolattal épül ki, a terepadottságok miatt a gerincen 
vezető meglévő út nyomvonala nem változik, így a feltáró út látványa nem jelenik meg új 
elemként a tájban. 

 
V.6.4. A bányászati tevékenység zavaró hatásai 

 

 a bánya létesítése átmenetileg kedvezőtlenül hat a táj esztétikai teljesítőképességére a 
következő hatások miatt: 
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o a domborzati viszonyok bányán belüli átalakulása 
o nyílt tájseb zavaró látványa 

o biológiailag inaktív felületek létesítése  
 
Hatásterület 

A tájképre gyakorolt hatást úgy határoztuk meg, hogy a bányagödör honnan és mennyire látható 

és ez mennyire zavaró hatású. A tervezett területen létrejövő bányagödör az országútról, lakott 
területről nem látható. 
 

A terhelés kiterjedése időben 

 
A rekultiváció után a terület természetközeli állapota visszaáll és a bányaművelés zavaró hatásai 

teljesen eltűnnek. 
 

V.7. Kulturális örökség 
  
Régészeti leletek esetleges előfordulásával nem számolunk. A bányaművelés során azonban 
amennyiben előfordul úgy annak mentéséről gondoskodunk. 

 

VI. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
 

VI.1. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak 
becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés 
következtében 

 
A bányászati tevékenység következtében a terület biológiai funkciói átmenetileg teljesen 
megszűnnek.  

A bányászati tevékenység közben a terület rekultivációjára folyamatosan sor kerül így a 
természetes állapot fokozatosan visszaáll.  
 

VI.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek, térképi lehatárolás 
 
A tervezett bányatelek környezetvédelmi térképén a hatásfolyamatok térbeni kiterjedését 
szemléltettük. (3. számú melléklet) 

 

VI.3. A területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai 
adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős 
környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 
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A környezeti 
elem 

A hatást 
kiváltó ok 

A kitettség 
időtartama 

A környezeti 
hatás 

Változás 
A hatás 
jellege 

Levegő 

Munkagépek 

üzemelése 
Tartós 

Légszennyező 

anyagok 
Időszakos terhelés Elviselhető 

Feldolgozó 
gépsor 

Tartós 
Légszennyező 

anyagok 
Időszakos terhelés Elviselhető 

Víz (felszíni 

és felszín 
alatti vizek) 

Letakarítás, 

termelés 
Átmeneti 

Lefolyási 
viszonyok 

változása, 
vízszennyezés 

A beszivárgás kis 

mértékben változik 
Elviselhető 

Munkagépek 

üzemzavar 
Átmeneti vízszennyezés 

Átmenetileg határérték 

közelében 
Elviselhető 

Hulladék 

Munkagépek 
üzemzavar 

Átmeneti 
Környezet 
szennyezés 

Időszakos terhelés Elviselhető 

Feldolgozás Átmeneti 
Környezet 

szennyezés 
Időszakos terhelés Elviselhető 

Föld (talaj, 
kőzet) 

Letakarítás 
Tájrendezés 
befejezéséig 

Termőréteg, 
megszűnése, 
mikroklíma 

változása 

Rekultivációt követően 
részben regenerálódik 

Elviselhető 

Kitermelés Tartós 

Ásványvagyon 
csökkenés, a 

leművelt terület 
növekedése 

Ásványvagyon készlet 

csökkenés 
Elviselhető 

Munkagépek 

üzemzavara 
Átmeneti talajszennyezés 

Átmenetileg határérték 

közelében 
Elviselhető 

Települési 

környezet 

 
 

Termelés, 

szállítás 

 
 

Időszakos 

Légszennyező 
anyag, zaj, rezgés 

Szálló porok, gázok 
hatása nem jelentős: zaj, 

szeizmikus hatás 

határérték alatti 

 
Elviselhető 

Szállítás Tartós 
Légszennyező 

anyag, zaj, rezgés 
Szálló porok, gázok 
hatása nem jelentős 

Elviselhető 

Élővilág 
Letakarítás 
termelés, 

szállítás 

Tartós 

Növényzet, 

művelési ág, 
életfeltételek, 
flóra, fauna, 

tájképi jelleg 
változása 

Ökoszisztéma 
ideiglenes változása, új 

életfeltételek 

kialakulása 

 
 

Elviselhető 
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VII. Hulladékgazdálkodási terv 
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodás átfogó 
szabályozását alapozza meg. 
 

VII.1. Veszélyes hulladék 
 
Az üzemszerű tevékenység során veszélyes hulladék nem képződik. Tekintettel arra, hogy a 
gépek karbantartási és az üzemanyag feltöltés tervezett rendszerének kialakítása során elsődleges 

szempont volt a veszélyhelyzetek minimálisra csökkentése, a dízel meghajtású gépeken a 
bányaudvaron belül olyan javítási munkát, amely a felszínt szennyezhetné, nem végeznek, a 
szállítást végző járműveket a bányaudvar területén tilos javítani, az alkalmazott berendezések 

javítását pedig egy erre szakosodott üzemi telephelyen végzik. 
Olaj vagy üzemanyag elfolyása-kiömlése esetén a talajra jutott szennyeződést azonnal 
itatóanyaggal felitatják, a szennyezett talajt felszedik és a szennyezett itatóanyagot, valamint 

talajt zárt acél-edényzetbe helyezik.  
A hulladékgazdálkodás tekintetében a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat a gyűjtés, 
ártalmatlanítás, nyilvántartás, bejelentési kötelezettség vonatkozásában szigorúan betartják. 

A havária esetekben keletkezett veszélyes hulladék elszállítását az arra feljogosított szervezettel 
szállíttathatja el az ártalmatlanító helyre a bányavállalkozó, eseti megbízás alapján, mivel a 
szerződéskötés alapfeltétele, hogy meg kellene tervezni a keletkezett veszélyes hulladék 

mennyiségeket fajtánként.  
 

VII.2. Kommunális hulladék 
 
A bánya területén a dolgozók étkezése és egyéb szociális tevékenysége során keletkezett hulladék 
erre a célra rendelt konténerben kerül gyűjtésre, melyet a helyi hulladékszállító társaság biztosít 

és rendszeresen elszállít. 
A bánya működése során a keletkező hulladékok gyűjtéséről folyamatosan kell gondoskodni, a 
bánya területéről a szomszédos területekre semmilyen talajidegen anyag nem kerülhet ki, a közeli 
mezőgazdasági területek zavartalan művelhetőségét a továbbiakban is biztosítani kell. 

 

VII.3. Szennyvízkezelés 
 

A bányatelek területét érintően felszín alatti közmű meglétéről, védelemmel fenntartott távlati 
nyomvonalról nincs ismeretünk. A bánya területén vízkiemelési lehetőség nincs. 
A munkavállalók tisztálkodási lehetőségét mobil fürdőkonténerrel oldják meg, amelybe a vizet 

tartályból biztosítják, valamint a keletkező szennyvizet is tartályba gyűjtik, ami a 
szennyvíztelepre kerül majd elszállításra. 
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A területen dolgozók részére a bánya területére zárt rendszerű kémiai űrszék kerül kihelyezésre, 
melynek igény szerinti (de legalább heti egyszeri) ürítéséről a szolgáltató gondoskodik. 

 

VII.4. Az üzemelés során keletkezett hulladékok felsorolása és a hulladékártalmatlanítást 
szolgáló műveletek 

 

Hulladékkategóriák Azonosító kódja és megnevezése 
Hulladékártalmatlanítást 

szolgáló műveletek 

Kiömlött, veszendőbe ment, 
vagy egyéb kárt szenvedett 
anyagok, beleértve a baleset 

következtében szennyeződött 
anyagokat, eszközöket stb. is 

 13 01 13* egyéb hidraulika olajok 

 13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és 
 kenőolajok 
 15 02 03 abszorbensek, szűrő-

 anyagok, törlőkendők, 
 védőruházat, amelyek 
 különböznek a 15 02 02-től 

 D15 Tárolás a D1-D14 

 műveletek vala-
 melyikének elvég-
 zése érdekében (a 
 képződés helyén 

 történő átmeneti 
 tárolás és gyűjtés 
 kivételével) 

A birtokosa számára tovább 
nem használható anyagok 

(mezőgazdasági, háztartási, 

irodai, kereskedelmi és bolti 
hulladékok stb.) 

 15 01 01 papír és karton csomagolási 
 hulladékok 
 20 03 99 közelebbről nem 

 meghatározott lakossági 
 hulladékok 

D15 Tárolás a D1-D14 
 műveletek vala-
 melyikének 

 elvégzése érdekében 
 (…) 

Talajtisztításból származó 
szennyezett anyagok 

 15 02 03 abszorbensek, szűrő-
 anyagok, törlőkendők, 

 védőruházat, amelyek 
 különböznek a 15 02 02-től 

 

D15 Tárolás a D1-D14 
 műveletek vala-

 melyikének 
 elvégzése érdekében 
 (…) 

 
Az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében a bányavállalkozó a bányaterületet 
lehatárolja, őrzéséről gondoskodik.  

Amennyiben mégis leraknak a bánya területére hulladékot, azt rövid időn belül felszedi és 
megfelelő hulladéklerakóba elszállítatja, megakadályozva ezzel a hulladék szétszóródását. Erre a 
2012. évi CLXXXV. törvény is kötelezi, mely kimondja, hogy az ismeretlen tulajdonosú 

hulladék felszámolásának kötelezettsége annak a területnek a tulajdonosát terheli, ahol a hulladék 
található. 
 

VII.5. Felszín alatti és felszíni vezetékek, tartályok, anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 
ismertetése 

 
A bányatelek területén felszíni vezetékek nem kerülnek elhelyezésre. Az üzemanyagot a bánya 
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területén nem tárolunk.  
 

VII.6. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok 
típusai és mennyisége 

 

 

EWC 
Azonosító  

A hulladék megnevezése 
Éves mennyisége 

(t). 

20 01 01 Papír, karton 0,1 

20 01 08 Biológiailag bomló étkezési hulladékok 0,1 

01 04 07* hulladékká vált, szennyezett talaj 0,3 

01 04 07* hulladékká vált, szennyezett föld, kő, kavics 0,3 

15 02 02* 
elhasznált szűrő- és itatómasszák, felitatóanyagok (pl. 

kovaföld, szűrőföld, homok, perlit, zeolit), egyéb 

szennyezett ásványi anyagok 

0,2 

15 02 02* szennyezett textilanyagok 0,2 

 

VII.7. A hulladék gyűjtése és tárolása 
 
A bánya területén keletkezett hulladékot fajtánként elkülönítve a célnak megfelelő 
tárolóedényekben gyűjtjük a következők szerint. A kommunális hulladékokat mint papír, karton, 

étkezési hulladékok a kommunális hulladékszállító cég által biztosított 1 m3 –es 
tárolókonténerben fogják tárolni. A szállító hetente egyszer a konténert üríti. A területen 
veszélyes hulladékot normál üzemmenet esetén nem tárolnak, hanem havária esetben a 

környezeti szennyezés megszüntetése után a keletkezett hulladék azonnal elszállításra kerül. A 
veszélyes hulladékok zárható acél edényzetbe kerülnek elhelyezésre. 
 

A szállítást esetenként a tárgyi veszélyes hulladékok szállítására engedéllyel rendelkező 
szolgáltatótól rendelik meg. A hulladékelszállításról pontos kimutatást kell vezetni az alábbiak 
szerint:  

 
A technológia/tevékenység során keletkezett hulladékok 
Megnevezése: 

Azonosító száma: 
Fontosabb jellemzői: 
Térfogatsúly: 

Megjelenési forma: 
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Dátum Keletkezett  
mennyiség, 

(kg) 

Átadott mennyiség 
(kg) 

Szállítójegy 
száma 

Megjegyzés Aláírás 

      

      

 

VII.8. A bányászati hulladékok kezelése 
 
Figyelembe véve termelési tervet bányászati hulladék képződéssel nem számolunk. 
 

VIII. Tájrendezés 
 
A tájrendezési cél a bányászat befejezése után visszamaradt terület erdő és mezőgazdasági 

művelési ág visszaalítása. 
A tájrendezés ütemezését a bánya műszaki üzemi terve fogja tartalmazni. 
 

IX. Monitoring rendszer 
 
Monitorozó rendszer kialakítása nem szükséges. 

 

X. Összefoglalás 
 

X.1. A bányavállalkozó 
 
Neve: Zalakerámia Zrt. 
Székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44. 

Képviseli: Dr. Jaramani Rafik vezérigazgató 
 

X.2. Termelésre tervezett mennyiség 
 
A kitermelésre, feldolgozásra és elszállításra tervezett haszonanyag mennyiség:  
 

100 000 m3 /év 
 

X.3. A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 
 
A bányaművelés megkezdésének várható időpontja 2021 második negyedév.  
Figyelembe véve a tervezett bányatelek ásványvagyonát, a tervezett maximális kitermelési 

mennyiséget és a piacot, mint kockázati tényezőt (kiszámíthatatlan változó) a tevékenység 
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időtartamát 20 évre tervezik.  
 

X.4. A tevékenység helye és területigénye 
 
A bányatelek tervezett területe közigazgatásilag Pest megyében Romhány község külterületén 
fekszik. A terület Romhány belterületének határától Ny-ra 1300 m-re fekszik. 

A terület megközelíthető a 0127 és a 0175  hrsz-ú úton.  
 
 

A bányatelek fedőlapja:   206.25 mBf 
A bányatelek alaplapja:   170,00 mBf 
Területe:     24 ha 8940.3 m2 

 

X.5. Alkalmazott technológia 
 

A művelési rendszer : sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelési rendszer, 
szárazon történő kotrás alkalmazásával. 

Fejtési mód :  mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval gumikerekes 

homlokrakodógéppel történő jövesztés. 

 
X.6. Hatásterületek meghatározása 
 

Környezeti elem  A hatás jellege Hatásterület térben 

Talaj  Elviselhető A bányatelek határain belül 

Víz  Semleges A bányatelek határain belül 

Levegő 
Levegőszennyezés (PM10) Elviselhető 29 m 

Por Elviselhető 51  m 

Zaj Üzemi Elviselhető 358 m 

 Szállítás Semleges - 

Rezgés Szeizmikus hatástávolság Elviselhető - 

Élővilág  Elviselhető A bányatelek határain belül 

Emberi környezet  Semleges 
Lakott területen belül nem 

érzékelhető 

Kulturális örökség  Semleges A bányatelek határain belül 

 

X.7. Rekultiváció 
 
A bányászati területek rendezését a termelési ütemnek megfelelően a műveléssel párhuzamosan 

végzik.  
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A bányászat befejezése után tájrendezés célja erdő, mezőgazdasági művelési ág kialakítása.  
A rendezett területek takarásához a külön deponált humuszos talajt használják fel.  

A tájrendezés ütemeit a kitermelési műszaki üzemi tervben előirányozzák. 
 
A fenti megállapítások alapján az alábbi következtetések vonhatók le a bánya üzemeltetésével 
kapcsolatban: 

 
o A bányászati tevékenység pótolhatatlan, pénzzel meg nem váltható természeti vagy 

mesterséges értékeket nem szüntet meg. 

o A bányászati tevékenység a környezeti rendszerekre, elemekre vonatkozóan nagy 
kockázattal nem jár. 

o Az emberek életkörülményeiben nem kívánatos változás nem következik be. 

o A terület rekultivációja már az első termelési évben elkezdődik és a kitermelés befejezése 
után max. 1 éven belül befejeződik. 

 

XI. Záradék 
 
A tervben foglalt célkitűzéseket és teendőket ötévente felülvizsgálják. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HADNAGY
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.11.23. 08.59.35


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HADNAGY ZOLTÁN
Születési hely: ZALAEGERSZEG
Születési dátum: 1973.06.23.
Anyja neve: BALOGH MARIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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