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megismételt környezeti hatásvizsgálati eljárása

HATÁROZAT
CALAMITES Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó Kft. (7355 Nagymányok, Darabosház utca 3.: a
továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére tárgyi ügyben folyó környezeti hatásvizsgálati eljárásban a
környezetvédelmi engedély iránti kérelmet a területi környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi
Természetvédelmi Hatóság) – táj- és természetvédelmi szempontokra tekintettel –

és

elutasítja.
I.
A szakhatóság állásfoglalása
1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2360-15/2022. ált. számú vízügyi és
vízvédelmi szakhatósági állásfoglalása:
„A Máza-dél, Váralja-dél mélyművelésű bányaüzem környezeti hatásvizsgálati dokumentációjának elfogadásához és a környezetvédelmi engedély kiadásához a következők szerint hozzájárulunk:
Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációnak tartalmaznia kell:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

A két telephelyre hullott csapadékvíz elvezetésének módját.
Az inert meddőhányó kialakítását és a meddőhányó alól elfolyó vizek elvezetésének módját, a
befogadó víztestre gyakorolt hatását.
A tevékenység során, milyen a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú mellékletében szereplő veszélyes, szennyező anyagokat fognak használni, illetve azok tárolásának módját.
A nem inert meddő, mint szennyezőanyag elhelyezés vonatkozásában a Favir. 4. számú mellékletének követelményeinek megfelelően elvégzett elővizsgálatot. Különös tekintettel ki kell térni a
felszín alatti vizek szennyeződésének megakadályozására kialakítandó műszaki védelemre, az
elfolyó szennyezett csapadékvíz ártalommentes elvezetésének, kezelésének módjára.
A telephelyeken keletkezett kommunális szennyvizek gyűjtésének, kezelésének módját és a tisztított szennyvízkibocsátást.
A bányajáratokba bejutó felszín alatti vizek gyűjtésének, kiemelésének, elvezetésének módját.
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7.

8.
9.

A Favir. 13. számú melléklete szerint elkészített alapállapot-jelentést különös tekintettel annak
2.1. pontjára.
a) A vízföldtani viszonyok feltárása érdekében friss adatokat szolgáltató fúrásokat kell mélyíteni. A fúrásokat olyan hálóban kell elhelyezni, amely biztosítja a tervezett tevékenységgel
érintett terület különböző korú és kifejlődésű vízadó képződmények hidrogeológiai viszonyának, hidraulikai állapotának bemutatását.
b) Az új furatokban végzett vizsgálatokból származó adatokkal pontosítani kell a korábban fel állított vízföldtani modellt.
c) A pontosított vízföldtani modell alapján be kell mutatni a bányászati tevékenység miatt a ré teg-, hasadék- és sekély porózus víztestek várható mennyiségi változását, ennek hatását
hatásterületen lévő réteg-, hasadékvizes kutakra, forrásokra, talajvizes kutakra.
d) A pontosított vízföldtani modell segítségével különösen vizsgálni szükséges azt, hogy a bá nyászati vízkivétel milyen hatást gyakorolhat a környező vízműkutak termelésére és a tér ségben kijelölt vízbázisra.
e) A vízadókból vett vízmintákon általános vízkémiai vizsgálatokat kell végezni a víztestek mi nőségi állapotának bemutatására.
A bányászat miatt a terepen kialakuló morfológiai változások felszíni vízgyűjtőkre, vízfolyásokra
gyakorolt hatásának mérséklésére tervezett beavatkozásokat.
A bányászat felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi változására gyakorolt hatásának nyomon
követésére kialakítandó nyolc figyelő kútból kialakítandó monitoring rendszert, a helyszíni mérések, a mintavételezések gyakoriságát és a vizsgálandó komponensek körét.”

2.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/5828-2/2021. ált. számú szakhatósági
állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével
kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.

3.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/1618-2/2021. ált. számú szakhatósági
állásfoglalásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével
kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulását megadta.
II.
Egyéb rendelkezések

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat közlésétől
számított 30 napon belül – jogsérelemre hivatkozással – annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a
Pécsi Törvényszéktől (7623 Pécs, Rákóczi út 34.).
A keresetlevelet a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként
postára adni. A belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet és a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus
kapcsolattartásra köteles. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, illetve az azt önként választók
a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül nyújthatják
be. Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet a polgári perben és a
közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet (a
továbbiakban: IM rendelet) 19. mellékletében meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (további
tájékoztatás:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok)
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A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a
felperes a keresetlevélben kérheti. Az erre irányuló kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem formájában a halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem
szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított tizenöt
napon belül dönt, hiánypótlásnak nincs helye.
A szakhatóságok állásfoglalásai ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a jelen döntés elleni
közigazgatási perben támadhatók meg.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság nem rendelkezett.

INDOKOLÁS
Tárgyi tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 5. a)
pontjában, valamint a 2. számú melléklet 13.1. pontjában („Szénbányászat 100 ezer t/év szén
bányászatától”) egyaránt szerepel, azaz a tevékenység jogszabály erejénél fogva kötelezően környezeti
hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.
A Környezethasználó 2010. június 25. napján előzetes konzultációs kérelmet nyújtott be, amely
eredményeként a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 652745/2010. iktatószámon véleményt adott a R. 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti
hatástanulmány és a R. 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati
engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről.
Ezt követően a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság jogelődje a Környezethasználó 2013.
október 17. napján benyújtott kérelmére környezetvédelmi hatósági eljárást folytatott, mely eljárást
lezáró, 80-12/2021. ügyiratszámú határozattal (a továbbiakban: Határozat) szemben a
Környezethasználó 2021. június 10. napján felügyeleti eljárás lefolytatását kezdeményezte.
Az Agrárminisztérium a felügyeleti eljárást lezáró, KmF/124-27/2021. iktatószámú döntésével (a
továbbiakban: Döntés) a Határozatot megsemmisítette és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóságot új eljárás lefolytatására utasította.
A fentiek miatt Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnál a tárgyi eljárás lefolytatása céljából a
Környezethasználó kérelmére, a Bariczáné Szabó Szilvia okl. geológusmérnök és Németh László okl.
bányamérnök által 2008. március – 2013. október időszakban elkészített, „Környezeti hatásvizsgálati
dokumentáció Máza-dél, Váralja – dél mélyművelésű szénbánya” című dokumentáció és annak
kiegészítései (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján megismételt, környezetvédelmi hatósági eljárás
indult.
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A Környezethasználó a Dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek
megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.
Tárgyi eljárását a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezésinek megfelelően folytatta le,
tekintettel az Ákr. 143. § (1) bekezdésére. Tárgyi eljárás során – figyelemmel a Döntésre, valamint arra,
hogy a tevékenység Tolna megyét is érinti – a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság Tolna
megye illetékességi területét érintően az Ákr. 16. § (5) bekezdése alapján jár el.
Mivel a Környezethasználó nem kérte összevont eljárás lefolytatását, a R. 1. § (4) bekezdése alapján
megállapítható, hogy tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi és egységes környezethasználati
engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárást megelőzi.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította a Dokumentációban foglaltak alapján,
hogy a tárgyi beruházásnak országhatáron átterjedő hatásai nem valószínűsíthetők, így tárgyi eljárás
keretében nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem került lefolytatásra.
A Környezethasználó – az eljárás megindulásakor hatályos – környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM
rendelet 1. számú mellékletének II. fejezete 2. pontja szerinti 1.350.000 forint igazgatási szolgáltatási
díjat – a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívására – megfizette.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 8. § (1) bekezdése értelmében a hivatalában és
a honlapján 2021. december 8. napján közzétette az eljárás megindulásáról szóló közleményt, továbbá
a R. 8. § (2) bekezdése alapján megküldte a kérelmet, a Dokumentáció elektronikus példányát, valamint
a közleményt az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Máza település, mint a
tervezett tevékenység helye szerinti település, valamint Kárász, Magyaregregy, mint a tervezett
tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában), a Bonyhádi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjének (Váralja település, mint a tervezett tevékenység helye szerinti település
vonatkozásában), a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Mecseknádasd,
Óbánya település, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában), a
Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (Szászvár, Vékény település, mint a tervezett
tevékenységgel feltételezetten érintett település vonatkozásában), Hidasi Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjének (Hidas település, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település
vonatkozásában), valamint a Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
(Nagymányok település, mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település
vonatkozásában; a továbbiakban együttesen: Jegyzők).
A Jegyzők a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi
hirdetőtáblákon közzétették a kérelembe és Dokumentációba való betekintés lehetőségének
feltüntetésével.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi eljárás során - figyelemmel az Ákr. 55. § (1)
bekezdésére és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő Korm. rend.) 1. melléklet
9. pontja szerinti táblázatára - vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi és
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vízvédelmi hatóságot, továbbá katasztrófavédelmi hatáskörben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi, Baranya és Tolna megyei szervét szakhatóságként megkereste.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2360-15/2022. ált. számon a vízügyi és
vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását megadta és azt az alábbiak szerint indokolta:
„Az Osztály a 80-12/2021. számú határozatában a Környezethasználó Máza-dél, Váralja-dél mélyműve lésű bányaüzemre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati kérelmét táj- és természetvédelmi, valamint az
Igazgatóság 35200/518-7/2019. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása alapján vízügyi és vízvédelmi szempontokra tekintettel elutasította.
Az Igazgatóság döntésében nem járult hozzá a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elfogadásához
és a környezetvédelmi engedély kiadásához.
A Környezethasználót képviselő Biczi és Turi Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1.) az
Osztály határozatának bírósági felülvizsgálatára vonatkozóan a Pécsi Törvényszék előtt keresetet terjesztett elő, az Agrárminisztériumnál az üggyel kapcsolatban felügyeleti eljárást indított. Az Agrárminisz térium megkeresése alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM
OKF) előtt a tárgyi ügyben felügyeleti eljárás indult. A lefolytatott eljárás alatt a BM OKF a 35000/65007/2021. ált. számú végzésével megsemmisítette az Igazgatóság 35200/518- 7/2019. ált. számon kiadott
szakhatósági állásfoglalását. A felügyeleti eljárás során az Agrárminisztérium KmF/124-27/2021. számú
végzésében az Osztály elsőfokú határozatát megsemmisítette és az Osztályt új eljárás lefolytatására
utasította.
Az Osztály a megismételt eljárásban 80-70/2021. számú hivatalos iratában megkereste az Igazgatósá got szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.
A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Bariczáné Szabó Szilvia (2890 Tata, Agostyán u.
92.) és Németh László (2800 Tatabánya, Vadász u. 87. 4/1.) által 2008. március – 2013 decemberében
készített környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és kiegészítéseinek, továbbá a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (továbbiakban: Zöld Forrás), valamint a Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egye sület korábbi eljárásban tett észrevételeinek elektronikus elérési útvonalát.
Ezen kívül az Igazgatóság rendelkezésére állt a DEPCOM Bt. (7635 Pécs, Gólya d. 51.; a továbbiakban:
Tervező) által 2019. januárjában elkészített „A Máza-Dél, Váralja-Dél kőszénbánya környezetvédelmi engedélyezése, hiánypótlás a 35200/139-2/2017. sz. végzésben előírtak teljesítésére” című dokumentáció ja.
A lefolytatott eljárás során az Igazgatóság a 35200/2096-11/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalá sában kikötésekkel hozzájárult a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elfogadásához és a környezetvédelmi engedély kiadásához. Az Osztály a 159-50/2022. számú határozatában táj- és természetvédelmi
szempontokra tekintettel a Környezethasználó kérelmet elutasította. A Zöld Forrás kezdeményezésére a
BM OKF felügyeleti eljárást indított. A felügyeleti eljárás alatt a BM OKF 35000/2569-5/2022. ált. számú
végzésével - a tényállás nem megfelelő tisztázása miatt - megsemmisítette az Igazgatóság 35200/209611/2021. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását.
Az Osztály az előbb említettekre tekintettel a 159-73/2022. számú határozatával visszavonta a 15950/2022 iktatószámú határozatát és 159-75/2022. számú megkeresésében új szakhatósági állásfoglalás
kiadását kérte az Igazgatóságtól.
Az Igazgatóság az Osztály 159-75/2022. számú megkeresésében, továbbá a BM OKF 35000/65007/2021. ált. számú és a 35000/2569-5/2022. ált. számú végzésében leírtakra, előírtakra tekintettel folytatta le eljárását.
Az előbb említettekre figyelemmel az Igazgatóság egyeztető tárgyalást tartott a Környezethasználó és a
Zöld Forrás részvételével. A Környezethasználó vállalta, a hidrogeológiai modell újra futtatását a Zöld
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Forrás javaslatainak megfelelően. Benyújtásra került a Tervező által készített „A MÁZA-DÉL KUTATÁSI
TERÜLET SZIVÁRGÁSHIDRAULIKAI MODELLEZÉSE A ZÖLD FORRÁS EGYESÜLET ÁLTAL KÉRT
INPUT SZIVÁRGÁSI TÉNYEZŐKKEL” című dokumentáció. Az Igazgatóság az eredmények részletesebb kifejtése érdekében 35200/2360-2/2022. ált számon tényállás tisztázásra tett felhívást, mely felhí vásnak eleget téve a Tervező kiegészítette a korábbi beadványt.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és az 5. melléklet II. táblázat 3.
pontja alapján az egységes környezethasználati hatósági eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező
csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére védőidomára, a felszíni és fel szín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására,
a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
Az Igazgatóság a rendelkezésre álló iratok és az eljárás során benyújtott dokumentációk alapján az alábbiakat állapította meg.
A Környezethasználó Máza és Váralja külterületén mélyműveléses szénbányászatot tervez.
A bányatelek területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a Favir. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági
határozatban előírt követelményeit nem sértik.
A tevékenység az árvíz és jég levonulására nem gyakorol hatást, illetve ezek a bányatelek vonatkozásá ban nem értelmezhetők.
A tervezett bányatelek területe 1120,5311 ha, alapjának magassága -800,00 mBf, fedőlapjának magas sága +490,00 mBf. A bányában 5 szinten folyna termelés. A művelhető telepek száma 20 db, amelyek 7
db szerkezeti blokkban találhatóak. A tervezett termelés 2 400 000 t/év, működés ideje 110 év.
A szénbányászat minimális külszíni igénybevétellel járna, két felszíni telephely létesítése tervezett az 1.
központi telephely a mázai vasútállomás és a kutatási terület északi határa között. A 2. telephely a behú zó aknához tartozó aknaudvar.
A tervezett bányabeli főfeltáró létesítmények: lejtős szállító akna, lejtős főkihúzó légakna, behúzó akna,
főkeresztvágatok.
A Tervező bemutatta a tevékenység során, illetve azt követően a felszín alatti vizekre prognosztizálható
szennyező anyagok megjelenését. Elsődlegesen a mélybányászat során használt kotró-és rakodó gépek, marófejes bányagépek, bányafúró gépek, egyéb, a vágatbiztosításhoz használt hidraulikus beren dezések okozta szénhidrogén szennyezések jöhetnek számításba. Ezen kívül a bányaudvaron dolgozó
vagy parkoló gépek karbantartásakor, töltésekor elcsöpögéssel szénhidrogén származék kerülhetnek a
talajra.
A bányaudvaron üzemanyagot, kenőanyag csak zárt, fedett, kármentővel ellátott raktárakban fognak tá rolni.
Az egyes aknák és bányavágatok víztelenítésére csőhálózatokat, vízgyűjtő zsompokat, átemelő- és nyo mó szivattyúkat terveznek telepíteni. A vágatok készítése során a fakadó- és a technológiai vizeket a fő vízmentesítő-telep gyűjtő zsompjába gyűjtik össze.
A telephelyeken keletkező kommunális szennyvizet csatornahálózaton keresztül üzemi szennyvíztisztítóba vezetik. Ide szállítják be a bányában elhelyezett mobil wc-kben gyűjtött szennyvizet is. A szennyvíz Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
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tisztító kapacitása 5-800 m 3/nap lesz. A tisztított szennyvíz befogadója elvezető árkon keresztül a Völgységi-patak.
A csapadékvíz a burkolatokról a csapadékvíz elvezető csatornákba folyik, melyekre olaj- és homokfogó
medencék lesznek telepítve, majd gyűjtőárkon keresztül jut a befogadóba.
A lejtakna és a légakna mélyítése során a neogén összlet (üledékes eredetű) harántolása során inert bányászati hulladék fog keletkezni.
Ebből a meddőből kioldódás nem történik, azonban erózióveszélyes. A deponálás során a munkagépek
mozgásával, továbbá a belső, önsúlytól való tömörödés, a csapadékvíz elvezetése megakadályozza,
hogy átfolyó víz áztassa át a meddőt, így abból még a potenciális kalcium-hidrogénkarbonát kioldódás
sem áll elő, tehát az inert meddőnek csurgalékvizével mint szennyezővel számolni nem kell. A lefolyóvizet övárokkal fogják fel és zsompba vezetik majd a bányaüzemen belül használják fel.
Az inert meddőt több módon hasznosítaná a Környezethasználó, útépítési földművekhez, feltöltési
anyagként; a nem inert meddő réteges takarására; a bánya felhagyása során a főfeltáró bányatérségek
tömedékelő anyagaként is. A bánya területéről származó teljes meddő mennyiség a bánya felhagyásakor legkésőbb felhasználásra kerül, tehát a végállapot után inert meddő várhatóan nem marad deponálva a felhagyott bányaterületen.
A nem inert bányameddő a kőszénösszlet és a belső meddő közbetelepüléseiből származik, amelyek
a homokkő kivételével feltehetően magas szervesanyag tartalmúak, piritet is tartalmazhatnak, mely a
meddőhányóban először lassú égést, majd gyors égéssel járó öngyulladásos folyamatot válthat ki.
Ennek következtében a meddőhányókon átszivárgó csapadékvíz szennyezetté válhat, melyben a szulfát,
nitrit, nitrát, klorid és vas koncentráció nőhet meg jelentősen. Ennek okán a nem inert meddőkben a csapadékvíz átszivárgását műszaki gátakkal tervezik megakadályozni. A műszaki kialakítás során a meddő hányó alapsíkját egy vagy több vízszintes részletben alakítják ki, az alapkőzetre tiszta, kemény kőzetda raboktól mentes homok kerül, melyet tömörítenek, majd dm-es nagyságrendű, jól tömöríthető agyagos
réteget helyeznek el, és erre kerül legfeljebb 3 m vastagságban a nem inert meddő. A meddő elegyenge tett felszínére a fekvőhöz hasonló agyagos záróréteg kerül. A meddőt agyagos terítéssel burkolják, a
meddő lábát pedig övárokkal vonják körbe. A kialakított zsompba vezetik a csurgalékvizet amit technoló giai folyamatokhoz használnak fel.
A bányászat miatti 15 süllyedési horpa kialakulása várható a felszínen, melyek később süllyedési teknőkké formálódnak. Ez a Váraljai-árok vízgyűjtőjének megnövelését és két jelentős lefolyástalan terület kialakulását fogja okozni. A Tervező gátak zsilipek kiépítését tartja szükségesnek a bányaművelés előtti
vízfolyás-sűrűség visszaállítására.
A Tervező a felszín alatti vizekre gyakorolt hatások nyomon követésére javaslatot tett 8 db megfigyelőkút
(2 db figyelőkút és 3 db figyelőkút pár) létesítésére, melyeket a bányászati tevékenység folytatása során
terveznek kialakítani.
A dokumentációban részletesen be lett mutatva az érintett terület bonyolult földtani felépítése – elsősorban a Geológiai és a Kutatási zárójelentések alapján. A Geológiai zárójelentés egyik fontos eredménye,
hogy pontosan feltérképezte azokat a geológiai képződményeket, amelyek a bányaművelés szempontjából objektív határoknak vagy korlátoknak tekintendők.
A feltárt rétegsorok alapján az állapítható meg, hogy a miocén előtti karsztosodás nem érintette a karbo nátos mélyfeküt, ezért a karsztosodással gyakorlatilag nem kell számolni, amely a vízbetörés veszélyét
minimalizálja és elsősorban a zúzott övezetekben összegyűlő hasadékvizekre korlátozza.
Máza-dél Váralja-dél kutatási terület földtani ismeretei 1953 és 1985 között lemélyített 62 kőszénfeltáró
fúrásokból származnak, melyekből 31 db esik a Környezethasználó által megszerzett kutatási területre.
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A Tervező ezen fúrások adatait felhasználva végezte el a vízföldtani modellezést. A Tervező az egyes
földtani rétegek szivárgási tényezőit meghatározta, hangsúlyozva, hogy a számított értékek igen pontat lanok és csak becslésre használhatóak.
Ennek oka, hogy a kutatófúrások közül egyetlen egy sem mélyült vízkutatási-vízfeltárási céllal, s így
egyik sem szolgáltatott minden tekintetben hiteles és teljes értékű adatokat. A kőszénkutató fúrásoknál a
cél elérését a víz megjelenése jelentős mértékben hátráltatta, emiatt a vizet a lehető legnagyobb fajsúlyú
és viszkozitású iszappal igyekeztek visszaszorítani. Az esetenként végzett vízmérések időtartamát korlátozták, így az egyes fúrások révén nyert vízadatok viszonylag pontatlanok.
A Tervező az egyes modell rétegek szivárgási tényezőinek meghatározása során a korábbi mecseki
szén- és uránbányászat során szerzett tapasztalati és kutatási adatokra, valamint hidrogeológiai szakiro dalomra támaszkodott. [Freeze and Cherry (1979) - Chapter 2 Physical Properties and Principles, Dr. Juhász József (2002) – Hidrogeológia, Földtani közlöny 142/4 2012 – KONRÁD et al – A dinnyeberki urán ércesedés földtana, kísérleti perkolációja és rekultivációja, Mecsekérc Rt. – Az Uránbányászati bányatér ségek szivárgáshidraulikai modellezése (2017)]
A vízkivétel hatására kialakuló szekunder és a bányabezárást követő tercier állapotok szimulálása nem
pontos a fent hivatkozott okok, azaz a hidraulikai adatok bizonytalansága révén.
A települési vízbeszerzés Máza, Szászvár, Váralja, Kismányok és Nagymányok területén is mélyfúrású
kutakból történik. A Nagymányok, Kismányok, Váralja községek közüzemi vízellátását biztosító kutak vé dett vízbázisa a 35200/271-4/2017. ált. iktató- és B.XXV/82-VII. vízikönyvi számú határozattal kijelölésre
került. A vízföldtani modellezés pontatlan eredménye szerint a szekunder állapotban környező vízműku tak és a kijelölt vízbázis éppen nem érintettek a bányászat okozta vízelvonással.
A vízföldtani modellszámítás alapján, a területen található Rákosi-forrás, Múzeum-rakpart forrás, a Boros
kút kifolyó hozama csökkenhet, illetve akár meg is szűnhet. A tercier állapot során a források visszaállnak, illetve más helyeken jelenhetnek meg.
A Zöld Forrás az eljárás során több alkalommal észrevételeket tett. Vízügyi, vízvédelmi szempontból ki fogásolta a hidrogeológiai modell során alkalmazott szivárgási tényezőket. Az általa közölt irodalmi ada tok alapján (Dr. Papp Zoltán – A talaj és védelme, Lauer János, Dr. Halász László és Dr. Vincze Árpád –
Szénhidrogének migrációja talajokban) a miocén korú képződmények szivárgási tényezői nagyságrendekkel nagyobbak így a bányászat során létrejövő depresszió is kiterjedtebb lesz.
A Tervező lefuttatta a hidrogeológiai modellt a Zöld Forrás által javasolt szivárgási tényezőkkel. A Terve ző szerint a szekunder állapotban a bányákból származó depresszió kvázi eltűnik a szivárgási tényezők
három nagyságrendnyi módosításának köszönhetően. A módosított szivárgási tényezőjű modell így nem
alkalmas arra, hogy a bányászatból eredő hidrogeológiai hatásokat bemutassa.
A Tervező a modellezés során referenciaként a Nagymányok K-2 és K-9 kataszteri számú kutak és 5 ku tatófúrás mért vízszint adatait használta. A Tervező saját adatainak helytállóságát a primer állapotban a
modellben számolt és a mért vízszintek közötti 2,5 méteres átlagos eltéréssel igazolja.
Ezzel szemben a Zöld Forrás adataival futtatott modell 4 – 53 méter közötti eltéréseket ad a referencia
vízszintekhez képest.
A Tervező megállapítása szerint a Zöld Forrás irodalmi adatai a negyedidőszaki (0-2,5 Millió év) talajokkal foglalkoznak ezért használatuk nem alkalmas a miocén korú (5-23 Millió év) kőzetképződésen átesett
konglomerátumokra, homokkövekre, riolittufákra és márgákra.
A Zöld Forrás legutolsó beadványában továbbra is fenntartja véleményét, hogy a Tervező valótlan szivárgási tényezőket használt a modellezés során és még ezek mellett is az egyes kőzettestek réteg, re pedés és karsztvíz szintjeiben olyan süllyedés fog bekövetkezni ami miatt a felszín alatti vizek mennyiségi védelmének követelményei nem teljesülnek, ami az általa valósnak elismert adatok esetén még foko zottabban érvényesül.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

9
A BM OKF 35000/6500-7/2021. ált. számú döntése értelmében a Környezethasználó az eljárás jelen
szakaszában nem kötelezhető vízföldtani kutató fúrások mélyítésére így mért adatokra támaszkodó hid raulikai modell sem készíthető. A Tervező által irodalmi és tapasztalati adatokra alapozott modellje került
elfogadásra annak a bányászati tevékenységet megelőzően történő mérésekkel való pontosításának előírásával.
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet) 2. számú melléklet 13.1.
pontja alapján a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles és egységes környezethaszná lati engedély birtokában kezdhető meg. Előírásaimat az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentáció tartalmi követelményeit szabályzó 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete,
a Favir. 8. §. és 13. § alapján tettem.
A Favir. 15. § (8) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek
esetén a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni a 13. számú mellék letben meghatározott tartalommal. A felszín alatti vizek, a földtani közeg állapotának bemutatása vizsgálatok alapján történik. Mivel a bemutatott hidrogeológiai modell a korábban bemutatottak alapján pontat lan, ezért szükséges kifejezetten vízkutatási-vízfeltárási céllal fúrásokat mélyíteni. A rétegek szivárgási
tényezőinek próbaszivattyúzással történő meghatározásával pontosítani kell a vízföldtani modellt. A furatok alkalmasak lehetnek a Tervező által is javasolt monitoring rendszer kiépítésére.
A nem inert meddő elhelyezése - a Favir. 13. § (1) bekezdésének a) pontjára figyelemmel - engedélykö teles tevékenységnek minősül, mely a Favir. 10. § (1) bekezdése alapján csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható. A Favir. 13. § (5) bekezdése alapján az engedélyköteles tevékenység folytatójának elővizsgálatot kell végeznie a Favir. 4. számú melléklete tartalmi
követelményeinek megfelelően.
A rendelkezésre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítást nyert, hogy az
Igazgatóság a BM OKF a 35000/6500-7/2021. ált. számú és a 35000/2569-5/2022. ált. számú végzésében, továbbá az Osztály 159-75/2022. számú megkeresésében leírtakra, előírtakra tekintettel folytatta le
eljárását.
Az előbbieket, továbbá a Favir. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.
Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékessé gét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja
meg.”
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/5828-2/2021. ált. számon a rendelkező
rész szerint megadta az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség
szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalását, mely döntését
az alábbiak szerint indokolta:
„A Baranya Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság tárgyi eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
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A megkereső hatóság által küldött iratok alapján, a Környezethasználó környezeti hatásvizsgálatához,
környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárultam.
A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy
- a bányaterület közvetlen környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes üzem nem
működik.
- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló
61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási
tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. A Jogszabály Máza települést a
helyi vízkár, rendkívüli időjárás, a földtani veszélyforrásokra, valamint a közlekedési útvonalak jelentős forgalmára tekintettel összességében a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.
A Bányaterületen a csapadék vizek lefolyásának és gyűlésének kialakulási lehetőségét-, és annak az al vizi szakaszon megjelenő káros hatásainak megakadályozását vizsgálni szükséges.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.
Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja,
illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,
valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/1618-2/2021. ált. számon a rendelkező rész
szerint megadta az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével
kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontú szakhatósági állásfoglalását, mely döntését az alábbiak
szerint indokolta:
„A CALAMITES Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó Kft. (7355 Nagymányok, Darabosház u. 3.; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedé lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú
mellékletének 5. a) pontjában foglalt tevékenységre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati közigazgatási
hatósági eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, mint engedélyező hatóság 2021. december 9-én
megkereste a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot mint első fokú katasztrófavédelmi szak hatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pontja értelmében az Ügyfél környezeti hatásvizsgálati engedélyének megadásához hozzájárultam.
A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy a tevékenység végzése helyének
közvetlen környezetében alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem műkö dik, így az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek nek való kitettségből eredő várható hatások vizsgálata nem indokolt, illetve a környezeti hatástanulmány
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabá lyairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben
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meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit
megfelelően tartalmazza.
Döntésemet a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 8069/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (a
továbbiakban: Igazgatóság). A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a megkeresés szerint
az Igazgatóságtól kérte, hogy nyilatkozzon arról, hogy a korábban a tárgyi ügyben DDNPI/655-2/2019.,
valamint a DDNPI/206-1/2021. számon megadott nyilatkozatait fenntartja-e.
Az Igazgatóság a DDNPI/206-9/2021. ügyiratszámú nyilatkozatában a DDNPI/655-2/2019., valamint a
DDNPI/206-1/2021. számon megadott nyilatkozatait fenntartotta, melyben az alábbi észrevételeket tette:
„A tervezett mélyművelésű bánya bányatelke a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű
védett természeti területét, valamint az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába tartozó különleges
madárvédelmi (HUDD10007) és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket (HUDD20030),
valamint a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületét és pufferterületét érintené.
A tájvédelmi körzet területén számos vízfolyás, valamint ex lege forrás található. A területre
legnagyobbrészt az erdőborítottság jellemző, mely erdőállományok döntően természetszerű képet
mutatnak.
A tájvédelmi körzet területe védett és fokozottan védett növény- és állatfajok egyedeinek élő- és
táplálkozóhelye.
A tervezett mélyművelésű bánya hosszú távú hatásai közé tartozna a felszín morfológiai viszonyainak
megváltozása, kisebb-nagyobb – akár 30-40 m - süllyedése az alábányászott területeken, mely a
tájvédelmi körzet területén a vízháztartási viszonyok megváltozását okozhatja. Ez a területen található
források elapadását, a vízfolyások vízhozamainak megváltozását, illetve a felszínsüllyedéses területeken
(pl.: Váraljai-árok) lefolyástalan területek kialakulását okozhatja az aláfejtéssel érintett terület egy részén.
A vízháztartási viszonyok megváltozásában továbbá szerepet játszhat a tervezett mélyművelésű bánya
művelése során történő vízkiemelés is. A vízháztartási viszonyok megváltozása hatással lehet a KeletMecsek Tájvédelmi Körzet, valamint a Natura 2000 területek flóra- és faunadiverzitására, különös
tekintettel a vizes élőhelyek élővilágára, valamint a védett területeken található őshonos
erdőállományokra (szurdok erdők, törmeléklejtő erdők, cseres-kocsánytalan tölgyesek, gyertyánoskocsánytalan tölgyesek, mészkerülő tölgyesek, bükkösök, mészkerülő bükkösök) vonatkozóan.
A lefejtett területek felszínen megjelenő mozgásformái (süllyedési horpa, suvadások, csúszások
kialakulása) következményeként az erdőállomány károsodhat. A nagyobb felszínsüllyedéses helyeken a
fák gyökérszakadása ill. kidőlése is megtörténhet.
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A mélybányászat hatására a területen végbemenő mindezen változások nem összeegyeztethetőek az
országos védelem alatt álló Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet ill. az Európai Közösség Natura 2000
hálózatába tartozó területek rendeltetésével.”
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján figyelemmel a R. 1. § (6b) bekezdésére – a 80-68/2021. ügyiratszámú végzésében megkereste a
Jegyzőket, hogy jelen eljárás során nyilatkozzanak arról, hogy a korábban – a tárgyi ügyben, a helyi
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a
településrendezési tervvel való összhang tekintetében – adott nyilatkozatukat fenntartják-e.
A Jegyzők az alábbiak szerint adták meg tájékoztatásukat:
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 02/887-2/2021. számú válaszlevelében a korábban
124-4/2015/35. számon megadott nyilatkozatát továbbra is fenntartja, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi építési szabályzatról szóló 18/2005.
(X.27.) rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint,
de a község az alábbi hrsz.-ú területeket tervezi helyi védelem alá vonni:
Védelemre tervezett területek hrsz.-ai:
Váralja tarka kosboros TT Váralja 0159 2 gyep
Váralja tarka kosboros TT Váralja 021/g
Váralja tarka kosboros TT Váralja 021/h
Váralja 02/10 1 szántó
Váralja 02/11 1 szántó
Váralja 02/12 1 szántó
Váralja 02/13 1 szántó KÖZSÉGI MINTATÉR
Váralja 02/14 1 szántó
Váralja 02/15 1 szántó
Váralja 02/16 1 szántó
Váralja 02/17 a 2 gyep
Váralja 02/17 b 1 szántó
Váralja 02/18 a 8 erdő
Váralja 02/18 b 2 gyep
Váralja 02/18 c 2 gyep
Váralja 02/18 d 9 kivett VÍZMOSÁS
Váralja 02/19 a 8 erdő
Váralja 02/19 B 2 gyep
Váralja 02/20 2 gyep
Váralja 02/3 1 szántó
Váralja 02/4 1 szántó
Váralja 02/6 9 KIVETT ÖNKORMÁNYZATI ÚT
Váralja 02/7 1 szántó
Váralja 02/8 1 szántó
Váralja 02/9 1 szántó
A létesítés során a HÉSZ, főként a zöldterületekre, erdőterületekre, vízgazdálkodási területekre (különös
tekintettel: 0104/3, 0104/1 és 050/31 hrsz.-on lévő tavakra ls műtárgyaikra), egyedi tájértékekre,
régészeti lelőhelyeke védelmére, valamint a környezet, és tájvédelemre vonatkozó előírásait be kell
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tartani. A HÉSZ előírásai természetesen a hozzá tartozó településszerkezeti és szabályozási tervvel
együtt alkalmazandók.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a település rendezési tervének a dokumentáció szerinti
területfelhasználás nem felel meg, a tervezett beruházás engedélyezése előtt a rendezési terv
módosítási eljárását le kell folytatni.
Hivatkozott HÉSZ elektronikus formában a www.bonyhad.hu településrendezési eszközök/Váralja néven
elérhető.”
Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Máz/914-3/2021. számon megadott
végzésében a 863-2/2015. ügyiratszámon megadott véleményét fenntartotta. Véleményében az
alábbiakat adta meg:
„…a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. A tevékenység a környezet- és
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és településszerkezeti eszközökkel
nem ellentétes.”
A Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 354-26/2021. számú levelében a korábban
1110-2/2015. ügyiratszámon megadott véleményét fenntartotta. Véleményét az alábbiak szerint adta
meg:
„Nagymányok Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2011. (V.11.) önkormányzati rendeletével
elfogadott szabályozási és településszerkezeti tervein nem szerepel a Máza-dél, Váralja-dél
mélyművelésű bánya hatásterülete (levegővédelmi övezetének határa). A tevékenység helyi védett
természeti területet nem érint. Szükséges hivatkozott számú rendelet 29. § betartása a tevékenység
engedélyezése kapcsán, mert közvetetten érinti Nagymányok Város közigazgatási területét a
tevékenység, és a Város külterületén a használati módokat zavarhatja az. Tájékoztatom, hogy a
település déli részén felszínmozgásra hajlamos terület, valamint alábányászott terület és kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület is van.”
A Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az Sz/1086-5/2022. ügyiratszámú levelében a
korábban 174/2017. ügyiratszámon megadott véleményét fenntartotta. Véleményét az alábbiak szerint
adta meg:
„A tervezett mélyművelésű szénbánya tevékenység az érintett tárgykört szabályozó helyi önkormányzati
rendeletekkel nem ellentétes, a kivitelezésnek hatáskörömben – különös tekintettel a helyben hatályos
építési-, településrendezési, környezet- és természetvédelmi szabályozókra – akadályát nem látom.”
A Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 139-5/2017. számú levelében nyilatkozatát
az alábbiak szerint adta meg:
„A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelmi szabályozással nem ellentétes,
Mecseknádasd településrendezési tervébe nem ütközik. A településfejlesztési koncepciónk azonban a
falu fő kitörési pontjaként a turizmust jelöli meg, melyre egy potenciális mélyművelésű bánya miatti zajés környezeti terhelés veszélyt jelentene.
Egyidejűleg nyilatkozom, hogy jelen megkeresés nem jelenti hozzájárulásunk megadását, amennyiben a
kérelmezők a közigazgatási területünket érintő területhasználatot, illetve terület igénybevétellel járó
bármilyen tevékenységet terveznek megvalósítani.”
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A Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az Mn/2411-2/2021. ügyiratszámú
levelében Mecseknádasd község tekintetében, a fenti (korábban a 139-5/2017. számú levelében
megadott) nyilatkozatát fenntartotta, Óbánya község tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:
„A Calamites Kft. által tervezett, bányaüzem létesítésére vonatkozó beruházás Óbánya Község
Önkormányzatának a 2/2010. (II. 17.) számú rendelete a község Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló rendeletével nem ellentétes, a 2. függelék szerinti
kitételekkel.
Az önkormányzat egyéb, helyi környezet- és természetvédelmi szabályokat rendeletben nem alkotott.”
Hidas Község Jegyzője a 129-2/2022. számú levelében, a korábban az 1/860-1/2019. számú
végzésében megadott nyilatkozatát fenntartotta. A nyilatkozat az alábbiakat tartalmazta:
„Hidas község vonatkozásában a tervezett tevékenység összhangban van a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.
Nyilatkozatomat Hidas község Önkormányzatának a 6/2010. (X. 29.) számú rendelettel közzétett helyi
építési szabályzata és szabályozási terve, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott
természetvédelmi és vízügyi követelmények alapján adtam.”
A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Meghatalmazott) 2022. február 22. napján benyújtott 159-41/2022. ügyiratszámon iktatott kérelmében kérte az
eljárás szünetelésének az elrendelését a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól. Tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben Máza Község Önkormányzata, Váralja Község Önkormányzata (a továbbiakban együttesen: Önkormányzatok), a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (7815 Harkány,
Ságvári u. 66., a továbbiakban: Egyesület), a Pécsi Zöld Kör (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos út 12.), valamint a Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület (6500 Baja, Bajnok u. 16/B., a továbbiakban: NÖTE) is ügyfélnek minősül és a kérelmet nem együttesen nyújtották be, ezért a Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Hatóság 159-37/2022. ügyiratszámú tájékoztató levelében értesítette a Meghatalmazottat és a Környezethasználót a szünetelés jogszabályi feltételeiről. Az eljárás szünetelésére vonat kozó kérelem 2022. március 1. napján csak az Önkormányzatok és a NÖTE beleegyező nyilatkozatával
került kiegészítésre, így azt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság – az ügyfelek együttes
kérelmének hiánya miatt – az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2022. március 2. napján 15942/2022. ügyiratszámú végzésében visszautasította.
2022. március 5. napján 159-16/2022. ügyiratszámon iktatott nyilatkozat érkezett az Egyesület részéről,
melyben arról tájékoztatta a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot, hogy az eljárás
szüneteltetéséhez ügyfélként nem járul hozzá.
2022. március 7. napján 159-47/2022. ügyiratszámon iktatott kérelemben kérte továbbá a
Meghatalmazott a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól tárgyi ügyre vonatkozóan az
ügyintézési határidő 4-5 hónappal történő meghosszabbítását, figyelemmel a folyamatban levő
szakértői anyagok elkészülésére. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak az Ákr.,
valamint az egyéb irányadó, szakági jogszabályok kérelemre és hivatalból sem biztosítanak lehetőséget
az eljárási határidő módosítására, így az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a kérelem
elbírálásra lehetőséget adó felhatalmazó jogszabályi rendelkezés hiányában - a 159-47/2022.
ügyiratszámon iktatott kérelmet 159-48/2022. ügyiratszámú végzésével (a továbbiakban: Végzés)
visszautasította.
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A megismételt eljárást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 159-50/2022. ügyiratszámú
elutasító határozat (a továbbiakban: Elutasító Határozat) meghozatalával lezárta. Az Elutasító
Határozattal szemben - törvényes határidőn belül – keresetet nyújtott be a Meghatalmazott, mely alapján
a Pécsi Törvényszék előtt 101.K.700.626/2022. ügyiratszámon környezetvédelmi és természetvédelmi
tárgyú közigazgatási per indult.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghozott, a Határozat részét képező
35200/2096-11/2021.ált. számú, valamint 35200/2096-13/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalással
(a továbbiakban együttesen: Szakhatósági Állásfoglalás) szemben a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felügyeleti eljárást indított. A felügyeleti eljárás lezárásaként a 2022.
június 29. napján kelt 35000/2569-5/2022.ált. számú végzéssel a Szakhatósági Állásfoglalás
megsemmisítésre került.
Figyelemmel arra, hogy a Kijelölő Korm. rend. 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázata alapján a
környezeti hatásvizsgálati eljárás során a döntés meghozatalához a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, mint a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása
szükséges, így a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Elutasító Határozatot – a
jogszabálysértésre tekintettel - az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján 2022. július 1. napján visszavonta.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Kijelölő Korm. rend. 1. melléklet 9. pontja szerinti
táblázata alapján 159-75/2022. ügyiratszámú végzésében ismételten megkereste a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot
szakhatósági állásfoglalás megadás céljából.
A fenti megkeresésre a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2360-15/2022.
ált. számon megadta szakhatósági állásfoglalását.
A visszavonásra tekintettel a Pécsi Törvényszék a 101.K.700.626/2022. ügyiratszámon folyamatban
levő közigazgatási pert megszüntette.
Az Elutasító Határozat mellett a Végzéssel szemben - törvényes határidőn belül – a Meghatalmazott
külön keresetet nyújtott be, mely alapján a Pécsi Törvényszék előtt 2.K.700.372/2022. ügyiratszámon
környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú közigazgatási per volt folyamatban.
A fentiekre tekintettel Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 2.K.700.372/2022.
ügyiratszámon folyamatban levő per jogerős befejezéséig az Ákr. 48. § (1) bekezdés a) pontja alapján
159-81/2022. ügyiratszámú végzésével az eljárás felfüggesztése mellett döntött.
A bírósági eljárás a 2.K.700.372/2022/16. ügyiratszámú, keresetet elutasító ítélettel zárult (a
továbbiakban: Ítélet). Az Ítélet 2022. szeptember 16. napján jogerőre emelkedett, melyről a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 2022. november 10. napján értesült.
A fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 159-95/2022.
ügyiratszámú végzésével az eljárás felfüggesztésének a megszüntetése mellett döntött. Az Ákr.
50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás
felfüggesztésének időtartama.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben a R. 9. § (1) bekezdése alapján
közmeghallgatás megtartására kötelezett.
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. r.) – többek között – rendelkezik a közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott
közmeghallgatással kapcsolatos eltérő szabályok alkalmazásáról.
A Korm. r. 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell
megtartani.
A Korm. r. 9. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek
közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.
Tekintettel arra, hogy a Korm. r. 9. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (2) bekezdésben foglaltakon kívül más
alkalmas eszközt - így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő
információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket - is igénybe vehet, így a honlapon való
közzététel mellett döntött.
Ennek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság közleményben tájékoztatta a
lakosságot, hogy a tárgyi ügyben a Környezethasználó által benyújtott kérelmet, valamint a
döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információkat a honlapján közzéteszi és a lakosság
2022. január 10. napjáig írásban megteheti észrevételeit, felteheti kérdéseit.
A közmeghallgatás megtartásáról szóló közleményt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
2021. december 8. napján, hivatali hirdetőtábláján és honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2)
bekezdése alapján megküldte a közleményt a Jegyzőknek.
A Jegyzők a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi
hirdetőtáblán közzétették.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 80-65/2021. ügyiratszámú levelében értesítette a
tevékenység telepítési helye szerinti települések (Máza és Váralja) önkormányzatait – a R. 1. § (6b)
bekezdés alapján – ügyféli jogállásuknak tudomásul vételéről és egyben nyilatkozattételi jogosultságáról.
Az Önkormányzatok, mint ügyfelek a R. 1. § (6b) bekezdése alapján fennálló nyilatkozattételi jogukkal
nem kívántak élni.
A tárgyi eljárásban a NÖTE, mint ismert ügyfél 2021. december 23. napján érkezett beadványában a
korábbi eljárásban tett észrevételeit fenntartotta. A NÖTE észrevétele a Dokumentációval egyidejűleg, az
eljárás megindításakor megküldésre került az illetékes vízügyi- és vízvédelmi hatóságnak, az illetékes
katasztrófavédelmi hatóságnak, a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. számú melléklete szerinti
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szakkérdés vizsgáló hatóságoknak, így azok a véleményüket – tekintettel a R. 10. § (1) bekezdésére az észrevétel figyelembevételével adták meg.
A tárgyi eljárásban az Egyesület, mint ismert ügyfél 2021. december 23. napján észrevételt tett.
Az Egyesület által tett észrevételeket a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 2022. január
27. napján hivatalában és honlapján közzétette, továbbá a R. 8. § (2) bekezdése alapján megküldte a
közleményt a Jegyzőknek.
A Jegyzők a közleményt az érintett önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a közterületi
hirdetőtáblákon közzétették, a kérelembe és Dokumentációba való betekintés lehetőségének
feltüntetésével.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Egyesület észrevételeit megküldte az illetékes
vízügyi- és vízvédelmi hatóságoknak, az illetékes katasztrófavédelmi hatóságoknak, az illetékes
közegészségügyi, valamint az illetékes erdészeti hatóságnak véleményezés céljából.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2360-15/2022. ált. számon megadott
szakhatósági állásfoglalását az Egyesület észrevételeinek figyelembevételével adta meg.
Továbbá a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/675-1/2022. ált. levelében az
Egyesület észrevételeinek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adta:
„A hivatkozott számú megkeresése alapján tájékoztatom, hogy a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a 2021.12.13-án kelt, 35200/5828-2/2021. ált. iktatási számú szakhatósági állásfoglalását
(az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból) tárgyi eljárásban továbbra is fenntartja.
Hatóságomnak, a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (7815 Harkány, Ságvári u. 66.) észrevételeinek
vonatkozásában egyéb véleménye nincsen.”
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36700/271-1/2022. ált. levelében az Egyesület
észrevételeinek vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adta:
„A hivatkozott számú megkeresése alapján tájékoztatom, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz gatóság (a továbbiakban: Hatóságom) a 2021. december 22-én kelt, 36700/1618-2/2021. ált. iktatási
számú szakhatósági állásfoglalását - az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség
szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból - tárgyi eljárásban továbbra is fenntartja.
Hatóságom a Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (7815 Harkány, Ságvári u. 66.) észrevételeinek vo natkozásában egyéb észrevételt nem kíván tenni.”
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a BA/NEF/0050-3/2022.
ügyiratszámú, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a
TO/NEF/0150-4/2022. iktatószámú levelében a korábban megadott szakvéleményüket fenntartva,
közegészségügyi szempontból észrevételt nem kívánt tenni az Egyesület észrevételei vonatkozásában.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya a
BA/52/00834-2/2022. ügyiratszámú, erdészeti szakkérdés vonatkozásában adott szakvéleményét az
Egyesület észrevételeinek figyelembevételével adta meg.
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

18
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 159-5/2022. ügyiratszámú leveléhez csatoltan
megküldte az Egyesület észrevételeit a Környezethasználó részére.
A Meghatalmazott a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság 159-5/2022. ügyiratszámú
megkeresésre reagálva kérte, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Egyesület
észrevételeit a Környezethasználó korábbi válaszainak figyelembevételével értékelje, továbbá, hogy a
Környezethasználó válasznyilatkozatának elkészítésére a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság 2022. február 22. napjáig további határidőt biztosítson.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 159-32/2022. ügyiratszámú levelében a
Meghatalmazott által előadottak tudomásul vételéről értesítette a Meghatalmazottat.
Az Egyesület észrevételeire 2022. március 7. napján a Meghatalmazott újabb beadványt nyújtott be,
miszerint további választ küldeni az észrevételekkel kapcsolatban nem kívánnak.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 10. § (1) bekezdése alapján az Egyesület,
valamint a NÖTE észrevételét a szakhatóságok, illetve a szakkérdés vizsgálók bevonásával érdemben
vizsgálta, megállapításait azok figyelembevételével tette meg.
Az Egyesület észrevételei vonatkozásában a Környezethasználó likviditását, a bánya működésének
rentábilitását, a Környezethasználó által alkalmazni kívánt bányászati technológia bányaművelési
szempontú megfelelőségét, megfelelő szakmai felkészültségű kezelőszemélyzet rendelkezésre
állásának biztosítottságát, illetve azt, hogy a tervezett bányászati tevékenység kárt okozhat a
lakóépületekben a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak a Kvt., valamint a R.
rendelkezései alapján nem kell vizsgálnia jelen eljárás során.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok, a Dokumentációt,
valamint az Egyesület és a NÖTE észrevételeit a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 5. melléklet I. táblázatában rögzített szakkérdések figyelembevételével a R. 10.
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálta és az alábbiak szerint értékelte.
I. A tervezett tevékenység jellemzői:
 A tervezett tevékenység műszaki adatai
− A tervezett bányatelek területe: 1120,5311 ha.
− Ásványi nyersanyagának kitermelés módja: mélyművelés
− Ásványi nyersanyag neve és kódja: feketekőszén (0900)
− A tervezett bányatelek alapjának magassága: - 800,00 mBf.
− A tervezett bányatelek fedőlapjának magassága : + 490,00 mBf.
− A tervezett bányatelek sarokpontjainak koordinátái:
Kutatási terület

Bányatelek

EOV (Y)

EOV (X)

Z

Pont jele

Pont száma

(m)

(m)

(mBf)

A

1.

100 208

603 308

215,5

B

2.

99 302

601 700

299,5

C

3.

98 302

600 300

472,0
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D

4.

98 680

598 780

458,0

E

5.

99 300

598 000

373,0

F

6.

101 680

599 500

202,5

-

7.

101 993

599 557

***

-

8.

102 036

599 643

***

-

9.

102 225

600 618

***

-

10.

102 204

600 721

***

G

11.

101 750

601 400

204,5

H

12.

100 560

602 260

293,0

− A bánya fő paraméterei:
− Művelhető telepek száma:
− Szerkezeti blokkok száma:
− Tervezett termelés:
− Művelési mélység:
− Foglalkoztatottak száma:
− Munkanapok száma:

20 db
7 db
2 400 000 t/év
(0) ÷ (-300) mBf (~220–520 m a felszíntől): kb. 30 év
~ 1 400 fő
300 munkanap/év

− Termelési mutatók:
− Fejtési napi termelés:
− Redukált fejtésszám:
− Átlagos fejtési homlokhossz:
− Átlagos fejtés-kifutás:
− Fejtési sebesség (szeletes):
− Fejtési sebesség (omlasztásos):
− Fajlagos fejtési teljesítmény:
− Összes széntermelés:
− Fejtési széntermelés:
− Egyéb széntermelés:
− Éves termelés:
− Éves hőmennyiség:

~ 1800–2000 t /nap/ fejtés
~ 4 db
~ 160 m
800–1000 m
3–3,6 m/nap
2–2,4 m/nap
~ 55 t/műszak
8 000 t/nap
7 200 t/nap
8 000 t/nap, (~10%)
2,40 Mt/év
47,7 PJ/év

− Vágathajtási mutatók:
− Éves szenes vágathajtás:

12 000 m/év

− Napi szenes vágathajtás:
− Redukált szenes elővájások száma:
− Éves meddő vágathajtás:
− Napi meddő vágathajtás:
− Redukált meddő elővájások száma:

40 m/nap
5 db
2 100 m/év
7 m/nap
2 db

− A műrevaló szénvagyon minőségi jellemzői:
Összes

0- (- 300) mBf között

19 817

20 020

Átl. telepvastagság [m]

2,61

2,58

Összes nedvesség [%]

6,2

6,2

Fűtőérték (kJ/kg)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

20
Száraz hamutartalom [%]

32,4

31,7

Összes kén [%]

2,0

2,2

Éghető kén [%]

1,8

2,0

Nedves illótartalom [%]

19,3

19,9

Száraz illótartalom [%]

26,9

28,4

− Bányához kapcsolódó külszíni kiszolgáló létesítmények (1. telephely):
Az 1. telephely a mázai vasútállomás és a kutatási terület északi határa közé tervezett az alábbi
létesítményekkel:
Megnevezés

Alapterület (m2)

Szintek száma (db)

Készül (db)

Erőmű, kémények és
pernyeleválasztó

46.800

2

1

Tisztaszén technológia
létesítményei

46.800

2

1

Vízkezelő

5.000

1

1

Kapcsoló-vezénylő épület

2.500

3

1

Műhely-raktár

3.500

2

1

Főszellőztető

900

1

1

Iroda-fürdő-étterem

2.080

5

1

Sűrű zagytároló

2.000

1

1

Raktár

6.000

2

1

Hűtőtorony

4.418

1

2

Gázlecsapoló

400

1

1

Gáztároló

1.256

1

1

Műhely

4.000

2

1

Porta

36

1

1

Szabadtéri
transzformátortároló

10.000

1

1

Széntér

14.100

-

-

− Behúzó aknaudvar (2. telephely)
A Behúzó aknához tartozó aknaudvaron (+220 mBf) az alábbi létesítmények kerülnek elhelyezésre:

Sorsz.

Megnevezés

Alapterület
[m2]

Szintek száma
[db]

Készül
[db]

1.

Aknaház

800

3

2

2.

Szállítógépház

288

2

2

3.

Műhely-raktár

1920

1

1

4.

Vill. kapcsoló és
transzformátorház

700

2

1

5.

Oltóvíz tároló

115

1

2
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6.

Bányamentő állomás

256

2

1

7.

Iszapoló-mű, tömedék tároló

115

1

1

− Meddőhányó
A bányászat során a nyersanyag kitermelésével értéktelen anyagok (meddő kőzet) is felszínre
kerülnek és ezeket közvetlenül nem használják fel, hanem ún. meddőhányókon felhalmozzák.
A tervezett meddőhányó helye a Bánom-hegy és Györe-hegy közötti területen húzódó két ÉÉKDDNY irányultságú eróziós-deráziós völgy. A meddőhányó völgyzáró vagy völgyet elgátoló típusba
tartozik majd és ÉÉK-DDNY-i irányú hosszmetszete lépcsőzetes megjelenésű lesz.
− Üzemi út
Az üzemvitellel kapcsolatos összes személy- és teherforgalom lebonyolítására az egyes telephelyek
között kétsávos aszfaltozott üzemi út létesítése tervezett, amelynek elsődleges célja, hogy a bánya
működéséhez kapcsolódó közúti forgalom ne zavarja a lakosságot, és ne rongálja a meglévő
közutakat.
Az 1. telephely ÉK-i sarokpontjánál csatlakozik az a bekötőút, amely a Bonyhád-Dombóvár főúttal
biztosít összeköttetést.
Az 1. és 2. telephelyek között a +160 mBf szintről a +220 mBf szintre kell feljutni. Az út az 1.
telephely után a meddőhányó É-i és K-i oldala mentén halad. Az utat egyenletes +3⁰ lejtéssel építik.
− Földalatti Infrastruktúra
Energiaellátás:
Az energiaellátás alapvetően villamos energiára épül. A villamos energia mellett sűrített-levegős
energiarendszert is kiépítenek, amely a villamos energia kimaradása vagy leváltása esetén az
alapvető szolgáltatások ellátásához (szellőztetés, vízemelés, stb.), illetve üzemszerűen a
pneumatikus kéziszerszámok használatához és az iszapoló-rendszer karbantartásához biztosít
energiát.
A földalatti villamos energia ellátás a Behúzó szállítóakna közelében létesítendő 20/6,6 kV-os
szigetelt csillagpontú transzformátorállomásról kettős betáplálást kap, melyet a 120/20 kV-os
transzformátorállomásról biztosítanak. A földalatti villamos energia ellátást tápláló 6,6 kV-os
kábeleket a Behúzó szállítóakna oldalfalára rögzített kábeltartókra szerelik.
6,6 kV-os földalatti főelosztó az I., II. és III. szinten létesül. A 6,6 kV-os főelosztókról biztosítják az
egyes szinteken létesítendő 6,6 kV-os hálózat táplálását. A 6,6/0,5 kV-os transzformátorok
biztosítják az egyes szintek villamos berendezéseinek villamos energia ellátását.
A földalatti világítás táplálását 500/230 V-os világítási transzformátorok biztosítják.
Szellőztetés:
A bánya szellőztetése vegyes rendszerű. A főkihúzó lejtős légaknára (ᴓ 6 m) - egymás tartalékát
képező - 2 db fő-szellőztetőgépet terveznek, amelyeknek az egyenkénti névleges légszállítási
teljesítménye 20.000 m3/min. A főszellőztetők légszállítási teljesítménye lapátszög-állítással
változtatható, így a bánya építése és működése során a légmennyiség-igény változása rugalmasan
követhető.
A főszellőztetőknek reverzálhatónak (irányválthatónak) kell lenniük. A bánya a főbehúzó légáramot
a Behúzó aknán (ᴓ 8,0 m) és a lejtős szállítóaknán (ᴓ 6,0 m) kapja.
Bányabeli szállítás:
Szén- és meddőszállítás: A szén és meddő ugyanazon a szállítórendszeren, időben elkülönítve
kerül kiszállításra. A szállítórendszer végig folyamatos szállítóberendezésekből épül fel.
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A munkahelyekről láncos-vonszoló szállítja el a termelvényt. Az anyag egy törőn áthaladva
gumihevederes szállítószalag(ok)ra kerül, amely(ek) vagy egy alsóbb szintre leadó szállítólyukhoz,
vagy közvetlenül a lejtősakna tároló bunkereihez továbbítja(k).
A bányából a külszínre történő kiszállítás a lejtősaknába beépített szállítószalagokon történik. A
külszínen ugyancsak szállítószalagok továbbítják az anyagot a feldolgozó egységekbe vagy a
meddőhányóra.
Anyagszállítás: A külszínen és az aknarakodón az anyagszállítás vasúton, a mélyszinteken
függősínpályán történik. A külszíni depóhelyeken az anyagot egységrakományba kötegelik, és
alvázkocsira rakják. A Behúzó szállítóakna mélyszinti rakodóin átrakóállomások lesznek kialakítva,
ahol az egységrakományt átemelik az alvázkocsiról a függősínpályára.
Személyszállítás: A Behúzó légakna szolgál a személyszállítás lebonyolítására. A mélyszinteken a
rendszeres személyszállítás függősínpályán mozgó speciális személyszállító kocsikkal történik.
− Fejtési technológiák:
− Telepdőlés: 0 º - 35º:
Telepvastagság 1,2 - 1,6 m között:
Csapásirányba haladó széleshomlokú frontfejtés
Eszközök:
− Hidraulikus fejtésbiztosító berendezés
− Távvezérelt gyalu
− Fejtési láncosvonszoló
− Telepdőlés: 0 º - 35º:
Telepvastagság 1,6 - 2,5 m között:
Csapásirányba haladó széleshomlokú frontfejtés
Eszközök:
− Hidraulikus fejtésbiztosító berendezés
− Egytárcsás maróhenger
− Fejtési láncosvonszoló
− Telepdőlés: 0 º - 35º:
Telepvastagság >2,5 m:
Csapásirányba haladó széleshomlokú frontfejtés
Eszközök:
− Hidraulikus fejtésbiztosító berendezés főteszén omlasztási lehetőséggel
− Kéttárcsás maróhenger
− 1 vagy 2 fejtési láncosvonszoló
− Telepdőlés: 35 º - 50º:
Dőlésirányba haladó széleshomlokú frontfejtés
Eszközök:
− Hidraulikus fejtésbiztosító berendezés főteszén omlasztási lehetőséggel
− Távvezérelt gyalu
− Fejtési szállítóberendezés
− Telepdőlés > 50 ⁰:
Szintomlasztásos technológia
Eszközök:
− Önjáró fúróberendezés
− Airbreaker-rendszer
− Fejtési láncosvonszoló
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A nem minősített munkahelyeken elsősorban villamos hajtású berendezések, a sújtólégveszélyes
munkahelyeken sűrített levegős gépek alkalmazása tervezett.
 A tervezett tevékenység helye és területigénye:
− A tervezett bányatelek Máza és Váralja települések külterületén található.
 A tevékenység végzésének kezdete, várható időtartama:
− A mélyműveléses bányászati tevékenység várható időtartama ~ 100 év a teljes ásványvagyon
lefejtése esetén, illetve 30 év a - 300 mBf szintig végzett bányászati műveletek esetén.
− Az északi blokk előkészítésére a beruházás kezdetétől 3 év és 9 hónap szükséges. Ekkor két fejtés
beindul, és így a további feltárásokkal párhuzamosan a bánya már 50 %-os kapacitással működik.
− A teljes kapacitás (8.000 t/nap) a beruházás kezdetétől számolva 5 és fél év elteltével érhető el.
II. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapításai:
Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület teljes egészében az országos ökológiai hálózat
övezetében található, magterületet és pufferterületet érint. A tervezett mélyművelésű bánya
bányatelke és a bánya hatásterülete a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű védett
természeti területét, valamint az Európai Közösség Natura 2000 hálózatába tartozó különleges
madárvédelmi (HUDD10007) és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket (HUDD20030)
érinti.
 A tervezett bányatelek Baranya és Tolna megyei területeket érint. A Dokumentáció szerint a kutatási
terület megegyezik a tervezett bányatelekkel, kivéve a Baranya megyét érintő északi részterületet,
mely eltérésnél a bányatelek a kutatási területnél nagyobb.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a tervezett bányászati tevékenység alapján
természet- és tájvédelmi szempontból három fő részterületre vonatkozóan vizsgálja a hatásokat
Baranya megye területén:
a) Központi 1. számú telephely létesítése
b) Meddőhányók kialakítása
c) Bányaterület, bányászati tevékenység végzése
a) Központi 1. számú telephely létesítésével kapcsolatosan megállapítható:
 A Dokumentáció szerint az 1. számú Központi telephely (a továbbiakban: Telephely) a mázai
vasútállomás és a kutatási terület északi határa közé tervezett, a Baranya megyei területen
mintegy 10 hektáron. A Telephelyen tervezik megépíteni az erőművet, pernyeleválasztót,
kéményeket, vízkezelőt, műhely-raktár-épületeket, főszellőzőt, irodát, éttermet, zagytározót,
hűtőtornyot,
gázlecsapolót,
transzformátortárolót,
szénteret,
üzemi
utat,
stb.
A
Környezethasználó az eljárás során nyilatkozott arról, hogy az erőmű építése nem tárgya a
környezetvédelmi hatásvizsgálatnak. A műhely és a szénelőkészítő Tolna megye területén
épülne meg. Iparvágány, a központi telephely északi részén kerülőút, a két telephely között
összekötőút is épülne, azonban e nyomvonalas létesítmények kialakításának és üzemelésének
hatásait nem részletezi a Dokumentáció.
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 A Dokumentáció szerint a bánya nyitópontja az északi szerkezeti blokk közelében lesz. Innen
indul a behúzó-főszállító lejtős akna vélhetően a Máza 0268/4 hrsz.-ú területről, mely az
ökológiai hálózat pufferterületétől 25 méterre déli irányban található.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a 2. számú telephely
(Behúzó aknaudvar) Váralja település közigazgatási területén fekszik Tolna megyében, ezért
annak várható környezeti hatásait a Tolna Megyei Kormányhivatal vizsgálja.
A Telephely létesítésével kapcsolatos táj- és természetvédelmi megállapítások:
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Telephely beazonosítását térképen,
helyrajzi számok szerint a Dokumentáció részét képező, „Egységes szerkezet végleges
mellékletekkel” elnevezésű, 2015-ben hiánypótlásként benyújtott dokumentáció alapján végezte
el, mely alapján a Telephely és a tervezett véderdő az alábbi mázai (Baranya megyei) helyrajzi
számú területeket érinti: 0261/9, 0264, 0268/2-8, 0268/10-17, 0268/20-22, 0267, 0271/1
(Völgységi-patak).
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Telephely tervezett
helyszíne érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: OTrT.) 4. § 36. pontjában definiált ökológiai hálózat
pufferterületének övezetét, Baranya megye területén az alábbi helyrajzi számokon: Máza 0264,
0268/5, 0267, 0268/10 0268/14-16., mely ingatlanok – a Máza 0268/7 hrsz.-ú ingatlan és a
véderdők kivételével – az 1. számú telephely teljes területét jelentik. Megállapításra került
továbbá, hogy a tervezett Telephely az OTrT 4. § 43. pontja szerinti tájképvédelmi terület
övezetét is érinti, annak szélén helyezkedik el.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy jelenleg a Telephely
területén a Völgységi-patak természetszerű partja látható kísérőerdővel és annak mentén
többféle területhasználat található meg: nádas, szántók, gyepek és mozaikos élőhelyek, valamint
Máza település szennyvíztisztító telepe a Máza 0268/3 hrsz.-ú ingatlan területén. A tervezett
Telephely tulajdonképpen iparterületté változtatná a jelenlegi összes területhasználatot,
megszüntetné a területen jelenlévő természetközeli élőhelyeket és a nádast. A Dokumentáció
szerint is élőhelyek megszűnésével kell számolni ezen a területen: „a mázai Völgységi-patak
szakasztó délre tervezett üzemi területen lehet számolni élőhelyek megszűnésével, ahol az
invazív növényfajokkal beszorított nádas területét fel kívánják tölteni”. A Dokumentáció
megjegyzi, hogy a csapadékos 2013. évben tavasszal a nádas területe száraz volt.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a Telephely kialakítása
- melynek során hűtőtornyok, kémények és markáns, nagy területigényű építmények
létesülnének - a tájképvédelmi területen tájhasználati konfliktust okoz.
 Az ökológiai hálózat pufferterületére tervezett iparterület megszünteti a pufferterület ökológiai
funkcióját, mely a létesítés esetén nem tudja megakadályozni, vagy mérsékelni azon
tevékenységek negatív hatásait, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát
kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.
b) Meddőhányók kialakításával kapcsolatos megállapítások:

 A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította,
hogy a tervezett meddőhányók összesen mintegy 40 hektáros területet fednek le nagyobbrészt
Tolna megyében, de a nyugati meddő átlóg az alábbi Baranya megyei területekre is: Máza
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0259/12, 0259/21, 0259/22, 0259/25 és 0259/27 hrsz. A Dokumentációban szerepel még a Máza
0254 hrsz. is, azonban ezt az ingatlant sem a MEPAR, sem pedig a Takarnet adatbázisa nem
tartalmazza. A tervezett meddőhányót Váralja és Máza települések között, két völgyben, a
Bánom-hegy és a Györe-hegy közötti területen kívánják kialakítani, a völgyek gyakorlatilag
feltöltésre kerülnek a meddőanyaggal. A Dokumentáció szerint a két völgy 2x10 ⁶ m³ befogadó
képességgel rendelkezik.
 A Dokumentáció szerint a meddőhányók kiválasztásánál kerülni kell a természetes és
természetközeli élőhelyek érintettségét, valamint azt, hogy a meddőhányók az erdők, rétek,
gyümölcsösök rovására terjeszkedjen. Ennek ellenére a Baranya megyét érintő meddőhányó
területének tervezett ingatlanok legelő művelési ágú és erdő művelési ágú természetközeli
állapotú, mozaikos, fajgazdag területeket érintenének.
A meddőhányók létesítésével kapcsolatos táj- és természetvédelmi megállapítások:

 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a meddőhányók az
ökológiai hálózat magterületén és a tájképvédelmi terület övezetében kerülnének elhelyezésre. A
tervezett meddőhányók területe nem része ugyanakkor a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek és
a Natura 2000 hálózat övezetének, azok tájképi egységéhez azonban szervesen kapcsolódik, a
tájvédelmi körzet északi előterében fekszik.
 A meddőhányók tervezett területén azzal kell számolni, hogy az erdő és legelő művelési ágú
terület élővilága, vegetációja teljes mértékben megsemmisül, mivel nem csak a növényzetet
irtják le róluk, hanem a (humuszos) talaj is letermelésre kerül 75-100 cm vastagságban. A
meddőhányók feltöltése megközelítőleg 30 évig tartana, így a tájseb látványa végig megmarad a
kiporzás és a tájkép módosító látvánnyal együtt. A végállapotban a tervek szerint a
szintkülönbség a völgytalpak és a tető között a keleti meddő esetén 65 méter, a nyugati meddő
esetében 90 méter lenne. Ez a tájátalakító tevékenység – a tájképvédelmi területen - már nem
csak az adott tájrészletre lesz kedvezőtlen hatással, hanem annál jóval nagyobb területen válik
meghatározóvá, tájszerkezet átalakulást okoz.
 A Dokumentációban ismertettek szerint a teljes ásványvagyon kitermelése esetén 100 év a
bányászati tevékenység várható időtartama. Ezzel ellentétben a Dokumentáció csak a 30 éves
időtartamra vizsgálja a hatásokat, tehát például a meddőhányó esetében, ha 30 év alatt 40
hektáros területet fed le a meddő, akkor - természetesen több tényezőtől függően - 100 év alatt
akár több, mint 120 hektár területnagyságú meddőhányó keletkezésére lehet számítani.
 A bányászati tevékenységgel érintett terület része a tájképvédelmi terület övezetének, így azon
olyan értékes tájalkotó elemek vannak, melyek a táj látványa szempontjából sajátos és



megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes, esztétikai jellemzőkkel bírnak. A
meddőhányó Baranya megye területére eső része az ökológiai hálózat magterületéhez is
tartozik, melyen olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek találhatók, amelyek az adott
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon
biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
A Dokumentációban szerepel a meddőhányók területének botanikai felmérése. A felmérések 18
féle élőhely és vegetációtípust különítettek el a vizsgált területen. Megállapításra került, hogy a
tervezett meddőhányók környezetében nincs veszélyeztetett őshonos vegetáció. A botanikai
felmérés szerint 284 féle őshonos növényfajt találtak a meddőhányók területén és azok 500
méteres környezetében. A 284 féle növényfaj közül az alábbi négy áll természetvédelmi oltalom
alatt a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről,
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valamint az Európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet szerint: illatos hunyor (Helleborus odorus),
szártalan kankalin (Primula vulgaris), erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium), nemes májvirág
(Hepatica nobilis). A magas fajszám arra utal, hogy a tárgyi területek alapvetően jó
természetességű, olyan diverz élőhelyek, melyek az ökológiai hálózat magterületeként,
természeti területként funkcionálnak.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tájvédelmi szempontból megállapította, hogy
a meddőhányó kialakítása negatív változást okoz a tájszerkezetben, eltolódást idéz elő a
tájjelleg (tájkarakter) természetes és művi tájalkotó elemeinek arányában. A tervezett
meddőhányók kialakítása a Baranya megyei részen megszüntetné a táj természetes és
természetközeli állapotát, megváltoztatná a táj esztétikai adottságait, eltüntetné a táj jellegét
meghatározó természeti értékeket és természeti rendszereket. Az érintett gyepek és erdők
élővilágának, a vadon élő szervezetek élőhelyeinek megszűnése, eltűnése következtében
csökkenne a biológiai sokszínűség, ami ellentétes a természetvédelmi érdekekkel, mely szerint a
vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében
minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

c) Bányaterület, bányászati tevékenység végzésével kapcsolatos megállapítások:
 A Dokumentáció vizsgálja a bányalétesítés szempontjából kedvező és kedvezőtlen
körülményeket és megállapítja, hogy kedvezőtlen körülmény az, hogy a bányatelek jelentős
része jelenleg tájvédelmi körzetté van nyilvánítva.
 A Dokumentáció szerint a kutatási terület (bányatelek) Magyarország délnyugati részén,
pontosan két megye – Tolna és Baranya – határán fekszik. A területnek megközelítőleg a fele
Máza, fele pedig Váralja település közigazgatási területéhez tartozik. Délről és keletről a kutatási
terület Óbánya és Mecseknádasd községek közigazgatási területeivel határos. A kutatási terület
legnagyobbrészt, mintegy 95 %-ban erdővel borított, a maradék legelőterületeket érint.
 A Dokumentációnak részét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció szerint a KeletMecsek forrásokban, patakokban és vízesésekben gazdag táj, hegyvidék legérintetlenebb
térsége. A szelíd lejtőket meredek, sziklás völgyek, szurdokerdők törik meg, hatalmas
összefüggő erdőtársulásaiban a gyertyános-tölgyesek fordulnak elő a legnagyobb számban. A
hegyek északi oldalait a bükkösök uralják, a sziklás csúcsokon a balkáni hatás eredményeként
reliktum jellegű ezüsthársas törmeléklejtő-erdők találhatók. A szárazabb, déli és keleti lejtőkön
melegkedvelő, növény- és állatfajokban igen gazdag cseres tölgyes erdők láthatók.
 A Dokumentáció szerint a bányaműveletek hatására a fedőrétegekben feszültségváltozás
következik be, majd az erőhatások a kőzetrétegek elmozdulását okozzák, végül beindul az
üregeket körbevevő kőzetek térfoglalása és berogyása. Az üregek beomlása egy bizonyos idő
eltelte után a felszín elmozdulását idézik elő. A beomlott üregek felett egy erősen
összetöredezett kőzettartomány, ún. omlásos zóna keletkezik, melyben a kőzetrétegek
nagymértékben fellazulnak. Az omlásos zóna felett megjelenik az ún. repedési zóna, ahol
szintén megtörik a kőzetanyag, de megtartja összefüggését. A repedési zóna felett, mellett
jelenik meg az ún. áthajlásos zóna, ahol már nincsenek törések és fellazulások, hanem a
felszínen kialakul a süllyedési horpa. A bányaterületen a felszínmozgással érintett összefüggő
terület a süllyedési teknő.
 A Dokumentáció szerint a Mecsek-hegységben a bányászat következtében kialakult legnagyobb
süllyedési teknő 13,5 km² nagyságú, maximális mélysége 27 méter volt Pécs-Somogy
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térségében. Hasonló hatásokkal kell számolni a tervezett bányászati tevékenységgel érintett
területen is, a modellezés és számítások alapján 30 év alatt megközelítőleg 33 méter lesz a
maximális süllyedés, valamint a bányászat hosszú távú következményeként további 15 db
süllyedési horpa fog kialakulni. Ezen horpák idővel az aláfejtések hatására süllyedési teknővé
alakulnak át, kiterjedésük 232-516 hektár nagyságú területet érint. A felszín süllyedésének
megközelítőleg 70%-a a Váraljai-árok vízgyűjtő területén realizálódik, melynek jelentős része a
sík felszín közelébe esik, így további ellankásodások várhatók. A teljes területen a
felszínsüllyedéssel érintett összes terület várhatóan 12,67 km² kiterjedésű lesz.
 A Dokumentáció szerint a nagyobb relief-energiájú felszíneken az eróziós tevékenység is
nagyobb mértékű lesz, néhol termőtalaj lemosódást okozhat. A Dokumentáció szerint a
nagyobb relief-energia következtében több ilyen jelenség is tapasztalható majd. A helyi
süppedék kialakulása a fás szárú növényzetre lesz hatással, a fák törzse megdőlhet, esetleges
kidőlésekkel is számolni kell.
 A montagén (bányászat okozta) mélyedések üledékgyűjtőként (erózióbázisként) funkcionálnak a
csapadékhullási időszak utáni eróziós tevékenység során. A süppedékek peremén erózióra lehet
számítani, a benne található üledék adja a hordalékot, majd lassan feltöltődik a mélyedés. Így a
felszíni süllyedés után a feltöltődéses szakasz is megváltoztatja a terület felszínmorfológiáját. A
Dokumentáció szerint a Mecsekben a szenes összlet és a fedőkőzetek erősen dőlt fekvése
kedvez a vizek mélybe szállásának. Részleges vízszintsüllyesztés és a süppedékekben felgyűlt
víz hatására a források elapadhatnak, és időszakos vízfolyássá válhatnak a patakok.
 A Dokumentáció szerint az ex lege védett források vízhozama a mélyművelésű szénbánya
esetleges vízkiemelése miatt erősen csökkenhet, amely kihatással lehet a felszíni vízfolyásokra,
annak faunadiverzitására, valamint a Váraljai-horgásztavak vízellátására. A tervezett
bányaterület DNy-i részén elhelyezkedő szurdokerdők termőhelyén a mélyművelésű szénbánya
miatt megváltozhat a talaj vízháztartása, csökkenhet a helyi mikroklíma páratartalma és
hőmérséklete.
 A Dokumentációban szereplő hatásmátrix a hatásviselőkre összefoglalóan megállapítja, hogy a
növényzetre a negatív hatás a növényzet kiirtása lesz, az állatvilág tekintetében a negatív hatás
az élőhelyek megszűnésében nyilvánul meg. A mátrix szerint a növényzet újratelepítésével
kompenzálható a flórát érő hatás, az állatok tekintetében pedig megállapítja, hogy „idővel, az
állatok alkalmazkodóképessége okán kompenzálódik”. Mindkét hatásviselőre megállapítható,
hogy tervezett bányászati tevékenység rájuk nézve kismértékben zavaró, elviselhető lesz.
 A Dokumentáció szerint a bányajáratok, légakna, közlekedési utak és a további kapcsolódó
létesítmények építésekor a mozgások, rezgések hatására a talajszerkezet, a kőzetrétegek



tömörödhetnek, mechanikai változásokat szenvedhetnek, ami kihathat a talajvízszintre és a talaj
vízgazdálkodására. A talajvíztartó rétegek feldarabolódása esetleges feldarabolódása
vízelvonást okozhat a szomszédos területekről, ami befolyásolhatja a szurdokerők ökológiai
stabilitását, a források, patakok vízhozamát. A korábbi évek vizsgálatai alapján a mecseki
mélyművelésű szénbányászat jelentős vízszintdepressziót idézett elő, ez a Máza-Váralja-dél
térségében is prognosztizálható.
A Dokumentációban ismertetésre kerülnek a prognosztizált felszínsüllyedések területei. E szerint
a 0-8 méter közötti felszínsüllyedés az 1120 hektáros bányatelek mintegy 70 %-át várhatóan
érinteni fogja, a 8-17 méteres felszínsüllyedés a bányatelek mintegy 25 %-át. Lesznek olyan
területek, ahol a 25 méternél is mélyebb lesz a süllyedés, a legnagyobb depresszió, - mely Tolna
megyét érinti - a 33,58 méteres mélységet is elérheti. Az egy méternél nagyobb süllyedési érték
a teljes terület mintegy 32%-át érinti, ez kb. 670 hektáros területnagyságot jelent. A 17 méternél
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nagyobb felszínsüllyedés összesen több mint 150 hektáros területet érint, mely szinte teljes
egészében a tájvédelmi körzet védett területén és Natura 2000 területen realizálódik.
A Dokumentáció szerint a felszínsüllyedések következtében a Váraljai-árok vízgyűjtő területén
kapturák alakulnak ki. A völgytalpak megsüllyedésével két lefolyástalan terület alakul ki, egyik a
Váraljai-árok mentén a tavaktól déli irányban, a másik a Baka-útja vízfolyás torkolatvidékén.
Gyakorlatilag három tó kialakulása prognosztizálható a horpa-talpakon, melyek feltöltődési
időszakában a tavak utáni vízfolyás (alvizi) szakasza időszakossá válhat. A Dokumentáció
alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a három
kialakuló tó területe Váralja közigazgatási területét érinti, mely település Tolna megyéhez
tartozik, így ezen területen a felszínsüllyedés és a tavak kialakulásának hatásait a Tolna Megyei
Kormányhivatal vizsgálja. Ugyanakkor megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység
környezeti hatásai (pl. a felszínsüllyedés, talajvíz csökkenés, élőhelyek átalakulása) a
megyehatárokon átnyúlnak, ezért a megállapítások egy része, melyek mindkét megye területére
érvényesek.
A Dokumentáció részét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció szerint az élőhelyek
közül leginkább a szurdokerdők és a vízfolyásokat kísérő puhafás ligeterdők, magaskórós és rét
társulások, valamint a hozzájuk kötődő higrofil állatfajok a veszélyeztetettek. A leginkább
veszélyeztetett térség a Váraljai-árok főága és az abból szétágazó mellékágak és forrásaik. Az
alábányászás következtében több méteres talajsüllyedés is felléphet, elapadhatnak a források,
melynek következtében megváltozhat az élőhely vízháztartása, mikroklímája, ami kihathat a
szurdokerdők faji diverzitására, állományszerkezetére. A magaskórósokban a szárazodást
jobban tűrő növényzet törhet előre, nagyobb tömegben elszaporodhatnak a tájidegen invazív
növényfajok. Ennek tipikus példája figyelhető meg a komlói és nagymányoki bányatérségben,
ahol a japán keserűfű drasztikus előretörése miatt a védett és Natura 2000 jelölőfaj, a csíkos
medvelepke (Euplagia quadripunctaria) élőhelye szűkült le.
A Dokumentáció részét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció szerint
természetvédelmi, flóra- és faunatörténeti szempontból a Kelet-Mecsek szurdokerdei
megkülönböztetett védelemre érdemesek, jellemző az alábbi védett növényfajok előfordulása:
olasz müge (Asperula taurina), farkasboroszlán (Daphne mezerum), széles pajzsika (Dryopteris
dilata), széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla),
nemes májvirág (Hepecita nobilis), turbánliliom (Lilium martagon), erdei holdviola (Lunaria
rediviva), madárfészek (Neottia nidus-avis), szártalan kankalin (Primula vulgaris), szúrós
csodabogyó (Ruscus aculeatus), lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum), pirítógyökér
(Tamus communis) és a ligeti szőlő (Vitis sylvestris). Ezek a felsorolt védett növényfajok
előfordulásai bizonyítottak a szurdokerdők környezetében, mivel ezen biotikai adatok
szerepelnek az „Openbiomaps” elnevezésű térinformatikai adatbázisban is. A védett növényfajok
felmérését és nyilvántartását, mint a védett természeti értékek természetvédelmi kezelésével
kapcsolatos feladatot a Kr. 37. §-a szerint a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság végzi,
ahogy az „Openbiomaps” térinformatikai adatbázis adatfeltöltését is. A Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság leellenőrizte az adatokat, melyek helytállóak.
A Dokumentáció részét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció összefoglalásában
megállapítja, hogy a bányaterületen és hatáskörzetén (hatásterület) természetvédelmi
szempontból jelentős ernyő- és indikátorfajok, védett és fokozottan védett fajok, vagy erősen
veszélyeztetett fajok élnek, sokfelé előfordulnak közösségi jelentőségű élőhelytípusok. A 400900 méteres mélységben tervezett szénbányászati munkálatok - a komlói és a pécsi
bányaterületen végzett vizsgálatok szerint – a helyi populációkra és habitatokra nem
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gyakorolnak visszafordíthatatlan folyamatokat. Ugyanakkor a felszínmozgások és
talajsüllyedések következtében a források és patakok károsodásokat szenvedhetnek, mely maga
után vonhatja a foltszerű, kis kiterjedésű szurdokerdők állományváltozását.
 A Dokumentáció szerint 2020. május 19-23. között történt meg kutatási területen a források
terepi térképezése. A Dokumentáció leírja, hogy számottevő hatásokkal nem kell számolni a
források tekintetében, azonban lokálisan a bányászati tevékenységek következtében a források
egy része elapadhat, a források egy része pedig új helyen jelenhet meg. A Dokumentációban
ismertetésre kerül a források térképi ábrázolása és felsorolása. E szerint a tervezett bányászati
tevékenységgel érintett területen 14 db forrás található. A felmért 14 forrás közül 5 db a
felvételezés időpontjában ki volt száradva, mérhető hozama nem volt. 4 forrás tekintetében
1l/perc vagy az alatti volt a mérhető vízhozam. A többi tekintetében a 3, illetve az 5l/ perc
mennyiségű vízhozamot nem haladta meg egyik forrás sem.
 A felmért források közül Baranya megye területén a 13. számú Névtelen-forrás és a Cserfaforrás található.
A bányászati tevékenységgel kapcsolatos táj- és természetvédelmi megállapítások:
 A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kutatási terület, azaz a tervezett bányatelek és
hatásterülete Baranya megye vonatkozásában szinte teljes egészében érinti a Natura 2000
hálózat és a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védett természeti területét.
 Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1977. számú OTvH határozatával védetté
nyilvánított, a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet bővítéséről szóló 10/1993. (III. 9.) KTM
rendelettel bővített Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartó 58/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. §-a szerint a védettség indoka és célja a
területre jellemző karsztos folyamatok és formakincs, valamint a Mecsek mészkőszurdokaira
jellemző életközösségek megóvása, a védett növényfajok és a hozzájuk kapcsolódó
állatközösségek életfeltételeinek megőrzése.
 A várható hatások tekintetében természetvédelmi szempontból a legjelentősebb a
felszínsüllyedés, a vízfolyások vízhozam-csökkenése, időszakossá válása, a források
elapadása, valamint ezek következményei lehetnek.
 A süllyedés-számítások alapján a 10,5 km 2-es kutatási területen 6 süllyedési teknő alakul ki. A
depressziókkal érintett teljes terület: 12,67 km2. Az elvégzett hidrogeológiai modellezéssel csak a
tendenciák jellegét tudták bemutatni, mivel a várható változások előre jelzéséhez a
rendelkezésre álló vízföldtani adatok nem voltak elegendőek. A vízföldtani állapot modellezése
csak analógiák figyelembevételével és a víztartó rétegek nagyobb léptékű összevonásával volt
lehetséges. A tervezett bányászati tevékenység által érintett, tektonikailag erősen szabdalt
kőszéntelepes összlet és környezetének neogén víztartói, valamint a mélykarsztos
képződmények közötti hidraulikai kapcsolat lehetőségét valószínűsítették.
 A Váraljai-árok mentén a jelenlegi tavaktól D-re és a Baka-útja torkolatvidékén két lefolyástalan
terület kialakulását prognosztizálták, ez a terület a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet része.
Szintén a védett területre esik a legnagyobb felszínsüllyedés is (33,58 m), ahol lefolyástalan
területek alakulnak ki. Ezeken a helyeken a Dokumentáció szerint vizes élőhelyek kialakulása
várható, vagy amennyiben a feltolódás eléri a felszínt, akkor a vizek mélybe szökésével kell
számolni. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a legnagyobb
felszínsüllyedés és a lefolyástalan területek Tolna megyét érintik, azért a hatások részletes
elemzését a Tolna Megyei Kormányhivatal végzi.
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 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján
megállapította, hogy a felszínsüllyedések a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védett természeti
területén kb. 10 km2-es területet érintenek. A felszínsüllyedések hatására a védett természeti
terület vízháztartása megváltozhat, így annak élővilágának átalakulására kell számítani, mind
mikro-, mind makroélőhely lépték tekintetében.
 A felszínsüllyedés következtében kiterjedt területen arra lehet számítani, hogy a felszín
morfológiája, a területre jellemző karsztos folyamatok és formakincs is megváltozik. A változás
nem gyors bezökkenéses, töréses vagy beszakadásos formában fog megjelenni a felszínen,
hanem lassú lehajlások és besüllyedések várhatók az alábányászást követő időszakban. A
modellezés szerint a legnagyobb süllyedékek területén megközelítőleg évente egy méter lesz a
süllyedés. Előreláthatóan az egy méternél nagyobb süllyedési érték a teljes terület mintegy 32%át érinti, ez kb. 670 hektáros terület nagyságot jelent. A 17 méternél nagyobb felszínsüllyedés
összesen több mint 150 hektáros területet érint, mely szinte teljes egészében a tájvédelmi körzet
védett területét és Natura 2000 területet érint.
 A felszínsüllyedések több forrást közvetlenül és közvetetten is érintenek. A Dokumentációban 14
db forrás került felmérésre, azonban a Dokumentációban ábrázolt hatásterületen ennél jóval
nagyobb a források érintettsége. A Dokumentáció szerint a források terepi felmérése 2020.
május 19-23. között történt meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ)
honlapján található 1971-2000 közötti időszak homogenizált, interpolált csapadékadatai alapján
megállapítható, hogy Magyarországon a legtöbb csapadék május-július közötti időszakban fordul
elő, a legkevesebb pedig január és március között.
 A források felmérése tehát a legcsapadékosabb időszakban történt meg és ebben az időpontban
a 14 forrás közül 5 forrás már eleve ki volt száradva, illetve nem volt mérhető vízhozama. Ez
ugyan egy mért időszaknak tekinthető, ugyanakkor az elmúlt időszakok elemzése során
megállapítható, hogy az éves csapadékösszegek csökkentek és a lehulló csapadék időbeni
eloszlása hektikussá vált. Az éves csapadékösszeg az elmúlt évszázadban változékonysága
mellett is csökkenő tendenciát mutatott, a csökkenés 109 év alatt közel 10% (Forrás: OMSZ). A
források kiszáradása mind a Nyugat-, mind a Kelet-Mecsek területén sajnos új jelenség, sokszor
a rövid idő alatt lehulló nagymennyiségű csapadék nem tud el/beszivárogni a talajba, a száraz
időszakok drasztikus mértékben meghosszabbodtak. Ez természetes folyamatnak is tekinthető,
az éghajlatváltozás egyik következménye, hogy szárazodik a klíma és a kiegyensúlyozott
csapadékeloszlás egyre ritkább. Ez a „természetes” folyamat fokozódna a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzetben azzal, hogy a bányászat következményeként még több felszíni, felszín
alatti víz mélybe szökésével és a források elapadásával kell számolni.
 Természetvédelmi alapelv, hogy minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet
kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható
mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk
enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
A tervezett bányászati tevékenység ellentétes ezzel az alapelvvel, mivel nem a veszélyhelyzetek
és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében
érdekelt, hanem éppen annak okozója kíván lenni.
 A források elapadása és a felszínsüllyedés mellett természetvédelmi szempontból a terület
vízháztartásának megváltozása, vízszintdepressziója az egyik legjelentősebb várható hatás.
Azokon a területeken, ahol a felszín alatt depressziós tölcsér alakul ki, ott a felszín alatti vizek
csökkenésére, mélybe szökésére lehet számítani. Ez a felszíni növényzetre is hatással lesz, a
flóra átalakulását okozza, ez különösen a szurdokerdők esetében okozhat természetvédelmi
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szempontból kedvezőtlen változást. A mélyművelésű szénbánya művelése, majd a
vízkiemelések miatt a tervezett bányaterület DNy-i részén elhelyezkedő szurdokerdők
termőhelyén megváltozhat a talaj vízháztartása, csökkenhet a helyi mikroklíma páratartalma és
hőmérséklete. A talajvíztartó rétegek feldarabolódása vízelvonást okoz, ami befolyásolhatja a
szurdokerők ökológiai stabilitását, a források, patakok vízhozamát. A felszínmozgások és
talajsüllyedések következtében a források és patakok károsodásokat szenvedhetnek, mely maga
után vonhatja a foltszerű, kis kiterjedésű szurdokerdők állományának átalakulását, valamint a
területre jellemző természetes növény- és állatfajok életfeltételeinek romlását.
 Ez ellentétes a KvVM rendelet 3. §-ában foglaltakkal, mely szerint a védettség indoka és célja a
területre jellemző karsztos folyamatok és formakincs, valamint a Mecsek mészkőszurdokaira
jellemző életközösségek, a védett növényfajok és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek
életfeltételeinek megóvása, megőrzése.
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület Baranya megye területén szinte teljes
egészében érinti a Natura 2000 hálózat területét. Az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: NKr.) 4. § (1) bekezdés szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és
fenntartásának célja az azokon található, a NKr. 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és





−
−
−
−

az NKr. 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek
biztosítása.
A tervezett bányatelek a HUDD10007 Mecsek elnevezésű különleges madárvédelmi és a
HUDD20030 Mecsek elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000)
területeket érinti.
A tárgyi (HUDD20030) Natura 2000 területen kiemelt fontosságú cél a következő
élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása (SDF 4.2 Quality and
Importance):
6240 *Szubpannon sztyeppék
8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel
8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)
6110 *Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Atysso-Sedion albi)
6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

−
−
−
− 91H0 *Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
− 91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)
− 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)

 Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelytípusok/fajok kedvező természetvédelmi helyzetének
helyreállítása:
− 6510 Sík-és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
− 7220 *Mésztufás források (Cratoneurion)
− 9180 Törmeléklejtő-és szurdokerdők
 A Natura 2000 terület további céljai és célkitűzései között szerepel - többek között - a földtani,
valamint felszínalaktani természeti értékeket veszélyeztető antropogén hatások mérséklése, a
Mecsek jelentős víztani értékeinek (vízfolyások, források), valamint az érzékeny vízi élővilág, a
víz hatására kialakult felszínalaktani értékek és formakincsek megőrzése.
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 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett bányászati
tevékenység a kijelölt HUDD20030 Mecsek elnevezésű Natura 2000 terület céljaival nem
egyeztethető össze, mivel források elapadása, jelentős mértékű felszínsüllyedés és a terület
vízháztartásának negatív módon történő megváltozása várható. A tervezett mélyművelésű
bányászat okozta hatások következtében az antropogén hatások nem mérséklődnek, hanem
fokozódnak, a terület jelentős víztani értékei (vízfolyások, források), az élővilág, valamint a víz
hatására kialakult felszínalaktani értékek és formakincsek megőrzése, megóvása a továbbiakban
nem lenne biztosítva.
A tárgyi ügy szempontjából releváns jogszabályok:
Táj- és természetvédelmi jogszabályok:

 Az OTrT. 4. § 36. pontja szerint az ökológiai hálózat pufferterületének övezete az OTrT-ben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe
olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon
tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát
kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.

 Az OTrT 4. § 43. pontja szerint a tájképvédelmi terület övezete a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri
rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a
természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása
következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos
és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
 Az OTrT. 4. § 34. pontja szerint az ökológiai hálózat magterületének övezete az OTrT-ben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe
olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és
több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.
 Az OTrT. 27. § (1) bekezdése szerint az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében csak
olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete,
ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdés
szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti
értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek
közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében,
következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.
 A Tvt. 5. § (2) bekezdés szerint a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe
vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és
azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség
fenntartható legyen.
 A Tvt. 5. § (3) bekezdés szerint a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági
tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési
döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.
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 A Tvt. 6. § (1) bekezdés szerint a táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és
sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az
emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek.
 A Tvt. 6. § (2) bekezdés szerint a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során
meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a
tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek
és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
 A Tvt. 7. § (1) bekezdés szerint a történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok
figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj
jellegének, esztétitkai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és
egyedi tájértékeknek a megóvását.
 A Tvt. 7. § (2) bekezdés szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és
esztétikai adottságok megóvása érdekében:
 c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás,
az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a
tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
 h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
 A Tvt. 8. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai,
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.
 A Tvt. 9. § (1) bekezdés szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó
gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek
működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.
 A Tvt. 17. § (1) bekezdés szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden
tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
 A Tvt. 17. § (2) bekezdés szerint a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell
lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai
sokféleség fenntartására.
 A Tvt. 17. § (3) bekezdés szerint a termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan
területek használata, igénybevétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb
mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a
természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket,
valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek
természetes növényállományát meg kell őrizni.
 A Tvt. 20. § (1) bekezdés szerint a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető
legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni
tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell
kialakítani.
 A Tvt. 53. § (3) bekezdés b) pontja szerint az ökológiai hálózat egyes védett természeti
területek, valamint egyes védett természeti területek védőövezete, Natura 2000 területek,
érzékeny természeti területek és természeti területek ökológiai (zöld) folyosókkal biztosított
biológiai kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti.
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A védett természeti területekre és értékekre vonatkozó releváns jogszabályhelyek:
 A Tvt. 28. § (3) bekezdése szerint a tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi
adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és
természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető
jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése.
 A Tvt. 31. §-a szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a
természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.
 A Tvt. 32. § (1) bekezdése szerint a védett természeti területen lévő erdő elsődlegesen védelmi
rendeltetésű.
 A Tvt. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerint védett természeti területen gondoskodni kell a vadon
élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti
feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
 A Tvt. 42. § (1) bekezdés szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése,
engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
 A Tvt. 43. § (1) bekezdés szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-,
élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok, a Dokumentáció és



az Igazgatóság nyilatkozata alapján természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a
tervezett bányászati tevékenység ellentétes a természet- és tájvédelem érdekeivel és céljaival,
mert a védett természeti terület állagát, állapotát, morfológiai elemeit, ökológiai állapotát,
veszélyezteti, forrásainak, vízfolyásainak és talajának vízháztartását negatív irányban
változtatja meg. A vízháztartás megváltoztatásával a terület növény- és állatvilágának
ökológiai feltételei romolhatnak, ezáltal a biológiai sokféleség, a flóra- és faunadiverzitás
csökkenhet. Ez ellentétes a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítésének céljaival és a fent már
megjelölt Tvt. 31. §, 35. § (1) bekezdés b) pontjával, a Tvt. 42. § (1) bekezdésével és a Tvt. 43. § (1)
bekezdésével.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította továbbá, hogy a tervezett
bányászati tevékenység a 9180 Törmeléklejtő- és szurdokerdők, a 91L0 Illír gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) és a 9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) élőhelytípusokra
várhatóan negatív hatással lesz. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Natura 2000
területekre vonatkozó hatásbecslés alapján a hatásbecslést elvégezte és megállapította az Nkr.
alapján, hogy a tervezett bányászati tevékenység ellentétes a Natura 2000 hálózat kijelölésének
céljaival, a Natura 2000 hálózat jelölő élőhelytípusai kedvező természetvédelmi helyzete és a Natura
2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot nem lenne biztosított a bányászati
tevékenység folytatása során.
A Dokumentáció szerint a bányajáratok, légakna, közlekedési utak és a további kapcsolódó
létesítmények építésekor a mozgások, rezgések hatására a talajszerkezet, a kőzetrétegek
tömörödhetnek, mechanikai változásokat szenvedhetnek, ami kihathat a talajvízszintre és a talaj
vízgazdálkodására. A talajvíztartó rétegek feldarabolódása esetleges feldarabolódása vízelvonást
okozhat a szomszédos területekről, ami befolyásolhatja a szurdokerők ökológiai stabilitását, a
források, patakok vízhozamát.
A vízháztartási viszonyok megváltozása hatással lehet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet, valamint a
Natura 2000 területek flóra- és faunadiverzitására, különös tekintettel a vizes élőhelyek élővilágára,
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valamint a védett területeken található őshonos erdőállományokra (szurdokerdők, törmeléklejtő erdők,
cseres-kocsánytalan tölgyesek, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, mészkerülő tölgyesek, bükkösök,
mészkerülő bükkösök) vonatkozóan.
A Dokumentáció szerint az ex lege védett források vízhozama a mélyművelésű szénbánya esetleges
vízkiemelése miatt erősen csökkenhet, amely kihatással lehet a felszíni vízfolyásokra, annak
faunadiverzitására, valamint a Váraljai-horgásztavak vízellátására. A tervezett bányaterület DNy-i
részén elhelyezkedő szurdokerdők termőhelyén a mélyművelésű szénbánya miatt megváltozhat a
talaj vízháztartása, csökkenhet a helyi mikroklíma páratartalma és hőmérséklete.
A talajvíztartó rétegek feldarabolódása esetleges feldarabolódása vízelvonást okozhat a szomszédos
területekről, ami befolyásolhatja a szurdokerők ökológiai stabilitását, a források, patakok vízhozamát.
A Dokumentáció részét képező Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció szerint az élőhelyek közül
leginkább a szurdokerdők és a vízfolyásokat kísérő puhafás ligeterdők, magaskórós és rét társulások,
valamint a hozzájuk kötődő higrofil állatfajok a veszélyeztetettek. A leginkább veszélyeztetett térség a
Váraljai-árok főága és az abból szétágazó mellékágak és forrásaik. Az alábányászás következtében
több méteres talajsüllyedés is felléphet, elapadhatnak a források, melynek következtében
megváltozhat az élőhely vízháztartása, mikroklímája, ami kihathat a szurdokerdők faji diverzitására,
állományszerkezetére.
Ugyanakkor a felszínmozgások és talajsüllyedések következtében a források és patakok
károsodásokat szenvedhetnek, mely maga után vonhatja a foltszerű, kis kiterjedésű szurdokerdők
állományváltozását.
A mélyművelésű szénbánya művelése, majd a vízkiemelések miatt a tervezett bányaterület DNy-i
részén elhelyezkedő szurdokerdők termőhelyén megváltozhat a talaj vízháztartása, csökkenhet a
helyi mikroklíma páratartalma és hőmérséklete. A talajvíztartó rétegek feldarabolódása vízelvonást
okoz, ami befolyásolhatja a szurdokerdők ökológiai stabilitását, a források, patakok vízhozamát. A
felszínmozgások és talajsüllyedések következtében a források és patakok károsodásokat
szenvedhetnek, mely maga után vonhatja a foltszerű, kis kiterjedésű szurdokerdők állományának
átalakulását, valamint a területre jellemző természetes növény- és állatfajok életfeltételeinek romlását.
A völgyek süllyedésből adódó megnyílásával és a völgytalpak kiszélesedésével az érintett területeken
(pl. Nagy-árok völgye) gyakorlatilag megszűnnek azok a domborzati és mikroklimatikus adottságok,
melyek a szurdokerdők meglétének alapfeltételei, így ezek az erdők idővel szurdokerdőként
megszűnnek létezni, más típusú erdővé alakulnak át. Ezt a hatást fokozhatja, gyorsíthatja a völgyek
felszíni vizeit tápláló források elapadása.

 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította továbbá, hogy a Telephely
Baranya megyei elhelyezkedése vonatkozásában a létesítés az ökológiai hálózat pufferterületén
és a tájképvédelmi övezetben ellentétes a természet- és tájvédelmi érdekekkel, mert
megszünteti a pufferterület funkcióját, a jelenlegi ökológiai állapotot és tájhasználatot. A
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a pufferterületen tervezett
Telephely létesítése az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete
övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait veszélyezteti, mivel a
Telephely érinti a fent írt területi kategóriákat, annak kialakítása folytán sérülnek, megszűnnek
ezek az élőhelyek, ezek a biológiai kapcsolatok és így a jelenlegi kedvező ökológiai állapot.
Ennek folytán nem tölti be a vonatkozó jogszabályban (OTrT) leírt rendeltetését.
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 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett meddőhányók
létesítése az ökológiai hálózat magterületén és a tájképvédelmi övezetben ellentétes a
természet- és tájvédelmi érdekekkel, mert megszünteti a magterület funkcióját, a jelenlegi ökológiai
állapotot és tájhasználatot.
 A jelen eljárás során az Egyesület és a NÖTE észrevételeket tett, mely véleményeket a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntése során természetvédelmi szempontból az
alábbiak szerint értékelt:
 Az Egyesület a tervezett bányászati tevékenység által okozott összes hatásra, illetve hatásfolyamatra
vonatkozó elemzést nyújtott be jelen eljárás során. Természet- és tájvédelmi szempontú értékelése
kiterjedt a tervezett bányászati tevékenység által érintett természetvédelmi besorolású területekre, így
külön foglalkozott a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védett természeti terület, a Natura 2000
területek és az országos ökológiai hálózat magterületi érintettségével, a tájképre gyakorolt
hatásokkal, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló növény- és állatfajok élőhelyeire okozott
hatásokkal is. Megállapította, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az elkövetkezendő 30
évben ténylegesen művelésbe vonandó bányamezők felett gyakorlatilag teljes lefedettségében a
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 és magterület található. Az Egyesület által összeállított
részletes anyagok a Dokumentáció hatásbecslésein túlmutató környezetkárosítást prognosztizálnak,



helyenként megállapítják, hogy a Dokumentáció hiányos és nem állapíthatók meg a tervezett
bányászati tevékenység hatásai pontosan (pl. a vízügyi szakhatósági kérdések tekintetében),
helyenként pedig egyértelműen állást foglal a tervezett bányászati tevékenység ellen, mivel a várható
hatások ellentétesek a létező összes környezet-, természet- és vízvédelmi jogszabállyal.
Az Egyesület környezetei elemenként részletesen vizsgálja a várható hatásokat, így megállapítja,
hogy a tervezett bányászati tevékenység következtében a felszínen süllyedési horpák kialakulása,
suvadások és lehajlások fognak keletkezni, ezekről - a korábbi mélyművelés okozta kőzetmozgások
folytán a felszínen megjelenő nyomokról, mélyedésekről, „út-letörésekről” – fényképeket is mellékelt a
beadványában. Megállapítja, hogy a jelentősebb felszínmozgások az erdőterületek növényzetére
káros hatással lehetnek, a dokumentációban leírtaknál nagyobb területen számol fakidőlésekkel, mely
negatív hatással lesz a Natura 2000 és védett területekre. Véleménye szerint meredek dőlésű
széntelepek vannak a felszín alatt, és mivel a kőzetek technikai tulajdonságai nem ismeretesek
pontosan, ezért nem lehet megalapozott hatásokkal számolni a felszíni lehajlások és így a
fakidőlések vonatkozásában. A Máza-dél - Váralja-dél kutatási területen 150 - 800 m mélységben
végzendő bányászati tevékenységek okán a kőzetmozgási zóna felszíni megjelenése (mozgáskifutás
időtartama) a fejtési műveletek elkezdésétől számított 2 - 8 hónap elteltével várható, míg a bányászati
műveletek leállítását követően a kőzetmozgások megszűnésének, ”stabilizációs” folyamat

befejeződésének a várható időtartamát 50 éves nagyságrendben lehet megbecsülni.
 Az Egyesület beadványában részletesen ismerteti a tervezett bányászati tevékenységgel érintett
területen a forrásokra, vízfolyásokra és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokat, és megállapítja,
hogy a Dokumentációban szereplő forrásokkal kapcsolatban tett hatásbecslésnél jóval több lesz
érintve negatívan véleménye szerint. A felszín alatti vizekkel kapcsolatosan megállapítja, hogy a
fejtési öregmunkák, valamint a nyitott bányatérségek felé szivárogva, a talajvíz, rétegvíz, illetve a
karsztvíz hiányát fogják eredményezni, mely azzal a következménnyel jár, hogy a süllyedési horpa
területén a növényzet elsatnyul, a szárazságra érzékenyebb fajok kipusztulnak. A növénytakaró
károsodása miatt az állatok létfeltételei is korlátozódnak, egyes fajok elvándorlása, és így
összességében pedig a biológiai sokféleség csökkenése várható.
 Az Egyesület beadványa szerint a Dokumentáció nem foglalkozik kellő részletességgel a kialakuló
depressziós tölcsérrel. Véleménye szerint a depressziós tölcsér hatása a leendő mélyművelésű
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szénbánya területének az északi részén elhelyezkedő fokozottan érzékeny felszíni karsztos területet
is érinteni fogja. Számításai szerint szekunder állapotban itt a karsztvíz nívószintjének legnagyobb
csökkenése el fogja érni a 4 méteres értéket, a tercier állapotban már az 50 m-t is meg fogja haladni.
A depressziós tölcsér kialakulása, így a karsztvíz áramlási irányának megváltozása a források
elapadását fokozza és kihat a felszíni élőhelyekre is. Az Egyesület véleménye szerint a növényzet
gyökérzetének lehatolási mélysége lágyszárúaknál (gyepeken) a maximum 1 métert, fás szárúaknál
maximum 3 méteres mélységet nem haladja meg. Következtetésük szerint azon területeken, ahol a
talajvíz nyugalmi szintje a tervezett bányászati tevékenység eredményeként az erdő borította
részeken várhatóan meghaladja a 3 m-es, míg a gyep fedte felületeken várhatóan meghaladja az 1
m-es süllyedési értéket, ott a flóra jelentős károsodása, kipusztulása várható.
 Az Egyesület beadványában részletesen ismerteti, felsorolja és képekkel illusztrálja a területen
található védett növény- és állatfajokat, hatáselemzésében leírja, hogy milyen negatív hatással lesz
az egyedekre, vagy élőhelyükre a tervezett bányászati tevékenység.
 Az Egyesület részletesen foglalkozik a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet egyik legértékesebb
élőhelyével, a mecseki szurdokerdők (Scutellario Aceretum) érintettségével is. Az Egyesület
véleménye szerint a mecseki szurdokerdők a tervezett bányanyitás létesítette depressziós tölcsér
határvonalán belül fognak elhelyezkedni, így károsodásuk minden kétséget kizáróan, egyértelműen
várható.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság álláspontja és a Dokumentáció részét képező
Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció szerint is az élőhelyek közül leginkább a szurdokerdők és a
vízfolyásokat kísérő puhafás ligeterdők, magaskórós és rét társulások, valamint a hozzájuk kötődő
higrofil állatfajok a veszélyeztetettek. A tervezett bányaterület DNy-i részén elhelyezkedő
szurdokerdők termőhelyén a mélyművelésű szénbánya miatt megváltozhat a talaj vízháztartása,
csökkenhet a helyi mikroklíma páratartalma és hőmérséklete is, így az élőhely degradálódása
várható. A várható hatások tekintetében maga a Dokumentáció állapítja meg, hogy az alábányászás
következtében több méteres talajsüllyedés is felléphet, elapadhatnak a források. Ennek
következtében megváltozhat az élőhely vízháztartása, mikroklímája, ami negatív hatást okoz a
szurdokerdők faji diverzitására, állományszerkezetére.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Egyesület beadványát áttanulmányozta,
értékelte, és megállapította, hogy az abban szereplő hatások, hatásfolyamatok, faj- és élőhelyleírások
nagyrészt helytállóak, a végkövetkeztetések nincsenek ellentétben a hatóság álláspontjával.
Ugyanakkor a beadvány rámutat arra a tapasztalati tényre is, mely szerint egy ilyen összetett
bányászati tevékenység 5, 10, 20, sőt 50 évre előre várható hatásait nem lehet „méterre,
centiméterre, literre” előre kiszámolni. A környezeti hatásvizsgálatnak pontosan az a célja, hogy a
tervezett tevékenység hatásait megvizsgálja, a hatásfolyamatokat elemezze, összegezze és a lehető
legnagyobb pontossággal prognosztizálja a várható következményeket.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkezésre álló adatok, információk, a
szakmai tapasztalatok, a Dokumentáció, valamint a szakértők véleménye alapján hozta meg végső
döntését a tárgyi ügyben. A döntés meghozatalakor figyelembe vételre került az Igazgatóság
nyilatkozata és a civil szervezetek észrevételei is.

 A NÖTE beadványában leírta, hogy tekintettel a kérelem többszöri hiánypótlására, az idő múlására,
véleménye szerint a kérelem visszavonására és az újbóli komplex benyújtására, aktualizálására
lenne szükség. A bánya vizes élőhelyet és NATURA területet is érint közvetve, közvetlenül, továbbá
az elmúlt évtized csapadékszegény időjárására és ennek várható fokozódó klímaváltozására
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tekintettel a korábbi bányászati tevékenységnek a vízháztartásra vonatkozó 15 évvel korábbi kutatási
eredményei nem használhatóak fel, mivel ezek eleve sem vizsgálhatták a hosszú távú hatást. A
NÖTE véleménye szerint a klíma és vízviszonyok az 1990-től rohamosan romló állapotok miatt nem
határolhatóak el a 300 mély bányászattól csupán azért, mert a korábbi bányászatra vonatkozó terepi
és más felmérések ezt igazolták, tehát a fajokra (flóra, fauna) gyakorolt hatáshoz lehet tudományos
modellezéshez is szükség lenne.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a NÖTE észrevételeit kiértékelte és
megállapította, hogy az abban szereplő állásfoglalás megalapozott, a tervezett bányászati
tevékenység hatásainak elemzésekor a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a
klímaváltozásra és a terület vízháztartására is külön tekintettel volt. A hatásvizsgálat során a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság kielemezte az Országos Meteorológiai Szolgálat
1971-2000 közötti időszak homogenizált, interpolált csapadékadatait, mely szerint megállapította,
hogy a források felmérése a legcsapadékosabb időszakban történt, ennek ellenére a 14 forrásból 5
már így is el volt apadva. Az elemzés során megállapításra került, hogy az éves csapadékösszegek 109 év alatt közel 10%-kal - csökkentek és a lehulló csapadék időbeni eloszlása hektikussá vált. Ez a
folyamat fokozódna a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet természetvédelmi oltalom alatt álló területén
azzal, hogy a bányászat következményeként még több felszíni, felszín alatti víz mélybe szökésével
kell számolnunk és a források elapadásával - a Dokumentáció szerint is. A Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság álláspontja szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalához megfelelően
rendelkezésre állnak az érintett terület biotikai adatai.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság mindezek alapján megállapította, hogy
természetvédelmi szempontból a bányászati tevékenység folytatása - és az általa okozott
hatások - ellentétes a természet- és tájvédelem érdekeivel, ezért a tervezett bányászati
tevékenységre környezetvédelmi engedély nem adható.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:
 A Dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a tervezett bányászati tevékenység
végzése, valamint a tervezett diffúz források és légszennyező pontforrások létesítése és működése
Baranya megye területén a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lr.) 31. § (1)
bekezdése alapján az engedélyköteles, illetve a 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet
(a továbbiakban: E-PRTR) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás (a továbbiakban:
adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás) üzemeltetője legkésőbb a légszennyező forrás
működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg, vagy az előzőektől eltérő esetben
legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
részére a 4. melléklet szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést tesz.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tervezett bányászati tevékenységhez kapcsolódó
Baranya megyei diffúz forrásokat (a homoktárolót, a szénteret, a lejtős légkihúzó aknát, valamint a
meddőhányó Baranya megyei részét) együttesen D1 azonosítószámmal az Lr. 26. § (3) bekezdése
alapján – tekintettel arra, hogy a földalatti bányászat és a kapcsolódó tevékenységek az EPRTR I.
melléklete 3.a. pontja alapján kapacitásküszöb nélkül bejelentésre kötelezett – engedélyköteles diffúz
forrásnak minősíti, melyre vonatkozóan a levegővédelmi létesítési engedélyezési eljárást az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az engedélyezési eljárás során megállapította,
hogy a tervezett bányászati tevékenységhez kapcsolódó Baranya megyéhez kapcsolódó felszíni
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létesítmények külterületen találhatóak, a bánya felszíni létesítményeihez legközelebb kerülő védett
létesítmények a meddőhányótól 364 méterre, valamint a homok és széntároló tértől 463 méterre
található lakóépületek. A bánya területén végzett tevékenységek – építési, aknafúrás, kitermelés,
osztályozás, szállítás, rakodás, – során szilárd nem toxikus por, nitrogénoxidok, szénmonoxid,
szénhidrogének és metán légszennyezőanyag kibocsátással kell számolni. A szénbánya és
kapcsolódó létesítményeinek építése során az épületek kialakítása, a tárolóterületek kialakítása,
valamint a lejtős aknák kialakítása, aknamélyítése jár levegőterhelő hatással. A D1 azonosítószámú
diffúz forráshoz kapcsolódó létesítési, építési tevékenységek meghatározó hatásterülete az épületek
kialakításakor 20 m, a lejtősaknák fúrásakor 183 méter. A D1 azonosítószámú diffúz forrás
meghatározó hatásterülete üzemelés időszakában a benyújtott Lr. 2. § 12c. pontjának megfelelően
elvégzett szakértői számítás alapján a széntértől számított 112 méter, valamint a lejtős légkihúzó
aknától 227 méter távolságban határozható meg. A tervezett bányászati tevékenységre kijelölhető
legnagyobb hatásterület a létesítés időszakára NO x és összes lebegő por (TSPM) légszennyező
anyagok alapján, az üzemelés időszakára TSPM és PM10 légszennyező anyagok alapján volt
meghatározható. A hatásterület lakott területet nem érint.
 A tervezett bányászati tevékenység kapcsán létesítendő kazánház és műhelyépületébe 4 db 400 kW
névleges bemenő hőteljesítményű, kondenzációs kazán létesítése tervezett, melyhez tartozó P2, P3,
P4 és P5 azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. § (1) bekezdése és 25. § (1)
bekezdése szerinti engedélyköteles légszennyező pontforrásoknak minősülnek. Továbbá szintén a
kazánház és műhelyépületbe 3 db 60 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű feketén sugárzó
létesítése tervezett, melyek névleges bemenő hőteljesítményét a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság teljes névleges bemenő hőteljesítmény meghatározása szempontjából a
140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMkt.) 3. § (2) bekezdése alapján összevonja,
mivel füstgázaikat műszaki és gazdasági tényezőket figyelembe véve egy kéményen vagy
füstcsatornán lehetne kivezetni. Az FMkt. 3. § (3) bekezdése alapján a feketén sugárzók teljes
névleges bemenő hőteljesítménye 180 kW. A feketén sugárzókhoz kapcsolódó P6, P7 és P8
azonosítószámú légszennyező pontforrások a Lr. 22. §-a alapján engedélykötelesnek minősülnek. A
pontforrások hatásterülete a forrásoktól számított 37 méterben került meghatározásra. A P2, P3, P4,
P5, P6, P7 és P8 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegővédelmi
létesítési engedélyezési eljárást az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell
lefolytatni.
 Metánkibocsátás szempontjából megállapítható volt, hogy a főkihúzó légakna metántartalma 0,1
térfogatszázaléktól a művelési mélység növekedésével 0,6 térfogatszázalékig növekszik. A
Dokumentációban bemutatásra kerültek a metánkibocsátás csökkentésének módszerei, fejtés előtti
gázlecsapolás, valamint tervezett a lejtakna levegőjének a szénfeldolgozóba vezetése. A
szénfeldolgozó engedélyezése nem része jelen eljárásnak, a Környezethasználó nyilatkozata alapján
a szénfeldolgozóba olyan szénvegyészeti technológiát kívánnak létesíteni, melyben a lejtős főkihúzó
légakna metántartalmát fel tudják használni. A metánkibocsátás hatásterülete tekintettel arra, hogy
metánra sem levegőminőségi határérték, sem irányérték nincs meghatározva, a Lr. 2. § 12c. pontja
alapján a légkihúzó légakna közvetlen környezete, 10 méter távolságon belül. Metánkibocsátás
vonatkozásában a tevékenységet kizáró ok nem volt megállapítható, azonban a kibocsátás
csökkentésének módszereit az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a D1
azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi létesítési engedélyezési eljárásában a Lr. 26. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével részletesen be kell mutatni.
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 A szénbánya elhelyezkedését, valamint a területen és a megközelítési utakon várható levegőterhelő
hatásokat megvizsgálva, mivel a kitermelés során az anyagtörési műveletek a bányában, föld alatt, a
kijárattól 2,3 km távolságban történnek, porleválasztóval ellátottan, az anyagmozgatás
szállítószalagjainak átadó helyein vízpermetezés került betervezésre, az anyagoknak a bányából
történő kiszállítása nedvesített állapotban történik, a meddőhányókra és a széntérre történő
anyagkihelyezés porkibocsátásának csökkentésére vizes locsolással védekeznek, valamint a
Dokumentációban bemutatott, további levegőterhelő hatásokat csökkentő intézkedések
figyelembevételével megállapítható, hogy a tevékenység hatásai az intézkedések következetes
betartásával nem okozhatnak levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a fenti állásfoglalását az Egyesület és a NÖTE
észrevételei vizsgálatának figyelembevételével alakította ki.
 Az Egyesület által tett észrevétel részletesen foglalkozik a szén kitermelése során felszabaduló
metán mennyiségével, annak várható levegőterhelő hatásával. Az Egyesület meglátása szerint a
metán mennyiség kibocsátási volumenének kérdése alapján a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóságnak levegőtisztaság-védelmi szempontból is el kell utasítania a benyújtott
kérelmet. Az észrevételben foglaltak szerint a metán légszennyező-anyag leválasztásának módja
nem tisztázott. Az Egyesület észrevételében foglaltak szerint a szénvegyészeti üzemben a metán








leválasztásának megfelelősége – tekintettel arra, hogy nem része jelen eljárásnak nem ellenőrizhető
– így a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnak azzal kellene számolnia az eljárás során,
hogy a teljes metánmennyiség a szabad légtérbe kerül, és e miatt levegőtisztaság-védelmi
szempontból is el kellene utasítania a kérelmet.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az Egyesület által előadottak figyelembevételével
tervezett bányászati tevékenység metánkibocsátását a következők szerint értékelte.
Tekintettel arra, hogy a levegőtisztaság-védelmi jogszabályokban a metánra vonatkozóan sem
kibocsátási, sem légszennyezettségi határérték, továbbá tervezési irányérték sincs megállapítva a
metán kibocsátási volumenének kérdése nem eredményezheti a levegővédelmi követelmények
megsértését, így a tervezett bányászati tevékenység szempontjából kizáró okot sem.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a R. 10. § (5) bekezdés, valamint a Lr. 26. § (3)
bekezdése figyelembevételével az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban folytatja
le a D1 azonosítószámú diffúz forrás levegővédelmi létesítési engedélyezését, ebben az eljárásban
vizsgálja meg, a metán leválasztása technológiájának bemutatását követően, hogy a D1
azonosítószámú diffúz forrás a Lr. 26. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lehető
legkevesebb metánnak a levegőbe juttatásával fog-e üzemelni.
Az Egyesület metán várható hatásai során feltételezi, hogy a vágathajtás során olyan gázkitörések

történhetnek, amikor a nagy mennyiségű metán hatására sújtólég térrobbanás következhet be, ami a
külszínen a mázai vasútállomás környékén, a lakóterületen, valamint az iparterületen élőket
veszélyezteti.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a térrobbanások kockázatának biztonságtechnikai
elbírálására, veszélyének értékelésére nem rendelkezik hatáskörrel. A metán lehetséges biztonsági
kockázata miatt levegőtisztaság-védelmi szempontból a kérelem nem utasítható el. Az engedélyezési
eljárás során a tevékenység üzemi körülmények melletti levegőterhelésének jogszabályi
követelményeknek történő megfelelősége kerül vizsgálatra. Lehetséges havária jellegű
levegőterhelések, mint a minden bánya üzemelése során kerülendő sújtólégrobbanások
levegőminőségi hatásai nem jelenthetnek elutasítási okot. A havária során a levegőbe kerülő metánkibocsátásának csökkentésére teendő intézkedéseket a D1 azonosítószámú diffúz forrás egységes
környezethasználati engedélyezése során be kell mutatni.
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 Az Egyesület előadja, hogy a mecseki szén meddőhányóba kerülve és vízzel érintkezve olyan
bomlási folyamatokban vesz részt, amelyek eredményeként hőakkumuláció lép fel, így egy lassú,
több hetes öngyulladási folyamat következtében a meddőhányó égni kezdhet. Meglátása szerint egy
erősebb kiterjedtebb meddőhányótűz és keleti széljárás esetén a keletkező égéstermékek miatt akár
Máza lakossága is veszélyeztetetté válhat.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság álláspontja alapján a meddőhányó
meggyulladását feltételezni üzemszerű körülmények mellett nem lehet, hiszen abban alapvetően
meddő (szenet nem tartalmazó kőzetek) lerakása tervezett. A Környezethasználónak is érdeke, hogy
a kitermelt szenet a lehető legnagyobb mértékben hasznosítsa, és a meddőhányóra kerülő kőzetek a
lehető legkisebb mértékben tartalmazzanak begyulladásra alkalmas szenet. Mindazonáltal a
tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a meddőhányó meggyulladása ne következhessen be. A
meddőhányó égésének levegőterhelő hatásai – tekintettel arra, hogy normál üzemi körülmények
mellett az égéssel nem kell számolni – nem lehetnek a kérelem elutasításának okai.
 Az Egyesület észrevételezi, hogy a Dokumentáció nem veszi figyelembe a bánya környezetében
folytatott tevékenységek levegőterhelő hatásait. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a
fentiekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból a
Dokumentációban elvégzett levegőminőségi és hatásterület számítások a bánya környezetében 2014
májusa és 2015 júliusa között végzett alap levegőterheltség mérések eredményei felhasználásával
készültek, az alap levegőterheltségben pedig a bánya környezetében folyó tevékenységek hatásainak
jelen kell lennie. Így a levegőminőségi követelményeknek való megfelelőség a területen már folyó
tevékenységek levegőminőségi hatásainak a számításokba való bevonásával történt.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:
 A Dokumentációban rögzítettek alapján megállapítható, hogy az építési kivitelezés folyamán
használandó zajforrások, melyek a tereprendezési műveletekhez, földmunkákhoz, alapépítményi és
felépítményi munkálatokhoz kapcsolódnak, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok
közelségében üzemelnek. A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy az építési
kivitelezési munkálatok nappali időszakban történő folytatása tervezett, továbbá annak várható
időtartama 1 évnél hosszabb időszakra tehető, mely vonatkozásában az építési kivitelezési
tevékenységből származó zajra vonatkozó, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes
rendelet) 2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek teljesülése – az esetlegesen
szükséges zajcsökkentő műszaki és szervezési intézkedések alkalmazásával – biztosítható.
 A zajvédelmi szempontból védendő környezet közelsége okán azonban az építési kivitelezési
tevékenység zajvédelmi szempontból védendő környezetre gyakorolt hatásának pontos megítélése
érdekében a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság indokoltnak tartja az Együttes rendelet
2. számú melléklete szerinti zajterhelési határértékek teljesülésének további vizsgálatát, illetőleg azok
teljesülésének igazolását, figyelemmel arra, hogy az eljárás jelen fázisában nem ismert a kivitelező
személye, továbbá az általa az építés kivitelezés során alkalmazni kívánt gépek, berendezések
kibocsátása. Minderre tekintettel a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság zajvédelmi tervet
(a továbbiakban: Zajvédelmi Terv) tartalmazó az organizációs terv benyújtását tartja szükségesnek az
építési kivitelezési tevékenység megkezdését megelőzően 60 nappal.
 A Zajvédelmi Tervben foglaltak alapján amennyiben megállapításra kerül, hogy az építési kivitelezési
tevékenységből származó zajkibocsátás mértéke az Együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti
zajterhelési határértékeket meghaladja, a Zajvédelmi Tervvel egyidejűleg meg kell küldeni a
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság részére az azok betartása alóli, a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Zajr.) 13. § (1) bekezdése szerinti felmentés iránti kérelmet, melyben meg kell jelölni a határérték
túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő- és végnapját, a zajcsökkentés érdekében
tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység
napi, heti, időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást,
mely határozat birtokában kezdhető meg az építési kivitelezési tevékenység.
 A tervezett bányászati tevékenység zajforrásainak üzemszerű működéséből származó, zajvédelmi
szempontból védendő területekre gyakorolt hatása, illetőleg az Együttes rendelet 1. számú melléklet
1. táblázata szerinti zajterhelési határértékek teljesülésének igazolására vonatkozó vizsgálat előzetes
számítással került modellezésre az egyes telephelyekre vonatkozóan megengedhető, maximális
hangteljesítményszint értékek figyelembevételével. Tekintettel erre, továbbá a Zajr. 3. § (3)
bekezdésében foglaltakra, miszerint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a zajvédelmi
követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet,
illetőleg mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét, a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság indokoltnak tartja az Együttes rendelet 1. számú melléklet 1. táblázatában
az üzemi zajforrásoktól származó zajra vonatkozóan meghatározott zajterhelési határértékek
teljesülésének szabványos, műszeres zajvizsgálattal történő igazolását, továbbá a bányaüzem
zajvédelmi szempontú hatásterületének meghatározását, illetőleg – amennyiben szükséges – a
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú
melléklete szerinti kérelem benyújtását.
 A tervezett bányászati tevékenység megvalósításához, továbbá későbbi üzemeltetéséhez szükséges
szállítási tevékenység tervezetten vasúton és közúton történik, melyek által érintett útvonalak mentén
– az alapállapoti vizsgálatokhoz képest – 3 dB-nél nagyobb értékű járulékos zajterhelés-változás nem
jelentkezik, így közvetett hatásterület nem alakul ki.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a zaj- és rezgésvédelmi szakkérdéseket Baranya
megye területének vonatkozásában – figyelemmel a Tolna megye területét érintően adott szakági
véleményben foglaltakra is – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) és (3) bekezdései, a Zajr. 3. § (1) és (3) bekezdései, 9. § (1) és
(7) bekezdései, 10. § (1) és (3) bekezdései, 12. §-a, 13. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet,
valamint a KvVM rendelet alapján vizsgálta.
 Az Egyesület észrevételei vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetőek:

 Az Egyesület azon észrevétele kapcsán, miszerint a lemélyítendő függőleges légakna főszellőztető



gépének zaja a domborzati viszonyok kiváltotta felerősítő hatás eredményeként az itt élő állatokat
folyamatosan és erőteljesen zavarni fogja, továbbá az észrevételben foglalt azon állítása, miszerint a
főszellőztető gép a folyamatos működése okán biztosan zavarni fogja a Hidegoldalban fészkelő,
természetvédelmi szempontból fokozottan védett rétisast, megállapítható a Zajr. rendelkezései
alapján, hogy zajvédelmi szempontból sem a rétisas, sem pedig a számára élőhelyet biztosító
(védett) természeti területek zajvédelmi szempontból nem tekinthetőek védendőnek. Zajvédelmi
szempontból védelmük érdekében intézkedések megtételére a vonatkozó jogszabályok a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság számára lehetőséget nem biztosítanak.
Az Egyesület azon észrevételének vonatkozásában, miszerint a függőleges légakna főszellőztető
gépének zajkibocsátása zavarólag fog hatni Óbánya főszellőztető gépháztól 650-2.200 méterre élő
lakosságára, az alábbiak állapíthatóak meg. A függőleges légaknának helyszínt biztosító telephely
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megközelítőleg 3 km-es távolságban helyezkedik el Óbánya település zajvédelmi szempontból védett,
„Lf” övezeti besorolású falusias lakóterületétől, mely vonatkozásában – figyelemmel a
Dokumentációban rögzített, az egyes, a bányaüzem üzemeltetése során alkalmazni kívánt
zajforrásokhoz kapcsolódó maximális zajteljesítmény szintekre – az Együttes rendelet 1. számú
melléklet 1. táblázata szerinti zajterhelési határérték teljesülése biztosítható.
Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:
 A Dokumentáció „Hulladékképződés hatása” fejezetrésze ismerteti a bányászati és technológiai
hulladékok kezelését, valamint azok hasznosítását.
 A bányászati hulladékok vonatkozásában a Dokumentáció általánosságban foglalkozik a bányászati
kitermelés során képződő bányászati hulladék kezelésének kívánatos szempontjaival. Megjegyzést
érdemel, hogy a bányászati meddő a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)
1. § (2) bekezdés b) pontja értelmében nem tartozik a Ht. hatálya alá, ennek tekintetében – ahogy
arra a Dokumentáció is utal – az illetékes bányafelügyeleti hatóság a műszaki üzemi terv keretében
fogadja el a bányászati hulladékgazdálkodási tervet és a külön jogszabály szerinti eljárásban
engedélyezi a bányászati hulladék-kezelő létesítmény működését.
 A Dokumentáció hulladék azonosítókódonként ismerteti a tevékenység során várhatóan keletkező
hulladékok mennyiségét, valamint tervezett gyűjtési és kezelési módját.
 A Dokumentáció kitér a keletkező hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációra, így a hulladékok
szállításával kapcsolatos bizonylatolásra, nyilvántartásra, valamint adatszolgáltatásra.
 A Környezethasználó tervezett bányászati tevékenységével összefüggésben hulladékgazdálkodási
engedély köteles tevékenységet nem kíván folytatni.
 A Dokumentáció fentiekben részletezett fejezetét a hatályos jogszabályi előírásokkal összevetve (így
különösen a Ht., a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a környezetvédelmi engedély
kiadásának hulladékgazdálkodási szempontból akadálya nincs. A Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság a létesítésre és üzemeltetésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
szempontú előírásait a tevékenységre feljogosító egységes környezethasználati engedélyben adja
meg.
Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:
 A megfelelő műszaki állapotú géppark és korszerű technológia, valamint a termőföld-, környezet- és
természetvédelemre vonatkozó jogszabályok és előírások betartása mellett a tervezett bányászati te vékenység az előirányzott műszaki megoldásokkal nem veszélyezteti a talajok minőségi állapotát és
talajszennyezést várhatóan nem okoz.
 A létesítés és az üzemeltetés során folytatott tevékenységek nem eredményezhetik a földtani közeg
vonatkozásában kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a - földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletei szerinti - földtani
közeg (B) szennyezettségi határértéke jellemez.
 A létesítés és üzemeltetés során folytatott tevékenységek végzése során szennyező anyagok
(gázolaj, szennyvíz, stb.), illetve olyan anyagok használata és elhelyezése melyeknél lebomlásuk
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során szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak környezetvédelmi megelőző
intézkedéssel (ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre, stb.) és műszaki védelemmel
folytatható.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a földtani közeg védelmével kapcsolatos
szakkérdéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a, a
földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. és 3.
számú mellékletei alapján vizsgálta.
Kárelhárítási szempontból megállapítható:
 A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kárelhárítási Rendelet) 2. sz. melléklete 13.1. pontjában („Szénbányászat
100 ezer t/év szén bányászatától) meghatározott termelési tevékenységet kíván végezni, ezért a
használatba vételig a Kárelhárítási Rendelet 6. § és 7. § alapján üzemi kárelhárítási tervet kell
készíttetnie és jóváhagyásra azt meg kell küldenie a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
részére.
 A telephelyre összeállított, a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi
tervet a Kárelhárítási Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján – a változások átvezetésétől függetlenül
ötévenként felül kell vizsgálni.
Közegészségügyi szempontból megállapítható:
 A tervezett bányászati tevékenység megkezdésével egyidejűleg a környezet-egészségügyi
monitoring megvalósítására vonatkozó dokumentációt meg kell küldeni a Baranya Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály részére.
 Az exponálódó populáció egészségügyi kockázatbecslést 5 évente el kell végezni és az
eredményeket a kiértékeléssel együtt a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
részére meg kell küldeni.
 A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM
rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell
tartani.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1)
bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
Örökségvédelmi szempontból megállapítható:
 A tárgybeli beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:
Kötv.) 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül.
 A nagyberuházás fogalomkörébe tartozik, minden „a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó
teljes bekerülési költségű beruházás”. A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetében
előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni.
 A Kötv. 23/C-D. §-ai és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.
9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 3. § (3) bekezdése alapján az ERD (ERD I. és ERD II.), valamint a feltárási projektterv elkészítésére a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet
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(1113 Budapest, Daróczi út 3.) jogosult. Az Övr. 40. § (7) bekezdése alapján a feltárási projekttervet
tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez mellékelni kell. Az adott engedélyezési eljárásban határozza meg az illetékes örökségvédelmi hatóság a konkrét régészeti feladatellátást a feltárási projektterv alapján.
 Az Övr. 39. § (1) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentáció két fázisban is készülhet:
adattári és lelőhely-felderítési (ERD-I.), valamint próbafeltárási (ERD-II.). Az Övr. 40. § (8) bekezdése
szerint, ha az első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó körülmény még nem
hárult el, az előzetes régészeti dokumentáció addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez.
 A tervezett beruházás a kérelemben foglaltak szerint és az alábbiakban rögzített kikötések betartásá val a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel, és örökségvédelmi érdeket a szükségesnél nagyobb mértékben nem sért.
− „A beruházással érintett területre vonatkozóan előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni, az erre jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervvel.
− Az ERD eredményei alapján feltárási projekttervet kell készíteni, amelyek ismeretében lehet csak
meghatározni a további régészeti feladatellátást.
− A feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell
mellékelni.
− A kivitelezés csak a projektterv alapján meghatározott régészeti szakfeladatok elvégzése után
kezdhető meg.”
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1)
bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
Talajvédelmi szempontból megállapítható:
 A külszíni létesítmények építése, infrastruktúra ellátása, valamint a meddő anyag elhelyezése
termőföld ingatlanokat is érint.
 A Dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.
 Termőföldön történő beruházás (telephely létesítése, közműellátás, útépítés, vízjogi engedélyezés
stb.) esetén a termőtalaj védelmére vonatkozó előírásokat az illetékes talajvédelmi hatóság
talajvédelmi engedélyezési eljárás keretében teszi meg.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a talajvédelmi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1)
bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
Erdészeti szempontból megállapítható:
 A tervezett bányászati tevékenység munkálataira véglegessé vált erdő igénybevételére vonatkozó
engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre káros hatást nem
gyakorol. Az engedély kiadásának erdészeti hatósági szempontból nincs akadálya.
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület felszínén számos erdőterület található, ezekre
azonban a Dokumentáció szerint káros hatást nem gyakorol a bányászati tevékenység. A felszíni
létesítmények ugyanakkor az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket
érintenek:
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község

Máza

Váralja

hrsz.

erdőrészlet/ erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterület

0268/14

21 A, 21 B

0259/27

22 B

0259/12

22 C

0259/21

22 E

041/12

51 F, 51 G, 51 D, 51 C

041/15

51 E

041/16

51 L

 Mivel a tervezett bányászati tevékenység erdőterületet érint, a tevékenység megkezdése előtt az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) 77-84. §-aiban meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges
az illetékes erdészeti hatóságnál.
 Amennyiben tervezett bányászati tevékenység érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában
történik, úgy az a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység
engedély nélküli igénybevételnek minősül.
 Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást
lezáró jogerős engedély birtokában kezdhető meg.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az erdészeti szakkérdéseket a Kr. 28. § (1)
bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
Termőföld mennyiségi védelme szempontjából megállapítható:
 Termőföldet csak az illetékes ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet (ideiglenesen vagy
véglegesen) más célra hasznosítani. Ha a termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély
időbeli hatálya alatt az engedély szerinti hasznosítás megkezdésére nem kerül sor, az engedély
hatályát veszti.
 A beruházással kapcsolatos munkák az érintett és a környező termőföldek megfelelő mezőgazdasági
hasznosítását nem akadályozhatják.
 A kivitelezést követően bekövetkezett minden olyan változásról – mely az ingatlan-nyilvántartási
térkép állami alapadatait is érinti – a megvalósulási munkarészeket el kell készíteni, a változás
bejelentéséről gondoskodni kell.
 A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a termőföld mennyiségi védelmével összefüggő
szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 7. pontjában
foglaltak alapján vizsgálta.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a 80-72/2021. ügyiratszámon az illetékességét
érintően Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatban meghatározott
szakkérdések megítélése tekintetében megkereste a Tolna Megyei Kormányhivatalt.
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III. A Tolna Megyei Kormányhivatal véleményét az alábbiak szerint adta meg:
Hulladékgazdálkodási szempontból, valamint - figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára,
valamint az Ákr. 16. § (5) bekezdésére – környezet- és természetvédelmi szempontból
megállapítható:
A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály véleményét TOG/83/00540-3/2021. ügyiratszámon, a korábbi TO-04G/80/01614-3/2019.,
valamint a TOG/81/00297-2021. ügyiratszámú szakvéleményében foglaltak fenntartásával az
alábbiak szerint adta meg:
TO-04G/80/01614-3/2019. ügyiratszámú szakvélemény:
“A tervezett bánya által érintett két község (Máza, Váralja) korábbi bányái közül a mázai egészen
1964-ig üzemelt.
Az ún. Máza-dél, Váralja-dél kutatási területen 1953 és 1985 között 62 db kutatófúrás mélyült, melyek
kb. 24 km2-es terület megkutatására irányultak. A fúrások átlagos mélysége ~1050 m volt, a
legtöbbjük magfúrással készült. A kutatási eredmények alapján 1985-ben elkészült egy összefoglaló
jelentés és egy szénvagyon számítás, melyből egyértelműen megállapítható volt, hogy a korábban
művelt területtől délre óriási szénvagyon helyezkedik el.
A Calamites Kft. megvásárolta a teljes kutatási dokumentációt (beleértve a fúrási naplókat is),
kiválasztotta a legértékesebb részét a megkutatott területnek, és bányászati kutatási jogot kért a
kiválasztott területre.
A Calamites Kft. által megszerzett kutatási terület 10,5 km 2 nagyságú és 31 db korábbi kutatófúrás
található a határain belül. Ezeknek, és még a hét legközelebb eső mélyfúrásnak a dokumentációját a
Kft. szakemberei digitális formában feldolgozták. Ugyanebben az adatbázisban kaptak helyet a MOL
által végzett szeizmikus kutatások ide vonatkozó reflexiós geofizikai szelvényei is. Az így létrejött
egységes adatbázis alapján a kutatási terület szénvagyona újra lett számolva.
A Pécsi Bányakapitányság által elfogadott Geológiai zárójelentés ezen a területen ~438 Mt geológiai
szénvagyont mutatott ki, amelyből ~280 Mt kibányászható.
A Calamites Kft., mint bányavállalkozó a műrevaló ásványvagyont gazdaságosan kitermelhetőnek
ítéli, és bányatelket kíván fektetni. A Calamites Kft. a Pécsi Bányakapitányságtól kérelmezni fogja a
bányatelek fektetését, de ehhez szükséges az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélye.
A Calamites Kft., mint bányavállalkozó 2010. június 25-én a Máza-dél, Váralja-dél mélyművelésű
szénbánya megvalósítása tárgyában környezetvédelmi engedélyezési eljárás ügyében konzultációs
céllal szakanyagot nyújtott be a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséghez. A szakanyagnak, a szakhatóságok részvételével lefolytatott 2010. szept. 3-i
hatósági konzultációs tárgyalását követően, az eljáró hatóság 5427-45/2010. számon ügyiratot adott
ki. Abban megnevezte a konzultációs eljárásban részt vevő szakhatóságokat, belefoglalta azok
szakvéleményét és előírta az elkészült szakanyag kiegészítését.
A bányavállalkozó a kiegészítéseket elkészítette és az eljárásrend téves értelmezése okán a
tárgyban Előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a hatósághoz 2013. júniusában. A hatóság
környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását írta elő.”
„A dokumentációban megismertek alapján, szakágak szerint, az alábbi nyilatkozatot adjuk:
Táj – természetvédelem területén:
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A Calamites Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi út 29/A.) megbízásából benyújtott „Máza–Dél, Váralja–Dél
mélyművelésű szénbánya” környezeti hatásvizsgálati dokumentációjával kapcsolatosan szakágazati
szempontból és Tolna megyét illetően az alábbi megállapítások tehetőek:
I. Területi érintettség:
A bányatelek területe az alábbi természetvédelmi érintettségű területeket és ingatlanokat érinti
részben vagy egészben:
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet (TK): Váralja, külterület 056/6, 057/2-3, 057/7, 058, 060/2, 073, 074,
076-78, 079/2, 080, 081, 082/1-2, 083, 084/1, 085/1, 085/3, 085/8-9 hrsz. (lásd. a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet)
Natura 2000 terület – Mecsek (kódszáma: HUDD10007) különleges madárvédelmi terület (SPA):
Váralja, külterület 050/22, 050/25-27, 050/31, 051/2-3, 051/6-12, 052-054, 056/6, 057/2-3, 057/7, 058,
060/2, 073, 074, 076-78, 079/2, 080, 081, 082/1-2, 083, 084/1, 085/1, 085/3, 0850/8-9, 088-095,
096/2, 096/4-14, 0104/1, 0105/1 hrsz. (lásd. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet)
Natura 2000 terület – Mecsek (kódszáma: HUDD10007) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület (SAC): Váralja, külterület 051/6, 051/11-12, 052-054, 056/6, 057/2-3, 057/7, 058, 060/2, 073,
074, 076-78, 079/2, 080, 081, 082/1-2, 083, 084/1, 085/1, 085/3, 085/8-9, 086, 087/1-2, 088-093,
0104/1, 0105/1, 0105/4, 0106, 0107/7-8 hrsz. (lásd. az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM
rendelet)
Országos Ökológiai Hálózat – magterület övezete (MT): Váralja, külterület 050/2, 050/15, 050/22,
050/25-27, 050/29, 050/31, 050/34, 051/2-5, 051/6-12, 052-054, 056/6, 057/2-3, 057/7, 058, 060/2,
073, 074, 076-78, 079/2, 080, 081, 082/1-2, 083, 084/1, 085/1, 085/3, 085/8-9, 086, 087/1-2, 088-095,
096/2, 096/4-14, 097/2, 0100/2, 0104/1-4, 0105/1, 0105/4, 0106, 0107/7-8, 0113 hrsz. (lásd.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 3/1. számú melléklete)
Továbbá a bányatelek területén, illetve a tervezett telephelyek közvetlen környezetében a
rendelkezésre álló információk alapján az alábbi helyszíneken találhatók források:
Forrás neve

Település

hrsz.

alrészlet

EOV y

EOV x

Természetvédelmi
területi érintettség

Múzeum árokpart
Váralja
096/2
601690
101405
SPA, MT
forrás
Boros kútja
Váralja
0100/2
601713
101246
MT
István-forrás
Váralja
096/2
601717
101105
SPA, MT
Rákosi-forrás
Váralja
050/31
a
601027
101532
SPA, MT
VadászháziVáralja
082/2
601142
99765
TK, SPA, SAC, MT
forrás
Jágerok kútja
Váralja
074
a
599746
98711
TK, SPA, SAC, MT
TK, SPA, SAC, MT
Inczédy-forrás
Váralja
058
c
599218
99101
Kalán
Miska
TK, SPA, SAC, MT
Váralja
060/2
j (?)
599417
98485
kútja
A meddőhányóval, illetve talajdepóniával érintett területrészek közül az alábbi ingatlanok
rendelkeznek természetvédelmi érintettséggel rendelkeznek (K2016-14. sz. mellékletet alapul véve):
Váralja, külterület 041/10-11 és 041/14 hrsz.: magterület övezete (Országos Ökológiai Hálózat)
Váralja, külterület 041/12-13, 043/7-8 és 043/19b hrsz.: pufferterület övezete (Országos Ökológiai
Hálózat)
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(A K2019.L.3. és K2019.L.4. számú mellékletek szerint a meddőhányó már átnyúlik Máza
közigazgatási területére is.)
A telephelyi objektumok közül az I. számú telephely tekintetében porta épület, részben egy raktár,
műhely, szénelőkészítő, részben parkoló, anyagtér és záportározó érinti Váralja területét.
Ezek közül vélhetően a műhely és a szénelőkészítő érint az Országos Ökológiai Hálózaton belüli
pufferterületet – Váralja, külterület 035/11-12 és 041/12 hrsz.-ú ingatlanokat (a csatolt térképek rossz
minősége miatt egyértelműen nem lehet megállapítani a helyrajzi számos érintettséget).
A II. számú telephely (Váralja, belterület 674 hrsz.) nem esik természetvédelmi oltalom alá, azonban
közvetlen határos Natura 2000 területtel és az Országos Ökológiai Hálózat szerinti magterület
övezetével. (Az előzetes vizsgálati dokumentáció 7. sz. melléklete szerinti helyszínrajzon 0107/2 hrsz.
szerepel, ez téves adat.)
II. Jelölő élőhelyek:
A Mecsek elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület kijelölése alapjául a következő
élőhely típusok szolgáltak.
1. közösségi jelentőségű élőhelytípusok
6190 – Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)
6430 – Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós
szegélytársulásai
6510 – Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8210 – Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel
8220 – Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel
8310 – Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
9110 – Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)
91K0 – Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)
91L0 – Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
91M0 – Pannon cseres-tölgyesek
2. kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok
40A0 – Szubkontinentális peripannon cserjések
6110 – Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)
6240 – Szubpannon sztyeppék
7220 – Mésztufás források (Cratoneurion)
9180 – Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői
91E0 – Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
91H0 – Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció a 6190 és 91E0 kódszámú élőhelyeket nem nevesíti, a
9180 kódszámú élőhelyet helytelenül a közösségi jelentőségű élőhelytípusok között sorolja fel,
továbbá a 40A0, 7220 és 91H0 élőhelytípusok területi érintettségét kizárja.
III. Védett természeti értékek, jelölő fajok:
A rendelkezésre álló információk alapján a következő védett, fokozottan védett és/vagy jelölő fajok
fordulnak elő a bányatelek területén (dőlt betűvel azon fajok szerepelnek, melyek szerepelnek a
hatásvizsgálati dokumentációban és/vagy a Natura 2000 hatásbecslésben):
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Tudományos név

Magyar név

Védelem
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Dryopteris carthusiana

szálkás pajzsika

V

Dryopteris dilatata

széles pajzsika

V

Polystichum setiferum

díszes vesepáfrány

V

Equisetum hyemale

téli zsurló

V

Erysimum odoratum

magyar repcsény

V

Lunaria rediviva

erdei holdviola

V

Tamus communis

pirítógyökér (felfutó pirítógyökér)

V

Lathyrus venetus

tarka lednek

V

Aconitum vulparia

farkasölő sisakvirág

V

Helleborus odorus

illatos hunyor

V

Stachys alpina

havasi tisztesfű

V

Lilium martagon

turbánliliom

V

Cephalanthera alba

fehér madársisak

V

Cephalanthera
longifolia

kardos madársisak

V

Cephalantera rubra

piros madársisak

V

Epipactis helleborine

széleslevelű nőszőfű

V

Epipactis leptochila

csőrös nőszőfű

V

Epipactis microphylla

kislevelű nőszőfű

V

Epipactis tallosii

Tallós-nőszőfű

V

Limodorum abortivum

gérbics (ibolyás gérbics)

V

Neottia nidus-avis

madárfészek
békakonty)

V

Orchis pallens

sápadt kosbor

V

Orchis purpurea

bíboros kosbor

V

Platanthera bifolia

kétlevelű sarkvirág

V

Primula vulgaris

szártalan kankalin

V

Anemone sylvestris

erdei szellőrózsa

V

Hepatica nobilis

nemes májvirág

V

Pulsatilla grandis

leánykökörcsin

V, KJ

Aruncus dioicus

erdei tündérfürt

V

Sorbus domestica

házi berkenye (kerti berkenye)

V

Asperula taurina

olasz müge

V

Ruscus aculeatus

szúrós csodabogyó

V

Ruscus hypoglossum

lónyelvű csodabogyó

V

Scrophularia vernalis

tavaszi görvélyfű

V

Daphne mezereum

farkaszboroszlán

V

Vitis sylvestris

ligeti szőlő

V

Cordulegaster heros

kétcsíkos hegyiszitakötő

FV, KJ

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

V, KJ

Cerambyx cerdo

nagy hőscincér

V, KJ

Morimus funeresus

gyászcincér

V, KJ

Rosalia alpina

havasi cincér

V, KJ

(madárfészek-
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Euplagia
quadripunctaria

csíkos medvelepke

V, KKJ

Parnassius
mnemosyne

kis apollólepke

V

Gonepteryx rhamni

citromlepke

V

Lycaena dispar

nagy tűzlepke

V, KJ

Cupido decolorata

fakó boglárka

V

Scoliantides orion

szemes boglárka

V

Glaucopsyche alexis

nagyszemes boglárka

V

Neptis sappho

kis fehérsávoslepke

V

Apatura ilia

kis színjátszólepke

V

Nymphalis io

nappali pávaszem

V

Nymphalis urticae

kis rókalepke

V

Vanessa atalanta

atalantalepke

V

Formica execta

fészeképítő
fészkei

Leucaspius delineatus

kurta baing

V

Gobio gobio

fenékjáró küllő

V

Rhodeus sericeus

szivárványos ökle

V

Triturus vulgaris

pettyes gőte

V

Bombina variegata

sárgahasú unka

V, KJ

Bufo bufo

barna varangy

V

Hyla arborea

zöld levelibéka

V

Rana dalmatina

erdei béka

V

Rana esculenta

kecskebéka

V

Lacerta agilis

fürge gyík

V

Anguis fragilis

lábatlangyík

V

Natrix natrix

vízi sikló

V

Erinaceus roumanicus

keleti sün

V

Crocidura leucodon

mezei cickány

V

Crocidura suaveolens

keleti cickány

V

Sorex araneus

erdei cickány

V

Talpa europaea

vakond

V

Barbastellus
barbastellus

nyugati piszedenevér

FV, KJ

Eptesicus serotinus

közönséges késeidenevér

V

Myotis myotis

közönséges denevér

V

Myotis nattereri

horgasszőrű denevér

V

Nyctalus noctula

rőt koraidenevér

V

Microtus agrestis

csalitjáró pocok

V

Glis glis

nagy pele

V

Muscardinus
avellanarius

mogyorós pele

V

hangyafajok

védett
V
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Micromys minutus

törpeegér

V

Sciurus vulgaris

mókus

V

Mustela nivalis

menyét

V

Felis silvestris

vadmacska

FV

(V: védett, FV: fokozottan védett, KJ: közösségi jelentőségű, KKJ: kiemelt közösségi jelentőségű)
A felsorolás nem tartalmazza azokat a fajokat, amelyek a közölt adatok alapján nem Tolna
megyében, vagy a bányatelek határán kívül fordulnak elő.
A madárfajok közül mecseki előfordulással és irodalmi adatok alapján 80 fészkelő (5 fokozottan
védett, 67 védett és 2 EK-s), továbbá 17 vonuló, telelő (1 fokozottan védett, 14 védett) fajjal számol a
dokumentáció. Valójában a fészkelő fajok között 7 fokozottan védett (fekete gólya – Ciconia nigra,
fehér gólya – Ciconia ciconia, rétisas – Haliaeetus albicilla, békászó sas – Aquila pomarina,
darázsölyv – Pernis apivorus, gyurgyalag – Merops apiaster, kis légykapó – Ficedula parva), 66
védett és 2 EK-s faj található.
IV. A benyújtott dokumentációnak a tervezett tevékenység tájra, élőhelyekre, fajokra gyakorolt
hatásaival kapcsolatos hangsúlyos megállapításai:
1. Élőhelyek
A dokumentáció leginkább a szurdokerdők, továbbá a vízfolyásokat kísérő puhafás ligeterdőket
kísérő magaskórós és rét társulások, továbbá az ezekhez kötődő higrofil állatfajok érintettségével
számol. Ezen belül is a Váraljai-árok és az abból szétágazó mellékágak és forrásaik a
legveszélyeztetettebbek. Az alábányászás következtében elapadhatnak a források, melynek
következtében megváltozhat az élőhely vízháztartása, mikroklímája, ez pedig kihathat a szurdokerdők
faji diverzitására, állományszerkezetére. A talajvíz dinamika megváltozása, az esetleges vízhiány
következtében a váraljai parkerdő térségében a mezo- és higrofil réteken megváltozhat a fűfélék és
pillangósok összetétele, amely hatással lehet több védett faj – palakék boglárka (Cupido alcetas),
nagyszemes boglárka (Glaucopsyche alexis), nagy tűzlepke (Lycaena dispar) – populációjára.
(Megjegyzendő, hogy a fajonkénti ismertetésnél a palakék boglárka tekintetében azt írta a
dokumentáció, hogy az csak a bányászati térségen kívül, váraljai halastavak környékén dokumentált.)
A magaskórósokban a szárazodással együtt tömegesen jelenhetnek meg invazív fajok – pl. japán
keserűfű, egyúttal szorulhatnak vissza Natura 2000 jelölő fajok, pl. csíkos medvelepke – Euplagia
quadripunctaria. (hatásvizsgálati dokumentáció K-1. sz. melléklet 4.2.–4.3. pont)
A források vízhozama a mélyművelésű szénbánya esetleges vízkiemelése miatt erősen lecsökkenhet,
amely kihatással lehet a felszíni vízfolyásokra, annak faunadiverzitására, valamint a váraljai
horgásztavak működésére. (hatásvizsgálati dokumentáció 4.7. pont – az élővilágra vonatkozó
környezetterhelés, K-1. sz. melléklet 7. pont – várható környezeti hatások előzetes becslése)
A kiemelt bányavíz halastavakba történő bevezetése jelentősen javítani képes a horgásztavak
vízellátását. (hatásvizsgálati dokumentáció 4.7. pont – az élővilágra vonatkozó környezetterhelés)
A talajvíztartó rétegek esetleges feldarabolódása vízelvonást okozhat a szomszédos területekről,
amely befolyásolhatja a szurdok erdők ökológiai stabilitását, a források, patakok vízhozamát. A
korábbi évek vizsgálatai alapján a mecseki mélyművelésű szénbányászat jelentős vízszintdepressziót
idézett elő. Ez a Máza-Váralja térségben is prognosztizálható. (hatásvizsgálati dokumentáció K-1. sz.
melléklet 7. pont – a tervezett tevékenységből származó tájhasználati konfliktusok)
A +1 Ny maximális süllyedési pontjától északra (EOV 99 422; 599 703) az elkeskenyedett vízválasztó
(~20 m) 7,89 m-rel való megsüllyedése maga után vonja, hogy a Mázai-vadvíz vízgyűjtőjéhez tartozó
Kandina 3. vízfolyásának forrásvidékét a Nagycserfa eróziós-deráziós völgyei hódítják el. Ezáltal a
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Nagy-árok É-i mellékvölgyei jelentősen megnövekedett vízgyűjtőterülettel rendelkeznek majd,
jelentősen megnövelve ezzel a hordalék és a lefolyó víz mennyiségét is. Ez azt a veszélyt hordozza
magában, hogy a Nagy-árokban egy csuszamlás eredményeképpen keletkezett elgátolódás, intenzív
extrém csapadék hatására átszakadhat, ezáltal még tovább növelné a Váraljai-patakba jutó víz- és
hordalékmennyiséget. (Aláfejtés következtében kialakuló felszínsüllyedések domborzati és a vízrajzi
hatásai, K2016-3. sz. melléklet 3/3.3. pont)
A lefolyástalan területekre érkező vizek mennyisége is várhatóan megnövekszik majd, a vízgyűjtő
területek átalakulásával. Mindkettő lefolyástalan terület É-i, völgytalpi részénél védművek (gátak és
zsilipek) kiépítését tartjuk majd szükségesnek, hogy a bányaművelés előtti vízfolyás-sűrűséget
(patakmedreket) vissza lehessen állítani. (Aláfejtés következtében kialakuló felszínsüllyedések
domborzati és a vízrajzi hatásai, K2016-3. sz. melléklet 4. pont)
Természetvédelmi és ökológiai szempontból a Mecsek patakjai maradvány halpopulációinak
megóvása érdekében kívánatos lenne, ha további völgyzáró gátas tavak egyáltalán nem épülnének.
A bányatérségekben – megvalósulás esetén – kiemelten ügyelni kell a források és vízfolyások
tisztaságára, környezeti terhelésére. (hatásvizsgálati dokumentáció K-1. sz. melléklet 3.6. pont – 40.
oldal)
A Máza-Dél–Váralja-Dél tervezett bányatelek süllyedéssel érintett összefüggő területének a
legnagyobb süllyedési értéke (–33,58 m, EOV 99 528; 600 964) is a Váraljai-árok völgytalpán jelenik
meg, a +1 K és a 0. szerkezeti tömb teknőinek összeadódásából eredően. A két süllyedési maximum
a Váraljai-árok völgyének hosszanti szelvényében egy két maximum mélységgel rendelkező,
összefüggő lefolyástalan területet képez, új erózióbázist eredményezve. A Baka útja vízfolyás
völgyében is keletkezik egy lefolyástalan terület, ahol a süllyedés maximuma szintén eléri a 30 m-t.
(Aláfejtés következtében kialakuló felszínsüllyedések domborzati és a vízrajzi hatásai, K2016-3. sz.
melléklet 3/3.3. pont)
Külön vizsgálatnak kell eldöntenie, hogy természetvédelmi szempontból milyen hatást válthat ki az
aknaudvar váraljai elhelyezése. A főbb veszélyek abból adódhatnak, hogy közvetlenül érintkezik a
térség egyik legjelentősebb élő vízfolyásával, a Váraljai-árokkal és az azt kísérő égeres
erdőtársulással úgy, hogy közvetlen közelségben van a szomszédos halastavakkal. Az is aggályos,
hogy itt találhatók a települést ellátó ivóvízkutak és ivóvízbázisok. Természetvédelmi szempontból
indokolt lenne az aknaudvar áttervezése a jelenleg is működő váraljai szenes külfejtés területére.
(hatásvizsgálati dokumentáció K-1. sz. melléklet 4. pont – a terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai)
2. A védett és/vagy jelölő fajok közül az alábbiak tekintetében állapít meg hatást, vagy tesz
javaslatot a dokumentáció
leánykökörcsin (Pulsatila grandis): A váraljai termőhelyen az állománynagyság 400-500 tő. Az
aknaudvartól mért távolsága 500-800 méter. Folyamatos monitorozása kiemelt feladat.
csíkos medvelepke (Euplagia quadripunctaria): A tervezett bányaművelés nincs jelentős hatással a
helyi populációkra, de folyamatos monitorozása indokolt éves jelentéstételi kötelezettséggel.
keleti mustárlepke (Leptidea morsei): Az eddigi mecseki kutatások szerint Máza-Váraljához
legközelebb csak a hosszúhetényi Hidasi-völgyben él, ezen élőhely távolsága mintegy 5-6 km. Faj
monitorozása a teljes tervezett bányatérségben indokolt.
nagy tűzlepke (Lycaena dispar): A bányászat fennmaradását, a populáció nagyságát nem
veszélyezteti, de folyamatos monitorozása indokolt.
kis apollólepke (Parnassius mnemosyne): A bányászat fennmaradását, a populáció nagyságát nem
veszélyezteti, de folyamatos monitorozása indokolt.
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3. Tájvédelem
A 30 év alatt lefejteni kívánt terület (15 fejtési tömb) felett 15 süllyedési horpa kialakulása várható,
amely azonban átmeneti formaként jelenik meg, hiszen a többszöri (összesen 3 fejtési szint) aláfejtés
hatására tovább formálódnak süllyedési teknőkké. Minden egyes szerkezeti tömb felett egy süllyedési
teknő alakul ki. Azonban a főkeresztvágat a szerkezeti tömböket két részre osztja, ezért összesen 6
süllyedési teknővel kell számolni, az összesen 12,67 km 2-es kiterjedésű süllyedéssel érintett
összefüggő területen belül.
A mecseki bányászattörténet eddigi legnagyobb süllyedési teknője a 13,5 km 2-es horizontális
kiterjedésével, és 27 m maximális mélységével, a pécs-somogyi volt (HEGEDŰS GY. 1971). A MázaDél–Váralja-Dél bányatelek 30 év alatt lefejtett területe felett is hasonló tendenciájú mozgások
várhatóak, ~12,67 km2-es terület válhat süllyedéssel érintett területté, –33,58 m maximális vertikális
elmozdulással. A 15 m-nél nagyobb vertikális elmozdulások a süllyedéssel érintett összefüggő
területnek 5,66%-át teszik ki. Az 1 m-nél nagyobb süllyedési értékkel jellemzett területek összes
kiterjedése 670,14 ha, a teljes kutatási terület (3980 ha) 32,6 %-át érinti. (Aláfejtés következtében
kialakuló felszínsüllyedések domborzati és a vízrajzi hatásai, K2016-3. sz. melléklet 3/3.1. pont)
V. Az eljáró hatóság 2015. évi, tényállás tisztására irányuló, táj- és természetvédelmi
szempontú kérdéseire adott, az elbírálás szempontjából lényeges tervezői válaszok
1. A Kelet-Mecsek TK természetvédelmi irányelvei, céljai
 A tájvédelmi körzetben meg kell őrizni a táj jellegzetes arculatát és gazdag természeti értékeit,
 Biztosítani kell az értékes és ritka földtani képződmények védelmét. A további emberi
beavatkozások (bányászat) megakadályozandók esetükben.
 Biztosítani kell a területen előforduló ritka növénytársulások, növényfajok és veszélyeztetett
állatközösségek élőhelyének védelmét.
2-3. A kitermelés, rakodás, meddőelhelyezés, levegő- és zajszennyezés, vízháztartási
viszonyok megváltozásának hatásai a TK-ra, Natura 2000 területre és élővilágukra
A bányászati tevékenység felszíni telephelyei és objektumai a természetvédelmi kijelöléseken kívül
eső területrészekre tervezettek. A lefedettség és távolságbeli eltérések okán a TK-ra gyakorolt lég- és
zajszennyező hatás semleges, míg ugyanezen hatások a Natura 2000 területek tekintetében kis-,
illetve elviselhető mértékűek.
Mivel a meddőelhelyezés, rakodás és zajterhelés a TK területén kívül történnek, ezért védett, értékes
és ritka élőhelyek és fajok nem tűnhetnek el. A bányászattal kapcsolatos tevékenységek és
létesítmények a TK területén kívül, a Káposztás-rét, Bánom, Csepel-hegy, Györe-hegy és Szarvashegy területére esnek, ezért azok hatása nem jelentős, vagy minimális lehet a táj jellegzetes
arculatára és természeti értékeire.
4. Felmérések módja, módszertana
A vegetáció térképezés terepi felvételezéssel történt, a fauna felmérésére vonatkozóan nem közöl a
hiánypótlás információkat.
5. Hatásterületen lévő élőhelyek ismertetése
Az alapdokumentációra hivatkozva megismétli, hogy az egyes élőlénycsoportokra nem, vagy
minimális hatást gyakorol a tervezett tevékenység. Egyidejűleg kifejti, hogy európai tapasztalatok
alapján a szén- és kőbányák meddőhányói 5-6 év alatt oly mértékben rekultiválhatók, hogy további
beavatkozásokra a későbbiekben nincs szükség, azok a hagyományos tájhasználatba visszaadhatók.
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6. Hatások csökkentésére vonatkozó javaslatok
Vízkezelés tekintetében a felszín alatti vízkészletből kiemelt víz minőségi és mennyiségi ellenőrzését
emeli ki élővízbe történő bevezetés esetén.
A meddőhányók kiválasztásánál kerülni kell a természetes és természetközeli élőhelyeket.
Egyértelműen kerülni kell, hogy a meddőhányó az erdők, a rétek, a szőlők, a gyümölcsösök rovására
terjeszkedjen.
7. A tevékenység következtében várható-e karsztvíz szintjének, áramlásának megváltozása,
elszennyeződése?
Sekély, illetve felszíni karszt nem fordul elő a kutatási területen, mélykarsztvizekről nem rendelkeznek
információval.
8. A bánya területén és hatásterületén lévő „ex lege” források bemutatása, illetve nyilatkozat
arról, hogy történt-e forrás felmérés.
Visszautal a Görcs Noémi által elkészített szakdokumentációra, illetve közli, hogy konkrét forrás
felmérés ezen túl nem történt.
9. Várható-e források vízhozamának megváltozása, vagy források elapadása?
A terület nagy részét borító miocén felső üledék felső vízadó szintjében (talajvíz) a kőzetek plasztikus
kőzetfizikai tulajdonságai miatt nem várható szignifikáns változás a mélyben történő felmozdulások
hatására. A felszínközeli rétegek vízháztartása elsősorban a meteorológiai és beszivárgási viszonyok
függvénye. Ugyanez igaz a felszínközeli harmadidőszaki képződményekre is, mivel a talajvíz ezeknek
is a felső, fellazult, töredezett, repedezett zónájában raktározódik és áramlik a morfológiai
viszonyoknak megfelelően.
10. A tervezett bányaművelés során történő vízkiemelés hatásai.
A bányaművelés kapcsán morfológiai, a vízkiemeléssel összefüggésben pedig vízháztartási
viszonyok módosulásával (vízgyűjtő terület módosulása, lefolyástalan területek kialakulása) számol a
hiánypótlás. Termőhely változásra csak az esetleges kaptúrák és elfajulások térségében lehet
számítani, melyek leginkább a vízgyűjtő alsó térségeiben jöhetnek létre.
11. Annak ismertetése, hogy a tervezett tevékenység mennyiben áll összhangban a terület
védelmi céljaival, a kezelési tervben foglaltakkal, a Natura 2000 területként történő kijelölés
céljaival.
A hiánypótlás szerint a mélyművelésű bányászati tevékenység a természetvédelmi célokkal
összeegyeztethető és összhangban van a Natura 2000 területként történő kijelölés céljaival.
VI. Az eljáró hatóság 2018. évi, tényállás tisztására irányuló, táj- és természetvédelmi
szempontú kérdéseire adott, az elbírálás szempontjából lényeges és korábban nem vizsgált,
vagy módosult tervezői válaszok
1. Vízfolyások ábrázolása a jelenlegi és a várható felszíncsökkenés utáni állapotukban.
A felszíni vizek vizsgálatakor alaptézisként kell rögzíteni, hogy sem a vízgyűjtő terület nagyságában,
sem a vízhozamban változás nem prognosztizálható. Ez alól kivétel a Váralja árok, ahol kialakul egy
lefolyástalan területrész.
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2. Deponálásra és meddőelhelyezésre tervezett területek élővilága
A hiánypótlás szerint az érintett területek jellemzően rét, illetve szántó művelési ágban vannak
bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek megfelelően az élővilág a réti és szántóföldi
területekre jellemző növény- és állatfajokból áll.

VII. A dokumentációkban foglaltakkal kapcsolatos táj- és természetvédelmi szempontú
észrevételek.
A bányatelek területén és közvetlen határán a természetvédelmi hatóság rendelkezésére álló
információk alapján 8 db forrás található. Ezek közül 4 esik a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
területére, 4 pedig azon kívül található. A védett természeti területen kívül elhelyezkedő források
közül 3 db (Múzeum árokpart forrás, Boros kútja, István-forrás) a 2. számú telephely közvetlen
közelében (mintegy 30-160 méteren belül) található.
A 2015. évben benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, illetve a 2015. és 2018. évi
hiánypótlási dokumentációk részben egymásnak teljes mértékben ellentmondó megállapításokat
tesznek a bányaművelés forrásokra gyakorolt hatásait illetően. Ennek során a megállapítások eljutnak
a forrás elapadástól a vízhozam változatlanságáig, a vízgyűjtő területek átalakulásától azok
területének változatlanságáig.
Bár az eljáró hatóság 2015. évi hiánypótlási felhívása kifejezetten rákérdezett az érintett források „ex
lege” érintettségére, azok törvényi megfelelőségének vizsgálatára azóta sem került sor. Ez azért
különösen hangsúlyos, mert a TK területén kívül elhelyezkedő források, amennyiben megfelelnek a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (3) bekezdés b)
pontjában foglalt kritériumoknak, külön is országos jelentőségű védett természeti területnek
(természeti emléknek) minősülnek.
A hatásvizsgálati dokumentáció szerint a vízgyűjtő területek átalakulásával a lefolyástalan területekre
érkező vizek mennyisége is várhatóan megnövekszik majd, ezért mindkét lefolyástalan terület É-i,
völgytalpi részénél védművek (gátak és zsilipek) kiépítését tartja szükségesnek, míg ökológiai
szempontból megállapítja, hogy a Mecsek patakjai maradvány halpopulációinak megóvása
érdekében kívánatos lenne, ha további völgyzáró gátas tavak egyáltalán nem épülnének.
Amennyiben a források vízhozamának csökkenését, esetlegesen azok elapadását prognosztizáló
megállapítások a helytállóak, úgy az érintett élőhelyek közül a szurdokerdők, a vízfolyásokat kísérő
puhafás ligeterdőket kísérő magaskórós és rét társulások átalakulásával, komoly degradálódásával,
továbbá az ezekhez kötődő hidrofil állatfajok lokális eltűnésével kell számolni.
A kiemelt bányavízről a dokumentáció egyrészt megállapítja, hogy az jelentősen javítani képes a
horgásztavak vízellátását, másrészt viszont természetvédelmi indokok alapján az egész bányaudvart
(2. számú telephely) más helyszínre javasolja telepíteni a Váraljai-árok és a szomszédos halastavak
közvetlen közelsége, illetve az azt kísérő égeres erdőtársulások, továbbá az itt található, települést
ellátó ivóvízkutak és ivóvízbázisok miatt.
Szintén a bányavízzel kapcsolatosan a dokumentáció folyamatos mennyiségi és minőségi
monitorozást javasol, azonban nincs betervezve előtározó (az 1. számú telephelyen viszont
szerepeltet egy nagy kiterjedésű záportározót), semmit nem lehet tudni az érintett felszín alatti vizek
összetételéről, hőfokáról, így pedig arról sem, hogy a közvetlen élővízbe történő bevezetésük milyen
hatást gyakorolhat az érintett víztestek vízminőségére, azon keresztül azok élővilágára. Ezen
vizsgálatok, modellezések hiányában azt sem lehet tudni, hogy a nyilvánvalóan eltérő
tulajdonságokkal jellemezhető felszín alatti vizek okozta minőségi különbségek mekkora területen
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

58
egyenlítődnek ki (hatásterület). A dokumentáció szerinti monitoring javaslat már csak a változások
dokumentálására alkalmas.
Fajok közül kiemelendő a fokozottan védett és egyben közösségi jelentőségű kétcsíkos
hegyiszitakötő (Cordulegaster heros), mely fajról a természetvédelmi hatóságnak a bányatelek
területén belülről a Váraljai-árok horgásztavak alatti és feletti szakaszairól, továbbá a Baka-útja
vízfolyás mentéről vannak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által rendelkezésre bocsájtott
biotikai adatai. A faj lárvái döntően olyan csermely vagy patak típusú és állandó vizű kisvízfolyásokat
népesítenek be, amelyek medrét fás, nyiladékokkal is tagolt vegetáció szegélyezi, vizük sekély
(<50 cm), tiszta és hűvös. A meder keskeny vagy legfeljebb közepesen széles (<5 m), s benne a
gyorsabb folyású köves-kavicsos szakaszok mellett csendesebb (lenitikus) részek, teknőszerű
mélyedések is találhatók, amelyek fenekét finomszemcsés (iszapos-homokos) üledék borítja, s ahol a
vízsebesség kicsi vagy közepes. A morfológiai változás következtében kialakuló lefolyástalan
területek a Váraljai-árok horgásztavak feletti szakaszán, továbbá a Baka-útja területén alakulnak ki,
míg a Váraljai-árok horgásztavak alatti szakasza a kiemelt bányavíz bevezetésével érintett.
A felmért védett halfajok mindegyike a Váraljai-árokból került elő, míg a kurta baing (Leucaspius
delineatus) a tavak feletti és alatti szakaszáról is, addig a fenékjáró küllő (Gobio gobio) és a
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) csak a tavak alatti szakaszról. A dokumentáció védelmükkel
kapcsolatosan csak annyit ír, hogy kiemelten ügyelni kell a források és vízfolyások tisztaságára,
környezeti terhelésére, azt nem vizsgálja, hogy a bányavíz Váraljai-árokba történő bevezetése milyen
hatást gyakorolhat e fajok állományaira.
A sárgahasú unka (Bombina variegata) esetében megállapítja a dokumentáció, hogy igazolt
előfordulási helyei jelentős távolságra (Hosszúhetény, Komló, Magyaregregy, Mecseknádasd,
Óbánya, Pécsvárad, Zengővárkony) vannak a bányaterülettől, ezért a tevékenység a faj élőhelyeit,
így a populációk fennmaradását nem veszélyezteti. Ezzel szemben a rendelkezésre álló biotikai
adatok alapján a Váraljai-árok mentén, a Jágerok-kútja és a Nagy-árok betorkollása közötti
területrészen is él a fajnak egy populációja (a Jágerok-kútja az egyik legbővízűbb forrás a területen).
Ebből adódóan amennyiben lecsökkenne a forrás vízhozama, vagy esetleg el is apadna, az
vélhetően a populáció felszámolódásával járna együtt.
A kialakuló tavak területén (lásd. K2019.Tv.2. sz. melléklet) az alábbi védett növényfajok
előfordulásával rendelkezik a hatóság adatokkal: szúrós csodabogyó – Ruscus aculeatus, szártalan
kankalin – Primula vulgaris, díszes vesepáfrány – Polystichum setiferum, nemes májvirág – Hepatica
nobilis, Tallós-nőszőfű – Epipactis tallosii, illatos hunyor – Helleborus odorus, farkasölő sisakvirág –
Aconitum vulparia. A tavak kialakulásával egyidejűleg ezek az élőhelyek jelenlegi formájukban
megszűnnek, a rajtuk előforduló védett fajok egyedei – áttelepítés hiányában – elpusztulnak. A
leginkább érintett faj a farkasölő sisakvirág mintegy 200 példányszámos állománnyal.
A dokumentáció továbbá több faj esetében hivatkozik a Váraljai halastavakra, illetve horgásztavakra,
valamikor úgy, mint a bányaterületen kívül eső vizes élőhelyre, valamikor az elhelyezkedésre utalás
nélkül, így több esetben nehéz, vagy nem lehet eldönteni, hogy éppen a Váraljai parkerdő melletti
horgásztavakról, vagy a 6534. jsz. műúttól északra, a Nagymányok és Váralja közigazgatási határán
lévő és az Izmény-györei vízfolyásra települt halastavakról van szó. A halastó és horgásztó
kifejezéseket nem konzekvensen alkalmazzák a dokumentációban.
A meddőhányók kiválasztásánál a dokumentáció szerint kerülni kell a természetes és természetközeli
élőhelyeket. Egyértelműen kerülni kell, hogy a meddőhányó az erdők, a rétek, a szőlők, a
gyümölcsösök rovására terjeszkedjen. Ehhez képest a meddőhányó elhelyezéséül szolgáló
ingatlanok közül a Váralja, külterület 041/10-11, 041/13 hrsz.-ú ingatlanok művelési ága gyep (legelő),
a Váralja, külterület 041/12 ingatlan, illetve a 041/14 és 043/19 hrsz.-ú ingatlanok b) alrészletei erdők.
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Továbbá az Országos Ökológiai Hálózatban nem tartozó ingatlanok közül a Váralja, külterület 041/1517 és a 043/19 hrsz.-ú ingatlanok a) alrészletei erdő, a 041/15 hrsz.-ú ingatlan b) alrészlete gyep
(legelő) művelési ágúak. Az érintett gyepterületek kiterjedése Váralján tehát összesen 19,2 ha, míg
az erdőké 26,3 ha. (Fenti adatok az ingatlanok/ingatlan alrészletek teljes területére értendők.
Továbbá a Váralja, külterület 043/19 hrsz.-ú ingatlan nem szerepel a K2019.Tv.12. számú
mellékletben, azonban a K2019.L.3. és K2019.L.4. számú mellékletek szerint érintett a területe.)
Ezen területek nem csak közvetett hatásokon keresztül lesznek érintettek a beruházással, hanem
vegetációjuk megsemmisül, véglegesen elveszik. Ehhez képest annyit közölni az élővilágukkal
kapcsolatosan, hogy a gyepeken a gyepekre jellemző fajok fordulnak elő (az erdők esetében még
annyit sem), szakágazati szempontból egyértelműen nem elfogadható.
Tájvédelmi szempontból több kritikus pontja is van a dokumentációnak. Bár a művelés hatására
bekövetkező morfológiai változások lassan jutnak érvényre, azonban összesen 1266,92 ha-t
érintenek, melyből az 1 méternél nagyobb süllyedési érintett összes kiterjedése 670,14 ha, ami a
teljes kutatási terület 32,6%-a. A süllyedés maximális mértéke továbbá 33,58 méter, ami egy
kilencemeletes toronyház mérete.
Ennél is hangsúlyosabb tájképi változást okoznak a meddőhányók, melyek gyakorlatilag eltüntetnek
két völgyet. A szintkülönbség a tetők és a völgytalpak között a keletebbre húzódó kisebb
meddőhányó esetében 65, míg a nyugatabbra tervezett meddőhányó helyéül szolgáló völgynél 90
méter. Ezek már nem hangsúlyos tájképi, hanem magát a tájképet módosító, illetve alapvetően
meghatározó elemek. Bár a dokumentáció optimista képet fest a meddőhányók rekultivációjáról,
azonban azok feltöltése értelemszerűen a kitermeléssel összefüggésben folyamatosan történik, így a
bányaművelés tervezett ideje – 30 év – alatt egy fokozatosan kiemelkedő tájseb alakítja át a tájképi
arculatot.
A vonatkozó jogszabályok a követezőkről rendelkeznek.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) vonatkozó rendelkezései alapján:
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges
(ember által létrehozott) környezeti elemek.
6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a
jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek
fennmaradásáról.
7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani
kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétitkai, természeti
értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.
7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az
építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi
adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;
h) biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük
védelmével együtt kell biztosítani.
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9. § (1) A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és
kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai
sokféleséget fenntartva kell végezni.
17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek,
azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és
területek kíméletével kell végezni.
17. § (2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára,
jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.
17. § (3) A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata,
igénybevétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek
folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli
állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés
számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni.
20. § (1) A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű
igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell
szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.
23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes
tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek
[24. § (1) bekezdés] minősülnek.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában:
b) a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja
az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad;
28. § (3) Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb,
általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai,
kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges
rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése.
31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal
ellentétesen megváltoztatni.
35. § (1) Védett természeti területen a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
b) gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség
fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás
megőrzéséről;
42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása,
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
42. § (2) Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges
természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-,
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint:
4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3.
számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura
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2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.
8. § (2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy
az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely –
a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.
A természetvédelmi hatóság összefoglalóan megállapítja, hogy az alapdokumentációban tett
megállapításokkal összefüggésben a hiánypótlások során több esetben érdemben változtatja meg a
tervező a (több esetben eredetileg más szakértő által kifejtett) álláspontját.
A védett természeti területek pontos kiterjedése (így érintettsége) a források vizsgálatának
elmaradása miatt nem tisztázott, a védett természeti területen kívül érintett élőhelyekről (lásd.
elsősorban a meddőhányók területe) semmit nem tudunk. A kiemelt bányavíz várható mennyiségéről,
annak fizikai és kémiai paramétereiről, tervezett kezeléséről, bevezetéséről, a bevezetés hatásairól
szintén nincsenek információk.
Tájvédelmi szempontból a jelentkező hatásokat (domborzati változások, völgyek feltöltése) a
dokumentáció gyakorlatilag a tevékenységből adódó szükségszerű változásnak tekinti és különösebb
jelentőséget nem tulajdonít azoknak, miközben a védett természeti terület éppen egy tájvédelmi
körzet, melynek Tvt. szerinti elsődleges rendeltetése éppen a tájképi és a természeti értékek
megőrzése, az azon kívül eső és meddőhányókkal érintett területrészen pedig szintén egyértelműen
táji léptékű változásokat indukál.
A természetvédelmi hatóság egyértelmű álláspontja, hogy az előzetes vizsgálati eljárással együtt már
6 éve folyó engedélyezetés során a beruházónak nem sikerült egyértelműen bizonyítania, hogy a
tervezett bányanyitás nem eredményez a táji- és természeti környezetben súlyos, adott esetben
visszafordíthatatlan, a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben foglaltakkal ellentétes folyamatokat,
állapotot.
Levegőtisztaság-védelem területén:
Az
engedélyezési
dokumentációban
foglaltakat
a
levegő
védelméről
szóló
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet; a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
figyelembevételével vizsgáltam.
A tervezett tevékenységhez kapcsolódóan a kivitelezés és a működés időszakában is kell hatással
számolni. A használat során történő személyautó forgalom, és az alkalmankénti, karbantartáshoz
kapcsolódó teherforgalom hatása elhanyagolható. A kivitelezés során domináns légszennyező
hatótényezőként alapvetően az alkalmazott munkagépek és tehergépjárművek füstgázkibocsátását,
valamint a bányászati tevékenységből eredő kiporzást azonosíthatjuk.
A megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett várhatóan teljesülnek a vonatkozó
légszennyezettségi egészségügyi határértékek.
A Tolna megyei illetékességet érintő területén a várható levegőtisztaság-védelmi hatásterület szálló
por (PM10) tekintetében: meddőhányó 11 m, talajdepónia 6 m, szénelőkészítő 136 m.
A tervezés jelenlegi szakaszában rendelkezésre álló információk alapján feltételezzük, hogy a
hatásterület határa várhatóan nem lépi túl a vizsgálati terület határát.
A kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékű levegő- és bűzterhelés okozása, amely tartósan
határérték túllépéseket eredményez az építési terület és a szállítási útvonalak szűk, tengelytől mért
50 méteres környezetében.
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Kizárólag minimum EURO2, EPA Tier II, EU Stage II besorolású, vagy ezekkel egyenértékű
besorolású motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek alkalmazása, az ezeknél régebbi
típusú motorokkal rendelkező munkagépek és szállítójárművek várhatóan magasabb káros anyag
kibocsájtásúak, így alkalmazásuk nem megengedhető.
Amely munkagépek alkalmasak közúti közlekedésre is, úgy kizárólag érvényes forgalmi engedéllyel
rendelkező munkagépek alkalmazása, amely gépek nem alkalmasak közúti közlekedésre, úgy
rendelkezzenek a megfelelő vonatkozó engedélyekkel, tanúsítványokkal, amelyek bizonyítják, hogy a
káros anyag kibocsátásuk a megengedett szintet nem lépi túl.
Amennyiben lehetséges, úgy javasoljuk a vasúti, illetve vízi szállítások választását a közúti helyett.
A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
A kivitelezési munkálatok során – beleértve az anyagok, hulladékok tárolását is – a porterhelést a
minimálisra kell csökkenteni.
Amennyiben meszes talajstabilizáció szükséges, úgy az csak szélcsendes időjárás esetén
végezhető.
A földművek rézsűfelületeit lehetőség szerint minél korábban szükséges humuszréteggel fedni, a
kiporzás elleni védelem érdekében.
Az anyagszállító tehergépjárművek platóit minden esetben fedni szükséges.
A beszállítások idején, száraz időben (5 napja csapadékmentes időjárás), a burkolatlan szállítási
utakon naponta locsolni szükséges.
Tehát a fentiekben becsült várható terhelések a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.1. számú melléklete
szerinti határértékeknek megfelel.
Az ország területeinek levegőminőségi besorolását a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet állapítja meg. A
rendelet alapján az építendő híd közigazgatási területe nem tartozik egyik kiemelt agglomerációs
zónába sem, az ország többi területére vonatkozó általános levegőminőségi kategóriák érvényesek
(10. zóna).
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi
határértékeket meghaladó légszennyezettség kialakulása nem várható.
A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével vizsgálta.
A fentiek alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály megállapítja, hogy az
alábbi előírásokkal környezetvédelmi engedély kiadható:
1. A tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező diffúz és
pontforrásokra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése
alapján az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani
a környezetvédelmi hatóságra. A kérelem tartalmi követelményeit a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
2. A kérelemmel egy időben a 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján
LAL alapbejelentést kell teljesíteni az OKIR rendszeren keresztül
3. A bányászati és rakodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tervezett bányatelken kívül ne
okozzon határérték feletti szállópor terhelést kedvezőtlen szélirány és nagy szélsebesség esetén
sem.
4. A légkihúzó akna bejárata esetében a por kibocsátás mérséklésére olyan berendezést (pl.
vízporlasztó), illetve olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja a hatályos
jogszabályban foglalt technológiai kibocsátási határérték betartását.
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5. A bányászati, rakodási, szállítási tevékenységet a tervezett bányatelken belül is csak olyan közúti
forgalomban nem használható gépekkel, járművekkel (nem rendszámos) lehet végezni, amelyek
káros anyag kibocsátása nem lépi túl a jogszabályban megengedett értékeket.
6. A bányászati tevékenységhez kapcsolódóan az egyidejűleg üzemeltett bányagépek számát olyan
mértékben kell maximalizálni, vagy olyan teljesítményűeket kell alkalmazni, hogy a nitrogén-dioxid
kibocsátás esetén teljesüljenek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben az
meghatározott határértékek.
7. Az anyagdepó helyét úgy kell meghatározni, hogy a külső szállítást végző járművek okozta
sárfelhordás az üzemi úton a lehető legkisebb legyen, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának
csökkentése érdekében.
8. A termelési és a tervezett bányatelken belüli utakon a szállítási tevékenységet úgy kell végezni,
hogy a tervezett bányatelken kívül ne okozzon 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott
határérték feletti aeroszol, elsősorban PM10 terhelést.
9. A tervezett bányatelken belüli szállítási útvonalat a porképződés megakadályozásához szükség
esetén locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített utakon 5 km/óra értékre kell
csökkenteni. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa a szilárd részecskére
vonatkozó határérték betartását.
10.A külső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon a szállítmány ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti szállópor terhelést,
szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.
11. A bánya bekötő útja és az üzemi út csatlakozásának környezetét a járművek által felvert por
okozta diffúz légszennyezés elkerülése érdekében mindig tisztán kell tartani. Az esetlegesen
elpergett anyagot seprűs gépjárművel fel kell takarítani, a porképződést locsolással kell
megakadályozni.
A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy biztosítsa az aeroszol, elsősorban PM 10
frakcióra vonatkozó határérték betartását.
12.A külső szállítási utakon a felhordott sár feltakarításáról rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.
13.Abban az esetben, amikor a bányászati tevékenységhez legközelebb eső Tolna megyei
illetékességi területen mért ponton (Váralja) a szilárd részecske koncentráció meghaladja az
egészségügyi határértéket, a termelést le kell állítani. A munkát csak olyan műszaki és szervezési
intézkedések foganatosítása után szabad folytatni, ami tartósan biztosítja a lakóépületeknél a
határérték alatti koncentrációt.
Zaj- és rezgésvédelem területén:
A tevékenység a Zajrendelet hatálya alá tartozik. Hatóságunk illetékességi területén a zajvédelmi
hatásterület Váralja területén lévő épületeket érinti.
Kivitelezés
A létesítés folyamán működő zajforrások részben a telep szűk környezetében üzemelnek, ide
tartoznak a tereprendezési műveletek, földmunkák, alapépítményi és felépítményi munkálatok;
részben pedig a telep tág környezetében működnek, mint a létesítmények építéséhez szükséges
anyagok, gépek, gépi berendezések szállítása, mely a 6534. sz. összekötő úton történik.
A létesítés várható időtartama több mint egy év időtartamban van meghatározva.
A munkavégzés nappali időszakban 6:00 – 22:00 óra között történik.
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Az építés alatti tervfejezetben az ismert géppark pontos adatai alapján kell meghatározni a
legközelebbi zajtól védendő ingatlanok zajterhelését a különböző építési munkafázisokban.
A Zajrendelet13. § (1) bekezdése alapján a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti
zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól
a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték - kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki
vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari
tevékenységre.
A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és
végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit. A
környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az
építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is
előírhat korlátozást.
Üzemelés
A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi
követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet,
illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.
A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására az üzembe
helyezés feltételeként a zajvédelmi követelmények teljesülését igazolni kell, valamint bemutatni a
zajvédelmi hatásterületet az egész telephely vonatkozásában, melynek formája a műszeres mérés
alapján készült szakvélemény.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése
alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a
környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat
során a leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni.
A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység zajvédelmi szempontból a környezetre
jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorol, az engedély az alábbi
előírásokkal kiadható:
1. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVMEüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM rendelet) 2. számú mellékletében előírt
zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan az építési kivitelezési tevékenység mellett
2.

3.
4.
5.
6.

biztosítani kell a zajtól védendő területeken.
A kivitelező pontos ismeretében, az építkezés megkezdése előtt az építési munkálatokra
vonatkozóan környezetvédelmi tervet kell benyújtani, melyben részletes zajvédelmi tervfejezetnek
kell szerepelnie.
Amennyiben szükséges a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti
zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.
A KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését
folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a zajtól védendő területeken.
A termelés megkezdésétől számított 30 napon belül szabványos környezeti zajmérést kell
végeztetni a megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülésének ellenőrzése érdekében.
A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül meg kell küldeni a
környezetvédelmi hatóságnak.
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7. Az üzemeltetőnek be kell mutatnia a tényleges kialakítás következtében a zajvédelmi hatásterület
pontos határvonalát.
Határidő: termelés megkezdésétől számított 30 napon belül
8. Szükség esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján zajkibocsátási határérték
megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
9. A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos
karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
10.Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket,
egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás
minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
Hulladékgazdálkodás területén:
A tevékenység megkezdését követően a bányavállalkozó hulladékgazdálkodási tervet, illetve külön
bányászati hulladék-gazdálkodási tervet készíttet.
A hulladékok (veszélyes, nem veszélyes, települési) megfelelő szakértelemmel, a rendeletekben
szabályozott formában kerülnek majd összegyűjtésre, elszállításra illetve újrahasznosításra, illetve a
bányászati eredetű hulladékok (inert, nem inert és nem veszélyes) pedig megfelelő szakértelemmel a
rendeletekben szabályozott formában lerakásra kerülnek.
A telephelyeken hulladékokat a bányászati eredetű hulladék (meddő) kivételével nem halmoznak fel,
a hulladékokat legalább évente elszállíttatják. A telephelyeken hulladék-ártalmatlanítás nem történik,
felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelőtelep, illetve lerakóhely nincs.
Bányászati hulladékok kezelése
Az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó
hulladék (a továbbiakban: bányászati hulladék) kezelése az Európai Parlament és a Tanács
2006/21/EK irányelvben és a 14/2008. (IV. 3.) GKM, illetve a 22/2010. (lll. 19.) KHEM rendelete
rendeletben foglaltaknak megfelelően történik majd.
A bányában a bányászati hulladék kezelését úgy végezik majd, hogy ne veszélyeztesse az emberi
életet és egészséget, ne kerüljön alkalmazásra olyan eljárás vagy módszer, amely károsíthatja a
környezetet, ne veszélyeztesse a vizeket, a levegőt, a talajt, valamint az állat- és növényvilágot, ne
okozzon veszélyes mértékű környezeti zajt vagy büzt, és ne legyen káros hatással a tájra, a védett
természeti területekre és a természeti értékekre.
Az üzemeltető külön hulladékgazdálkodási tervet készít a bányászati hulladék (meddő)
mennyiségének minimálisra csökkentésére, előkezelésére és ártalmatlanítására. A bányafelügyelet a
műszaki üzemi terv keretében fogadja el a bányászati hulladék-gazdálkodási tervet, és a külön
jogszabály szerinti eljárásban engedélyezi a bányászati hulladék-kezelő létesítmény működését.
A bányászati hulladék-gazdálkodási terv célkitűzéseit az alábbi szempontok alapján tervezik
elkészíteni:
− a hulladék keletkezésének és ártalmasságának megelőzése vagy csökkentése, különösen az
alábbiak figyelembevételével:
 hulladékkezelés a tervezési fázisban, valamint az ásványi nyersanyag kitermelésére és
előkészítésére használt módszer kiválasztásakor.
 változások, amelyeken a bányászati hulladék a reakcióképes felület növekedés és a felszíni
viszonyoknak való kitettség kapcsán keresztülmehet,
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 a bányászati hulladéknak az ásványi nyersanyag kitermelését követően a bányatérségbe való
visszatöltése amennyire az műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető és környezetbarát a
környezetvédelmi és bányászati jogszabályi előírásoknak megfelelően,
 a termőtalaj visszahelyezése a hulladékkezelő létesítmény bezárása után, vagy ha ez a
gyakorlatban nem kivitelezhető, a termőtalaj máshol történő hasznosítása,
 kevésbé veszélyes anyagok használata az ásványi nyersanyagok előkészítéséhez;
− a bányászati hulladék újrafeldolgozással, újrahasználattal vagy visszanyeréssel történő
hasznosításának ösztönzése a környezetvédelmi és bányászati jogszabályi előírásoknak
megfelelően;
− a bányászati hulladék rövid és hosszú távú biztonságos ártalmatlanításának biztosítása, különös
tekintettel a tervezési fázisban a hulladékkezelő létesítmény működése közbeni és a bezárása utáni
irányításra, valamint egy olyan terv kiválasztására, amely
 a bezárt hulladékkezelő létesítmény minimális szintű vagy lehetőség szerint semmilyen
felügyeletét, ellenőrzését és irányítását nem követeli meg,
 megelőzi vagy minimálisra csökkenti a hosszú távú negatív hatásokat,
 biztosítja minden, az eredeti terepszintet meghaladó gát vagy meddőhányó hosszú távú
geotechnikai stabilitását.
Az inert bányászati hulladék, illetve a nem inert és a nem veszélyes bányászati hulladék lerakásra
kerül (meddőhányó). Máza és Váralja között húzódik egy völgy, amelynek a szintje (+150) mBf és
(+250) mBf között változik. Ezt a völgyet tervezik feltölteni a bányából és az osztályozóból kiszállított
meddőanyaggal.
A bányaüzemben az aknamélyítésekből, a meddőben hajtott vágatokból és bányatérségek fenntartási
munkáiból származik bányászati hulladék. A meddőhányó teljes rekultiválását a bányatörvény
értelmében a bányaüzem felhagyását követően kell elvégezni.
Technológiai hulladékok kezelése
A bányászati tevékenység minden folyamatát nagymértékben gépesített technológiák alkalmazásával
tervezik. A legáltalánosabban alkalmazott fejtési és vágathajtó berendezések többsége
elektrohidraulikus vagy hidro-pneumatikus működtetésű, a szállítóberendezések általában villamos
vagy pneumatikus hajtásúak.
A tevékenységek közé tartozik az üzemelő targoncák, függősínpályák és talpi mozdonyok,
bányagépek, hidraulikus berendezések karbantartása és javítása. Az üzemben a kommunális
szennyvizek tisztítására szennyvíztisztítót üzemeltetnek majd, valamint kezelik a szennyezett felszíni
területekről lefolyó csapadékvizeket és a bánya nem inert és nem veszélyes meddőhányójának a
csurgalékvizeit is.
Az ismertetett tevékenységek során az aknaüzemben keletkező leggyakoribb hulladékok és azok
tárolási helyei az alábbiak lesznek:
 Olajos emulzió:
A bányabeli Scharf műhelyben, a mozdonyok mosása során keletkező olajos emulziót zárt
konténerekbe töltik és a külszíni olajcsapdába szállítják. Az olajcsapda leválasztja a felúszó olajat,
amely egy 4 m3-es tartályba kerül, a leváló emulzió-fázist pedig búvárszivattyúval egy 4 és egy 6
m3-es tartályba emelik át.
 Fáradt olaj:
A földalatti munkahelyeken és a külszíni műhelyekben keletkező fáradt olajat 200 l-es
lemezhordókban, az üres hordók tároló helyére szállítják, ahol az olajat a térszín alá süllyesztett
tartályokba eresztik le.
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Az olajcsapda által lefölözött fáradt olaj gravitációs vezetéken 4 m 3-es acéltartályba folyik.
 Olajos, homokos föld, iszap:
Az aknaudvaron elhelyezett 5 m3-es nyitott acélkonténerben történik a gyűjtése.
 Olajos rongy:
A keletkezés helyein elhelyezett 200 l-es lemezhordókban történik az összegyűjtése. A megtelt
edényeket az aknaüzem veszélyes hulladék gyűjtőhelyére szállítják.
 Festékes dobozok:
A keletkezés helyein elhelyezett 200 l-es lemezhordóban történik az összegyűjtése. Elszállításig a
veszélyes hulladékok gyűjtőhelyén tárolva.
 Selejt védőkesztyű:
Műanyag zsákban és 200 l-es lemezhordóban történik a gyűjtése. Elszállításig a veszélyes
hulladékok gyűjtőhelyén tárolva.
 Selejt bakancs:
A ruharaktár előtt elhelyezett zárt, fém tároló konténerben történik a gyűjtése.
 Selejt savas akkumulátorok:
Az akkumulátortöltő helyiségben történik az összegyűjtése.
 Selejt lúgos akkumulátor:
A lámpakamra zárt helyiségében történik a gyűjtése.
 Selejtlúg:
Összegyűjtése a lámpakamra zárt helyiségében történik 50 l-es műanyag edényekben, majd a VH
tároló 1 m3 - es tartályába fejtik át, ahol az elszállításig tárolják.
 Selejtsav:
A műszerészműhely zárt helyiségében, 50 l-es műanyag edényekben majd a VH tárolóban
elszállításig tárolják.
 CH-274 Chesterton mosófolyadék (ipari zsírtalanító):
A felhasználás helyén 200 l-es lemezhordóban gyűjtve. Ártalmatlanítás céljából a forgalmazó saját
telephelyére visszaszállítja a keletkező veszélyes hulladékot.
A nagy mennyiségben keletkező metán energetikailag hasznosításra kerül, nem hulladék.
A keletkező hulladékok várható mennyisége
A következő táblázat tartalmazza az aknaüzemben keletkező nem veszélyes hulladék és becsült
éves mennyiségüket:
Hulladék megnevezése
HAK kód
Mennyiség [t/év]
Szilárd hulladékok
Kevert kommunális hulladék
20 03 01
30
Rácsszemét
19 08 01
0,6
Kommunális szennyvíziszap
Kommunális
szennyvíztisztítóból származó
10 08 05
80
iszap
Építési, bontási és egyéb inert hulladékok
Fa hulladék
17 02 01
400
Vas-acél hulladék
17 04 05
1000
Réz hulladék
17 04 01
20
Alumínium hulladék
17 04 02
1
Műanyaghulladék
17 02 03
1
Beton, téglahulladék
17 01 07
200
Az aknaüzemben keletkező veszélyes hulladék és becsült éves mennyiségük:
Hulladék megnevezése
HAK kód
Mennyiség [*/év]
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Olajos fémhuladék
17 04 09*
300 kg
CH 274 ipari zsírtalanító
11 0113*
100 kg
Olajos kesztyű, bakancs, rongy,
15 02 02*
1000 kg
olajszűrő
Olajos emulzió
13 05 079
400 kg
Olajos iszap
13 05 02*
10 800 kg
Olajos hordó
15 01 10*
2 000 kg
Festékhulladék
08 01 11*
50 kg
Hulladék gépzsír
12 01 12*
1 000 kg
Hulladék lúg
06 02 04*
200 kg
Selejt bányamentő készülék
06 02 04*
1 500 db
Hulladék sósav
06 01 02*
20 kg
Fáradt olaj
13 02 05*
2.650 kg
Lúgos lámpa akkumulátor és
16 06 02*
800 kg
szárazelemek
savas ólomakkumulátor
16 06 01*
250 kg
Laborvegyszer hulladék
16 05 06*
100 kg
Egészségügyi hulladék
18 01 03*
25 kg
A hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása, kezelése, végső elhelyezése, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos adminisztrációs tevékenység a Környezetvédelmi Csoport feladatkörét képezi.
A bánya tulajdonában hulladékkezelést végző létesítmény (kivéve bányászati hulladéklerakómeddőhányó) nincs. A hulladékokat minden esetben külső vállalkozóval elszállíttatják,
ártalmatlaníttatják, vagy hasznosítják. A hulladék átvevők, szállítók nem állandóak. Az éves
árajánlataik alapján, a szállítási útvonalak optimalizálásával választják ki az adott évben hulladék
átvételét és elszállítását végző cégeket.
Szerződéskötést megelőzően minden esetben ellenőrzésre kerül a szállítók, ártalmatlanítók
engedélye.
Hulladék megnevezése

HAK kód

Szállító megnevezése

Ártalmatlanító
megnevezése

Szilárd hulladékok
Kevert kommunális
hulladék
Kommunális szennyvíz
Kommunális
szennyvíztisztítóból
származó iszap
olajos fémhulladék
CH 274 ipari
zsírtalanító
Olajos bőrhulladék
Olajos textília
Fáradt olaj
Olajos emulzió
Olajos iszap
Festékhulladék
Hulladéklúg
Hulladék sav
Selejt akkumulátor
Egészségügyi hulladék

20 03 01

elszállításra átadva

Folyékony hulladékok
saját kezelésű
csatornahálózat
Kommunális szennyvíziszap
19 08 05

elszállításra átadva

elhelyezésre
kommunális
hulladéklerakón
közcsatornába vezetve

Komló-Víz Kft.

Veszélyes hulladékok
17 04 09*
11 01 13*

Engedéllyel rendelkező
belföldi szállító

15 02 02*
15 02 02*
Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok
13 02 05*
13 02 05*
13 05 02*
08 01 11*
Engedéllyel rendelkező
belföldi szállító
06 02 04*
06 01 02*
16 06 02*
18 01 03*

Engedéllyel rendelkező
belföldi átvevő

Engedéllyel rendelkező
belföldi átvevő
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A tevékenységgel kapcsolatban keletkező kommunális hulladék tárolása zárt, szabványos 110 literes
és 5 m3-es gyűjtőedényben történik majd. Az edények a porta- és szociális épület mellet lesznek
elhelyezve.
A tevékenységgel kapcsolatban keletkező zárt, szabványos gyűjtőedényekben gyűjtött kommunális
hulladék rendszeres elszállítására a bányavállalkozó szerződést köt majd a Dél-Kom Kft-vel.
A tevékenységgel kapcsolatban keletkező zárt, földalatti szennyvíztárolóban gyűjtött települési
folyékony hulladék rendszeres elszállítására szerződést köt majd a Pécsi Vízmű Rt-vel.
A veszélyes hulladékok gyűjtése fajtánként elkülönítve, fedett, felirattal ellátott gyűjtőeszközökben
(fémhordó, konténer, műanyag, ill. papírzsák, műanyag ballon) történik, az olajjal szennyezett vizet
(garázsüzem) gyűjtőaknában tárolják. A hulladékok megfelelő gyűjtéséért a keletkezési hely szerint
illetékes üzem, műhely vezetése a felelős.
A telephelyen a veszélyes hulladékok átmeneti tárolása az elszállításig egy vegyszerálló padozattal
és betonozott kármentővel ellátott, zárt, fedett, erre a célra kialakított és feliratozott
veszélyeshulladék-tároló helyen történik majd. A tároló hely kezeléséért és a hulladékok
visszavételezéséért az anyagraktár vezetője a felelős.
Az üzemben a hulladékok gyűjtésén és az elszállításig történő tárolásán kívül egyéb
hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeznek. Az üzemben keletkező hulladékok - a meddők
kivételével - maximum egy éven belül kiszállításra kerülnek.
A szállítás az ADR előírásainak betartásával történik. A szállítóleveleket és a veszélyes hulladék
kísérő SZ-jegyeket az anyagraktáros és az igazgatói szintű vezető aláírásával igazolja.
A szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó szerződéseket a Környezetvédelmi Csoport készíti elő.
Szerződéskötés előtt ellenőrizni kell, hogy a szerződő fél érvényes szakhatósági engedéllyel
rendelkezik-e, és azt csatolni kell a szerződéshez. A szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó
kifizetési számlákat ellenőrzés után a Környezetvédelmi csoport vezetője igazolja.
A felhasznált anyagokról és a belőlük keletkezett veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást
kell vezetni. A nyilvántartást negyedévenként meg kell küldeni a Környezetvédelmi csoport
szakterületi felelősének, aki anyagmérleget és anyagforgalmi diagramot készít. Ennek alapján teszi
meg az éves alapbejelentését az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.
A veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az éves hatósági bejelentés és
elszámolás a nyilvántartás alapján történik.
A veszélyes hulladék keletkezését, és ártalmatlanítását bejelentő hatósági adatlapoknak a
Környezetvédelmi csoportnál visszamenőlegesen is rendelkezésre kell majd állni, az elszállítást
végzők környezetvédelmi engedélyeinek másolataival.
Hulladékok hasznosítása
A haszonhulladékokkal kapcsolatos tevékenységért az Anyaggazdálkodási csoport a felelős.
A Környezetvédelmi csoport irányításával a tervezési periódusban már felülvizsgálják a
hulladékkeletkezési helyeket, megvizsgálják a hulladék mennyiség csökkentésének módjait és
alkalmazzák azokat.
Megvizsgálják majd a kommunális szilárd hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségeit, valamint irodai
papír hulladék hasznosíthatóságát.
Hulladékgazdálkodási szempontú előírások jogalapja a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014.
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(IX. 29.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet.
A benyújtott dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási szempontból, a környezetvédelmi
engedély az alábbi előírásokkal kiadható:
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden
tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb
mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés
megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék
hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
2. A kivitelezés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékjegyzékről
szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint azonosító kódok alá kell besorolni.
Elkülönítetten kell gyűjteni ezen hulladékokat, környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további
kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében. A hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie
arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
A keletkező hulladékok további kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az
ártalmatlanítással szemben.
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés e) pontja és 2. § (4) bekezdése
alapján a kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag
hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, az (1) bekezdés 23. pontja
szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz
megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.
4. A kitermelt talajt a további felhasználás előtt a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezésének
kockázatát előidéző szennyezőanyag-tartalom tekintetében vizsgálni szükséges. Amennyiben
szennyezett, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint
hulladék azonosító kód alá kell besorolni és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
veszélyes hulladékként kezelni.
5. Feltöltésre, visszatöltésre – hulladékhasznosítási engedély hiányában – kizárólag hulladéknak
nem minősülő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében foglalt
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal
rendelkező inert anyag vagy szennyezetlen talaj használható fel. Az átvett anyag eredetét igazoló
dokumentumokat meg kell őrizni.
6. Az építési munkálatok során keletkező szociális szennyvíz a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem minősül hulladéknak, kezelése hulladékként nem
történhet.
7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
előírásait kell betartani. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése
alapján veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve
anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
8. A hulladék gyűjtőhelyek (üzemi, munkahelyi) kialakítását és üzemeltetését az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni.
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9. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. Korm.
rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni, és a 10 §. alapján adatszolgáltatást
teljesíteni a 309/2014. Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
Földtani közeg védelem területén:
A telephelyeken korábban és jelenleg mező- erdőgazdálkodási, vagy ipari-- tevékenység folyt.
A mélyműveléses bányászati tevékenység végzéséhez az alábbi telephelyeket kell létesíteni:

Központi telephely (1. Telephely)

Behúzó aknaudvar (2. Telephely)
A Központi telephely létesítményeinek elhelyezésére igénybe venni kívánt területek részben Máza,
részben Váralja községek külterületén fekszenek.

Talajminőségre gyakorolt hatás, talajszennyezés:
A tervezett telephelyeken és a környező erdőkben erdőtalaj alakult ki. A harmadidőszaki és idősebb
agyagos üledékeken képződött agyagbemosódásos barna erdőtalaj fordul elő. Mechanikai
összetétele vályog, gyenge vízvezető, erős víztartó képességgel.
Az üzemszerű tevékenységből talajszennyezés nem származhat.
Havária esetén a gázolaj töltéskor kármentesítő tálcából kifolyó, tartály sérülésekor elfolyó
szennyezés a burkolatról lefolyva a talaj felső rétegelt károsíthatja.
Ha a gázolaj mégis a talajra kerülne, fel kell lapátolni és zárt edényzetben kell összegyűjteni és
engedéllyel rendelkező átvevőnek átadni az így keletkezett veszélyes hulladékot. A burkolatokra
kerülő olaj felitatásához szükséges abszorbens anyag (homok) külön edényben a helyszínen mindig
rendelkezésre kell, hogy álljon.
A felszíni süllyedések hatása:
A bányaműveletek hatására a fedőrétegekben feszültségváltozás következik be. A kőzetfeszültségek
megváltozása miatt fellépő erők a bányatérségekben a kőzetrétegek elmozdulását okozzák, beindul
az üregeket körbevevő kőzetek térfoglalása. Az üregek beomlása bizonyos idő eltelte után a felszín
elmozdulását idézik elő.
A földalatti üregek megszűnése következtében, közvetlenül az üregek felett egy erősen
összetöredezett kőzettartomány, úgynevezett omlásos zóna alakul ki, amelyben a kőzetrétegek
nagymértékben fellazulnak. Felette, a repedéses zónában a kőzettartomány megtörik, de az
összefüggését megtartja, majd e felett, az áthajló zónában már törés és fellazulás már nincs, hanem
a felszínen kialakul a süllyedési teknő/horpa.
A rendelkezésre álló a kőszéntelepes összlet fedővastagságának izovonalas térképe szerint, a
feketekőszén rétegek mintegy 400-900 m-es mélységben helyezkednek el.
Földtani közeg védelem szempontjából megállapítható, hogy környezetvédelmi engedély az
alábbi feltételekkel kiadható:
1. A felső, letermelt humuszos termőréteg elkülönítetten kell deponálni, és amennyiben
műszakilag lehetséges helyben kell felhasználni a végső tereprendezéshez.
2. Az építési tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban
előírtaknak megfelelően kell végezni.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

72
3. Az építési és üzemelési tevékenység során nem okozhatják a földtani közeg (B)
szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
4. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során
szennyező anyag, illetve olyan anyagok használata, ill. elhelyezése melyeknél lebomlás során
szennyező anyagok keletkeznek/keletkezhetnek csak műszaki védelemmel ellátott térrészen
történhet.
5. Az építés és az üzemeltetés során észlelt a földtani közeg szennyezését vagy annak
kockázatát okozó rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságra.
6. Környezetveszélyeztetés esetén minden környezetkárosodást megelőző intézkedést meg kell
tenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása
érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy
más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító
tényezőket.

Földtani közeg-védelmi feltételek jogalapja:
− A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
− A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet
− A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet.
− A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály összefoglalóan az alábbiakat állapítja meg:
Természetvédelem területén:
Az alapdokumentációban tett megállapításokkal összefüggésben a hiánypótlások során több esetben
érdemben változtatja meg a tervező a (több esetben eredetileg más szakértő által kifejtett)
álláspontját.
A védett természeti területek pontos kiterjedése (így érintettsége) a források vizsgálatának
elmaradása miatt nem tisztázott, a védett természeti területen kívül érintett élőhelyekről (lásd.
elsősorban a meddőhányók területe) semmit nem tudunk. A kiemelt bányavíz várható mennyiségéről,
annak fizikai és kémiai paramétereiről, tervezett kezeléséről, bevezetéséről, a bevezetés hatásairól
szintén nincsenek információk.
Tájvédelmi szempontból a jelentkező hatásokat (domborzati változások, völgyek feltöltése) a
dokumentáció gyakorlatilag a tevékenységből adódó szükségszerű változásnak tekinti és különösebb
jelentőséget nem tulajdonít azoknak, miközben a védett természeti terület éppen egy tájvédelmi
körzet, melynek Tvt. szerinti elsődleges rendeltetése éppen a tájképi és a természeti értékek
megőrzése, az azon kívül eső és meddőhányókkal érintett területrészen pedig szintén egyértelműen
táji léptékű változásokat indukál.
A természetvédelmi hatóság egyértelmű álláspontja, hogy az előzetes vizsgálati eljárással együtt már
6 éve folyó engedélyezetés során a beruházónak nem sikerült egyértelműen bizonyítania, hogy a
tervezett bányanyitás nem eredményez a táji- és természeti környezetben súlyos, adott esetben
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visszafordíthatatlan, a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben foglaltakkal ellentétes folyamatokat,
állapotot.
Környezetvédelem területén:
A hulladékgazdálkodás, földtani közeg védelem, levegővédelem, illetve zaj és rezgésvédelem
területén a tevékenység feltételekkel engedélyezhető.
A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles, a környezetvédelmi
engedély megszerzése után az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást le kell folytatni
az engedély megszerzése érdekében.”
TOG/81/00297-2021. ügyiratszámú szakvélemény
„A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Calamites
Kft. (7355 Nagymányok, Darabosház 3.) megbízásából benyújtott „Máza–Dél, Váralja–Dél
mélyművelésű szénbánya” környezeti hatásvizsgálati dokumentációjával kapcsolatosan Tolna megye
területére vonatkozóan – a TO-04G/80/01614-3/2019. számú nyilatkozatban foglaltak fenntartása
mellett – a 2020. novemberében benyújtott kiegészítésekkel kapcsolatban az alábbiakat állapítja
meg:
A tervezett „Máza-Dél – Váralja-Dél mélyművelésű szénbánya” létesítéséhez környezetvédelmi
engedély táj- és természetvédelmi szempontból nem adható.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a TO-04G/80/01614-3/2019. ikt. számú iratában
foglaltakat fenntartja.
Táj- és természetvédelem:
A Tolna megyei területi természetvédelmi hatóság alapvetően fenntartja a TO-04G/80/01614-3/2019.
számú nyilatkozatában foglaltakat, ezért eltekint a létesítéssel és üzemeléssel érintett területek
természetvédelmi érintettségének újbóli bemutatásától, a korábban már értékelt dokumentumok
ismételt elbírálásától. A korábbiakra annyiban tér csak ki (utal vissza), amennyire a további elbírálás
indokolttá teszi, míg táj- és természetvédelmi érintettség szempontjából csak azokat nevesíti, melyek
a 2019. évi elbírálás óta új adatként jelentek meg.
I. Az eljáró hatóság 2019. évi, tényállás tisztására irányuló, táj- és természetvédelmi szempontú
kérdéseire adott, az elbírálás szempontjából lényeges tervezői válaszok
1. A váraljai aknaudvar elhelyezésének hatásai a közeli élő vízfolyásra, az azt kísérő égeres
erdőtársulásokra, valamint a szomszédos halastavakra
A dokumentáció szerinti az eddigi 162 éves bányaművelés során bizonyítottan nem került sor a
Váraljai-árok élő vízfolyásnak a károsodására, az őshonos halállomány pusztulására, az azt kísérő
égeresek veszélyeztetésére.
Számottevő égerligeteket környékbeli településeken nevesít a dokumentáció, azok egyéb
helyeken jellemzően vízfolyások mentén kisebb fragmentumokban vannak jelen. Álláspontja
szerint az aknaudvar és a kapcsolódó műszaki létesítmények az égeresekre és élővilágukra nézve
nincsenek jelentős hatással, illetve nincs olyan fajról tudomásuk, melynek jelenléte kizárná a
bányanyitást.
Az égeresek érintettsége tekintetében megjegyzi ugyanakkor, hogy az aknaudvar tervezett
területén földmunkák és építési tevékenységek folytak, melyek során égeres erdőt irtottak ki.
A váraljai parkerdő szélén található horgásztavakkal kapcsolatban ismételten megemlíti, hogy a
tavakban nem, de a felette és alatta húzódó vízfolyásokban megtalálták a védett kurta baingot,
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továbbá a tavak alatti szakaszon a fenékjáró küllőt és a szivárványos öklét. A dokumentáció
szerint a tavak feletti részen nem lesz bányászati felszíni létesítmény és az aknaudvar területén
sem folyna semmiféle olyan tevékenység, ami felszíni víz szennyezését okozhatná.
2. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén kívül, de a hatásterületen belül lévő ex-lege források
felmérése.
A források helyzetére és azok hozamára vonatkozó információkat a K2020/6. és K2020/7. számú
mellékletek tartalmazzák.
A bányatelken és környezetében összesen 14 forrást mértek fel, ebből 8 db helyezkedik el a
bányatelken, míg 6 db azon kívül, de a Tájvédelmi Körzet területén belül. A 14 db forrásból 12 db
helyezkedik el Váralja közigazgatási területén, ebből a bányatelken belül elhelyezkedők száma 6
db. A váraljai felmért források közül továbbá összesen 2 db (7. számmal jelölt István-kút és 11.
számmal jelölt névtelen forrás) helyezkedik el a bányatelek határán belül, de a Kelet-Mecsek
Tájvédelmi Körzet területén kívül. A megadott GPS adatok az 1-3. számokkal jelölt források
esetében nagyfokú pontatlanságot mutatnak, azonban a térképen megadott helyük, egymáshoz
viszonyított helyzetük és a 2-3. számú források megadott neve alapján a 2-3. számú források
egyértelműen beazonosíthatók, míg az 1. számú forrás esetében vélelmezhető annak tényleges
elhelyezkedése. A 4-14. számmal jelölt források esetében a megadott GPS koordináták már
elfogadható hibahatáron belül mozognak.
A Tájvédelmi körzet területén kívül elhelyezkedő, 7. számmal jelölt István-kút és 11. számmal jelölt
névtelen forrás a felmérés idejekor kiszáradt állapotban volt.
A dokumentáció összefoglalóan megállapítja, hogy eredményeik alapján számottevő hatásokkal
nem kell számolni, azonban lokálisan a bányászati tevékenységek a források egy részének
elapadásával járhatnak, a források egy része pedig új helyen jelenne meg. Azt is rögzíti a
dokumentáció, hogy a bányabezárás utáni állapotot a források igen alacsony száma és
jelentéktelen hozama jellemzi majd.
3. Az érintett vízfolyásokba történő bányavíz bevezetés felmért védett halfajokra gyakorolt hatása.
A dokumentáció a 4.3. fejezetrészben (Élővízbe tervezett bányavíz bevezetés hatása a védett
halfajokra) csak visszautal a 4.1. fejezetrészre, mivel álláspontja szerint a patak, a tavak, a védett
halfajok és az égeres erdők csak együtt (komplex rendszerként) vizsgálhatók.
4. A sárgahasú unka (Bombina variegata) érintettsége és előfordulási helyei a beruházás kapcsán.
A hiánypótlás a korábbi dokumentációkkal ellentétben már nevesíti a faj váraljai állományát a
Váraljai-árok és a tavak környezetében, az állománynagyságot az erdei utak keréknyomaiban és a
környező erdők területén pár száz egyedre, míg a vízfolyások és tavak környezetében több ezres
nagyságrendűre teszi.
A benyújtott hiánypótlás a faj számára szükséges élőhelyi adottságokat (természetes, illetve
időszakos vizes élőhelyek megléte) megfelelőnek ítéli, veszélyeztető tényezőnek a túlszaporodott
vaddisznó állományt, az állandó vizű tavak faunáját, valamint a rekreációs tevékenységek zavaró
hatásait tartja.
A populáció fennmaradását, megerősödését elsősorban az erdős életterek hidrológiai és
klimatikus viszonyainak megőrzésében látja. Álláspontja szerint a mintegy 300-350 m mélységen
tervezett szénbányászat nem veszélyezteti a sárgahasú unka populációkat, továbbá azok
élőhelyén semmilyen bányászati műszaki létesítmény nem létesül.
5. Milyen hatások, átalakulások várhatók a hatásterületen lévő mecseki szurdokerdők faji
diverzitására, állományszerkezetére nézve.
A hiánypótláshoz csatolt térkép Váralja közigazgatási területén 2 ponton tüntet fel szurdokerdőket,
míg a szöveges hiánypótlás szerint (Tolna megyét érintően) azok a bányaterületen belül a Váraljai
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parkerdő területén, míg a hatásterületen a Farkas-árok, a Hideg-oldal, valamint a Lapát-vár
területén fordulnak elő.
A hiánypótlás szerint a mintegy 300-350 m mélységen tervezett szénbányászat sem a
szurdokerdők fajdiverzitására, sem azok állományszerkezetére nem gyakorol hatást.
Veszélyeztető tényezőként az erdészeti véghasználatot (tarvágás) jelöli meg, mely során
megváltoznak a fényviszonyok és a mikroklíma, megkezdődik a gyomosodás és az invazív fajok
térnyerése, eltűnhetnek, kipusztulhatnak a higrofil fajok.
6. A meddőhányók területének botanikai és zoológiai felmérése, az érintett ingatlanok jelenlegi
művelési ága.
A hiánypótlás szerint a meddőhányók térségében a szántók dominálnak, a gyepek részben
kaszálók, részben – főleg a Völgység-patak mentén – szarvasmarha legelők. A szántók és a
gyepek között őshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves származék erdők találhatók, ahol a
fenyők mellett igen magas az akác aránya, míg honos fafajokból hársak, juharok, cser- és
kocsánytalan tölgyek fordulnak elő. Az erdőszegélyek cserjeszintjében főleg kökény és galagonya
van jelen.
A felmérés során a meddőhányók területéről és 500 méteres körzetükből összesen 284 őshonos,
termesztett, valamint özönfaj került elő, köztük 4 védett faj (szártalan kankalin – Primula vulgaris,
nemes májvirág – Hepatica nobilis, illatos hunyor – Helleborus odorus, erdei borkóró – Thalictrum
aquilegiifolium). A védett fajokról megállapítja, hogy azok a Mecsekben általánosan elterjedt,
gyakori fajok, egyik sem veszélyeztetett, így védelmi intézkedésre a bányászati tevékenység
kapcsán nincs szükség rájuk nézve.
A zoológiai felmérések során 44 nappali lepke fajt azonosítottak, mely közül 7 védett
(atalantalepke – Vanessa atalanta, citromlepke – Gonepteryx rhamni, fecskefarkú lepke – Papilio
machaon, kardoslepke – Iphiclides podalirius, kis fehérsávoslepke – Neptis sappho, nappali
pávaszem – Nymphalis io) és két Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős
faj (nagyfoltú hangyaboglárka – Maculinea arion, csíkos medvelepke – Euplagia quadripunctaria).
Természetvédelmi intézkedést – konkrétan monitoringot – csak a nagyfoltú hangyaboglárka
esetében javasol a hiánypótlás a faj mecseki állományának alacsony egyedszáma miatt.
Kétéltűek és hüllők tekintetében 3-3 fajt mértek fel a területen: barna varangy – Bufo bufo, zöld
levelibéka – Hyla arborea, erdei béka – Rana dalmatina, lábatlan gyík – Anguis fragilis, fürge gyík
– Lacerta agilis, vízisikló – Natrix natrix. A kétéltűek és hüllők tekintetében sem tartja
szükségesnek védelmi intézkedések megtételét a bányászati tevékenységgel összefüggésben a
beruházó.
A madárfajok közül 38 fajt azonosítottak a területen, ebből 31 védett és 2 EK-s faj. Madárfajok
tekintetében egyedül a fészkelési időben történő zavarást javasolja elkerülni a dokumentáció.
Emlősök közül a térségben 15 fajt nevesít, melyből 4 faj védett (keleti sün – Erinaceus
roumanicus, vakond – Talpa europaea, mókus – Sciurus vulgaris, menyét – Mustela nivalis). Az
emlősök kapcsán szintén nem tart szükségesnek védelmi intézkedéseket a hiánypótlás.
7. A tervezett meddőhányók látványtervei.
A meddőhányók látványterveit csatolta hiánypótlásához a kérelmező. A meddőhányók tájképi
módosító hatása kapcsán azt állapítja meg a tervező, hogy azok jól bele fognak simulni a hegyláb
felszínbe, megfelelő borítottsági viszonyok mellett azok természetes hatásúak lesznek, a
környezetüktől lényegesen nem fognak eltérni.
8. A hatásterületen lévő összes forrás pontszerű ábrázolása olyan topográfiai térképen, melyen a
várható felszínsüllyedések is láthatók.
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Ügyfél benyújtotta a hiánypótlásban kért térképet, mely szerint a 17 métert meghaladó
felszínsüllyedéssel 1 db forrás (11. számmal jelölt névtelen forrás), 8-17 méter közötti magassági
csökkenéssel szintén 1 db forrás (1. számmal jelölt névtelen forrás), 0-8 méter közötti
felszínsüllyedéssel pedig 4 további forrás (2. – Jágerok kútja, 12-13. – névtelen források, 14. –
Cserfa-forrás) érintett.
II. A hiánypótlásban foglaltakkal kapcsolatos táj- és természetvédelmi szempontú észrevételek.
1. + területi érintettség
A létesítéssel, üzemeléssel és meddő elhelyezéssel érintett területek teljes Tolna megyei része
tájképvédelmi övezetben helyezkedik el (kihirdetve a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. számú
mellékletében).
2. + források
A dokumentáció a bányatelken belül és Váralja községhatárban az alábbi, a TO-04G/80/016143/2019. számú nyilatkozatban nem szerepelő forrásokat tünteti fel.
1. sorszámmal jelölt „kiálló vascső betonban”
A leírás szerint a forrás a patak bal partján, az úttól mintegy 20 méterre délre helyezkedik el.
Hozamot nem említ, azonban a csatolt fényképen látható kiálló vascsőből nem látszik túlfolyás, így
vélhetően a felmérés időpontjában nem volt mérhető hozama. A megadott koordináták a Váralja
patak jobb partjára és a Váralja 21 erdőrészlet területére mutatnak, ahol a nyilvánosan elérhető
erdőtérkép oldal turistautak.hu térképe fúrás alapot tüntet fel. Ezt a pontot tünteti fel a
K2020_18_melleklet szerinti térkép is. Ugyanakkor a K2020/6. számú melléklet közvetlenül a
Jágerok kútja mellett tünteti fel a forrást. A Jágerok kútja mellett a QGIS térinformatikai
programban elérhető OSM térkép feltüntet 1 db forrást Partizán-forrás néven és a megadott
távolság is hasonló, azonban az a vízfolyás jobb partján helyezkedik el.
11. sorszámmal jelölt névtelen forrás
A felmérés időpontjában kiszáradt állapotban lévő forrás EOV koordináta rendszerbe átkonvertált
pontjai: y: 600880; x: 100622. A forrás a megadott koordináták alapján a védett természeti
területnek nem minősülő, de Natura 2000 hálózatba tartozó Váralja 55 E erdőrészlet északi részén
helyezkedik el.
12. sorszámmal jelölt névtelen forrás
A felmérés időpontjában az 5 l/s értéket elérő vízhozamú forrás EOV koordináta rendszerbe
átkonvertált pontjai: y: 600274; x: 99886. A forrás a megadott koordináták alapján a Tájvédelmi
Körzet és Natura 2000 hálózat részét képező Váralja 19 G erdőrészlet északi részén helyezkedik
el.
3. + érintett védett fajok
- erdei borkóró (Thalictrum aquilegiifolium)
- fecskefarkú lepke (Papilio machaon)
- kardoslepke (Iphiclides podalirius)
- nagyfoltú hangyaboglárka (Maculinea arion)
4. Összegzés
A tervezett beruházás táj- és természetvédelmi hatásainak megítélésén nem módosítottak a
hiánypótlásban foglaltak. Tendenciaszerűen visszatérő megállapítása a benyújtott anyagoknak,
hogy források elapadásával kell számolni a bányaterületen. Bár számos helyen megállapítja a
hidrológiai és mikroklimatikus változások veszélyét az élőhelyekre és fajokra nézve, azonban azt
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nem kapcsolja össze a bányászati tevékenység okozta felszínváltozásokkal és a többször
nevesített forrás elapadásokkal, mint inkább az erdőgazdálkodás egyetlen szegmensével
(tarvágás) hozza összefüggésbe.
A legutóbbi hiánypótlás az erdőtípusok közül az égeresekkel (ÁNÉR kód: J5) és a
szurdokerdőkkel (ÁNÉR kód: LY1) foglalkozik részletesebben.
A szurdokerdők hegyvidéki, sziklás, kőfolyásos, kőtörmelékes, meredek lejtőkhöz, illetve mély,
szűk völgyek aljához és hideg, párás mikroklímához kötődő élőhelyek, mecseki kiterjedésüket
mintegy 60 ha-ra teszik. A bányatelek területén belül és Váralja községhatárban a Váraljai-árok és
a Nagy-árok völgyében (Váralja 18 A, B, D, TI1, VI, 21 A, B, C, 22 A, C, 24 B, 25 C, VI
erdőrészletek részterületén) fordulnak elő mintegy 9,5 ha kiterjedésben. A szóban forgó élőhely a
Mecsek elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kódszáma: HUDD20030)
kijelölése alapjául szolgáló, kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus (kódszáma: 9180). Az
aláfejtés következtében kialakuló felszínsüllyedések domborzati és a vízrajzi hatásaival foglalkozó
dokumentum (K2016-3. sz. melléklet) megállapítja, hogy a +1 Ny –15,83 m-es maximális
süllyedési értéke a Váraljai-árok Ny-i, a Nagy-árok É-i vízgyűjtővonalán várható. A Nagy-árok É-i
mellékvölgyei jelentősen megnövekedett vízgyűjtőterülettel rendelkeznek majd. A Nagy-árok teljes
hosszanti szelvényén 9–13 m közötti tszf-i magasság csökkenés azonosítható. A Nagy-árok
torkolatától É-ra, a Váraljai-árok völgyében jelentkezhet a két legnagyobb süllyedési érték, a +1 K
szerkezeti tömb felett –20,86 m.
Égerligetek a hegy- és dombvidéki patakok, kisebb folyók „árterén” helyezkednek el, de
helyenként szivárgóvizes oldalakon is létrejöhetnek. Tényleges elárasztást csak igen rövid ideig
kapnak (pl. intenzív esők vagy hóolvadás esetén), viszont a talajvíz szintje tartósan magas, ezt
tovább fokozhatja – meredekebb oldalú völgyek esetén – a gyakori szivárgó vízhatás. A
bányatelek területén belül és Váralja községhatárban a Váraljai-árok és a Baka útja vízfolyás
összefolyásánál összesen 3 erdőrészlet területén (Váralja 13 G, 14 D, 55 Q erdőrészletek
részterületén) fordulnak elő, az erdőrészletek területi kiterjedése összesen 6,33 ha. (Ezen
erdőrészletek közül is a Váralja 55 Q erdőrészletben jelenleg 54%-ban sarj eredetű akác van
jelen, a mézgás éger aránya az erdőrészletben 46%.) A szóban forgó élőhely a Mecsek
elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (kódszáma: HUDD20030) kijelölése
alapjául szolgáló, kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus (kódszáma: 91E0). A K2016-3. sz.
melléklet alapján a bányatelek süllyedéssel érintett összefüggő területének a legnagyobb
süllyedési értéke (–33,58 m, EOV 99528; 600964) is a Váraljai-árok völgytalpán jelenik meg, a +1
K és a 0. szerkezeti tömb teknőinek összeadódásából eredően. A két süllyedési maximum
összefüggő lefolyástalan területet képez, új erózióbázist eredményezve. A Baka útja vízfolyás
völgyében is keletkezik egy lefolyástalan terület, ahol a süllyedés maximuma szintén eléri a 30 mt. E két lefolyástalan terület egységesen jelenik majd meg a térben, ugyanis a két völgy közötti
vízválasztónak is csaknem 30 m-es megsüllyedésével kell számolni.
Összefoglalásában a K2016-3. sz. melléklet megállapítja, hogy a felszínsüllyedések jelentős
hányada a váraljai völgyet érinti. A völgytalpak megsüllyedésével azok jelentősen kiszélesednek,
így a Váraljai-árok mentén a jelenlegi tavaktól D-re és a Baka útja vízfolyásának torkolatvidékén
két jelentős lefolyástalan terület kialakulásával, azok területén pedig tavak kialakulásával kell
számolni. Fontos megjegyezni, hogy a „vizes élőhelyek” kialakulásával nem a jó hidrológiai
viszonyok megmaradása okán számol a dokumentáció, hiszen szintén a melléklet
összefoglalásában történik utalás arra, hogy amennyiben a 0-feltolódás eléri a felszínt, akkor a
vizek mélybe szökésével kell számolni. A tavak kialakulását a felszínváltozások miatt
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megnövekedő vízgyűjtő terület, a mederesés megnövekedéséből adódóan el nem szivárgó, azaz
lezúduló csapadékvizek és a lefolyástalan területek létrejötte okozza.
A völgyek süllyedésből adódó megnyílásával és a völgytalpak kiszélesedésével az érintett
területeken (pl. Nagy-árok völgye) gyakorlatilag megszűnnek azok a domborzati és
mikroklimatikus adottságok, melyek a szurdokerdők meglétének alapfeltételei, így ezek az erdők
idővel szurdokerdőként megszűnnek létezni, más típusú erdővé alakulnak át. Ezt a hatást
fokozhatja, gyorsíthatja a völgyek felszíni vizeit tápláló források elapadása. A felszínsüllyedések
hidrológiai
hatásaival
foglalkozó
fejezetrész
hangsúlyosan
a
vízgyűjtő
területek
felszínváltozásainak felszíni vizekre gyakorolt hatásaival foglalkozott, az azokat tápláló forrásokra
gyakorolt hatásokkal nem. A Nagy-árkot tápláló Inczédy-forrás nem szerepel a benyújtott
hiánypótlásban feltüntetett források között, miközben mind a forrás, mind a vízfolyás süllyedési
teknőben helyezkedik el. Ugyanígy teknőben helyezkedik el a Nagy-árok torkolata fölött a Váraljaiárok mentén elhelyezkedő Jágerok kútja elnevezésű forrás, amely a bányatelek területén belül
található források közül az egyik legbővízűbb vízadó.
Források elapadása az égeres erdőkre nézve is megszüntető hatással járhat, azonban a váraljai
élőhelyeik esetében vízhatás szempontjából akár ezzel ellentétes folyamatok is okozhatják
felszámolódásukat, ugyanis a prognosztizált felszínsüllyedések alapján a Váraljai-árok vízgyűjtő
területe megnövekszik, egyidejűleg lefolyástalan területek is kialakulnak. A létrejövő lefolyástalan
területeken tavak kialakulásával számol, amely részben az égeresek által elfoglalt területrészen
jönnek létre (ezt nevesíti a dokumentáció több helyen új vizes élőhelyek kialakulásaként).
Nyilvánvaló, hogy létrejövő tavak területén nem marad erdősült állomány, azaz az előrejelzett
élőhely átalakulás a szóban forgó területrészen az égeresekre nézve szintén megszüntető hatású.
Az aknaudvar területén (Váralja, belterület 674 hrsz.) a hiánypótlás szerint földmunkák,
fakivágások és építési tevékenységek történtek, mely során égeres erdő szűnt meg. Az elérhető
távérzékeléses adatok alapján a szóban forgó ingatlan (nem üzemtervezett) erdő, valamint gyep
művelésű alrészletein valóban vágtak ki fákat, de a teljes fásszárú vegetáció nem került
letermelésre. Ehhez képest az ugyanezen ingatlan területére tervezett létesítmények (pl. porta,
műhely, raktár, villamos kapcsoló transzformátor állomás, aknaház, vitla gépház, szállító gépház,
iszapoló, pernyetároló, oltóvíz és inert gáztároló) tekintetében azt állapítja meg a dokumentáció,
hogy azoknak élővilág-védelmi szempontból jelentős hatása nem lesz, mivel az ingatlan korábban
is bányászati és iparterület volt.
Itt szükséges továbbá reagálni a hiánypótlásnak valójában az erdészeti hatóság
kérdésfeltevésének megválaszolására irányult (felszínsüllyedések erdőállományokra gyakorolt
hatásai) fejezetrészére is, mivel abban a természetvédelmi hatóság konkrétan nevesítve van. A
dokumentáció jellemzően annyit állapít meg az erdőkkel kapcsolatban, hogy közvetlen hatásai a
bányászatra rájuk nézve nem lesz, amennyiben pedig mégis, akkor az érintett erdőterületek
üzemtervét felül kell vizsgálni és a természetvédelmi hatóság állásfoglalásának
figyelembevételével kell a helyreállításról gondoskodni, vagy pedig „az erdészeti művelésben
tarthatóság peremfeltételeit az új esetlegesen kialakuló helyzetben kell kialakítani”. Döntően
Tájvédelmi Körzet területén tervezett környezethasználat alapvetően jelentős hatásainak
vizsgálata során minimum szereptévesztés annak megfogalmazása, hogy bekövetkező negatív
változások esetén oldja meg a problémát az erdészeti és a természetvédelmi hatóság, miközben
ennek vizsgálata, a várható hatások csökkentésének ismertetése, vagy amennyiben azok nem
csökkenthetők (azaz jelentős hatások várhatók), akkor az ellensúlyozó, kiegyenlítő, kompenzációs
stb. intézkedések ismertetése a beruházó feladata lenne. Védett természeti területeken a védetté
nyilvánítás, Natura 2000 területeken a lehatárolás célja ott meglévő, előforduló tájképi és
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természeti értékek, élőhelyek és fajok megőrzése, fenntartása; állapotuk, életfeltételeik javítása,
nem pedig a mindenkori környezetterhelő beavatkozások függvényében a célok, rendeltetések
felülvizsgálata, illetve azok módosítása.
Védett növényfajok közül elsődlegesen a nedvesebb mikroklímához, vízközeli élőhelyekhez
kötődő fajokra jelenthet veszélyt a vízfolyások hozamának csökkenése, források elapadása. A
felmért fajok közül a források elapadása kapcsán fellépő mikroklimatikus változásokkal
elsődlegesen a szálkás és széles pajzsika, díszes vesepáfrány, téli zsurló, illetve a tavaszi
görvélyfű lehetnek érintettek. A kialakuló tavak területén jelenleg előforduló védett növények
egyedei aktív beavatkozás nélkül elpusztulnak, a leginkább érintett faj a farkasölő sisakvirág
mintegy 200 példányszámos állománnyal.
A források hozamának változása, esetleges elapadása, a vízjárás, a lejtési viszonyok
megváltozása a felmért állatfajok közül is kiemelten érinti a vizekhez közvetlenül kötődő fajokat,
így pl. a kétcsíkos hegyiszitakötőt, a sárgahasú unkát, illetve a halfajokat.
A fokozottan védett kétcsíkos helyiszitakötő előfordulása a bányatelek Tolna megyei részén csak
a Váraljai-árok és a Baka útját kísérő vízfolyás mentén ismert. A faj lárvái csermely vagy patak
típusú, állandó, de sekély mélységű kisvízfolyásokat népesítenek be. A kifejlett nőstény a párzást
követően a patak mentén repül, majd függőleges helyzetben föl-le mozogva, másodpercenként
egy-kétszer 2-5 cm mélyen benyomja a potrohvégét a vízbe, így hosszú tojócsöve eléri a sekély
víz alatti üledéket, amibe tojásait kiejti. A szakirodalom a legfontosabb veszélyeztető tényezők
között a kisvízfolyások hozamának csökkenését, a vízfolyás időszakossá válását, a nem
megfelelő erdőgazdálkodás miatt megnövekvő tápanyagterhelés növekedést, a lefolyási viszonyok
megváltozását említi. Ez utóbbi kapcsán a lefolyás meggyorsulását érti, ezzel ugyanis
megszűnnek azok a nyugodtabb, sekélyebb és finomabb üledék-lerakódásos területek, amely a
nőstények tojásrakási, a lárváknak pedig tartózkodási helye. A bányatelken belül mindkét vízfolyás
esése megnő, illetve mindkettő mentén lefolyástalan terület is kialakul. Fentiekből adódóan úgy a
szóban forgó vízfolyás hozamának csökkenése, mint annak esetleges időszakossá válása,
továbbá a mederesés növekedése, illetve a tavak kialakulása is hátrányos, adott esetben
megszüntető hatású a faj egyedei számára.
A sárgahasú unka a bányatelek Váralja községhatáshoz tartozó területrészén belül jellemzően a
Váraljai-árok mentén fordul elő. A meglévő populáció fennmaradása elsődlegesen az
élőhelyükként szolgáló erdőterületek hidrológiai és klimatikus viszonyainak megőrzésével
biztosítható, az élőhelyek feltöltését, horgászati vagy rekreációs célú átalakítását, halak
betelepítését, víziszárnyasok (pl. tőkés réce) megtelepedésére alkalmas élőhelyek kialakítását
kerülni kell. A források hozamának csökkenése, vagy azok elapadása, az állandó vizű tavak
kialakulása egyértelműen hátrányos az érintett populáció egyedei számára.
A védett halfajok esetében a 2019. évi véleményben foglaltakat nem tudja kiegészíteni, vagy
módosítani a természetvédelmi hatóság, mivel a hiánypótlás ezen a részen tulajdonképpen
nagyvonalúan átsiklott, illetve csak arra utalt vissza, hogy azok védelme a patak, a tavak és az
égeres erdők állapotának együttes komplexumában biztosítható. A korábbi dokumentáció
védelmükkel összefüggésben annyit jegyzett meg, hogy kiemelten ügyelni kell a források és
vízfolyások tisztaságára, környezeti terhelésére, azonban a bányavíz Váraljai-árokba történő
bevezetésének hatásait a hatóság kifejezetten ezirányú felhívásának ellenére sem vizsgálta. Mivel
a korábbi nagyüzemi mecseki szénbányászat a kísérő vízfolyások (pl. Komló esetében a
Kaszárnya-patak) nagyfokú elszennyezését okozta, ezt cáfoló megállapításokat tartalmazó
dokumentációt pedig a beruházó nem prezentált, a természetvédelmi hatóság tapasztalati úton a
vízfolyás alsó szakaszán csak a vízminőség nagyfokú romlását tudja prognosztizálni, amely
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nemcsak a védett halfajok állományának, de akár a bevezetés alatti vízfolyás szakasz (vagy akár
a befogadó Völgységi-patak jelentős szakasza) teljes ökoszisztémájának összeomlásával járhat.
A meddőhányók területének jelentős része jelenlegi gyepterületen helyezkedne el, Váralja
községhatár tekintetében az alábbiak szerint:
ökológiai hálózati
hrsz. (alrészlet, ha van)
terület (m2)
megjegyzés
érintettség
041/10
50262
magterület
kismértékű cserjésedés
041/11
83097
magterület
kismértékű cserjésedés
041/13
14134
pufferterület
jórészt erdősített
nagyobb mértékű
043/19a
43507
cserjésedés
Területi kiterjedés
191000
összesen:
A meddőhányók területén meglévő élőhelyek egyértelmű megítélését csak részben segítik a
hiánypótlásban foglaltak, mivel az ÁNÉR kategóriák szerinti besorolás megtörténik a szöveges
részében, azonban annak térképi megfeleltetése nem történik meg (csak más típusú élőhely
osztályozás történik), a felmért növényfajokat pedig ömlesztve sorolja fel, ráadásul közlése szerint
abban benne foglaltatnak a meddőhányók 500 méteres körzetében talált fajok is.
A dokumentáció gyepi vegetáció típusok közül ÁNÉR kategóriák szerint patakparti- és lápi
magaskórósokat (D5), franciaperjés réteket (E1), jellegtelen száraz-félszáraz gyepeket, illetve
taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet (OG) élőhelyeket különít el. Ugyanakkor a
rendelkezésre álló adatok, információk alapján a tisztább, nyugatias lejtőkön (Váralja, külterület
041/10-11 és 043/19a hrsz.) lévő gyepek inkább a H4 (erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek,
száraz magaskórósok) vagy H5a (löszgyepek, kötött talajú sztyeprétek) ÁNÉR
élőhelytípusba sorolhatók. Ezek egyértelműen természetközeli, zárt száraz gyepek, enyhén
degradált (siskanád tippan nincs nagy mennyiségben), cserjésedő, a szukcesszió miatt átalakuló
állapotban. Inváziós fajok jelentős %-ban nem észlelhetők, ugyanakkor pl. a mezei iringó jelenléte
is ezt a behatárolást erősíti. A kaszált részek cserjementesek. A gyepek, valamint cserjésedő
részei egyáltalán nem rossz állapotúak, Németh-Seregélyes természetességük 3-4-es átmeneti
értékűnek mondható. Az ökológiai hálózatban jelzett magterület kritériumot e gyepterületek
(beleértve az oda nem sorolt 043/19a ingatlan alrészletet is) kielégítik. A tervezett igénybevétellel
(meddőhányó kialakítás) ezeknek az élőhelyeknek a vegetációja maradéktalanul, faunájuk
részben megsemmisül, de a gyepekhez kötődő mobilisabb állatcsoportok számára sem közömbös
ekkora – csak Váralja közigazgatási területét nézve csaknem 20 ha-os – területveszteség. A
bányászati tevékenység tervezett több évtizedes folytatása alatt e területek nem tudják ellátni az
ökológiai hálózatban jelenleg betöltött szerepüket (magterületbe az adott területre jellemző
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képes, és több
védett vagy közösségi jelentőségű fajnak otthont adó területek tartoznak – lásd. 2018. évi
CXXXIX. törvény 4. § 34. pont).
A tervezett bányaművelés összességében tehát részben természetközeli állapotú vegetációval
rendelkező területek teljes megsemmisülésével (meddőhányók területe), részben védett
természeti terület kijelölése és Natura 2000 terület lehatárolása alapjául szolgáló élőhelyek
(szurdokerdők, égeresek) részbeni vagy teljes megszűnésével, védett és fokozottan védett, illetve
Natura 2000 jelölőfajok életterének beszűkülésével, vagy számukra nem tolerálható mértékű
átalakulásával, megszűnésével járhat. A források elapadása, azon keresztül a felszíni vízfolyások
vízhozamának csökkenése, vagy időszakossá válása, továbbá a víztestek elszennyezése
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természetesen nem csak védett fajokra lehet kihatással, teljes életközösségek élőhelye szűnhet
meg, vagy válhat élhetetlenné.
Tájvédelmi szempontból a Tolna megyei területi természetvédelmi hatóság szintén fenntartja a
korábbi nyilatkozatában foglaltakat. A számítások alapján az üzemelés tervezett időszaka alatt kb.
33 méter lesz a maximális süllyedés, mely során előreláthatólag 15 db süllyedési horpa fog
kialakulni, majd alakul át süllyedési teknővé, kiterjedésüket tekintve 232-516 hektár nagyságú
területen. A felszín süllyedésének kb. 70%-a a Váraljai-árok vízgyűjtő területén realizálódik. A
teljes területen a felszínsüllyedéssel érintett összes terület várhatóan 12,67 km² kiterjedésű lesz. A
Tájvédelmi Körzet Tvt. szerinti elsődlegesen rendeltetései közé tartozik a természeti érték
védelme mellett a tájképi értékek megőrzése is. Az erdők átalakulása, vagy szükség szerinti
átalakítása szintén módosítani fogja a terület tájképi arculatát. A tervezett tevékenység okozta
domborzati és élőhelyi változások mértéke táji léptékű, emberi léptékben nézve pedig
visszafordíthatatlan változást indukál.
A meddőhányók okozta tájképi változások még hangsúlyosabbak, helyszínűkből adódóan
szembetűnőbbek és mértéküket tekintve 2-3-szor nagyobbak, mint a tájvédelmi körzet területén. A
meddőhányók teljes területe tájképvédelmi övezetben helyezkedik el. A meddőhányók területének
feltöltése az üzemelés alatt folyamatosan történik, így a tájseb is megmarad a végállapot
kialakulásáig, melynek eléréséig a tervek szerint a keleti meddő esetén 65 m, a nyugati meddő
esetében 90 méter szintkülönbség tűnik el. Míg a tájvédelmi körzet területén a tájképet érintő
hatások a mélyművelésből adódóan közvetetten jelentkeznek, addig a meddőhányók esetében
aktív tájátalakító tevékenység történik. Ráadásul olyan jellegzetes tájképi elemként megjelenő
hegylábi területekről van szó, ahol mindkét völgy északi kitettségű, így azokra a 6534. jsz.
Bonyhád-Dombóvár összekötő útnak, illetve a Bátaszék-Dombóvár vasútvonalnak az egymással
párhuzamos, a váraljai bekötőúttól Mázáig tartó szakaszán (különösen lombmentes időszakban)
gyakorlatilag nyílt rálátás adódik, azaz megjelenés szempontjából is frekventáltak a helyszínek. A
domborzati változásokon túl a jelenlegi, szántók, gyepek és erdők alkotta mozaikos szerkezetű
tájrészlet is homogénné válik, így tulajdonképpen a meddőhányók területén a teljes tájszerkezet
átalakul.
Fenti szakmai indokok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység ellentétes lenne a
Tvt. 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdés c), illetve h) pontjaiban, 8.
§ (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 17. § (1)-(3) bekezdéseiben, 31. §-ában, 35. § (1)
bekezdés b) pontjában, 42. § (1)-(2) bekezdéseiben és 43. § (1) bekezdésében, továbbá az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltakkal, ezért arra környezetvédelmi engedély nem
adható.
Környezetvédelem:
A Calamites Kft. 2020. november hónapban megküldött kiegészítését figyelembe véve - tekintettel
arra, hogy kizárólag táj-, természetvédelem és erdőgazdálkodás szakterületeket érinthulladékgazdálkodás, földtani közeg védelme, zaj és rezgés elleni védelem, illetve
levegőtisztaság-védelmi szempontból a TO-04G/80/01614-3/2019. ikt. számú iratban foglaltakat
továbbra is fenntartja, módosítani és kiegészíteni nem tartja indokoltnak.”

Közegészségügyi szempontból megállapítható:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

82

 A tervezett bányászati tevékenység közvetlenül – a lakóterület viszonylagos közelsége miatt –
közegészségügyi érdekeket sérthet. A Dokumentációban bemutatott várható hatások alapján
meghatározott, és szükségszerű védelmi előírások betartásával a környezetvédelmi engedély
kiadása a vizsgált szakkérdések tekintetében környezet- és település-egészségügyi érdeket nem sért.
 Környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételeknek teljesülnie kell:
− „A bánya üzemeltetése során a hatásterülettel érintett váraljai lakott területen a levegőterhelési és a
környezeti zaj szintre vonatkozó egészségügyi határértékeket be kell tartani.
− Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a hatásterületen élő
lakosság egészségét kedvezőtlenül befolyásoló, nagy mennyiségű por kerüljön az érintett
lakóterületekre.
− Az emberi egészségre különösen kockázatos PM 10 és PM2.5 porfrakció terjedését a lakott terület
irányába a kibocsátás helyén folyamatos, vagy rendszeres locsolással, vízpermetezéssel
csökkenteni szükséges.
− Az anyagmozgatás, átrakás során a pormentesítésre tervezett locsoló rendszert folyamatosan
működtetni kell.
− A közlekedő utak pormentes állapotban tartásáról takarítással, szükség esetén locsolással
gondoskodni kell.
− Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt hőségriadó időtartama alatt, vagy kedvezőtlen klimatikus
helyzetek – légköri inverzió – esetén a bányászati tevékenység minden pontján különös gondot kell
fordítani a portalanításra, a finom por lakóterület irányába történő terjedésének megakadályozására.
Szélsőséges időjárási helyzetben a bányászati tevékenységet átmenetileg fel kell függeszteni.”
 A Dokumentáció és a KHT alapján megállapítható, hogy a vizsgált szakkérdés tekintetében a
környezetvédelmi engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. Ugyanakkor az elérhető
legjobb technológia alkalmazásával és a Dokumentációban és a KHT-ban bemutatott
környezetvédelmi intézkedések megvalósításával sem zárható ki, hogy a vizsgált tevékenység
következtében az érintett lakóterületen élők életminősége, életkörülményei romoljanak.
A bányászati tevékenység és a kapcsolódó anyagszállítások következtében – még az előírt védelmi
intézkedések betartása mellett is – előfordulhat, hogy a közeli településeken – Tolna megyét érintően
Váralján - élő lakosság életminőségét kedvezőtlenül befolyásoló változások következzenek be az
egyes környezeti elemek és hatótényezők minőségében. Elsősorban Váralja egyes részein fordulhat
elő zavaró hatás a várható kiporzások miatt.
 Megállapítható, hogy a bányászati tevékenységből adódóan kockázatos környezeti-egészségügyi
hatásokkal kell számolni, ezért az előírások és intézkedések maradéktalan végrehajtása környezetiegészségügyi szempontból indokolt.
 A Dokumentáció és a KHT közegészségügyi szempontból a Kr. 28. § (1) bekezdése és az 5.
melléklet I. táblázat 3. pontja alapján került vizsgálatra.
Örökségvédelmi szempontból megállapítható:
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely nem található,
ugyanakkor a lehatárolt bányatelek nyilvántartott régészeti lelőhelyek ingatlanait érinti.
 Az érintett, 43833 azonosító számon nyilvántartott, Váralja 9 – Csepel hegy elnevezésű nyilvántartott
régészeti lelőhelyen, jellege alapján ismeretlen korú sír került elő.
 Az érintett, 43834 azonosító számon nyilvántartott, Váralja 12 – Lapát vár elnevezésű nyilvántartott
régészeti lelőhelyen, jellege alapján ismeretlen korú vár nyomai maradhattak fenn.
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 Mivel a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a bányászattal kapcsolatos földmunkával járó
tevékenységre nem kerül sor, a területet érintő környezeti hatások a védett kulturális örökségi elemek
állapotát nem befolyásolják, így külön feltételek meghatározása az örökségvédelem területén nem
szükséges.
 A tervezett bányászati tevékenység - Tolna megye közigazgatási területét érintő - Dokumentáció
szerinti megvalósítása, a kulturális örökségvédelem jogszabályban meghatározott kritériumainak
kikötés nélkül megfelel.
Talajvédelmi szempontból megállapítható:
 A Dokumentáció alapján a Környezethasználó által megszerzett kutatási terület 10,5 km 2 nagyságú
és 31 db korábbi kutatófúrás található.
 A kutatófúrások 438 Mt geológiai szénvagyont mutattak ki, melyből 280 Mt kibányászható.
 A bányatelek kialakítása során érintett területek főként erdő, legelő, és szántó ingatlanokat érintenek,
mely területek a NATURA 2000 természetvédelmi besorolásba tartoznak.
 A bánya kialakításával Baranya - és Tolna megyei ingatlanokat érintenek (Máza és Váralja).
 A meddőanyag elhelyezésével a Máza és Váralja között a Bánom-hegy és Györe - hegy közötti
területen található eróziós-deráziós völgyet töltik fel.
 A meddőanyag elhelyezésre szánt területekről a termőföldet kb. 75-100 cm vastagságban eltávolítják,
mely a meddőanyag elhelyezését követően visszakerül a meddőhányó területére. A rekultiváció a
meddőhányó építéssel párhuzamosan történik.
 A tervezett bányászati tevékenység során letermelt talaj depónia elhelyezése a Váralja 043/7, 43/8,
43/16, 43/17, 43/10, 43/11 és a 41/12 hrsz.-ú ingatlanokon 13,3071 ha területen történik. Az itt
elhelyezett talaj mennyisége 1.379.997 m3.
 A meddőhányó depóniával érintett Tolna Megyei területek a Váralja 043/7, 041/12, 041/16, 041/17,
041/18, 041/15, 041/6, 041/13, 041/14, 041/10, 041/11 és a 041/19 hrsz.-ú ingatlanok. Az összes
területigénye 49,6286 ha, az elhelyezésre kerülő meddő mennyisége: 14.739.506 m 3.
 A szennyvizek kezelése, a csapadékvíz elvezetése és a kommunális hulladékok elszállítása
megoldott, így az nem terheli a környező termőföldet.
 A tervezett bányászati tevékenység hatásaként kialakuló talajsüllyedések elsősorban a váraljai
völgyet érintik, több lefolyástalan területet kialakítva.
 A megváltozott felszín miatt fokozódhat az erózió veszélye.
 A tervezett bányászati tevékenységgel érintett mezőgazdasági művelésű terület időleges- illetve
végleges igénybevétele érdekében az illetékes földhivatalnál a más célú hasznosítási engedélyezési
eljárást meg kell indítani, mely eljárásban a talajvédelmi szakkérdés elbírálása során a
humuszmentésének és a terület rekultivációjának előírásai kerülnek rögzítésre.
 Termőföldön történő beruházás (telephely létesítése, közműellátás, útépítés, vízjogi engedélyezés,
stb.) esetén a termőföld védelmére vonatkozó előírások a beruházással kapcsolatos engedélyezési
eljárás keretében kerülnek meghatározásra.
 Fentiek alapján a Dokumentációban részletezett módon végzett tervezett bányászati tevékenység
talajvédelmi érdekeket nem sért.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából megállapítható:
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 A tervezett bányászati tevékenység által érintett földrészletek között szerepelnek olyan területek –
Váralja 030/3; 031/6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34; 032/2; 033/3, 9, 10, 11, 12; 035/6, 8, 9, 10, 11, 12; 041/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20; 043/7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 -, melyek igénybevételéhez a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény szerint a más célú hasznosításhoz meg kell kérni az illetékes ingatlanügyi
hatóság engedélyét.

A rendelkezésre álló valamennyi adat és információ alapján a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság – a fentiekben részletesen kifejtett indokok alapján – az illetékes
Tolna Megyei Kormányhivatallal együttesen megállapította, hogy a tervezett bányászati
tevékenység természet- és tájvédelmi szempontból nem engedélyezhető, ezért a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a rendelkező rész szerint határozott.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el,
tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben szakhatósági megkeresés, szakkérdés vizsgálatának szükségessége
merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.
Jelen eljárásban az ügyintézési határidőt a Kvt. 91. § (1) bekezdése határozza meg, az ügyintézési
határidőbe be nem számító időtartamokról az Ákr. 50. § (5) bekezdése rendelkezik, mely alapján az
ügyintézési időbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)
bekezdése értelmében határozatba foglalta.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a határozatról szóló közleményt a Kvt. 71. § (3)
bekezdése alapján – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi a hivatalában, valamint
a honlapján elhelyezi.
A közlemény kifüggesztésének napja:
A közlemény levételének napja:

2022. december 2.
2022. december 19.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság továbbá a R. 10. § (3) bekezdés, valamint 5. § (6)
bekezdése alapján a döntést közli a Jegyzőkkel, akik legkorábban, a kézhezvételtől számított 15.
napon belül gondoskodnak a határozat teljes szövegének közhírré tételéről és a közhírré tételt
követő öt napon belül tájékoztatják a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a
közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdése szerint a közzététel ideje 15 nap.
A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni
jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő, stb.) engedélyének, hozzájárulásának
beszerzése alól és polgári jogi vitákat nem dönt el.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben területi környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóságként az Ákr. 15. § (1) bekezdése, a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja és a (2)
bekezdése, valamint a 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján járt el.
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A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság illetékességi területéről a Kr. 8/A. § (1) bekezdése
rendelkezik.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Tolna megye illetékességi területét érintően az Ákr.
16. § (5) bekezdése alapján járt el. A Tolna Megyek Kormányhivatal megkeresése az Ákr. 25. § (1)
bekezdés b) pontja alapján történt.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati tájékoztató a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-án, 50. §-án és 77. §-án, az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontján, valamint az IM rendelet 6. § (1) bekezdésén
alapul.
A szakhatóság döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségéről Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Hatóság az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.
Pécs, 2022. december 2.
Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Galambos Tamás
főosztályvezető

Kapják:
1. CALAMITES Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó Kft. (adószám: 11366854-2-17) CK
2. Biczi és Turi Ügyvédi Iroda (adószám: 18180750-2-42) CK
3. BAMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/0050-1/2022.) HK
4. BAMKH Építésügyi- és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (hiv. szám: BA/50/04373/2021.) HK
5. BAMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám:
BA/54/02109-2/2021.) HK
6. BAMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (hiv. szám: BA/52/008342/2022.) HK
7. BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Komló) (hiv szám: 14009/2/2022.) HK
8. BAMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály (hiv.sz.: 4384-3/2021.) BP
9. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi
Bányafelügyeleti Osztály „tájékoztatásul” HK
10. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály (hiv. szám: TOG/81/00070-1/2022.) HK
11. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (hiv szám: TO/NEF/0608-5/2021.) HK
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12. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (hiv. szám:
TOF/53/00264-5/2021.) HK
13. Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi- és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály
(Hiv. szám: TOD/25B/1258-4/2021.) HK
14. Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (hiv. szám:
10272/2/2021.) HK
15. Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Máza, Kárász, Magyaregregy települések
vonatkozásában) (hiv. szám: MÁZ/914-3/2022.) HK
16. Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Szászvár, Vékény települések vonatkozásában)
(hiv. szám: Sz/1086-5/2022.) HK
17. Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Mecseknádasd, Óbánya települések
vonatkozásában) (hiv. szám: Mn/2411-2/2021.) HK
18. Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Váralja település vonatkozásában) (hiv. szám:
02/887-2/2021.) HK
19. Hidasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: 129-2/2022.) HK
20. Nagymányok Város Jegyzője (hiv. szám: 354-26/2021.) HK
21. Máza Község Önkormányzata - HK
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Váralja Község Önkormányzata - HK
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/2360-15/2022. ált.) HK
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv.sz.: 35200/5828-2/2021.) HK
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv.sz.: 36700/1618-2/2021. ált.) HK
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (hiv. szám: DDNPI/206-9/2021.) HK
Pécsi Zöld Kör (adószám: 19030809-1-02) CK
Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület (adószám: 18314511-1-02) CK
Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület (adószám: 18362954-1-03) CK
Zöld Pont Iroda (közzététel céljából: www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya)
HNYR (helyben)
Irattár
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