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Dubicsány kőszén koncesszióra javasolt terület komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 
 

 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 9. § (2) bekezdése értelmében a 

miniszter az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a 

koncessziós pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyers-

anyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígér-

kezik. 

 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt (I. rész) a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) véleményezésre kiküldte az érintett önkormányza-

toknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

 

A vizsgálati jelentés II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 

felsorolása, a III. rész pedig a vizsgálati területre vonatkozó tiltások és korlátozások felsorolá-

sából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint az illetékes 

hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Dubicsány kőszén koncesszióra javasolt terület komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya 

 

 

Bevezetés 

 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A § (1) bekezdés 19. pontja alapján a 

Kormány felhatalmazást kap az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes 

előfordulási területén elvégzendő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat lefolytatására, 

valamint a vizsgálatban részt vevő hatóság közreműködésére vonatkozó részletes szabályok 

rendeletben történő megállapítására. 

A komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) kor-

mányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés 

érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, 

kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, 

nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat 

figyelembevevő vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján a komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a rendelet 2013-ban 

hatályos előírása szerint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH), a Magyar Földtani 

és Geofizikai Intézet (MFGI), a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) és az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási 

szervek közreműködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Dubicsány terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati 

tanulmányát szén vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a rendelet komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete határozza 

meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. A vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Földrajzi és térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A 23,58 km
2
 kiterjedésű vizsgált terület Borsod–Abaúj–Zemplén megyében, a K–Ny 

irányú Sajó-völgy É-i partján, a Dövény, Jákfalva, Sajógalgóc, Dubicsány és Putnok 

települések közé zárt területen fekszik (1. ábra, 1. melléklet, 1. táblázat). 

1. táblázat. Dubicsány vizsgálati terület sarokpontjai 

Id 
EOV Y 

(m) 

EOV X  

(m) 
Id 

EOV Y 

(m) 

EOV X  

(m) 

0 757 280,97 334 207,30 25 758 824,68 328 129,43 

1 760 393,44 332 859,12 26 758 109,87 327 749,68 

2 760 031,58 331 886,78 27 758 109,46 327 749,77 

3 760 995,00 331 989,28 28 758 109,25 327 749,66 

4 761 440,00 332 289,19 29 758 102,36 327 751,38 

5 761 440,33 332 288,99 30 757 669,88 327 849,74 

6 761 440,66 332 289,21 31 757 513,21 328 180,63 

7 761 570,65 332 209,18 32 757 489,31 328 229,78 

8 761 575,63 332 099,18 33 756 749,38 328 479,88 

9 761 520,19 331 954,12 34 756 224,77 328 609,87 

10 761 404,95 331 649,21 35 755 879,95 328 435,03 

11 761 350,47 331 199,20 36 755 879,79 328 435,28 

12 761 055,40 330 779,25 37 755 879,31 328 435,03 

13 760 800,29 330 129,28 38 755 664,38 328 785,06 

14 760 771,14 330 129,28 39 755 394,44 329 385,13 

15 760 485,28 330 129,31 40 755 209,50 329 900,16 

16 760 305,22 329 734,35 41 755 814,69 330 670,09 

17 760 304,70 329 734,49 42 756 429,75 331 340,00 

18 760 304,63 329 734,34 43 756 364,88 332 055,03 

19 759 945,15 329 829,27 44 756 364,94 332 300,03 

20 759 470,09 328 984,48 45 756 880,06 333 334,97 

21 759 459,94 328 084,47 46 756 880,59 333 334,70 

22 759 224,93 327 989,50 47 756 880,73 333 334,98 

23 759 224,60 327 989,62 48=0 757 280,97 334 207,30 

24 759 224,31 327 989,50  

 

A 2. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, 

és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet. 

 

2. táblázat. A vizsgálati területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye 

Dövény Borsod–Abaúj–Zemplén 

Dubicsány Borsod–Abaúj–Zemplén 

Jákfalva Borsod–Abaúj–Zemplén 

Putnok Borsod–Abaúj–Zemplén 

Sajógalgóc Borsod–Abaúj–Zemplén 

Sajókaza Borsod–Abaúj–Zemplén 
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1. ábra. A vizsgálati terület elhelyezkedése 

 

MAROSI & SOMOGYI (1990) és DÖVÉNYI (2010) tájbeosztása alapján a terület az Észak-

magyarországi-középhegység nagytájon, Észak-magyarországi-medencék középtájon helyez-

kedik el, 82,4%-ban a Putnoki-dombság kistájhoz és 17,6%-ban a Pétervásárai-dombság kis-

tájhoz tartozik (2. ábra). 
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2. ábra. Dubicsány vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai térképén (kivágat: PÉCSI 2000) 
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A vizsgált terület uralkodóan völgyközi hát, mely deráziós völgyekkel erősen tagolt 

egykori hegylábfelszín, illetve azt körülvevő enyhén tagolt hegylábfelszín, hegységelőtéri 

lejtő kategóriába sorolható. Itt a relatív relief >60 m/km² is lehet, a lejtők 5–17°-osak. 

Jellemzőek a lejtős tömegmozgásos folyamatok és felszínformák, valamint a talajerózió, mely 

különösen intenzív a D-i kitettségű lejtőkön és völgyfőkön. A terület D-i határa mentén a Sajó 

völgyének alluviális, ártéri síksága terül el. 

Az éghajlat mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam max. 1800 óra, 

nyáron >700, télen 160–170 óra. Az évi középhőmérséklet 8,5–9,2 °C. A napi 

középhőmérséklet április 18–20-tól 174 napon át (október 12-ig) 10 °C fölött marad. Az 

utolsó tavaszi fagyok április 25-e körül, míg az első őszi fagyok október 8–10-e táján 

jelentkeznek, így évente 165–170 fagymentes nap várható. A maximum hőmérsékletek sokévi 

átlaga 31,0–32,0 °C, míg a téli minimumoké –19 °C. 

A csapadék évi összege 600 mm körül van. Átlag 45–55 hótakarós nap valószínű évente, a 

maximális hó vastagság átlaga 20–22 cm. Az ariditási index (az a dimenzió nélküli szám, 

mely a párolgás és a csapadék arányát jellemzi oly módon, hogy a mm-ben mért elpárolgott 

vízmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért csapadékmennyiséggel; ha értéke >1 arid, ha <1 

humid éghajlatról beszélünk): kevéssel 1,15 fölötti. A Ny-i és ÉNy-i szélirány a leggyakoribb. 

A szél átlagos sebessége 2 m/s, de a dombtetőkön 3 m/s. Az éghajlati adottságok az 

erdőgazdálkodás, a szántóföldi növénytermesztés, valamint a kevésbé hőigényes és nem 

fagyérzékeny kertészeti kultúrák számára megfelelőek. 

A vizsgált terület társadalmi–gazdasági helyzetét a 4. táblázat mutatja be. A települések 

elhelyezkedését az 1. ábra mutatja, Sajógalgóc, Sajókaza, Dövény, Dubicsány, Jákfalva és 

Putnok közigazgatási határát érinti. A települések területe, lakossága és népsűrűsége az alábbi 

(3. táblázat): 

3. táblázat. Dubicsány vizsgálati területre eső települések adatai  

(TEiR [KSH Népszámlálás 2011]) 

Település Járás 
Lakónépesség, 

2011 (fő) 
Terület, 2011 

(km2) 
Népsűrűség, 

2011 (fő/km2) 

Sajógalgóc Kazincbarcikai 339 10,1 34 

Sajókaza Kazincbarcikai 3061 30,7 100 

Dövény Putnoki 303 11,7 26 

Dubicsány Putnoki 270 13 21 

Jákfalva Putnoki 556 9,1 61 

Putnok Putnoki 6905 34,7 199 

 

A vizsgált térségben 2011-ben a gyermekkorúak száma felülmúlta a 65 év felettiekét, 

egyedül Dubicsány településen haladta meg az öregedési index értéke a 100%-ot, tehát a 

térség fiatalos korszerkezettel rendelkezik. 

A lakosság iskolázottsági szintje egységesen alacsonynak tekinthető, az érettségizettek és 

egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya alacsonyabb, az általános iskolát és középfokú 

szakiskolát végzettek aránya pedig magasabb volt az országos átlagnál 2011-ben. 

A népesség többsége magyar nemzetiségű, a hazai etnikai kisebbségek közül a cigányság 

él nagy számban a területen, Sajókazán és Jákfalván a lakosság megközelítőleg 25%-át teszi 

ki a cigány népesség, Dövényben 13,5%, Putnokon pedig 8,2% vallotta magát a cigány 

etnikumhoz tartozónak. A másik két településen nem él jelentős számú kisebbség. 

A lakosság gazdasági aktivitása országos átlag (45,4%) alatti, csak Dubicsányban és 

Sajógalgócon közelíti meg azt, Jákfalva ugyanakkor kirívóan alacsony, mindössze 28,6%-os 

aktivitási rátával rendelkezik. Ezzel szoros összefüggésben megállapítható, hogy a 

munkanélküliségi ráta mindegyik településen meghaladta az országosan mért 12,6%-os 

értéket 2011-ben. Az egy főre jutó jövedelem tekintetében is jelentős elmaradás tapasztalható, 
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Dövényben 39,9%-át, Jákfalván pedig 40,7%-át érte el a fajlagos jövedelem az országos 

átlagnak; Sajógalgóc és Dubicsány értéke azonban közel megegyezik az országos átlaggal. 

Összességében megállapítható tehát, hogy a vizsgált térség fiatalos korszerkezettel 

rendelkezik, az iskolázottság szintje az országos átlag alatt alakul, és a gazdasági mutatók 

terén is elmaradás mutatkozik az országos átlaghoz képest. 

4. táblázat. A vizsgálati terület társadalmi–gazdasági helyzete 
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Sajógalgóc Kazincbarcikai 70,3 26,3 18,3 29,5 7,7 42,8 17,2 789 023 

Sajókaza Kazincbarcikai 43,2 34,6 20,4 16,3 4,9 36,1 32,6 418 955 

Dövény Putnoki 50,0 35,8 23,7 16,5 3,2 35,6 25,9 312 013 

Dubicsány Putnoki 136,7 33,8 23,8 23,8 7,3 44,4 13,3 731 369 

Jákfalva Putnoki 28,5 39,6 20,2 14,0 2,1 28,6 30,8 317 908 

Putnok Putnoki 59,6 32,0 19,2 21,8 7,9 38,7 17,5 486 978 
             Adatok forrása: TEiR (KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika). 

 

1.1.2. A térség talajai és növényzete 

1.1.2.1. Talajok 

A vizsgált terület 81,8%-át agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (3. ábra). A 

vályog, agyagos vályog mechanikai összetételű, kis–közepes vízvezető- és nagy víztartó-

képességű talajtípuson zömmel erdőgazdálkodás folyik. A terület déli részén, a Sajó és a 

Zsuponyó-patak völgyében réti öntéstalajok találhatók (18,2%), melyek agyagos vályog 

szemcse-összetételűek, közepes vízvezetők és nagy vízraktározó képességűek. Zömmel 

szántók, alárendelten rétek. 

Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (= hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 

térképen ábrázoltuk (4. ábra). A 15 hatás a következő volt: anaerob viszonyok, biogén 

oldódás, hő-szennyezés, humusz-hígulás, láposodás/rétiesedés, lúgosítás, másodlagos 

szikesedés, roskadás/omlás, savasodás, talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas 

talajlehordódás, talajvízszint emelkedés, tömörödés, vízzárás. A vonatkozó adatokat, térképi 

forrásokat úgy válogattuk össze, hogy azok alkalmasak legyenek a talajokat veszélyeztető 

hatások értékelésére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 

2009) kilenc tematikus szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékelő 

adatok közé és 9 érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi 

pontérték szerint három fő csoportot és azokon belül három–három alcsoportot képeztünk. 

A 4. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 
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3. ábra. Talajtípusok a Dubicsány vizsgálati területen (VKGA 2009) 

 

 

4. ábra. A vizsgált terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013) 
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Az egész vizsgált terület a közepesen veszélyeztetett főkategóriába tartozik. Jelentős részét 

az erősen, kisebbik részét a közepesen veszélyeztetett alkategóriába soroltuk, mert jellemzőek 

a lejtős tömegmozgásos folyamatok és a talajerózió, mely különösen intenzív a déli kitettségű 

lejtőkön és völgyfőkön. 

A leginkább veszélyeztetett területrészeken kiemelt figyelmet kell fordítani a talajvéde-

lemre. 

1.1.2.2. Növényzet 

Természetes növényzet 

(DÖVÉNYI [2010] és környezeti hatástanulmányok alapján) 

Az Aggteleki-karszt délnyugati folytatásának tekinthető terület. A lankás dombvidéken, 

leginkább cseres tölgyesek, illetve gyertyános tölgyesek fordulnak elő. Az északi oldalakon 

helyenként szubmontán bükkösöket, míg a déli lejtőkön melegkedvelő tölgyeseket találunk. 

Növényföldrajzi tagozódás szerint a Pannóniai flóratartomány Északi-középhegység flóra-

vidékének Tornense flórajárásába tartozik. Az erdészetileg hasznosított területeken zömmel 

fiatal és középkorú keményfa erdők találhatók. 

Putnoki-dombság (a terület nagy része): 

A kistáj legnagyobb kiterjedésű zonális társulása a cseres-tölgyes. Az Aggtelektől délre eső 

tölgyesekbe hegyvidéki fajok is lehúzódtak a magasabban fekvő területekről. Jelentősek az 

északnyugat–délkeleti völgyekben kialakult égeresek, melyekben a környék montán fajai 

sűrűsödnek össze. A völgyek állandóan nedves-vizenyős fátlan társulásai meglepően gazdag 

flórájúak. A településekkel sűrűn tagolt tájhoz hozzátartozik a gyepterületek nagy mérete, a 

korábban szőlő, gyümölcsös termőhelyek gazdag növényvilága. A terület nyugati határától 

kb. 2 kilométerre, nyugatra találhatók a Keleméri-mohosok néven ismert tőzegmohalápok 

(Kelemér–Serényfalva természetvédelmi terület és Keleméri Mohos-tavak Természetvédelmi 

Terület). Jégkorszaki maradványfajaik a térség ritkaságai között ismertek. Telepített erdei 

közül legnagyobb arányú az akác kiterjedése, de gyakoriak az erdeifenyő- és vöröstölgy-

ültetvények is. 

Pétervásárai-dombság (dél) 

A vidék nagy részét összefüggő erdőség borítja, legnagyobb kiterjedésű zonális társulása a 

cseres-tölgyes. Völgyalji helyzetben alakultak ki a gyertyános-tölgyesek és a bükkösök 

állományai. A meredek vízmosások, szurdokvölgyek ritka fajai is a hegyvidéki elemekből 

kerülnek ki. A savanyú, kilúgozott talajú területeken mészkerülő tölgyeseket és bükkösöket 

találunk. A bővizű patakok mentén égeres ligeterdők húzódnak. A hegyhátakon nagy területen 

kiirtották az erdőt, ezek helyén legelők, tövises cserjések, borókások alakultak ki, sokszor 

inváziós fajokkal betelepülve. A kopár homokkő-kibúvásokon homokkő-sziklagyepeket 

találunk. Gazdag fajkészletű gyapjúsásos láprétek, mocsárrétek és magaskórósok alakultak ki 

a dombságban. Az erdők sokfelé elakácosodtak, az utak mentén terjed a selyemkóró és a 

parlagfű. 

Erdőterületek (http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/, környezeti hatásvizsgálat) 

Jellemzők a lomblevelű erdők, de északnyugaton és északkeleten tűlevelű erdők, északon 

és a terület közepén vegyes erdők, valamint délen és keleten átmeneti erdős–cserjés területek 

is előfordulnak. Természetes erdőtípusokat tekintve uralkodók a tölgyesek, de elegyfaként 

számos fafaj előfordul (pl. juhar, hárs, kőris). A kultúrerdő kategóriába tartozó fenyvesek 

jellemző fajai a luc-, erdei és fekete fenyő. Tulajdonforma tekintetében az állami tulajdon 

jellemző (keleten), de nyugaton kisebb kiterjedésben magántulajdonú erdők találhatók. 

Elsődleges rendeltetés szempontjából a terület nagy része a gazdasági kategóriába esik, de 
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védelmi kategória is előfordul. Tűzveszélyességi szempontból délen és nyugaton vannak 

kiemelten veszélyeztetett területek. 

Az erdők megoszlásának területi adatait az 5. táblázat tartalmazza (forrás: BAZ Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, BOG/01/4209-2/2014 ügyiratszámú levél). 

5. táblázat. A vizsgálati területen nyilvántartott erdők adatai 

Rendeltetés Terület (ha) Természetesség Terület (ha) 

Egyéb részlet 72,90 egyéb részlet 42,90 

Gazdasági 2046,51 természetszerű erdő 140,41 

Közjóléti 0,62 származék erdő 1911,98 

Védelmi 217,07 átmeneti erdő 40,28 

  kultúrerdő 171,53 

Szabad rendeltetésű 2,37 szabad rendeltetésű 2,37 

 

Kiváló termőhelyi adottságú terület 802,64 

 

A Putnoki-dombság területén felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) 

találhatók (bővebben az 1.4. fejezetben). 

 

 

 

1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a CORINE (2009) szerint az alábbiak (6. táblázat), térképi 

ábrázolásuk a 2. számú mellékleten látható. 

6. táblázat. Dubicsány vizsgálati terület területhasználatának adatai (CORINE 2009) 

Kód Leírás Terület (km2) % 

112 Lakott területek – nem összefüggő település szerkezet 0,031 0,13 

211 Nem öntözött szántóföldek 0,007 0,03 

242 Mezőgazdasági területek – komplex művelési szerkezet 0,007 0,03 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 0,00004 0,0002 

311 Lomblevelű erdők 21,15 89,70 

312 Tűlevelű erdők 0,8 3,41 

313 Vegyes erdők 0,5 2,13 

324 Átmeneti erdős–cserjés területek 1,08 4,56 

 ÖSSZESEN 23,58 100,0 
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1.1.4. Természetvédelem 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (3) bekezdésében megfogal-

mazott alapelve rögzíti, hogy „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.” A 275/2004. (X. 8.) 

kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek-

ről, kimondja, hogy terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia 

kell a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvé-

delmi helyzetére gyakorolt hatásokat. Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása esetén 

bizonyos közérdekhez fűződő tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a 

beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon. 

A vizsgált területen nemzeti park, tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület nem 

található. A Natura 2000-es területek különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmeg-

őrzési területek (SAC) kategóriájába nem tartozik részterület, míg a különleges madárvédelmi 

terület (SPA) kategória lefedi a vizsgált terület 99%-át. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei 

a Természetvédelmi Információs Rendszer (http://geo.kvvm.hu/tir/) adatai szerint szinte 

kizárólag a magterületek, csak délkeleten, Sajógalgóc környékén található néhány kis folt 

pufferterület kategóriában (összesen 99%-ot fed le ez a védelmi kategória a területből). Az 

egyes védett kategóriák átfednek egymással (1. melléklet)! 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az öko-

lógiai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyez-

hetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a 

természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méternél 

magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló 

területein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 

művelésiág-változtatás — művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahaszno-

sítása — a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése és a 10. 

§ (1) bekezdése alapján csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterü-

leteken a földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó 

államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 
 
Magterület szinte az egész terület. 

Ökológiai folyosó kategóriába nem tartozik terület. 

Pufferterület besorolással délkeleten, Sajógalgóc környékén található néhány kis folt. 

Natura 2000 területek 

Különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) nem találhatók a 

vizsgált területen. 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) majdnem a teljes vizsgált terület, Putnoki-

dombság (HUAN10002) néven. A védelem oka, hogy ez a terület a csökkenő nagyságú hazai 

császármadár-állomány egyik igen jelentős élőhelye az Aggteleki-karszt mellett. Jelentős 

számú ragadozómadár és harkályféle is él a területen. 

 

Ramsari területek nem találhatók a vizsgált területen. 

„Ex lege” védett természeti terület  

„Ex lege” védett természeti területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, 

földvárak, források, víznyelők, és barlangok. A vizsgált koncessziós terület északi határánál 
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egy „ex lege” védett földvár található, valamint a terület délkeleti határán kívül, de közel a 

terület határához egy másik védett földvár is van. 

Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési — Budapesten a fő-

városi — önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi 

kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 

(TE) is (7. táblázat). A táblázatban szereplő helyi jelentőségű védett természeti területek a 

termeszetvedelem.hu honlapról kerülnek be a tanulmányba, ami nem szerepel ebben az 

országos adatbázisban, arról nincs információnk. 

7. táblázat. Helyi védelem alatt álló természeti értékek a vizsgálati területen 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Kiterjedése 

(ha) 

Ebből foko-

zottan védett 

(ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Halastó és térsége 4/93/TT/93 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Putnok TT 0 0 1993 

Putnoki gesztenye 

fasor (Serényi B. u.) 
4/77/TE/04 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Putnok TE 0 0 1993 

Putnoki Kányás-tető 

és Ősbükkös 
4/62/TT/98 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
Putnok TT 39,2 0 1998 

  



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

21 

1.2. A vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szén-, szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénkutatás, szénhidrogén-kutatás viszont nem volt jellemző a 

területen (MBFH Jelentéstár). A terület szempontjából legjelentősebb már visszaadott 

területek neveit és fontosabb dokumentációit a 8. táblázat és a 9. táblázat adja meg. 

8. táblázat. A vizsgálati területet érintő fontosabb korábbi szén kutatási területek, bányatelkek 

Név 

Időszak (Kezdet és megszűnés) 
Engedélyes 

Zárójelentés, fontosabb 
dokumentáció az MÁFGBA-

ban 

Megjegyzés 

JUHÁSZ A. 1995: Műszaki-gazdasági 

elemző tanulmány a Dubicsányi Bánya 

természeti adottságairól és művelésbe 

vonásának realitásáról 

MVM –  

Dubicsány–Sajóvölgye részletes fázisú 

földtani kutatása 

1983–1987 

Borsodi Szénbányák, 

OFKFV Észak-

magyarország-i Üv. 

KFH 6858   

Dubicsány–Sajóvölgy barnakőszén 

terület előzetes fázisú kutatás 

1971–1977–1982 

OFKFV T.13096  

 

A vizsgálati területre jelenleg nem esik sem szén-, sem szénhidrogén-kutatási terület. A 

területünktől délre csatlakozik a Szuhakálló–II. szénkutatási jogadomány területe (3. mellék-

let). 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területről potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 

fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFH Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA). A fontosabb jelentéseket a 9. táblázat listázza. 

9. táblázat. Fontosabb szénkutatási jelentések a vizsgálati területre 

MBFH 

adattári szám 
Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet érintő korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

KFH 6858 
Gaál Cs.-né, Goda L., Juhász 

A., Deák J., Várhegyi P. 1987 

Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási 

jelentése.1987. I. 1.-i állapot. 

Borsodi 

Szénbányák, 

OFKFV Észak-

magyarország-i 

Üv. 

T.13096 Deák J., Goda L., Hárs F. 1982 

A Dubicsány-Sajóvölgy barnakőszén terület előzetes 

fázisú kutatási zárójelentésének összefoglaló adatai. (V. 

Telep értékelők, Dövény, Dubicsány, Jákfalva, 

Putnok,Sajógalgóc, Sajókaza, Sajóvelezd, Vadna) 

OFKFV 

T.15054 

AD.917 

BSZEN 

1.17.0012 

Virág Z. 1989 

 

Virág Z. 1987 

Jelentés a Dubicsány Észak geofizikai 

előkutatásról.(Miocén korú barnakőszenek geofizikai 

előkutatása). 

 

Dubicsány Észak geofizikai előkutatása Doboz:422 

ELGI 

U-529 Király E. 1988 

Geoelektromos rétegkövetéses módszer (GRK). 1985. 

évi jelentés. 1986. évi módszertani jelentés (Dubicsány, 

Sajógalgóc, Zsuponyó-völgy) 

ELGI 
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MBFH 

adattári szám 
Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

AD.599 

SzÁF-537 
Király E. 1986 

A geoelektromos rétegkövetéses módszer 

alkalmazásának tapasztalatai a dubicsányi barnakőszén 

területen. Előzetes jelentés 1984–85. évben végzett 

mérések értelmezése. Az 1986. évi GRK mérések 

kiértékelése és értelmezése (Dubicsány, Sajógalgóc) 

ELGI 

T.18042 

Verő L., Király E., Prácser E., 

Szigeti G.,Varga M., Sőrés L., 

Csörgei J., Csathó B.,Tóth Cs., 

Zalai P., Draskovits P., Fejes I. 

1986 

Jelentés az 1986. évi geoelektromos módszerkutatásról, 

65/14/86. számú állami kutatási megbízás. (gerjesztett 

polarizációs és elektromágneses légi és földi, idő és 

frekvencia tartománybeli módszerek, szénhidrogén-

telepek lehatárolása, fizikai modellezés, számítógépes 

feldolgozás felszín alatti víz készletszámítás, 

mérnökgeofizikai módszertani vizsg., geoelektromos 

rétegkövetéses módszer) 

ELGI 

AD.459 Hegedűs E.. 1984 
Jelentés a Felsőnyárád és Dubicsány térségségében 

végzett szeizmikus és elektromágneses mérésekről. 
ELGI 

AD.1961 

AD.1961/2 

Szalay I., Kummer I. 1977 

Szalay I. 1977 

Jelentés az 1977-évi Kazincbarcika környéki refrakciós 

mérésekről (DóR–14/75 szelvény) 

Jelentés az 1977-évi Kazincbarcika környéki refrakciós 

mérésekről ( az AD.1961. kiegészítése) 

ELGI 

 

A felhasználható anyagok egy része üzleti titok (zárt minősítésű). 

Számbavettük az MBFH Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA) a területről rendelkezésre álló jelentéseket (MBFH Jelentéstár, MBFH Geológiai 

megkutatottság). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk: szénkutatáshoz, illet-

ve az érzékenység-terhelhetőség vizsgálatokhoz kapcsolódó vízkutatási anyagokat külön 

táblázatba gyűjtöttük (2. függelék, 3. függelék). A minősítés jobbára csak a Jelentéstári 

nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFH Fúrási megkutatottság, MFGI Egységes 

fúrási adatbázis, MFA, Kútkataszter). 

Az MBFH Fúrásnyilvántartása, ill. MFGI fúrási adatbázisa szerint 262 db 50 méternél 

mélyebb fúrás esik a területre (1. függelék, 4. melléklet). 

Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrásnyilvántartása szerint nem esik fúrás a vizsgálati terü-

letre. 

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A területen végzett számos geofizikai mérés közül a kutatási mélységtartomány szempont-

jából a szeizmikus (reflexiós, refrakciós), elektromágneses (frekvenciaszondázás, magnetotel-

lurikus (MT) és tellurikus (TE)), mély-geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses méré-

sek érdemlegesek. A szénkutatáshoz kapcsolódó részletező, speciális geofizikai méréseket a 

digitális felmértségi adatbázisok nem tartalmazzák, a kapcsolódó jelentéseket a 9. táblázat, ill. 

a 2. függelék adja meg. 

A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az MFGI geofizikai felmértségi adatbá-

zisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve szeizmokarotázs) 

pedig az MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07., 2012.) lettek leválogatva. 

A geofizikai felmértséget a 4. melléklet mutatja be, számszerűen a 10. táblázat adja meg. 
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10. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Terület 

50 m-

nél 

mélyebb 
fúrás 

Digitális 
mélyfúrás-

geofizika 

VSP * 

Szeizmo-

karotázs 
* 

2D 
szeizmika 

* 

3D 
szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-
tellurika 

(MT) 

VESZ  

dZ dT légi dT 

Dubicsány (db) 

(területi 

fedettség 

km2) 

(db) 

(területi 

fedettség 

km2) 

(db) 

23,58 

km2 
262 15 

0 

0 
4 0 101 10 0 23,58 0 1 0 

* MBFH adatok alapján 

 

A terület nem érinti 3D szeizmikus mérés. 

A vizsgálati területet mindössze 3 db (1981–84-ben mért) 2D reflexiós, és mindössze 1 db 

2D refrakciós szeizmikus szelvény érinti. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait 

a 11. táblázat listázza. Ugyanebben a táblázatban jelennek meg az 5 km-es környezetbe eső 

fontosabb, a jelentésben említett 2D reflexiós szelvények is. 

11. táblázat. A vizsgálati területet érintő 2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Dátum Terület+ Szelvény típus, adattári szám, tartalom, adat elérhetőség 

XBSZ–3/81 1981 1 
reflexiós szelvény 

migrált időszelvény, értelmezés: AD.459 

XBSZ–5/81 1981 1 
reflexiós szelvény 

migrált időszelvény, értelmezés: AD.459 

DO–1/89 1989 1 
reflexiós szelvény 

migrált időszelvény (1:25 000): AD.917 

DóR–14/75 1975 1 
refrakciós szelvény 

AD.1961. AD.1961/2 jelentés (nagy sebességű aljzat mélység adatok a szelvény mentén) 

SO–1/88 1988 2 

reflexiós szelvény 

migrált értelmezett időszelvény: Petrovics, Szalay (1992), ELGI ÉJ 1990 

migrált szelvény digitális formában elérhető (MFGI Litoszféra Adatbázis) 

RA–29/84 1984 2 
migrált értelmezett időszelvény: Albu, Braun, Szalay 1985, ELGI ÉJ 1984 

migrált szelvény digitális formában elérhető (MFGI Litoszféra Adatbázis) 

SZUHA–1/87 1987 2 
migrált értelmezett időszelvény: Petrovics, Szalay 1989, ELGI ÉJ 1989 

migrált szelvény digitális formában elérhető (MFGI Litoszféra Adatbázis) 

+Terület: 1 – vizsgálati területet érinti; 2 – környezetben. 

 

Az MBFH Fúrásnyilvántartása szerint 262 fúrás esik a területre, melyből 253-ban végeztek 

mélyfúrás-geofizikai mérést. Ezek közül 249 fúrás kútkönyve megtalálható az MBFH adat-

tárában (1. függelék). 

15 fúrás mélyfúrás–geofizikai adata digitális formában elérhető az MFGI Mélyfúrás-

geofizikai Adatbázisában (12. táblázat). 

12. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati területen  

(MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység 

(m) 
Log 
szám 

Dátum Mérések* 

Putnok P–19 757010 331326 210,3 160 15 1984 
SP,RN10,RN24,E98,RG,MRN,MRG,

GR,GGr,GGh,NN,NPOR,DEN,CAL,

T 

Sajógalgóc (Sg–)41/R–24 758633 332312 360 280 10  
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,DEN,N

POR,T,CAL 

Dövény (Dö–)4/R–25 758461 332495 328 220 11  
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,GGr,G

Gh,NN,T,CAL 

Dubicsány D(u)–59/R–172 756761 329161 273 285 11  
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,GGh,G

Gr,NPOR,NN,CAL 

Sajókaza SK–297/R–16 760076 330604 276 300 9  
SP,RN10,MRN,MRG,NPOR,DEN,G

R,CAL,T, 

Sajógalgóc (Sg–)40/R–21 759191 331756 314 236 13 1984 
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,SGK,S

GU,SGT,NPOR,DEN,CAL,T 

Dubicsány 
(Du–)72/RH–

183/b 
756415 329084 186 165 12 1986 

SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,GGr,G

Gh,DEN,NN,NPOR,CAL 

Dubicsány (Du–)67/R–135 757057 330448 257 191 12 1985 
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,GGr,G

Gh,NN,DEN,NPOR,CAL 
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Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 

Log 

szám 
Dátum Mérések* 

Sajókaza S(k)–298/R–18 759798 330953 220 150 11  
CAL,RN10,GGh,GGr,GR,RG,MRN,

MRG,NN,SP,T 

Sajókaza S(k)–294/R–15 760278 330349 192 150 15  
CAL,DEN,RN10,GGh,GGr,K,U, 

TH,GR,MRN,MRG,NN,NPOR,SP,T 

Dubicsány D(u)–63/R–102 758427 329533 241,3 240 12 1985 
NPOR,NN.DEN,GGh,GGr,GR,CAL,

MRN,MRG,RG,RN10, SP 

Dubicsány D(u)–71/R–147 756817,8 330218 229,7 160 12 1985 
NPOR,NN,DEN,GGr,GGh,GR,CAL,

MRN,MRG,RG,RN10,SP 

Sajógalgóc S(g)–34/R–30 758824,4 332119 339 250 11 1984 
SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,DEN,N

N,POR,T,CAL 

Dubicsány DU–60 757709 330010 334 310 8 1985 
RN10,RG,SP,CAL,POR,DEN,GR, 

rtg1 

Dubicsány D(u)–20/231a 756634,9 
329972

,9 
180 145 10 1979 

SP,RN10,RG,MRN,MRG,GR,GGr,G

Gh,NN,CAL 

*Mérések: SP – Természetes potenciál; RN – Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás; RG – Inverz (gradiens) fajlagos ellenállás; RT – 

Valódi ellenállás (számított görbe); MRN,MRG – Mikro ellenállás mérés (normál és inverz); GR – Természetes gamma szelvényezés; GG 

(GGr,GGh) – Gamma-gamma mérés; DEN (DEL,DES) – Sűrűség mérés; rtg1 – rétegsor, NN – Neutron-neutron szelvényezés; NPOR – 
Neutron porozitás szelvényezés; T – Folyamatos hőmérséklet szelvényezés; CAL – Lyukátmérő mérés. 

 

A területről sem VSP, sem szeizmokarotázs mérés nem ismert. 

A fúrásokban akusztikus karotázs mérések nem ismertek. 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS & GULYÁS (2006) 

mutatja be. 

1.2.2. A Borsodi-szénmedence általános földtani áttekintése 

A Borsodi-medence a Bükk és az Aggtelek–Rudabányai-hegység között húzódó, ill. a 

Bükk paleo–mezozoos alaphegységi kibúvását Ny-ról, É-ról és K-ről keretező, kainozoos 

üledéksorral kitöltött medence, melynek felszínét a negyedidőszakban folyóvízi erózió 

szabdalta (6. melléklet). A kainozoos medencekitöltő üledéksor gazdaságföldtani 

szempontból legfontosabb rétegösszlete a miocén széntelepes rétegsor, ennek megfelelően a 

szakirodalomban rendszeresen Borsodi-szénmedence kifejezéssel is illetik. 

A Borsodi-medencét a Bükkszék és Rudabánya közötti ÉÉK–DDNy-i szerkezeti vonal 

(Darnó-vonal) Nyugat- és Kelet-Borsodi-medencére osztja. A gravitációs anomáliatérkép 

adatai alapján (7. melléklet) a Darnó-vonaltól K-re jól láthatóan a felszín közelében találhatók 

az alaphegységi képződmények, míg attól Ny-ra ugyanezek hirtelen 1000 m-nél mélyebbre 

kerülnek és fedőjükben vastag oligocén képződmények (Kiscelli Agyag, majd Szécsényi Slír, 

Pétervásárai Homokkő települnek (8. melléklet). 

A Nyugat-Borsodi-medence a Darnó-vonalat Ny-ról kísérő ún. Darnói deformációs öv 

(részletesen l. 1.2.4.1. fejezet) része (JASKÓ 1989), melynek ÉNy-i határa a Bükkszék–

Tarnalelesz–Ózd vonal, K-en a Darnó-vonal, illetve az Upponyi-hegység és a Szendrői-

hegység közötti kiemelt alaphegységi pászta. A medenceszerkezet kialakításában a 80–100 m 

elvetési magasságú ÉÉK–DDNy-i csapásirányú (fő)vetők a meghatározók, a harántvetők max. 

40 m ugrómagasságúak rövidek és viszonylag ritkák. 

A kőszénösszlet legalsó, édesvízi rétegei eróziós diszkordanciával települnek a Gyulakeszi 

Riolittufa Formáció („alsó riolittufa”) erodált felszínére, vagy az idősebb fekü 

képződményekre. 

A Borsodi-medence a Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (részletesen l. 1.2.3.4. fejezet) 

elterjedése és kifejlődése alapján is két részterületre különül, a Darnó-vonaltól Ny-ra, Ny-

Borsodban három (fentről lefelé I, II, III telepek), attól K-re K-Borsodban pedig öt 

(ugyancsak fentről lefelé számozott I, II, III, IV, V) főtelep ismeretes. A kőszénrétegek 

összvastagsága mindenhol körülbelül egytized része a telepes összlet teljes vastagságának 

(JASKÓ 1981). Ny-ról K felé haladva tehát növekszik a széntelepek száma, illetve a telepes 

összlet teljes vastagsága, ami elérheti a 300 métert is (RADÓCZ et al. 1987, BOHN-HAVAS et al. 

2000) (5. ábra). 
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A kőszénösszlet láprekonstrukciós munkálataival kapcsolatban az 1990-es évek első 

felében további eredmények láttak napvilágot (RADÓCZ, 1993, BOHNNÉ HAVAS, 1993, NAGY-

NÉ & RÁKOSI 1993, HÁMORNÉ-VIDÓ 1993). 

A makroszkópos hasonlóság miatt a Ny-i I–II–III-as telepeket hagyományosan rendre a 

keleti III–IV–V-ös telepekkel párhuzamosították (RADÓCZ 1966, in NÉMEDI VARGA 2010) (6. 

ábra). Eszerint a medence fejlődése a kelet-borsodi III. telep kialakulásáig egységesnek 

látszik, majd bekövetkezik az elkülönülés: a keleti medencerészben folytatódik a 

kőszéntelepek képződése, megmarad, illetve újra és újra kialakul a lápi vegetáció és telepek 

(II, I) is kialakulnak, míg nyugaton tengeri képződmények keletkeznek. GODA et al. (in 

RADÓCZ [szerk.] 1989) szerint azonban a kelet-borsodi V. telep válik 3 önálló teleppé Putnok, 

Sajóvelezd felé, így a nyugat-borsodi I. telep a kelet-borsodi, esetleg a már szétvált V. telep 

felső telepével lehet azonos, tehát a Ny-i rétegsor sokkal idősebb. ÁDÁM (2006) hasonló 

következtetésre jutott, s feltételezte, hogy badeni telepképződéssel egyidejűleg a Darnó-vonal 

Ny-ra dőlő normál vető volt. PÜSPÖKI et al. (2009) szekvenciasztratigráfiai alapon a kárpáti 

kor és a hagyományos (RADÓCZ 1966) teleppárhuzamosítás mellett foglalt állást. 

A borsodi széntelepes összlet kifejlődését multiproxi biosztratigráfiai munkák az ottnangi–

kárpátira teszik (BOHN-HAVAS 1985, KORECZ-LAKY 1985, RADÓCZ et al. 1987, BOHN-HAVAS 

et al. 2000). 

A komplex paleontológiai értékelés során elkészült a telep paleoökológiai fejlődésének 3 

dimenziós modellje, ami alapján 4 fő genetikai fázis különíthető el. Ezek közül az első 

kettőben volt a területnek olyan növénytakarója (előbb Alnus majd Taxodium dominálta 

láperdei vegetáció), ami jó minőségű kőszén képződéséhez ideális (BOHN-HAVAS et al. 2000). 

A kettő között intenzívebb transzgresszív hatás azonosítható (lumaschella szerű Congeria 

pad, tömegessé váló Mytilus). Ezek a szintek a Ny-Borsodi-medencében is azonosíthatók, így 

egyértelműen igazolható, hogy a tisztán limnikus V. telep képződésénél tovább tartott itt is a 

kőszén képződése (BOHN-HAVAS 1985, BOHN-HAVAS et al. 2000). 

A Ny-Borsodi-medencében a háromtelepes kifejlődés átlagos vastagsága 120–260 m. Ny-

on felszínközelben, külfejtésre alkalmas helyzetben ismerjük, legmélyebben a medence 

tengelyében, a Csernely–bótai-árokban, 5–600 m mélységben települ. Alulról fölfelé haladva: 

a III. telep 0,8–2,8 m vastagságú, meddőkkel osztott, zömmel láperdő, sekélyláp kifejlődésű, 

de mélyláp is megjelenik. Fölötte 16–25 m finomhomok, homokos agyag települ. A II. telep 

0,4–3,1 m vastag, DK felé mélyülő láp. A fedőben vízveszélyes homok ismert. Az I. telep 

0,7–1,6 m átlagosan vastag. A medencében ÉK-Farkaslyuk, Királd, Sajómercse környékén 

fedőjében ugyancsak vízveszélyes homok települ. 
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5. ábra. A Borsodi-medence barnakőszén-összletének földtani szelvénye (Püspöki et al. 2009, alapján)  
1. Dubicsányi Andezit Formáció, 2. Sajóvölgyi Formáció, 3. Bádeni Agyag Formáció, bázisán a Borsodbótai Tagozat, Sajóvelezdi Rétegek, 4. Garábi Slír Formáció, Zilizi Tagozat, 5. Salgótarjáni Barnakőszén 
Formáció, Sajólászlófalvai Tagozat, Sajószentpéteri Rétegek, 6. Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, Ny-Borsodban Kisterenyei Tagozat, K-Borsodban Sajólászlófalvai Tagozat, 7. Gyulakeszi Riolittufa Formáció, 8. 

Oligocén képződmények általában, 9. Paleozoos–mezozoos medencealjzat. (A fúráspontok helyét l. a 7. mellékleten.) 
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6. ábra. A K- és Ny-Borsodi medencék széntelepes rétegsorának egy lehetséges párhuzamosítása  

A Ny-Borsodi-medence az ábrán Egercsehi–Ózdi-  

medence néven szerepel, míg a Borsodi-medence  

sensu stricto értelemben a K-Borsodi-medencére  

vonatkozik (RADÓCZ 1966) 

 

A kőszénformáció fedőjében, az alsó szakasz a partszergélyi–síkparti Egyházasgergei 

Formáció fogazódik össze az I. telep tengeri képződményeivel, amire a Garábi Slír települ. A 

badeni, részben felszínen, részben kis mélységben ismert tufitos rétegeket egyes szerzők a 

Tari Dácittufa Formációba sorolják („középső riolittufa”) (CSÁSZÁR 1997), de a Felnémeti 

Riolittufa Formáció leírásának és korának is megfelel (PELIKÁN 2005). Az ottnangi–kárpáti 

kifejlődések fedőjében, a Darnó-vonal mentén megjelenő, alaphegységi törmeléket tartalmazó 

Sajóvelezdi Rétegeket a Bádeni Agyag Formáció Borsodbótai Tagozatába (vagy a 

Nógrádszakáli Formációba) sorolhatjuk (RADÓCZ 2010). Ez a jellegzetes kifejlődésű összlet a 

Ny-Borsodi-medence elkülönülését, a Darnó menti feltolódás következtében történő 

folyamatos mélyebbre kerülését (ezáltal az alaphegységi törmelék felhalmozódását) jelzi, 

miközben az üledékképződés nem szakad meg. 

A badenit követő lepusztulás során a kőszénösszlet is sok helyről eltűnt. Fedőhelyzetben 

előfordulnak a Sajóvölgyi Formáció törmelékes rétegei, a Galgavölgyi Riolittufa Formáció 

(„felső riolittufa”) és a koncessziós terület északi részén a mocsári fáciesű Edelényi Formáció 

is megjelenik. 

1.2.3. A dubicsányi terület földtani felépítése 

A Dubicsány vizsgálati terület részletes földtani jellemzésének alapjául, a hivatkozott iro-

dalomtól eltekintve a részletes kutatási fázis zárójelentése (GAÁL et al. 1987) szolgált. 

1.2.3.1. Paleo-mezozoos medencealjzat 

A Dubicsány elnevezésű barnakőszén-előfordulás a Darnó-vonaltól Ny-ra, ennek 

megfelelően a Ny-Borsodi-medencében, annak ÉK-i részén található. Magyarország 

M=1:500 000-es prekainozoos aljzattérképe (HAAS et al. 2010 – 9. melléklet) középső-triász 

és karni sekélytengeri karbonátokat jelez a vizsgálati terület K-i részén, alsó-triász sekély-

tengeri homokkő, márga mészkősorozatot a terület Ny-i részén, a területen részletes fázisban 

mélyült fúrások azonban e mezozoos képződményeket sehol sem tárták fel. A Darnó-vonal 

keleti szárnyán kisfokú metamorfózison átesett devon és karbon, medence fáciesű karboná-

tokat jelez az aljzattérkép, ennek felszíni feltárása a Sajógalgóc melletti kőfejtő világosszürke 



Dubicsány. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

28 

lemezes, kalciteres mészköve (devon). Ettől K-re sötétszürke grafitos palák váltak fúrásban 

ismertté. 

1.2.3.2. Paleogén medencekitöltő üledéksor 

A paleogén rétegsort a szénkutató fúrások nem tárták fel jelentős vastagságban. Adatot 

elsősorban a területhez legközelebb eső Alsószuha Asz–1 és Serényfalva Sf–2 fúrások 

szolgáltatnak. Az oligocént homok, kavics, glaukonitos homokkő, amussiumos slír, agyag, 

agyagos homok képviseli (Pétervásárai Homokkő). Eggenburgi képződményeket feltáró fúrá-

sok a Dövény Dö–8, –9, Dubicsány Du–2, –23, –61, –69, –78, –86, –90, –91, –92, –94, –95, –

96, –97, –99, Jákfalva Jf–56, Sajógalgóc Sg–8, –25, –29, –30, –31, –32, –33, –35, –37, –42–, 

–44, –52, –57, Sajókaza Sk–292, –295, –303, –305, Putnok Pu–23, –55, –58. A Sajókaza Sk–

295, –303 jelű fúrások a Felsőnyárádi Formációval rokon, annál nyíltabb vízi képződmé-

nyeket tártak fel. 

1.2.3.3. Eggenburgi bázisképződmények 

A miocén széntelepes rétegsor feküjét Észak-Magyarországon jellemzően, de nem általá-

nos elterjedésben a Gyulakeszi Riolittufa Formáció („alsó riolittufa”) képezi. A Ny-Borsodi-

szénmedence É-i részén és a K-Borsodi-szénmedence jelentős területein e képződmény 

jellemzően erodálódott, így erősen változó vastagságban, gyakran áthalmozott formában, 

üledékekkel keverten jelenik meg. A területen az eggenburgi rétegsort a Putnok Pu–23 fúrás 

harántolta legnagyobb vastagságban, ahol kavicsos agyagos homok, agyagos aleurolit, 

kavicsos riolittufa, tufahomok, kavicsos tufahomok, konglomerátum, tufahomokpados agyag, 

homoklencsés aleurolit feltehetően üledékciklusokra bontható rétegsora vált ismertté. 

1.2.3.4. Salgótarjáni Barnakőszén Formáció (produktív összlet) 

A formációt a területen a kelet-borsodi számozás szerinti V/a, V(a, f) (alsó és felső pad) és 

IV. számú barnakőszéntelepek, valamint az ezek feküjét és fedőjét alkotó meddő képződmé-

nyek képviselik. A telepes összlet átlagos vastagsága 69,5 m, a K-i területrészen azonban a 

140 m-t is meghaladja. 

1. Az V/a telep feküképződményei tufás agyag, tufás homok, ill. ezek váltakozása, homokos 

agyag, aleuritos agyag, homok és agyag, melyek összvastagsága 0,3–18,8 m között 

változik. 

2. Az V/a telep összefüggően a terület D-i, DNy-i részén fejlődött ki, É-on csak foltokban 

található (limnikus eredetű). Esetenként 2 (Putnok Pu–52, –56, –59), 3 (Du–59), ill. 4 

padra válik szét (Dubicsány Du–61). Számbavételi határ fölötti vastagságban (1 m) és 

minőségben (7500 kJ/kg) csak néhány fúrásban (Dubicsány Du–59, –72/B, Putnok Pu–56) 

vált ismertté. 

3. Az V/a és Va telepek közötti meddő átlagvastagsága 11 m, felépítő képződményei congeriás 

agyag, aprókavicsos tufahomok és finomhomok betelepüléssel tarkított agyagos aleurolit 

Congeria, Cardium és Melanopsis faunaegyüttessel. 

4. Az V. telep a dubicsányi előfordulás tényleges nyersanyagbázisa. Rétegtanilag alsó és felső 

padra bontható, s a terület túlnyomó részén megtalálható, kétpados, vagy egypados 

kifejlődésben. Az egypados előfordulások felső 2–3 m-es jobb minőségű része, 

genetikailag feltehetően megegyezik a kétpados kifejlődés felső padjával. A terület Ny-i 

részén jellemzően kétpados a kifejlődés, a felső vagy alsó teleppad esetenkénti hiánya itt 

normál vető jelenlétére utal (pl. Putnok Pu–37, –53, –56, –57). 

a) Az Va elnevezésű alsó teleppad elsősorban a dubicsányi és putnoki területrészen fordul 

elő. Vastagsága 2 m (Dubicsány Du–94) és 3,65 m (Du–96) m között változik, a telep 

É-i részén jellemzően 1,9–3,65 m között, DK-felé csökkenő, D felé előbb növekvő, 
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majd hirtelen csökkenő vastagsággal. A vizsgálati terület D-i részén önálló foltban is 

megjelenik. K-en az alsó teleppad kifejlődése nem jellemző (kivétel Sajógalgóc Sg–10), 

legfeljebb a készletszámításra vonatkozó előírások miatt (fűtőérték, hamutartalom) 

jelenik meg (Sajógalgóc Sg–28, –45, Jákfalva Jf–52). Fűtőérték tekintetében viszonylag 

egyenletes kifejlődésre lehet számítani, gyors minőségromlás vagy javulás nem 

jellemző. 

b) Az Va és Vf teleppadok közötti meddő vastagsága 10–12 m, elsősorban a terület Ny-i 

részén található meg, összetétele finomszemű laza homok. 

c) Az Vf elnevezésű felső teleppad legnagyobb vastagsága 2,7 m, minősége az alsó 

teleppadnál jobb (Du–72). 

d) A megkutatott terület nagy részén egységes V. telep fejlődött ki. Legnagyobb vastagsága 

9,35 m (Sajógalgóc Sg–61), legkisebb — nem tektonikai zavar, hanem lepusztulás által 

előidézett vastagsága — 0,4 m (Putnok Pu–25). A telep vastagsága a terület ÉNy-i 

részén 1,6–5,7 m között változik, ettől DK-re egyenletes vastagságú a telep, Ny, DNy 

felé gyors vastagságcsökkenés mutatkozik. 

1. Az V. és IV. telepek közötti meddő átlagvastagsága zavartalan település esetén 70–72 m, 

összetételében aleurolit, agyagos aleurolit, aleuritos homok és homok váltakozása, 

uralkodóan homok. A rétegösszlet a mélyfúrás-geofizikai szelvényeken jól tagolható és 

korrelálható (7. ábra). Az V. telep fedőjében található, szinttartó aleurolit hidrogeológiai 

védőréteg szerepét tölti be (l. 2.8.1. fejezet, 50. ábra), ilyen szempontból vastagsága és 

kifejlődési változása kritikus lehet, az ennek fedőjében található homokos összlet a 

bányászat szempontjából vízveszélyt jelent (2.8.1. fejezet, 49. ábra). 

2 A IV. telep elterjedése a vizsgálati terület K-i részére korlátozódik, hiányát a badeni, ill. 

szarmata emeletekhez köthető lepusztulás okozta, de esetenként ősföldrajzi okokra 

visszavezethető kiékelődés is feltételezhető. Átlagos vastagsága a dubicsányi területen 0,5 

m. 

3. A IV. telep fedőrétegei aleurolit, agyagos aleurolit, kövületes aleurolit, a teljes széntelepes 

rétegsorban a leggazdagabb faunatartalmú sorozat. Anyaguk aleurolit, homokos aleurolit, 

agyagos homok és homok. 

4 A IV. telep kísérő telepe négy fúrásban (Du–56, –63, –64, –80) került elő, a telep fölött 

mintegy 30 m-el. Ennek fedőjében agyagos homok, homoklencsés agyagos aleurolit és 

homok váltakozik. 
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7. ábra. Részlet a Dubicsányi terület szénkutató fúrásainak karotázskorrelációs szelvényeiből 

Bal oldalon SP, jobb oldalon ellenállás (10 cm-es potenciálszonda és gradiens szonda, utóbbi piros színnel). A 

litológián a sárga a homok, a szürke a kőzetliszt, a zöld agyag frakció dominanciáját jelzi. A fúrások között kék 

színnel a badeni, pirossal a szarmata képződmények feltételezett elterjedés (a ciklusszámozás és a korrelációs 

felületek megnevezése PÜSPÖKI et al. 2009 szerint) 

1.2.3.5. Bádeni Formáció 

A badeni rétegsor diszkordánsan települ a széntelepes összletre. Eredetileg feltételezhetően 

a terület egészén megvolt, a szarmata kezdetén (badeni végén) azonban egyenlőtlenül, 

jelentősen erodálódott. Jelenleg a terület Ny-i és D-i részén általánosan elterjedt, az ÉNy-i 

területrészen azonban csak egyes fúrásokhoz kapcsolódóan, feltételezhetően tektonikai árkok 

területén maradt meg. 

A badeni kifejlődés ciklusos felépítésű kavicsos homokos bázisképződményekkel indul 

(Sajóvelezdi Rétegek), melyek a terület D-i részén kifejezettebbek. A badeni rétegsor nagy 

részét agyagos homok, foraminiferás agyag és agyagos aleurit, illetve áthalmozott tufogén 

anyagok (portufa, riolittufa, tufit) képviselik, maximálisan 113,6 m vastagságban (Putnok Pu–

41). 

1.2.3.6. Szarmata képződmények 

A részletes kutatási zárójelentésben szereplő földtani szelvényeken (5. melléklet) a 

szarmata képződményeket összevontan, azonos jellel ábrázolták, jóllehet horizontálisan és 

vertikálisan egyaránt változékony rétegsorról van szó. Megjelenik benne az uralkodóan 

mészkő anyagú báziskavics, tufás, tufitos agyag, agyagos portufa, tufás mocsári képződmény 

(pl. Dövény Dö–6, –8, –9, Dubicsány Du–43, Jákfalva Jf–57, Putnok Pu–23, Sajógalgóc Sg–

34, Sajókaza Sk–293, –298) (Sajóvölgyi Formáció). Fontos kőzettípus az elsősorban a 
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putnoki fúrásokban megismert agglomerátumos andezittufa, andezitagglomerátum, 

andezitbreccsa, andezit, ill. a vizsgálati terület csaknem minden részén megtalálható lapillis 

andezittufa (Dubicsányi Andezit Formáció). Ennek fedőjében újra tufitos–tufás, portufás 

összlet jelentkezik homokos portufa betelepülésekkel, esetenként andezittufa, agyagos 

andezittufa megjelenésével. A Galgavölgyi Riolittufa Formációt („felső riolittufa”) 

gömbzárványos riolittufa képviseli. Ennek fedőjében szárazföldi, folyóvízi mocsári üledékek 

következnek agyag, agyagos homok, kőzetlisztes agyag, kavicsos agyag kavicsos homok 

rétegekkel. A szarmata legnagyobb vastagsága 154,7 m (Sajókaza Sk–264). A badeni és 

szarmata összlet elválasztása a mélyfúrási anyag alapján nem mindig egyértelmű, így a 

szelvényszerkesztések során a geofizikai karotázskorreláció is fontos szerepet kapott. 

1.2.3.7. Pliocén képződmények 

A vizsgálati területen általánosan elterjedtek, csak kisebb foltokban hiányoznak a 

szarmatánál fiatalabb harmadidőszaki képződmények, uralkodóan szárazföldi folyóvízi és 

mocsári lerakódások formájában. A szarmata összlettől való elkülönítésük elsősorban ott 

oldható meg, ahol a fiatalabb rétegsor jellegzetes, polimikt összetételű báziskonglome-

rátummal kezdődik (Borsodi Kavics Formáció). A rétegsorban ezen kívül agyagos, ill. 

homokos kőzetliszt, iszapos, homokos agyag, homok, kavicsos homok, kavicsos agyag és 

kavics jelenik meg változó arányban legfeljebb 179 m összvastagságban. A terület D-i részén 

gyakoribbak a szárazföldi agyagok, kavicsos agyagok, az É-i részen kavicsos és homokos 

képződmények fordulnak elő, helyenként mocsári agyagokkal és lignitbetelepülésekkel. 

1.2.3.8. Negyedidőszaki képződmények 

A negyedidőszaki üledékeket a területen változó, általában a 10 m-t meg nem haladó 

vastagságban vékony áthalmozott lejtőtörmelék és azt fedő 1–3 m vastag talajtakaró képviseli. 

A meredek domboldalak inflexiós pontjainak környezetében a negyedkori üledékek 

különösen vékonyan települnek. Vastagabb kifejlődésre a maradványfelszíneken (Putnok Pu–

7, –51, Sajógalgóc Sg–15), illetve a völgytalpakon lehet számítani. Összetétele kavics, 

kavicsos agyag és kavicsos homok (áthalmozott kainozoos képződmények). 

1.2.4. A dubicsányi terület szerkezeti viszonyai 

A vizsgálati terület földtani rekonstrukciója során a jól azonosítható V. telep, ill. a IV. telep 

feküjében jelentkező homoktest ugyancsak jól korrelálható mélyfúrás-geofizikai képe révén a 

nagymértékű infra-badeni és infra-szarmata denudációk azonosítása nagy biztonsággal 

elvégezhető. A földtani rekonstrukció szempontjából a legnagyobb nehézséget a Darnó-vonal 

közelségéből adódó erőteljes területi töredezettség okozhatja. 

1.2.4.1. A Darnó-zóna szerkezeti viszonyai 

A Darnó-vonal, mint szerkezeti vonal Nyugat-Borsodi-medencére gyakorolt szerepe régóta 

vizsgált problémakör. Az első közlések a Recsk melletti Darnó-hegy–Bükkszék 

környezetében megismert szerkezethez kapcsolódnak (TELEGDI-ROTH 1937, SCHRÉTER 

1942), ahol a szerkezeti zóna mentén mezozoos képződmények tolódnak oligocén üledékekre, 

amit fúrási rétegsorok (MAJZON 1940, TELEGDI-ROTH 1951, SCHRÉTER 1951) és bányabeli 

megfigyelések (SZENTES 1951a) egyaránt igazoltak. A feltolódás Ny-i szárnyán az oligocén 

rétegsorban a feltolódáshoz kapcsolódóan gyűrt szerkezeti formák is megjelentek (JASKÓ 

1946, SZENTES 1951b). A szerkezetet FODOR et al. (2005) Darnó-törés névvel illette. 

A Darnó-hegy–Bükkszék területén megismert szerkezethez nagyon hasonló feltolódás vált 

ismertté az Upponyi-hegység ÉNy-i peremén (ahol a feltolódás paleozoos képződményeket 
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választ el triász, oligocén és miocén képződményektől (SCHRÉTER 1945, PANTÓ 1954), s ahol 

a fel-, ill. rátolódás ténye ugyancsak fúrásban igazolt (Uppony U–12). A szerkezet később az 

Upponyi-törés nevet kapta (FODOR et al. 2005). 

A Darnó- és Upponyi-törések hasonló szerkezetfejlődésre utalnak és a szerkezeti vonal 

ÉÉK-i irányban Darnó-vonal néven egészen a Rudabányai-hegységig követhető (PANTÓ 

1956), ahol is a Rudabányai-hegység K-i, Ny-i esetleg mindkét peremén futva Dél-

Szlovákiáig folytatódik (RADÓCZ 1987, SZENTPÉTERY 1997, VASS 2002, HERNYÁK 1977, 

GRILL et al. 1984, LESS et al. 1988). 

Tágabb értelemben Darnó-zónaként vagy Darnó deformációs övként (FODOR et al. 2005) 

említik a Darnó-vonalhoz köthető szerkezetfejlődés által érintett teljes területet, amely 

gyakorlatilag magába foglalja a teljes Ózd–Egercsehi (Ny-Borsodi)-medencét s a hozzá ÉÉK-

en kapcsolódó Dubicsány vizsgálati területet is. 

A Darnó-vonal kainozoos medencefejlődésben betöltött szerepe ugyancsak jól ismert, 

számos adattal alátámasztott. A Ny-Borsodi-medence több mint 1000 m vastag oligocén 

rétegsora és az ennek fedőjében található, nagy vastagságú ottnangi–kárpáti széntelepes 

rétegsor, ill. slír szembeötlően különbözik a Darnó-vonaltól keletre eső területek kainozoos 

medencekitöltő üledéksorától, ahol az oligocén kifejlődések redukált vastagságban, 

medenceperemi kifejlődésben találhatók, az ugyancsak medenceperemi helyzetű ottnangi–

kárpáti széntelepes rétegsor pedig jóval nagyobb vastagságban fejlődött ki a kárpáti slír 

rovására. 

A Darnó-zóna és az Ózdi-medence szerkezeti felépítésének megismerése érdekében az 

1980-as évek során a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet regionális szeizmikus 

kutatásokat végzett. A mérések tervezése során külön figyelemmel voltak a medencealjzat 

domborzatának és kőzettani összetételének jelentős változásaira, a felbontóképesség növelése 

érdekében törekedve a nagyfrekvenciák kiemelésére (ALBU et al. 1985, BRAUN et al. 1989, 

PETROVICS & SZALAY 1992). Az eredmények ismeretében a Darnó-vonal feltolódásos 

szerkezetét az Ózdi-medence északi részén a Dubicsány vizsgálati területet északról és délről 

keretező szeizmikus (migrált idő)szelvények (Szuha–1, Só–1/88) bizonyítják (8. ábra, 11. 

ábra). A szelvényeken jól látható a medencealjzat Darnó-vonal mentén több lépcsőben 

bekövetkező emelkedése, és a kapcsolódó ÉNy-i vergenciájú feldolódások sora. 

Konklúzióként, figyelembe véve a gravitációs maradékanomália-képet és a szendrői, ill. 

tornabarakonyi szelvényeket is, széles sávban, térben és időben egyaránt elhúzódó, 

kompressziós és transzpressziós elemekből összetevődő szerkezetfejlődés képe rajzolódott ki. 

A szelvények a későbbi regionális földtani feldolgozások (pl. SZTANÓ &TARI 1993, FODOR et 

al. 2005) meghatározó adatrendszerét képezték (9. ábra, 10. ábra). 

 

 

8. ábra. Szuha-1 migrált reflexiós időszelvény (BRAUN et al. 1989) 

(a szelvény lefutását lásd az 5. mellékleten) 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

33 

 

9. ábra. Földtani értelmezés a Szuha–1 migrált reflexiós időszelvény mentén 

(Sztanó–Tari 1993) 

(a szelvény lefutását lásd az 5. mellékleten) 

 

 

10. ábra. Földtani értelmezés a Szuha–1 migrált reflexiós időszelvény mentén 

(FODOR et al. 2005) 

(a szelvény lefutását lásd a 8. mellékleten) 

 
                                                                    ÉNY Dubicsány  vizsgálati terület kiterjedése DK 

 

11. ábra. Só-1/88 migrált reflexiós időszelvény pillanatnyi amplitúdó szerinti színezéssel  

(PETROVICS & SZALAY 1992) 

(a szelvény lefutását lásd a 8. mellékleten) 

 

A Darnó-zóna területét érintő kainozoos erőtér rekonstrukciókhoz kapcsolódó terepi 

mérések során a következő deformációs periódusokat sikerült azonosítani (CSONTOS 1988, 

FODOR et al. 1992, FODOR et al. 2005): 

1. NyÉNy–KDK kompresszió és erre merőleges húzás. A kapcsolódó konjugált litoklázisok, 

ill. deformációs szalagok (FODOR L. szóbeli közlés) azonosíthatók az Ózd melletti 
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eggenburgi homokkövön, így e szerkezeti elemek megjelenése csak az eggenburginál 

fiatalabb lehet. Paleomágneses megfontolásokat is figyelembe véve FODOR et al. (2005) ezt 

a kompressziót kora-ottnanginál idősebbnek tekinti. 

2. ÉNy–DK-i kompresszió nyomait figyelték meg az Upponyi-hegység paleozoos feltárásain, 

ahol az erőtér jellege (1 mindig horizontális, 3 vertikális vagy horizontális) 

transzpressziós karakterre utal. Az erőtér korát illetően kevés adat áll rendelkezésre, 

ráadásul nehezen választható el a NyÉNy–KDK kompressziótól, akár lehet annak egy helyi 

anomáliája is. 

3. ÉÉNy–DDK-i kompresszió és erre merőleges húzás jelentős csapás menti 

elmozdulásokkal. Gyakran csak a horizontális komponenshez kapcsolódó normál vetők és 

balos eltolódások jelentkeznek, uralkodóan ÉÉK–DDNy-i csapásban. Ehhez kapcsolódóan 

mélyfúrásokban ottnangi–badeni képződményekben jobbos eltolódásokra utaló lineáció is 

megfigyelhető volt vetősíkok mentén (RADÓCZ 1964, 2001). A kapcsolódó, paleomágneses 

vizsgálatokkal összefüggésbe hozható kronológiai adatok ugyancsak kora-ottnangi–

középső-badeni időintervallumot valószínűsítenek, ami jól egyezik a Pannon-medence fő 

riftesedési fázisával (FODOR et al. 1999). 

4. A terület legfiatalabb deformációs eseményei KDK–NyÉNy húzásos feszültségtérrel 

kapcsolatosak, melyhez kapcsolódóan elsősorban ÉÉK–DDNy, illetve ÉK–DNy-i csapású 

normál vetők alakultak ki. A deformációs események kezdete feltehetően a badenire 

tehető. 

 

A Darnó-zóna jelenléte a szénbányászatra alapvetően két úton gyakorolhat hatást. 

(1) A széntelepes rétegsor lerakódási környezetét meghatározó, medenceperemi helyzet a 

Darnó-vonal menti kainozoos kiemelkedések eredményeképpen jött létre. A telepes rétegsor 

kialakulásával egyidejű további kiemelkedésre vannak bizonyítékok, ennek azonban a 

Dubicsány területen belül csak a fiatalabb (felsőbb) telepek hiányára nézve van jelentősége, a 

megtalálható telepek geometriai viszonyait illetően szerepe feltehetően alárendelt. 

(2) Kiemelten fontos a telepes rétegsor lerakódását követő (kárpáti vége, badeni, szarmata, 

pannóniai) szerkezeti események hatása. A telepes összletben található szerkezeti elemek, 

mint a gyakori normál fővetők, eseti feltolódások (pl. RADÓCZ 1964), ill. a Nyugat-Borsodi-

medencében bányászati műveletek során azonosított forgató harántvetők (KÖVI 1961) 

ezekhez a szerkezeti eseményekhez kapcsolódnak. 

A területen harmadikként azonosított, csapásmenti elmozdulásokkal is jellemzett 

kompresszió, ill. a negyedikként azonosított húzásos feszültségtér e fiatal, a széntelepes 

rétegsort érintő szerkezeti elemek túlnyomó részének magyarázatához megfelelő 

szerkezetfejlődési modellt biztosít (5. melléklet). 

1.2.4.2. Dubicsány vizsgálati terület szerkezeti viszonyai 

A dubicsányi terület a Darnó-vonal menti alaphegységi kiemelkedés előterében található, s 

lefedi a Nyugat-Borsodi-medencére jellemző árokszerkezet jelentős részét (11. ábra). A 

Darnó-zóna szerkezetfejlődése így a teljes területre vonatkozóan meghatározó. A 

szelvényekben jelentkező közel É–D-i lefutású normál vetők rendszere a területet keletről 

kísérő Darnó-vonal jelenlétével magyarázható. A vizsgálati területre jellemző szerkezeti 

viszonyokat részleteiben az V. telep fedőszintvonalas és tektonikai térképe (12. ábra), a 

dőlésirányú földtani szelvények (13. ábra, 5. melléklet) és a területen mélyült kutatóakna 

szelvénye (14. ábra) mutatják be (GAÁLNÉ et al. 1987). 

A tektonikai térkép szerkesztésénél figyelembe vették (1) a Darnó-zónára jellemző ÉÉK–

DDNy-i irányú vetők meghatározó szerepét, (2) a lejtősakna által feltárt, 10 m-nél nagyobb 

elvetési magasságú vetőket, (3) a telepek fedőszintjeit, (4) a IV. és V. telepek közötti távolság 
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csökkenését, (5) indokolatlan telepkimaradásokat, telepvékonyodásokat, (6) a rétegsorban 

észlelt rétegkimaradásokat, ill. szerkezeti elemeket. A szerkezeti zónákat és az alaphegység 

vonalát az V. felső teleppad, ill. az V. telep fedőszintjére vonatkoztatva ábrázolták. A földtani 

térkép csak a 10 m, ill. ennél nagyobb vetők helyzetét tünteti fel. A lejtősakna mélyítése során 

nyert tapasztalatok szerint azonban ezek kisebb vetők eredőjeként foghatók fel. A földtani 

modellalkotás során a vetők dőlésszögét egységesen 60°-nak vették (GAÁLNÉ et al. 1987). A 

tektonikai térkép alapján tett legfontosabb megállapítások: 

1. A terület K–DK-i oldalán a Darnó-vonal kiemelt helyzeténél fogva hiányzik az V. telep, a 

IV. telep azonban nyomokban megtalálható. 

2. A terület K-i része vetőkkel sűrűn szabdalt, a Nyi-oldalon a nagyvetők gyakorisága nem 

haladja meg az átlagos borsodi értéket. 

3. Igazolódott a vetők ÉK–DNy-i lefutása, elvetési magasságuk 3–78 m között adódott. 

4. A szerkezeti mozgások lépcsős levetéseket, árkokat, sasbérceket eredményeztek, ennek 

megfelelően a telepek dőlésiránya változó. 

 

 

12. ábra. Az V. telep fedőszintvonalas térképe és a kapcsolódó szerkezeti vonalak (GAÁLNÉ et al. 1987) 
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13. ábra. Földtani szelvény a Dubicsány vizsgálati területen 

 

 

14. ábra. A dubicsányi lejtakna földtani szelvénye 

 

 

A tektonikai térkép nem jelez az ÉÉK–DDNy-i irányú fővetőkre merőleges harántvetőket. 

Ezek szerepe alárendelt lehet és így a meglévő fúrási háló nem elegendő ezek észleléséhez. A 

további vetőkutatás egyik lehetséges eszköze a nagy felbontású, nagyfrekvenciás, széles 

spektrumú, a célzott kutatási mélységben a megfelelő fedésszámot biztosító szeizmikus 

reflexiós kutatás. A szeizmikus reflexió alkalmazhatóságát támasztják alá a Dubicsány Du–

62, ill. a Sajógalgóc Sg–55 fúrások mélyfúrás-geofizikai adataiból (sűrűségszelvények) 

számított szintetikus szeizmogrammok (15. ábra). A tényleges alkalmazhatóság feltétele 

természetesen a reflexiós szintek megfelelő horizontális kiterjedése is. 
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15. ábra. Szintetikus szeizmogram a Du–62 fúrás  

mentén (ProMax) 

A területre vonatkozó kísérleti szeizmikus vizsgálatokra az 1980-as évek elején került sor a 

Borsodi Szénbányák kezdeményezésére, a Központi Földtani Hivatal és a Magyar Állami 

Eötvös Loránd Geofizikai Intézet kivitelezésében (HEGEDÜS 1984). A Dubicsányi vizsgálati 

területen végzett méréseket célirányosan sűrű geofonközzel (5 m), robbantásos jelgerjesztés-

sel, sűrű mintavételezéssel (0,5 ms) végezték. A szűrt frekvenciatartomány 72–500 Hz, a 

fedésszám 6×-os volt. A kiértékelés során megállapítást nyert, hogy az adott vizsgálati 

feltételek mellett a széntelepes összlet feküje, illetve az oligocén–miocén határ jól reflektáló 

felületként jelentkezik, s lehetőséget ad a széntelepes rétegsorban jelentkező nagyobb vetők 

azonosítására is (16. ábra). 

 

 

16. ábra. BSZ-3 migrált reflexiós időszelvény (részlet) (HEGEDÜS 1984) 

(a szelvény futását l. a 4. mellékleten) 
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A szeizmikus szelvényekhez kapcsolódóan elektromágneses frekvencia-szondázásokat is 

végeztek. Az eljárás lehetővé teszi a fúrások közeléből elindulva a kisebb fajlagos ellenállású 

két széntelep és a köztük levő rétegcsoport szelvénymenti korrelációját (17. ábra). 

 

 

17. ábra. PuBX elektromágneses szelvény a Dubicsány vizsgálati területen 

(értelmezte FARKAS in HEGEDÜS 1984) 

(a szelvény futását l. az 5. mellékleten) 
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1.3. A terület vízföldtani viszonyai 

1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

1.3.1.1.1. Talajvíztartók 

A talajvíztartó a vizsgálati terület nagy, kiemeltebb, dombvidéki részein felső-pannóniai 

korú összlet homokos kavics konglomerátum, homokos, homokos agyag, agyagos homok 

képződményeiben (Borsodi Kavics Formáció) alakult ki, mely általános elterjedésű a 

vizsgálati területen. Kisebb részben a területen előforduló holocén–pleisztocén korú kavicsos 

homokokban található a talajvíztartó. A vízfolyások völgyeiben holocén alluviális homok és 

kavics. 

A talajvízdomborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, ugyanakkor meg 

kell jegyeznünk, hogy a dombvidéki területeken a talajvíz, a vízfolyások völgyeitől eltekintve, 

a felszín alatt olyan mélységben található, hogy a magasabb völgyszakaszokban és a fővöl-

gyek között nem jelenik meg (akár 100–150 méteres mélységben is lehet a felszíntől). A 

vizsgálati terület É–ÉK-i részén van a vízválasztó, ahol a talajvízszint megközelítőleg 250 m 

Bf-ben helyezkedik el. Itt van a legmagasabb helyzetben, ahonnan a víz a felszín alatt déli 

irányba, a Sajó irányába áramlik. A fő áramlási irányt a patakvölgyek enyhén módosítják és 

ezek közelében az áramlás kis részben a vízfolyás irányába fordul (a Zsuponyó-patak az 

egyetlen vízfolyás, mely jelentősebb megcsapoló hatással rendelkezik). A terület legdélebbi 

részein, a Sajó közelében a talajvízszint már kevésbé mélyen található, itt 140–150 m Bf 

magasságban találhatjuk, már közel a felszínhez. 

A területen egy helyen ismerünk függő talajvíztartót, mely a vizsgálati terület nyugati–

középső részén, a Zsuponyó-patak egyik mellékvölgyétől keletre található. Itt a talajvíz 215 m 

Bf körüli magasságban helyezkedik el, ez a területen rendkívül magas vízszintérték az 

általános elterjedésű talajvíztartó felett lokálisan elhelyezkedő rossz vízvezető képződmények 

feletti függő talajvízszintet valószínűsít. 

A vízfolyások völgyeiben (Zsuponyó-patak, Galgóci-patak, Sajó) maga az allúvium jelenti 

a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli. 

1.3.1.1.2. Rétegvizek a területen 

Szarmata víztartó képződmények 

A területen előforduló szarmata, változatos rétegsorú, de elsősorban tufahomok, tufitos 

agyag, és repedezett andezittufás képződmények potenciális víztartó képződmények lehetnek 

(Sajóvölgyi Formáció, Dubicsányi Andezit Formáció, Galgavölgyi Riolittufa Formáció). Az 

összlet felső, agyagosabb részei vízzárónak tekinthetők, míg a tufás–homokos képződmények 

pórustérfogatuk, a repedezett andezittufa repedezettsége következtében képezhet víztartót. A 

szarmata összlet maximális vastagsága nem haladja meg a 160 métert. A területen végzett 

vizsgálatok szerint a képződmények szivárgási tényezője egy nagyságrenddel kisebbnek 

becsülhető, mint a felső-pannóniai és ottnangi korú homokrétegeké. 

A szarmata képződmények helyenként lokális elterjedésűek, elsősorban a IV. telep 

fedőjében találhatók, ugyanakkor az ottnangi rétegek lepusztulása következtében közvetlenül 

az V. telep fedőjében is települhetnek. A víztartó akár jelentősebb mennyiségű vizet is 

tartalmazhat, mely a bányászati tevékenységre jelentősebb veszélyt jelenthet abban az 

esetben, ha a szarmata rétegek településük, és/vagy térbeli helyzetük (tektonika) 

következtében közvetítő közegként funkcionálnak a széntelepes összlet homokrétegei között, 

valamint az előbbiek és a talajvíztartó és/vagy szarmata rétegvíztartó szintek között. 
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Az összlet tufahomokos, illetve andezittufás rétegeire egy hidrogeológiai alapfúrás, és egy 

segédkút települt a területen. 

 

Badeni korú víztartó képződmények 

A badeni képződmények, a szarmata képződményekhez hasonlóan a területen mind 

vertikálisan, mind horizontálisan változatos településűek. A területet ért lepusztulás 

következtében a legösszefüggőbb badeni rétegsor a terület Ny-i és D-i területein figyelhető 

meg, ahol a kezdetben kavicsos-homokos bázisképződmények (Sajóvelezdi Rétegek) 

fokozatosan agyagosabb képződményekbe mennek át. Az ÉNy-i területrészeken az elterjedése 

csak kisebb foltokra korlátozódik. Egyes helyeken előfordulhat, hogy a lepusztult ottnangi 

rétegeken (akár homokon is) települ, az V. telep közelében. 

Az összletnek elsősorban ott lehet jelentősége, ahol a jobban kifejlődött alsó, kavicsos–

homokos bázisképződmények lazább kifejlődésűek, az ottnangi korú homokokon és az V. 

telep közelében települnek, ezáltal lehetséges kapcsolatot teremtve víztartó képződmények 

között. 

Az összlet báziskavicsos rétegeire egyetlen vízkutató alapfúrás települt a területen. 

1.3.1.1.3. Az ottnangi korú széntelepes összlet víztartói 

A területen a hidrogeológiai alapfúrások nagy része elsősorban a széntelepes összlet 

(Salgótarjáni Barnakőszén Formáció) V. telep feletti homokrétegeit szűrőzik, a IV. telep 

feletti homokrétegekre egy, illetve az V. telep két padja közötti homokrétegekre egy 

hidrogeológiai alapfúrás, illetve egy segédkút települt. Az áttekintést e fúrások és kutak adatai 

alapján tesszük meg. 

 

Víztartó a IV. telep fölötti homokrétegben 

A területen a IV. telep feletti homokösszlet elterjedése a területen változatos. Maga a IV. 

telep a területen csak a K-i részeken található meg a badeni–szarmata lepusztulás és/vagy a 

tektonika következtében; a felette települő homokréteg padjait vízzáró aleurolit-, homokos 

aleurolit, homokkőrétegek választják el egymástól. A fedőösszlet mintegy 60 méter körüli 

maximális vastagsággal rendelkezik, mely összlet a homokrétegekben tárolhat vizet, melyek a 

felfelé egyre finomabb kifejlődésben jelennek meg (alul akár aprókavicsos zónák is 

előfordulhatnak). 

Jelentősége ott van, ahol a homokrétegek településük és/vagy a tektonika következtében 

rövidzárat képeznek az alattuk (V. telep feletti homokrétegek) és felettük elhelyezkedő jobb 

vízvezető képességű zónák között. 

 

Víztartó az V–Vf telep feletti homokrétegekben 

A területen az V–Vf telep általános elterjedésű, majdnem a teljes vizsgálati területen 

előfordul, települése változatos. Az erősen tektonizált kőszéntelepes összlet a terület É-i, 

ÉNy-i részein található a legsekélyebben, míg D-i, DK-i irányban fokozatosan mélyül. Az V. 

telep felett (és a Ny-i területrészeken a két padja között) elhelyezkedő fedőösszlet (V. és IV. 

telep közötti meddő) nagy kiterjedésben nyomozható, vastagsága átlagosan 70–72 m, de a 

vizsgálati terület peremei felé jelentősebben is elvékonyodhat (49. ábra). Ebben az 

aleurolitos–homokos rétegösszletben jelentősebb vastagságú homokrétegek találhatóak. Az 

első, rendszerint kétpados homokösszlet helyenként durvaszemcsés, de akár aprókavicsos 

zónákat is tartalmaz alsó részein, mely alig több mint 6 méter átlagvastagságú agyagos 

aleurolit felett települ. A magasabb helyzetű, közvetlenül a IV. telep alatt települő homokréteg 

leginkább durvább szemcsés, gyakran aprókavicsos. A két homokréteget átlagosan 3 méter 

vastagságú aleuroloitréteg választja el. 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

41 

A peremek felé a magasabb helyzetű homokréteg jelentősen elvékonyodik, vagy a lepusztulás 

következtében akár teljesen ki is maradhat. Mivel a területet helyenként jelentősebben is 

érintette a badeni–szarmata lepusztulás, illetve tektonikailag erősen tagolt, a homokrétegek 

felett közvetlenül badeni, szarmata, vagy akár felső-pannóniai jó vízvezető képességű 

összletek is települhetnek. 

Ilyen esetben a különböző korú víztartó rétegek kommunikálhatnak egymással, 

utánpótlódást biztosítva a fiatalabb üledékek felől akár az V. telep fedőjében települő 

homokréteghez. Figyelembe kell továbbá venni, hogy az igen vékony (3–6 m) aleurolit 

rétegek az V. és IV. telepeknek nem nyújtanak elegendő védelmet (50. ábra), továbbá, hogy a 

homokrétegek térbeli helyzetüknek köszönhetően más víztartó rétegekkel is kapcsolatban 

lehetnek, a vízvédelmet a bányászati munkálatok során rendkívül körültekintően kell 

megoldani. 

 

Víztartó az V. telep padjai közötti és az V. telep alatti homokrétegekben 

A terület Ny-i, ÉNy-i részein az V. telep padjai közötti, átlagosan 10 méter körüli 

összvastagságú meddőt elsősorban finomszemcsés laza homok építi fel. Mivel csak rendkívül 

kis vastagságú finomszemcsés üledék található itt, a homokréteg közvetlenül veszélyezteti a 

telep bányászatát. A víztelenítés, egy esetleges bányászat során elkerülhetetlen. 

Az V/a és V. telep között elhelyezkedő meddő, főleg közép- és durvaszemcsés és tufás. 

Esetenként talpduzzasztó hatással rendelkezhet, amennyiben az V. telep alatt nem települ 

megfelelő vastagságú védőréteg. 

Ezeket a homokos összleteteket nem tárták fel vízkutató fúrások a területen. 

Összességében elmondható, hogy az ottnangi korú összletben található homokrétegekben 

tárolt vizek egymással kommunikálhatnak a települési és tektonikai okok következtében. Az 

itt megjelenő vizek 550–870 mg/l összes oldottanyag-tartalommal rendelkeznek, kémiai 

jellegük zömében CaMgHCO3–os, ritkábban megnövekvő Na részaránnyal. Az összes 

oldottanyag-tartalom és a kémiai jelleg intenzív áramlási rendszer jelenlétére utal. 

1.3.1.2. Az ottnangi korú széntelepes összlet alatti rétegek vízadó viszonyai 

Az ottnangi összlet alatt elhelyezkedő oligomiocén–eggenburgi képződményekben 

(Pétervásárai Homokkő, Gyulakeszi Riolittufa Formáció) nagyobb kiterjedésű vízadó réteget 

fúrással nem tártak fel. Ugyan lokálisan kisebb vastagságú homokosabb, lazább részek 

előfordulhatnak, ezek térbeli távolságuk következtében nem veszélyeztetik a széntelepes 

összlet bányászatát. A vizsgálati területtől délre elhelyezkedő Du–2 jelű fúrásban 240 méteres 

mélységben a homokköves összletből metános, sós vizes beáramlást tapasztaltak, mely 

elzárt(abb), nyomás alatti lokális víztartót jelez a térségben. Mivel a beáramlás tektonizált 

zónából származik, a vetők a területen potenciális rövidzárat jelenthetnek a különböző korú és 

térbeli helyzetű víztartók között. 

A kainozoos medencealjzatot középső-triász és karni sekélytengeri karbonátok alkotják a 

vizsgálati terület K-i részén, míg alsó-triász sekélytengeri homokkő, márga, mészkő rétegsor a 

terület Ny-i részén, utóbbit fúrással a területen nem tárták fel. Vízadó képességükről nem áll 

rendelkezésre adat. 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A vizsgálati területen a talajvíztartót elsősorban felső-pannóniai képződmények alkotják, 

melyben a talajvízszint jelentős mélységben található. (A dombhátak alatt az összefüggő 

kétfázisú zóna felszíne, víztükre helyenként akár 140–150 méteres mélységben helyezkedik 
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el.) E képződmények határozzák meg a meteorológiai viszonyok mellett a beszivárgás 

mértékét is. A területen előforduló zömében homokos, kavicsos képződmények alapján az évi 

csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló agyagos, 

kőzetlisztes felszíni képződmények esetében ez csupán 4–5%-ra tehető, azonban konkrét 

terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

1.3.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg, 

karszt- és repedésvizeiből) 

Leginkább a vizsgált terület északi részein, illetve kisebb részben azon kívül Ny-i, ÉNy-i 

irányban találhatók a pannóniai és a prepannóniai miocén korú hidrosztratigráfiai egységek 

beszivárgási területei, ezek szűkebb területünkön részben „oldalirányú” utánpótlásként 

jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszerű 

megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban É-i, 

kisebb részben a Zsuponyó-pataktól nyugatra, Ny-i, ÉNy-i irányból is számíthatunk, melyet 

jelez a rezervoárokban tárolt vizek kémiai összetétele is. A felső-pannóniai képződmé-

nyekben, illetve az azokkal közvetlenül érintkező prepannóniai miocén korú képződmények 

esetében is az összlet felső 150–200 méteres részein számíthatunk a talajvizek irányából is 

származó komponensekre. Tekintettel a terület változatos települési és rendkívül tagolt 

tektonikai viszonyaira, az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak a részletesebb kutatási 

fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg. 

1.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 

venni: 

— állandó vízfolyások 

— talajvíz-párolgással jellemezhető területek 

— szivárgó felszínek 

— oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé) 

Az első háromféle típusú megcsapolás területünkön döntő mértékben a talajvizek és 

részben a sekély rétegvizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén 

jelentkezik. Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben 

megismert hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) 

találhatók, melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők. 

A terület fő megcsapolója a Sajó folyó, a porózus vízadó rendszerek áramlásait oldalirányú 

elfolyásként lehet számba venni. Itt egységesen, dél felé a Sajó irányába történő, áramlással 

lehet számolni. 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A vizsgált terület közvetlen, néhány kilométeres körzetében kvarter és felső-pannóniai vízadó 

szinteket érintő víztermelések vannak. 
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1.3.4. A terület vízminőségi képe 

A Dubicsány vizsgálati terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a területen 

mélyült kutak vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a hideg, mind a termálvizet adó 

hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

Mivel egy-egy képződménycsoportot szűrőző kutak darabszáma nem minden esetben 

alkalmas reprezentatív értékelésre, a terület 5 km-es pufferzónájának kútjait is figyelembe 

vettük az értékelésnél. A konkrét vizsgálati területre kizárólag a 1987-es „Dubicsány Sajó 

völgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése” (DEÁK et 

al. 1987) c. munkában található vízkémiai adatok állnak rendelkezésünkre. 

A felszínközeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion, a hidrogén-karbonát-ion, 

a szulfát-ion és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely egy általános képet 

nyújthat a vízösszetételről, szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párol-

gásról). A felszínközeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A 

megcsapolási területek felszínközeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a 

talajvízpárolgás, mely az odaáramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. 

Ebből az is következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi 

értékelések, illetve a későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön 

kezelni. 

A sekély, az 50 m-nél nem mélyebben szűrőzött kutak nem a vizsgálati területre, hanem a 

pufferterületre esnek. A kutak vizeinek összes oldottanyag-tartalma a területen döntően 600–

1130 mg/l (medián körülbelül 930 mg/l), a klorid-ion tartalom 10–50 mg/l (medián 35 mg/l), 

a szulfát-ion tartalom 70–345 mg/l (medián 250 mg/l), míg a hidrogén-karbonát tartalom 300–

460 mg/l között változik 390 mg/l körüli medián érték mellett. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemző néhány 

komponens (klorid, szulfát, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását 

Box–Whisker diagramon (18. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső és alsó 

kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek feltüntetésével, míg alsó és felső 

határai a 10 és 90%-os percentilis értékeknek felelnek meg. Az ábrán jól látszik, hogy a felső 

kvartilisben jobban szórnak az értékek. 

A rendelkezésre álló vízminták alapján, a területen lokális, antropogén szennyezés nem 

tárható fel (az összes oldottanyag-tartalom sehol nem éri el az 1500 mg/l koncentrációt). A 

vízminták alapján a sekély vizek jellege többségében CaMgHCO3SO4-os, CaHCO3SO4-os, 

CaSO4HCO3-os de lokálisan előfordul CaMgHCO3-os, CaMgSO4HCO3-os, CaHCO3-os 

CaMgSO4-os típus is (20. ábra). 

A negyedidőszaki képződményekről szűrőző rétegekről a pufferterület kútjai adnak 

információt, amelyekben jellemzően CaHCO3SO4-os, CaSO4HCO3-os és CaMgHCO3-os 

jellegű vizek találhatók. A vizek összes oldottanyag-tartalma 10% és 90% percentilis figye-

lembe vételével 790–1140 mg/l között változik, 180–360 mg/l SO4
2–

 és 360–460 HCO3- 

tartalom mellett. 
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18. ábra. A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid,  

hidrogén-karbonát és TDS értékeinek Box–Whisker diagramja. 

A medián értékek feltüntetésével 

A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport Borsodi Kavics Formáció, illetve az alsó-

pannóniai Peremartoni Formációcsoport Edelényi Tarkaagyag Formáció képződményeit 

szűrőző kutakról nincs információnk. 

A lokális víztartók kora-pannóniainál idősebb, miocén üledékekben tárolt vizeinek össze-

tétele jelentősen eltér a sekély vizektől, szulfáttartalom csak minimálisan jelenik meg és az 

összes oldottanyag-tartalom is lényegesen alacsonyabb. A rendelkezésre álló adatok alapján, a 

10%, illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével az összes oldottanyag-tartalom 

jellemzően 550–870 mg/l között változik, 20–65 mg/l SO4
2–

, 10–65 mg/l Cl
–
 és 300–430 mg/l 

HCO3-tartalom mellett (19. ábra). A vizek kémiai jellege (20. ábra) zömében CaMgHCO3-os, 

kisebb előfordulással NaHCO3-os, NaCaHCO3-os és CaNaHCO3-os, lokálisan pedig 

CaMgNaHCO3-os CaNaMgHCO3-os, NaMgCaHCO3-os, MgCaHCO3-os típusú vizek is elő-

fordulnak. 

A vizsgálati területet a Darnó-vonal É–ÉK – D–DNy irányban kettészeli. Megállapítottuk, 

hogy a Darnó-vonaltól É–ÉNy-ra elhelyezkedő fúrások (Putnok–19,–25,–42) vizeinek 

nátrium- és kloridtartalma lényegesen alacsonyabb, mint a vonaltól K–DK-re találhatóké. Az 

É–ÉNy-i oldal 15 mg/l Na
+
 és 15 mg/l Cl

–
 medián értékekkel, míg a D–DK-i oldal 60 mg/l 

Na
+
 és 35 mg/l Cl

–
 medián értékekkel jellemezhető. Megállapítható, hogy a Darnó-vonaltól 

Ny-ra eső területen kizárólag CaMgHCO3-os, illetve lokálisan MgCaHCO3-os vizek 

fordulnak elő. A Darnó-vonaltól keletre eső vízminták esetében a magasabb kloridtartalom 

nem, a magasabb nátriumtartalom viszont befolyásolja a vizek kémiai jellegét, amely 

megjelenik a víztípusban is: így fordul elő csak a terület keleti részére jellemző NaHCO3-os, 

NaCaHCO3-os és CaNaHCO3-os, lokálisan pedig CaMgNaHCO3-os CaNaMgHCO3-os 

NaMgCaHCO3-os víztípus is. 

A rendelkezésre álló elemzések alapján, szulfátra vonatkozóan az elemzések kevesebb, 

mint 20%-ban mértek az akkori kimutatási határnál magasabb koncentrációt. Ezen magasabb 

értékek (35–100 mg/l között) mélység szerinti koncentrációváltozást nem mutatnak, 
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mennyiségük alapján a vízkémiai jelleget nem befolyásolják, de az megállapítható, hogy 

kivétel nélkül a Darnó-vonaltól DK-re található fúrások vizében jelennek meg. 

 

 

19. ábra. A kora-pannóniainál idősebb, miocén képződmények  

felszín alatti vizeinek klorid,hidrogén-karbonát, szulfát  

és TDS értékei; Box-Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 

A vizsgálati területen található a Dubicsány Du–2 fúrás, amelyből egyetlen vízminta állt 

rendelkezésünkre. A mintázott víz feltételezhetően a 238,6–242,0 m között szűrőzött 

eggenburgi összletből származik és kémiai összetétele merőben eltér az eddig ismertetett 

miocén üledékekben tárolt vizek kémiai jellegétől. A víznek magas Na
+
- (4300 mg/l) és Cl

–
- 

(7800 mg/l) tartalma van, összes oldottanyag-tartalma 12000 mg/l feletti. A mért 

vízhőmérséklet 35 °C-os volt, túlnyomással. Ismereteink szerint a kutat 1990 decemberében 

visszatömedékelték és cementezéssel elzárták. A rendelkezésre álló információink szerint 

valószínűsíthetjük, hogy egy zárt, NaCl-os típusú, magas oldottanyag-tartalmú meleg, sós 

vizű rendszert jellemez. A Dubicsány Du–2 fúrás vízkémiai adatait az elkészített 

statisztikáknál, víztípus jellemzéseknél nem vettük figyelembe, valamint a mélység szerinti 

koncentrációváltozást szemléltető ábrán és a Piper-diagramon nem jelenítettük meg. 

Mezozoos és idősebb képződményeket szűrőző kutakról nincs a területen vízkémiai 

információnk.  

A térség felszín alatti vizeinek összetétele változatos képet mutat. A sekély és 

negyedidőszaki képződmények kútjai CaMgHCO3SO4-os, CaHCO3SO4-os, CaSO4HCO3-os 

illetve lokálisan előforduló CaMgHCO3-os, CaMgSO4HCO3-os, CaHCO3-os CaMgSO4-os 

típusú vizeket tartalmaznak. A miocén rétegeket szűrőző kutak esetében túlnyomórészt 

CaMgHCO3-os, a Darnó-vonaltól ÉNy-ra lokálisan MgCaHCO3-os, a Darnó-vonaltól DK-re 

NaHCO3-os, NaCaHCO3-os és CaNaHCO3-os, lokálisan pedig CaMgNaHCO3-os 

CaNaMgHCO3-os NaMgCaHCO3-os típusú vizek határozhatók meg. A területen elhelyez-

kedő sekély és a miocén rétegek vizeinek kémiai jellegét szemlélteti az alább látható Piper-

diagram is (20. ábra). 
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20. ábra. Sekély és miocén rétegek vízkémiai összetételét bemutató  

Piper-diagram (Du–2 kút adatainak mellőzésével) 

Az összes oldottanyag-tartalom, a klorid-, a szulfát- és a hidrogén-karbonát-tartalom 

mélység szerinti változását a 21. ábra szemlélteti. A komponensek eloszlása egyenletes, 

megállapítható, hogy a miocén vizek kloridtartalma valamivel magasabb, szulfáttartalma 

viszont alacsonyabb, mint a felszín közeli vízadó rétegeké. 

 

 

21. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a vizsgált terület 

 felszín alattivizeiben (Du–2 kút adatainak mellőzésével) 

 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

47 

1.4. A terület vízgazdálkodása (MFGI, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű 

anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (ez a 

legfrissebb hivatalos állomány). A VGT felülvizsgálatára 6 évente (legközelebb 2015-ben) 

kerül sor, annak előkészítése jelenleg is zajlik. 

Az értékelés során, mind a szénbányák területét, mind azok környezetét figyelembe 

vesszük, mert az ipari, illetve bányászati tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében 

a területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni víztestek, vízfolyások és állóvizek 

A terület a Tisza részvízgyűjtő egységhez tartozik. A területen egy felszíni vízgyűjtő 

alegység jelenik meg, a Sajó a Bódvával (2–6) alegység. 

A terület a Sajó és a Szuha-patak között helyezkedik el, a terület vízfolyásai a Sajóba 

torkollanak. Ezek a Galgóczi-, illetve a Zsuponyó-patakok, amelyek nem víztest kategóriá-

júak. További, névtelen vízfolyások is erednek a terület északkeleti határán, amelyek a Szuha-

patak mellékvizei. 

A területre nem esik sem víztest kategóriájú, sem kategórián kívüli állóvíz; a legközelebbi 

tó a területtől délkeleti irányban, a határtól 1 kilométerre található, a Kenderföldi-bányató. 

Védett, nyilvántartott felszíni víztől függő ökoszisztéma a Putnoki-dombság területe 

(HUAN10002), ahol a felszín alatti víz forrásai a patakokat táplálják. 

A felszíni vizeket érő hatások 

Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és halászatra, illetve rekreációs célra 

(horgászat, vízi turizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek. A bányászati tevékenységből eredő 

víz, illetve szennyvíz (a termelés során kiemelt víz, illetve a bányászati tevékenység során 

felhasznált, tisztítatlan víz) érintheti a Sajót, illetve a Szuha-patakot. A Sajón jelentős a 

horgászat és a vízi turizmus is. A Kenderföldi-bányató fürdőhely, ahol horgászat is engedé-

lyezett. A 22. ábra terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntetve a felszíni 

víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 
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22. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegység és felszíni vízhasználat a területen 

A területen nem történik ivóvíz célú vízkivétel a felszíni vizekből. A terület környezetében 

a Bán-patakon kommunális célú (4500 m
3
/s), a Sajón ipari és energetikai célú (42 780 m

3
/s) 

vízkiemelés történik.  

1.4.2. A terület felszín alatti víztestei, védett víztermelések 

A területen a felszín alatti tér felső 20–40 m-ét főleg a Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-

vízgyűjtő (sh.2.5) sekély hegyvidéki és a terület déli peremén a Sajó–Hernád-völgy (sp.2.8.1.) 

sekély porózus víztestek reprezentálják. A fő, hideg vagy langyos vizet adó (<30 °C) formá-

ciókat a Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-vízgyűjtő (h.2.5) hegyvidéki víztest foglalja magába. 

A területet nem érinti porózus, porózus termál, illetve karszt és termál karszt egység. A 

területtől északra elhelyezkedő karsztos képződmények az Aggteleki-hegység (k.2.2), míg a 

délkeletre elhelyezkedő termál vízadók az Északi-középhegység medencéi (pt.2.5) víztesteket 

alkotják (23. ábra). Az Aggteleki-karszt ICPDR (International Comission for the Protection of 

the Danube River) szinten kiemelt víztest, így termelésére és vízminőségére kiemelt figyelmet 

fordítanak. A terület által érintett víztesteket a 13. táblázat ismerteti. 

30 °C-nál melegebb vizet adó érintett vízadó az Északi-középhegység medencéi porózus 

víztest (pt.2.5). (24. ábra). 
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13. táblázat. A területet érintő felszín alatti víztestek 

A víztest neve Típus Víztest azonosító 

Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-vízgyűjtő sekély hegyvidéki sh.2.5 

Sajó–Hernád-völgy sekély porózus sp.2.8.1 

Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-vízgyűjtő hegyvidéki h.2.5 

Aggteleki-hegység karszt k.2.2 

Északi-középhegység medencéi porózus termál pt.2.5 

 

A területen és környezetében a felszín alatti víz jelentősége a vízellátásban elhanyagolható, 

mert a mélyebb rétegek vízadó képessége csekély, vagy mérsékelt. A tágabb környezet 

legjelentősebb vízkészletei a folyók allúviumában tározódik, a nagyobb települések 

vízellátása innen történik. Ezek között a legjelentősebb a Sajó alluviális üledéke. A környező 

karsztos vízadók termelése főleg ivóvíz célú. 

A területen nincs nyilvántartott ivóvíztermelő kút, illetve vízbázis. A 23. ábra a terület 

környezetében történő felszín alatti vízkiemeléseket és a víztermelő kutak védőterületeit 

mutatja be. 

 

 

23. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint hegyvidéki felszín alatti víztest az érintett területen 

 

Az OGYFI nyilvántartása szerint gyógyvíz-, illetve ásványvíztermelő kút nem mélyült sem 

a területen, sem szűkebb környezetében.  

A terület határán az 1958-ban mélyült Dubicsány Du–2 (327631; 757806) szénkutató fúrás 

tárt fel 35 °C-os vizet. A kút eredeti vízszintje pozitív volt; a metános, sós víz feltörése miatt a 

kút lezárásra került. Egyéb 30 °C-nál melegebb vizű kút nem mélyült. A 24. ábra a terület 

környezetében 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín 

alatti víztestekkel. 
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A területen nem történik nyilvántartott vízkivétel a felszín alatti vízadókból. A bányászati 

tevékenységhez kapcsolódó vízkiemelést a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv figyelembe vételével 

kell végezni a területen. 

 

 

24. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkút 

 

Felszíni és felszín alatti vizeket érő terhelések és hatások 

 

Szennyeződések 

A területet körülvevő települések 30%-a csatornázatlan. A csatornázottság foka átlagosan 

50%. A terület szennyvíztisztító telepeiről a tisztított szennyvizet vízfolyásokba vezetik. A 

nem csatornázott falvak közül kettőn a szennyvizet szintén nem a tisztító telepekre szállítják 

(kb. 700 lakos érintett). A részleteket a 14. táblázat tartalmazza. 

A terület felszíni, felszín alatti víztesteibe egyéb (nem kommunális) szennyvíz bevezetés 

nem történik. 

14. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a területen és környezetében 

Település Szennyeződést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó neve Hatása a befogadóra 

Dubicsány 
Dubicsány - Szennyvíztisztító 

Telep 

tisztított kommunális 

szennyvíz 
Sajó felső elhanyagolható 

Putnok Putnok - Szennyvíztisztító Telep 
tisztított kommunális 

szennyvíz 
Sajó felső nem jelentős 

Sajógalgóc 
Sajógalgóc - Szennyvíztisztító 

Telep 

tisztított kommunális 

szennyvíz 
Bódva alsó elhanyagolható 

 

A terület regionális települési szilárdhulladék-lerakója Sajókazán működik. A lerakó 

szigetelése megfelelő, a hulladékátvétel tervezett végső ideje 2031. január. A lerakó nem 

bővíthető. A Putnokon, Dubicsányban, illetve Sajóvelezden található, alsó szigetelés nélküli 
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települési szilárdhulladék-lerakókat 2009. 07. 15.-ig bezárták. A terület közelében található 

veszélyes-, inert- és szerveshulladék-lerakókat a 15. táblázat mutatja be. A legközelebbi 

hulladékégető Sajóbábonyban található. 

15. táblázat. Hulladéklerakó és hulladékégető a területen és környezetében 

Település Típus Jellege 

Sajókaza 

veszélyeshulladék-lerakó  

inerthulladék-lerakó építési, bontási 

szerveshulladék-lerakó komposztáló telep 

Berente 
veszélyeshulladék-lerakó  

inerthulladék-lerakó zagytér 

Sajóbábony 
veszélyeshulladék-lerakó égetési salak és maradékanyag 

hulladékégető  

 

A vízkészlet minőségét és mennyiségét a területen történő ipari tevékenység jelentősen 

befolyásolja. A terület környezetében a jelentős mértékű szénbányászaton felül kő, építőanyag 

és egyéb nyersanyag kitermelése folyik. Egységes környezethasználati engedély, illetve 

Szennyezőanyag-Kibocsátási és Transzfer Regiszter-köteles tevékenység (EKHE/PRTR) a 

terület környezetében energiagazdálkodáshoz, vegyiparhoz kapcsolódik Kazincbarcikán, 

veszélyes hulladék kezeléséhez, lerakásához Sajókazán és Kazincbarcikán, illetve 

ásványiparhoz Serényfalván. Seveso II kategóriájú üzemek legközelebb szintén 

Kazincbarcikán működnek. 

Az ipari tevékenységgel kapcsolatba hozható regisztrált jelentős felszín alatti vízkészletet 

érintő káresemény nem történt, míg a felszíni vízfolyásokon, a Sajón jelentős mértékű 

olajszennyezés volt. A területen folyó regiszter-köteles ipari tevékenységet és felszíni 

káreseményeket a 25. ábra mutatja be. 

 

 

25. ábra. Ipari tevékenység és káresemények a területen 
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1.4.3. A felszíni és felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint 

történt. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoringhelyeket a 16. táblázat mutatja 

be. A VKI monitoringon kívül más felmérések is történtek a terület felszíni vizein. 

16. táblázat. Felszíni víz monitoring pontok a területen és körzetében 
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AIJ478 Bán-patak Bánhorváti +  A/E/V P/B/M/Z/H H  

AIJ578 
Hangony-

patak 
Sajónémeti  

táp- 

szervesanyag és 

nitrát 

A P/B/M/Z H  

AIJ733 Sajó felső Sajókaza + veszélyes anyag A/E/V Z/H   

AIJ736 Sajó felső 
Sajószentpéter, 

közúti híd 
 veszélyes anyag A/E/V Z/H H  

AIJ735 Sajó felső Sajópüspöki +  A/E/V P/B/M/Z/H H + 

AIJ769 
Szuha-

patak alsó 

Múcsony, 

közúti híd 
 

táp- 

szervesanyag és 

nitrát 

A P/B/M/Z H  

 

A felszíni vizek védett területekre vonatkozó monitoringprogramja az ivóvizeket, a 

nitráttal, illetve tápanyaggal szennyeződő, a fürdőzésre használt és halas vizeket ellenőrzi. 17 

mérési pont van a Hangony-patakon, valamint a Sajón, a Bódván, a Szinva- és az Eger-

patakon. 

A felszín alatti monitoringprogram keretein belül különböző kutakon mennyiségi és 

minőségi ellenőrzés történik. Monitoringkutak a területen nem, csak környezetében 

találhatók. A 17. táblázat, valamint a hozzá kapcsolódó 26. ábra mutatja be a kutak 

megoszlását aszerint, hogy azok mely víztesteken szűrőznek és milyen a monitoring jellege. 

 

17. táblázat. Felszín alatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti  

eloszlása 

Víztest 
Területre esik (db) 

Összesen (db) 

mennyiségi kémiai mennyiségi + kémiai 

sh.2.5  1  1 

sp.2.8.1 2   2 

h.2.5   1 1 
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26. ábra. Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring pontjai 

1.4.4. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket sztenderd mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 

meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 

itt mutatjuk be. 

A környező folyóvíz víztestek összesített minőségi állapota általában mérsékelt, 1 esetben 

jó (lásd www.vizeink.hu: 5.1 melléklet). Kémiai állapotértékelés adathiány miatt nem történt 

meg. A 18. táblázat mutatja be az érintett felszíni vizek állapotértékelését. 

18. táblázat. A környező felszíni víztestek összesített minőségi állapota 
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AEP297 Bán-patak mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt ~  mérsékelt 

AEP561 Hangony-patak mérsékelt mérsékelt gyenge mérsékelt nem jó mérsékelt 

AEP931 Sajó felső mérsékelt jó jó mérsékelt ~ mérsékelt 

AEQ025 
Szuha-patak alsó 

(Sajó-vízgyűjtő 
mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt ~ mérsékelt 

AEQ026 
Szuha-patak felső 

(Sajó-vízgyűjtő 
jó jó mérsékelt jó ~ jó 

 

http://www.vizeink.hu/
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A felszín alatti víztestek közül a Sajó–Hernád-völgy sekély porózus víztest kivételével az 

összes többi víztest mennyiségi és minőségi állapota jó. A fent nevezett víztest a minőségi 

állapotfelmérés során gyenge, a mennyiségi értékelés során pedig bizonytalan értékelést 

szerzett. 

A részletes értékelést a 19. táblázat tartalmazza. 

19. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi állapota értékelése 

Víztest jele Víztest neve Víztest állapota Gyenge minősítés oka 

  Mennyiségi Minőségi Mennyiségi Minőségi 

sh.2.5 
Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-

vízgyűjtő 
jó jó 

 
 

sp.2.8.1 Sajó–Hernád-völgy bizonytalan gyenge 

 szennyezett termelőkút 

(NO3), szennyezett 

ivóvízbázis védőterület 

(NO3, SO4), diffúz nitrát-

szennyeződés 

h.2.5 
Bükk, Borsodi-dombság–Sajó-

vízgyűjtő 
jó jó 

 
 

k.2.2 Aggteleki-hegység jó jó   

pt.2.5 Északi-középhegység medencéi jó jó   

 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot vagy potenciál elérése. A környezeti célkitű-

zések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva intézkedéseket fogalmaztak 

meg. 

  



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

55 

1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.1. Szénkutatás 

A vizsgálati területre nem esik hatályos szénkutatási terület. A területtel délen közvetlen 

határos a Szuhakálló–II. – szén nevű kutatási jogadomány területe (Ormosszén Szénkitermelő 

és Kereskedelmi Kft., érvényes 2015. 07. 16-ig). 

Jelenleg a terület nagyobb része a Dubicsány I. (Dubicsány-bánya) – szén nevű 

barnakőszén bányatelekre esik, melynek kezelője a magyar állam nevében a Magyar Földtani 

és Bányászati Hivatal (MBFH Bányászat, 2014. november). 

1.5.2. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg nincs a koncesszióra javasolt területen sem hatályos geotermikus kutatási jogo-

sultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület (védőidom, MBFH Bányászat, 2014. 

november). 

1.5.3. Szénhidrogén-kutatás 

A vizsgálati területre nem esik sem hatályos szénhidrogén-kutatási terület, sem pedig 

hatályos szénhidrogén bányatelek (MBFH Bányászat, 2014. november). 

1.5.4. Egyéb nyersanyagok 

A vizsgálati területet nem érinti sem hatályos egyéb nyersanyag-kutatási terület, sem pedig 

bányatelek (20. táblázat, MBFH Bányászat, 2014. szeptember, 3. melléklet) 

A területen megkutatott egyéb nyersanyagkészletet nem tartanak nyilván. 5 km-es 

körzetében a nyilvántartott, megkutatott készletek száma 7db, amelyek mind a területen kívül 

esnek. 

A működő bányák és a megkutatott készletek területi elhelyezkedését az 27. ábra mutatja, 

adataikat az 20. táblázat és 21. táblázat tartalmazza (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Adattár 2014. május 14.). 

A működő bányák területi kiterjedése a helyszínrajzon, a kis méret miatt többnyire nem 

ábrázolható jól, illetve a megkutatott készletek esetében az ábrázolás eleve csak pontszerű 

lehet, mivel csak súlyponti koordináták állnak rendelkezésre. 
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27. ábra. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák és a megkutatott ásványi 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

20. táblázat. A vizsgálati terület és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Térké
pi 

szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Területk

m2 

Nyers- 
anyag 

neve 

Engedélyes 
EOV 

X 

EOV 

Y 

Tevé-
keny-

ség 

Engedély 

kezdete      vége 

Sta-

tus 

Hely-

zete a 

terüle-
ten 

1 102470 
Sajókaza IV. - 

szén, kavics 
1,90 

barna-

szén, 
kavics 

Ormosszén 

Szénkitermelő 

és 
Kereskedelmi 

Kft. 

327765 761403 
műkö-

dő 

2002. 

07. 02 

határo-

zatlan 

bánya

-telek 
kívül* 

2 605740 
Sajógalgóc I. - 

kavics, homok 
0,34 

homok, 

kavics 

F & B 
Kereskedelmi 

Kft. 

327586 760211 
műkö-

dő 

1997. 

03. 10 

határo-

zatlan 

bánya

-telek 
kívül* 

3 603040 

Serényfalva I. 
(Putnoki 

Téglagyár) - 

agyag 

0,37 

tömör 

tégla-
agyag 

Északmagyar 

Téglaipari 
Kft. 

329805 749659 
szüne-

telő 

1990. 

04. 13 

határo-

zatlan 

bánya

-telek 
kívül* 

* A területen kívül, de 5 km-es távolságon belül helyezkedik el. 

21. táblázat. A vizsgálati terület és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi anyagkészletek tájékoztató adatai 

Tér-
képi 

szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 

(lelőhely) 

Nyersanyag 

neve 

Anyag-

kód 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Helyzete a 

területen 

1 50210001 Sajókaza 

Sajókaza IV. 

- szén és 

kavics 

Sajókaza IV.-szén 

és kavics; Vadna, 

Sajógalgóc 

homokos 
kavics 

4324 327863 761563 kívül* 

2 50212001 Vadna — Szöllőalj-dűlő 
vakoló 

homok 
4252 325868 760684 kívül* 

3 50212101 Sajógalgóc 

Sajógalgóc I. 

- kavics, 

homok 

Kenderföld 

(Sajógalgóc I.-

kavics és homok) 

építési 
homok 

4250 327273 760338 kívül* 

4 50212101 Sajógalgóc 

Sajógalgóc I. 

- kavics, 
homok 

Kenderföld 

(Sajógalgóc I.-
kavics és homok) 

bányászati 

betonkavics 
4321 327273 760338 kívül* 
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Tér-

képi 

szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 
Bányaterület neve 

(lelőhely) 
Nyersanyag 

neve 
Anyag-

kód 
EOV 

X 
EOV 

Y 
Helyzete a 
területen 

5 50609601 Serényfalva 

Serényfalva 

I. (Putnoki 

Téglagyár) - 
agyag 

Putnoki téglagyár, 

Pagonyipuszta 

(Serényfalva I.-
agyag) 

blokktégla 

agyag 
4168 329800 749683 kívül* 

6 50609602 Serényfalva — 
Templom mögött 

(előz.kut.) 
blokktégla 

agyag 
4168 330216 749740 kívül* 

7 50609603 Serényfalva — 

0123/4 hrsz. 

(Serényfalva II. 
kavics) 

bányászati 

betonkavics 
4321 332159 750182 kívül* 

* A területen kívül, de 5 km-es távolságon belül helyezkedik el. 

 

 

 

 

 

1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) és végrehajtására 

kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 

 

Bt. 22. § 

(10) Ha a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély olyan, részben vagy egészben fedő 

vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozik, amelyre más bányavállalkozó 

bányászati jogát már megállapították, a kutatási jogadomány vagy a kutatási engedély jogo-

sítottja köteles tevékenységét a már bányászati joggal rendelkező bányavállalkozóval 

összehangolni, és az erre vonatkozó megállapodást közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) 

által ellenjegyzett okiratba foglalni. A megállapodás létrejöttéhez a bányafelügyelet — e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szempontok alapján történő — 

jóváhagyása szükséges. A felek a megállapodástól a bányafelügyelet hozzájárulásával állhat-

nak el, azt a bányafelügyelet hozzájárulásával bonthatják fel, szüntethetik meg, mondhatják 

fel vagy módosíthatják. 

 

Vhr. 6/D. § 

(1a) Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok 

igénybevételével történő bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a műszaki üzemi 

tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, 

munkavégzésre történő alkalmassá tételének, szellőztetésének, világításának, víztelenítésének, 

továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok, valamint az 

ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendő feladatok tételes 

költségtervét. 

 

 

6/E. § 

(3) A bányafelügyelet a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet elutasítja 

a) a kérelemben megjelölt kutatási terület azon részére, melyen a kutatási tevékenység 

kivett helyet érint és a tevékenység végzéséhez a hatáskörrel rendelkező hatóság nem járult 

hozzá. 
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Bt. 49. § 

16. „Kivett hely”: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 

szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 

közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy 

vezeték biztonsági, illetve védő övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 

forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett 

természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 

honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint, amit 

jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít. 

 

Bt. 26/A. § 

(4) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az 

üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan 

legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkez-

désére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás 

esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni. 

(5) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó 

a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű 

kitermelést nem kezdi meg, és 

aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy 

ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerős döntésében elutasította és a 

döntés végrehajtható, 

b) a térítésfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 

c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik. 

 

Bt.26/C. § 

(1) Ha a bányászati munkák végzése során a művelésre engedélyezett bányatelek területén 

a kitermelés befejezése vagy a koncesszió megszűnése előtt olyan természeti, környezeti, 

műemléki vagy régészeti érték válik ismertté, amely más módon nem védhető meg, az érintett 

hatóság határozata alapján — amelyben rendelkezni kell a bányavállalkozó kártalanításáról is 

— a bányafelügyelet a bányatelket hivatalból csökkentheti. 

(2) A művelés alatt álló bányatelek területének az (1) bekezdés alapján hivatalból történt 

csökkentése miatt a bányavállalkozót megillető kártalanításra a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A kártalanítási összeget az (1) bekezdés szerinti érintett 

hatóság köteles megfizetni — kivéve ha az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során 

vagy a bányafelügyelet hatósági eljárásában szakhatósági állásfoglalásában jelezte a termé-

szeti, környezeti, műemléki vagy régészeti érték meglétét, vagy annak korábbi tényadatokra, 

geológiai adottságokra alapozott valószínűsíthetőségét — az általa hozott határozat jogerőssé 

és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül. 

(3) Ha a már megállapított bányatelek területét a kitermelés befejezése vagy a koncesszió 

megszűnése előtt kivett hellyé nyilvánítják, az ebből eredő károkért a bányavállalkozót 

kártalanítás illeti meg. A kivett hellyé nyilvánításról szóló határozatban a kártalanításról is 

rendelkezni kell. A kártalanítási összeget a kivett hellyé nyilvánító határozat jogerőssé és 

végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. 

 

Bt.29. § 

(1) Ha összefüggő ásványi nyersanyag lelőhely művelésére egyidejűleg több bánya-

vállalkozó jogosult, tevékenységük gyakorlását kötelesek összehangolni és ennek keretében 
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biztosítani az együttes, szakszerű és ésszerű kitermelés feltételeit. Megegyezés hiányában a 

kitermelés sorrendjét és feltételeit a bányafelügyelet állapítja meg. 

(3) Ha egymást fedő, vagy egymással közvetlenül vagy védőpillérek által érintkező ásvá-

nyi nyersanyaglelőhely kitermelésére több bányavállalkozó jogosult, a bányavállalkozóknak 

meg kell állapodni a területek egyesítésében és kitermelési feltételekben. A megállapodás 

érvényességéhez a bányafelügyelet jóváhagyása szükséges. A bányafelügyelet a jóváhagyás 

során a szerződési kötelezettségek teljesítése, az ásványvagyon gazdálkodás, a biztonság és a 

tulajdon védelme érdekében feltételeket állapíthat meg. 

Bt. 32. § (2) 

Az (1) bekezdésben meghatározott létesítménnyel összefüggésben folytatott tevékenység 

hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, a vízkészletet, a 

folyó-, illetőleg állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti területet szükség 

esetén védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A védőpillért a tevé-

kenység folytatása során veszélyeztetni nem lehet. A bányafelügyelet az érdekeltek meghall-

gatásával a védőpillér lefejtését vagy meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése 

megszűnt, vagy ha a biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetők. (lásd. 

Bányabiztonsági szabályzatok) 

 

Bt. 39. § 

(1)A bányavállalkozó a 26/B. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül kérheti a bánya-

felügyelettől, hogy az kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a mélyművelésre 

vagy külfejtéses művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és 

telekalakítási tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan 

tulajdonosának (vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a 

bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a 

bányatelket az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be. 

 

Bt. 26. § 

(4) A bányafelügyelet a bányatelek megállapításáról szóló jogerős és végrehajtható határo-

zatot megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a bányatelek ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzése végett. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kőolaj, földgáz — 

ideértve a szén-dioxid gázt is — kitermelésére és a föld alatti gáztárolásra megállapított 

bányatelket. 

(5) A bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem 

változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és 

használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének. 

 

Bt. 39. § 

(3) A területrendezési tervek, illetőleg a településrendezési eszközök kidolgozásánál — a 

bányafelügyelet megkeresésével — figyelembe kell venni a nyilvántartott ásványi nyers-

anyagvagyont tartalmazó területeket. A bányafelügyelet javaslatára a megállapított bányatelek 

területén a helyi építési szabályzatban terület-felhasználási, illetőleg építési korlátozásokat 

lehet életbe léptetni. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani jellemzőire, 

kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Kutatástörténet 

A területre vonatkozó földtani térképet SCHRÉTER (1929) készített M=1:75 000-es 

méretarányban, melyet az 1940-es évek második felében M=1:25 000 méretarányban 

reambulált, ezek a térképek azonban nem kerültek kiadásra. Balogh ugyancsak az 1940-es 

évek végén készített a területről M=1:25 000-es térképet, ami kézirat mellékleteként került 

közreadásra („Bódva–Sajóköz”). A terület szerepel BALOGH (1958) M=1:100 000 

méretarányú Bükk-hegység és környékéről készült térképén, ill. RADÓCZ (1966) 

M=1:100 000 -es méretarányú „A Borsodi-medence prognózis térképei” c. térképsorozatán. A 

fúrásos kutatásokkal egyidőben (1979) TÓTH végzett földtani újrafelvételezést, melynek 

eredményeként már M=1:10 000 méretarányban készült földtani térkép az előzetes jelentés 

mellékleteként (IV/2). 

A területre vonatkozó bányászati adatok egészen a 19. sz. végére vezethetők vissza. 

MATTYASOVSZKY (1882) tesz említést a „Sajógalgóci völgy bejáratának Ny-i oldalán” nyílt 

bányáról, melyhez térképmellékletet is csatol. 1920–23 között a Sajógalgóci kőbányától É-ra 

Péter János és fia üzemeltetett szénbányát, ahol a telepvastagság 0,6–0,7 m-volt, a kihajtott 

táró hossza 1922 végére elérte a 329 m-t (SCHRÉTER 1929). 1943-ban a „Péter-féle” tárótól É-

ra Kositzky Ferenc nyitott kb. 80 m hosszú tárót, de a vállalkozást a korlátozott telepvastag-

ság és a szállítási nehézségek ellehetetlenítették (DEÁK et al. 1982). A bányászkodással 

érintett telep a mai ismeretek szerint a IV. jelű telep lehetett. Az addig mélyült bizonytalan 

eredetű mélyfúrások műszaki kivitelezése a kor színvonalának megfelelően csigafúróval, kézi 

erővel történhetett. 

A terület modernebb kivitelezésben végzett fúrásos kutatása 1957. február 1-én indult 

(Putnok Pu–3,–4) az Ózdvidéki Szénbányák kivitelezésében, de a fúrások eredménytelensége 

miatt a kutatást nem folytatták. Még ebben az évben a Magyar Állami Földtani Intézet is 

mélyített 2 fúrást a területen. A Dubicsány Du–1 62,0 m-ben elszerencsétlenedett, ezért 300 

m-re K-re megkezdték a Dubicsány Du–2 fúrás mélyítését távlati barnakőszén-kutatás és 

szerkezetkutatás céljából. Utóbbi 550,3 m mélységben állt le, harántolva az V. telep padjait, 

ill. a mélyfekü képződménysorát. Ennek az időszaknak a fúrási technológiáját az autós Rotary 

berendezés (RM-45), háromélű és görgősvéső, ill. a mintavételt biztosító Alexejenkó magcső 

képviselte. 

Ezt követően a Dubicsány terület kutatása hosszú időre leállt, jóllehet a MÁFI szakemberei 

1962-ben intézeti felterjesztés (3. ötéves terv) formájában javaslatot tettek a Dubicsány terület 

északi irányban történő megkutatására, és a Sajógalgóc Sg–3 fúrás 1963–64-ben MÁFI 

megrendelésre mélyült. A MÁFI 1964. évi jelentésében RADÓCZ a Borsodi-medence helvét 

összletének barnakőszén-prognózisa kapcsán indokolja is a Dubicsány terület „nagyobb fokú 

megkutatását”, s ezt a lehetőséget jelzik is az 1966-ban megjelent prognózistérképek. 

Az elő és felderítő fázisú kutatási program javaslatát JUHÁSZ, RADÓCZ és ZENTAY állították 

össze 1971-ben, melyet a KFH jóváhagyott. Ez a program volt az OFKFV kiegészítéseivel a 

teljes kutatási munka legfontosabb alapdokumentációja. Ennek megfelelően csak az 1970-es 

évek elején (1971–73) indult meg a fúrásos kutatás, felderítő jelleggel (Sajókaza Sk–249, 

–251, –252, –253, –263, Dubicsány Du–3–8, Sajógalgóc Sg–4, –7). A Jákfalva Jf–46, –50, 

–52–54 jelű fúrások, ill. a Sajókaza Sk–264, –266, –269, 273–276, 280–282 fúrások (Fekete-

völgy) eredetileg nem a Dubicsány terület megismerését célozták, hanem az 1974-ben készült 
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Feketevölgy–Dubicsányi földtani jelentés és vagyonszámítás részét képezték, de a részletes 

kutatás eredményeképpen végül ezek a fúrások is a jelen vizsgálati terület készletszámításába 

épültek be. A fúrásos kutatásoknak ebben az időszakában már bevezetésre került a ZM-34, 

ZM-58 és ZM-59 duplafalú magcső, mely ugrásszerűen javította a magkihozatal arányát. 

A Dubicsány terület részletes kutatását 1977-ben határozták el (KFH 540/77). A terv első 

ütemében 23 fúrás került kivitelezésre 1979-ben (Dubicsány Du–9 –20, Sajógalgóc Sg–9, –

14, Sajókaza Sk–283, –287). Mivel az előzetes feltételezésekkel ellentétben a produktív 

terület túlterjedt a fúrásokkal így megkutatott területen, új kutatási program készült. Az így 

engedélyezett második ütemben készült további 43 fúrás (Dövény Dö–1–3, Dubicsány Du–

21–30, Jákfalva Jf–56, Putnok Pu–5–16, Sajógalgóc Sg–15–24, Sajókaza Sk–288–292). 

Ebben az időszakban a fúrástechnológiában további minőségjavulást eredményezett a ZM-58-

as és ZM-61-es duplafalú magcsöveken bevezetett gyémántkorona. A fúrások jobb öblítéssel, 

magfúrással, ill. szakaszos magfúrással kerültek kivitelezésre, a telepharántolások minden 

esetben magcsővel történtek. Az előzetes fázis I. és II. ütemének befejezése után az 1981-ig 

történt kutatásokról előzetes fázisú földtani zárójelentés készült 1982 decemberében. 

Ezt követően 1983-as, egyszer módosított KFH határozat (426/1983, 42-a/1983) alapján 

indult meg a terület részletes fázisú kutatása 1983 nyarán. Ennek során 1987-ig lemélyítésre 

került 174 db szénkutató fúrás, és 12 db segédkút, a 174 fúrásból 14-ben hidrogeológiai 

vizsgálatok is történtek. A fúrások közül teljes értékű (előírt magkihozatal, geofizika, MEO, 

oldalfal minta) 140 db, közel teljes értékű (csökkent magkihozatal, oldalfalmintavétel hiánya) 

46 db. A részletes kutatás ideje alatt megindult a lejtakna kiépítése (1.2.4.2. fejezet 14. ábra), 

melynek adatai (bányabeli legyezőfúrások, vágatbeli mérések) ugyancsak beépültek a készülő 

földtani modellbe (tektonikai térkép). 

Az anyagvizsgálatok a következőképpen alakultak: MEO 5318 db, kontroll MEO (Dövény 

Dö–4, Dubicsány Du–32, –38, –56, –60, –72, Putnok Pu–27, –30, –38, –70, Sajógalgóc Sg–

26, –47, –50, Sajókaza Sk–296, –302/a) 468 db, szénkőzettan (Dubicsány Du–61, 69) 59 db. 

Karbonáttartalom meghatározás történt 1003 db mintán, kőzetfizika terén sodrási határ 2370 

db, térfogatsűrűség 2370 db, hézagtényező 1090 db mintán. Mikrofauna vizsgálat történt 298 

db, nannoplankton 3 db, ásványkőzettani vizsgálat 42 db, színképelemzés 39 db, 

derivatográfiás 39 db, RTG 32 db mintán. Geomechanikai értékelés történt 6182 

kőzetszerkezeten. A szemcseösszetételi vizsgálatok száma 1061 szitasorral és 681 KÖHN 

módszerrel. A vízkémiai vizsgálatok száma 89, gáztartalom és korrózió vizsgálat történ 7–7 

db mintán. A kutatásról 1987 márciusában készült összefoglaló földtani zárójelentés (GAÁL et 

al. 1987). 

2.1.2. Kőszénminőségi adatok 

Az ásványi nyersanyag készletszámításához és a technológiai alkalmazhatósághoz 

szükséges a nyersanyag főbb mutatóinak megadása és értelmezése. Különösen fontos ez a 

szilárd, éghető, fosszilis nyersanyagok, mint például a kőszén estében. A kőszéntelepek 

minőségi vizsgálatát általában rétegenként, a kőzettani változások figyelembe vételével 

végzik. 

Az észak-magyarországi alacsony szénültségű kőszenek legfontosabb nyilvántartott és 

megkutatott adatai a nemzetközi szabványokkal megegyezően az energiatartalom, nedvesség, 

hamu és kéntartalom. A telep mélység szerinti minőségi változékonyságát elsősorban ezek 

mutatják, de az analitikai vizsgálatok között igen fontos még a térfogatsúly megadása, vagy a 

vitrinitreflexió és mikroszkópos kőzettani összetétel, vagy más néven macerál összetétel 

ismerete. Egyes hasznosítási technológiák alkalmazásánál e két utóbbi paraméter, jelentős 

lehet.  
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A dubicsányi területen a kora–középső-miocén korú Salgótarjáni Barnakőszén Formáció 

(HÁMOR 1985, 1996; CSÁSZÁR 1997, GYALOG 2005) fordul elő. Angolul a „Salgótarján 

Lignite Formation” megnevezés (CSÁSZÁR 1997) a formáció neve részben megtévesztő és 

pontatlan, mert a kifejlődés szilárd, éghető, fosszilis nyersanyaga a meta-lignit kategóriába 

esik, és mint ilyen, a kőszénféleségek közé sorolandó, amely a korábban szabványként is 

használt magyar nevezéktan szerint a fénytelen barnakőszén típussal jól körülhatárolt. 

A terület szénültsége a hasonló kifejlődésű Farkaslyuk, Lyukóbánya térségében mértekkel 

összevethető, ahol az átlagos random reflexió érték 0,32% (HÁMORNÉ VIDÓ 1996). 

A földtani teleptani értékelések alapján gazdaságilag a legfontosabb kőszéntelep a legalsó 

V-ös telep. A területen a telepvastagsága áltagosan 6,5 m. A telep átlagos hamutartalma 30%, 

nedvességtartalma, 27% és fűtőértéke 9500 KJ/kg. A telepre jellemző a viszonylag magas 

kéntartalom, mely átlagosan 2,5%. 

Jellemző, hogy a Kelet-Borsodi-medence V-ös telepéhez hasonlóan a Dubicsányban is a 

telep alsó 2,5 m-es szakasza magasabb hamutartalmú, helyenként már a szenes agyag, sőt a 

szervesfestődésű agyag, aleurolit típust is képviseli. A rosszabb minőségű alsó telepszakaszon 

általában három nagyobb hamutartalmú betelepülés figyelhető meg változó vastagsággal. Itt a 

hamutartalom átlagosan 38%, a nedvességtartalom 25%, a kéntartalom 2,5% és a fűtőérték 

8150 KJ/kg körüli. 

A telep fölső szakaszán a kedvezőbb minőséget már az alacsonyabb hamutartalom 14–25% 

közötti változása is jelzi, amely átlagosan 20%. A nedvességtartalom átlagosan 30%, a kén-

tartalom 3,5% és a fűtőérték egy 10–15 cm vastag meddőbetelepülést kivéve meghaladja a 

12 000 KJ/kg értéket. 

Egyes területeken a telep két részre szakad, szétseprűződik, melyet 10–15 m vastag 

finomtörmelékes üledék-közbetelepülés mutat. Ezen a területen a kb. 2,5 m, vastag fölső 

szakasz minősége a folyamatos kifejlődésű telep kondícióival megegyezik, vagy nagyon 

hasonló. Az alsó szakasz vastagságban változékonyabb 2,5–6,5 m közötti, és minőségben is 

magasabb hamu és alacsonyabb fűtőértékkel rendelkezik. Megfigyelhető, hogy minél 

nagyobb az alsó telep vastagsága, annál rosszabb az áltagos fűtőértéke, mely a 6 m-nél 

nagyobb vastagság estén az 5000 KJ/Kg-ot sem éri el közel 50% hamutartalom mellett. 

Összefoglalóan a Dubicsány területen az V. telep kőszenéről megállapítható, hogy 

alacsony szénültségű, gyenge minőségű kőszén, amely a meta-lignit kategóriába sorolható. 

2.1.3. A vagyonszámítás rövid bemutatása, eredmények 

A kutatási terület szénvagyonát az V. számú telep, ill. kétpados kifejlődésben annak felső 

és alsó teleppadja képezi. A számbavételi határt 1 m-es telepvastagság és 7500 kJ/kg fűtőérték 

jelentette. A lehatárolás vízszintes határai mesterségesek. A számbavételi határt a vetők 

helyzetének szem előtt tartása mellett a fúrások közötti inter-, ill. extrapolálások adták, 

földtani (>1 m, >7500 kJ/kg) és nem földtani (<1m, < 7500 kJ/kg) telepet határoló fúrások 

között a távolság felezője, produktív és meddő fúrások között a produktív fúrástól 100 m-re. 

A tömbök kialakításánál figyelembe vették a szerkezeti vonalakat, telepelválási vonalakat, 

védendő külszíni létesítményeket. Az értékek (fűtőérték, hamu, nedvesség, kén) elemzési 

soronként, vastagsággal és térfogatsúllyal súlyozott átlagokként kerültek kiszámításra. A 

pillérszerkesztés 51°-os rézsűszög figyelembevételével történt. 

Az ismeretességi kategóriák a következőképpen lettek meghatározva: B kategóriájú 

tömbök kerültek kialakításra konkrét mennyiségi és minőségi adatokkal rendelkező fúrások 

összekötésével, a telepszétválasztás ismeretében. A C1 kategóriájú tömbök egyik oldalukon B 

kategóriájú vagyonrészekkel érintkeznek, de nem elégítik ki a B kategória követelményeit. C2 

kategóriába azok a tömbök kerültek, melyek csak ennek követelményeit elégítik ki és egy 

vagy két oldalukkal magasabb ismeretességi kategóriájú tömbhöz csatlakoznak. Az 21. és 22. 
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táblázatokban a Dubicsány vizsgálati terület 2010. január 1-i állapotú mérleg szerinti 

vagyonát adtuk meg ismeretességi kategóriák szerinti bontásban. 

Az 28. ábra az V. telep, ill. annak alsó és felső teleppadjának elterjedés-térképe látható. A 

29. ábra, 30. ábra, 31. ábra, 32. ábra, 33. ábra a felső (ill. osztatlan) és alsó teleppadok 

elterjedés-térképek mutatják be az egyes készletszámítási tömböket azok legfontosabb MEO 

adataival (fűtőérték, hamutartalom, kéntartalom, nedvességtartalom, földtani vastagság), s a 

térképek alatt az adott térképen bemutatott vagyon kategóriák szerinti megoszlását tüntettük 

fel kt-ban. 

22. táblázat Dubicsány bányaterület nyilvántartás szerinti földtani  

vagyona (2010 január 1) 

Telep B C1 C2 Sum 

Vf 21 676 57 825  79 501 

Va 3 637 9 179 443 13 259 

Sum 25 313 67 004 443 92 760 

 

23. táblázat Dubicsány bányaterület nyilvántartás szerinti  

kitermelhető vagyona (2010 jan. 1) 

Telep B C1 C2 Sum 

Vf 11 427 31 475  42 902 

Va 2 907 6 855 273 10 035 

Sum 14 334 38 330 273 52 937 

 

 

28. ábra. V–Vf és Va telepek számbavételi határa és készletszámítási tömbjei 
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29. ábra. Fűtőérték (a térképek és grafikonok közül a bal oldali rendre a Vf, illetve V., ahol a telep nem hasad 

meg, a jobb oldali a Va telepre jellemzőeket mutatják be 29–33. ábrák) 

 

  

30. ábra. Hamutartalom 
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31. ábra. Kéntartalom 

 

  

32. ábra. Nedvességtartalom 
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33. ábra. Földtani vastagság 
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2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati 

tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák 

bemutatása 

2.2.1. Kutatási módszerek 

2.2.1.1. Felszíni geológiai és geofizikai kutatás 

A hasznosítható ásványi nyersanyagok (Dubicsány esetében barnakőszén) műszaki 

szempontból helyes és gazdaságos feltárásához, műveléséhez a lelőhely részletes 

megismerése szükséges. Meg kell ismerni az ásványvagyon lelőhelyének területi és mélységi 

kiterjedését, mennyiségét, minőségét, az előfordulás földtani viszonyait. Ezen információk 

megszerzésére a földtani kutatás során jutunk el, melynek alapvető módszerei a különböző 

felszíni geológiai és geofizikai mérések, vizsgálatok és mélyfúrásos kutatás. 

A szilárd ásványi nyersanyagok lelőhelyei sok esetben már a modern tudományos 

kutatások megkezdése előtt ismertté váltak. MATTYASOVSZKY már 1882-ben említést tesz egy 

Sajógalgóc melletti kutatótárnáról. SCHRÉTER (1929) a szénkibúvásokon, az 1920-as évek 

kezdetén, két táró működését is említi a dubicsányi területről. 

A kutatási szakasz legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrások lemélyítése, 

ezért a fúráspontok helyének kijelölését általában jelentős felszíni geológiai és geofizikai 

információgyűjtés, mérés és értelmezés előzi meg. A felszín alatti térrész megismerésének 

lehetőségét a már korábban meglevő adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai 

térképezés és különböző geofizikai módszerekkel történő mérések eredményeinek 

értelmezése biztosítja. 

A felszín alatti szerkezetekről a legpontosabb képet a szeizmikus kutatás adja. A 2D 

szeizmika a mérési vonal alatti térrészt mutatja meg szelvényszerűen, a 3D szeizmikus 

mérések eredményei alapján a felmért terület alatti térrész tetszőleges szeletekben jeleníthető 

meg. A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek elő, majd a 

földkéreg belső határfelületeiről visszaérkező jeleket (rugalmas hullámokat) geofonpontokon 

elhelyezett műszerekkel érzékelik, és a több ezer csatorna (korszerű 3D mérés esetén) jeleit 

rögzítik. A nyomáshullám előidézésére fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy 

gépjárműre szerelt vibrátor alkalmazásával keltenek rezgést. A mérés kivitelezéséhez eseten-

ként jelentős terepi felvonulás szükséges, a mérés során előidézett esetleges területkárosítás 

(taposás, rezgés, zaj) mértéke a területhasználat jellegétől függ, melyet engedélyeztetési 

eljárásban kell meghatározni.  

A szénbányászatban a szeizmikus módszer főként a tektonika kutatására szolgál, ennek 

érdekében nem csak a felszínről, hanem a vágatok közti vizsgálatokban is használják. 

Refrakciós méréseknél csak jelentős sebességugrással jellemzett határfelületeket lehet kutatni. 

Ezzel szemben a reflexiós szeizmika a szénbányászati kutatásoknál a szenes összlet a telepü-

lés módjától függetlenül alkalmazható (KUMMER et al. 1982). 

A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, magnetotellurikus 

felszíni, ill. légi geofizikai mérések eredményeire is támaszkodnak a kőszénkutatás során. 

Ezek a mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, mint a szeizmikus kutatás (TAKÁCS 

1982). 

Magyarországon először Dubicsányban alkalmazták az ún. telepkövető, fúrólyukban 

használt geofizikai módszert 2 teljes és 2 rövid szelvényen. A geofizikai mérés megmutatja 

azt, hogy két kutatólétesítmény között egy vagy több vető van-e, illetve a vető, illetve vetők 

helyét, két vető esetén a vetők sávját. 
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2.2.1.2. Mélyfúrásos kutatás 

Fúrási, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett felszíni geológiai térképezések, mintavételezések és geofizikai mérések 

eredményei alapján tervezik meg az alkalmazott fúrási hálózatot. Általában a rotary fúrási 

eljárások használatosak, amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrások. Az 

öblítőközeg általában öblítőiszap vagy haböblítés, de lehet légöblítés is. Fő feladata, hogy 

védje a lyukfalat az omlásveszély ellen. Ezzel a módszerrel akár több ezer méter fúrásmélység 

is elérhető. Az 34. ábra szemlélteti a fúróberendezés fő elemeit (ALLIQUANDER 1968). 

 

 
34. ábra. A fúrótorony és berendezései 

1. emelőmű; 2. erőgépcsoport; 3. forgatóasztal; 4. forgatórúd; 5. öblítőfej; 6. rotary-horog;7. 

szállítócsigasor; 8. koronacsigasor; 9. koronaerkély; 10. kapcsolóerkély; 11. rotary-tömlő; 

12. holtkötélszál; 13. öblítő nyomóvezeték; 14. fúrótorony; 15. kitörésgátló tolók;16. kifolyó 

cső; 17. rázószita; 18. szívótartály; 19. iszapszivattyú; 20. forgatórúd és fúrócső;21. 

súlyosbítók; 22. görgős fúró (ALLIQUANDER 1968) 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső 

anyagú fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján 

lévő fúrófej vágja, hasítja, aprítja fel a kőzetet a fúró fajtájától függően. A fúró az átfúrt 

rétegek keménységétől függően kopik, így a fúrási művelet során többször is sor kerül 

cseréjére a kopás és az átmérő függvényében. A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függőleges 

irányban működő csigarendszerrel ellátott, nagy teherbírású daru, amely azért olyan magas, 

hogy abban a fúró cseréjéhez szükséges kiépítéskor (a fúrórudazat kihúzásakor) a munka-

folyamat meggyorsítása céljából egyszerre több (2–3 db), egymásba csavart acél fúrórudat ki 

lehessen támasztani. 

A kőzetdarabok folyamatos eltávolítása a lyuktalpról öblítéssel történik. Az öblítő közeg 

leggyakrabban iszap, ritkán haböblítés. A fúrás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítményű 
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szivattyúkkal, különböző iszapjavító anyagok adagolásával engedik a lyukba az öblítőiszapot, 

amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegek-

ből a rétegtartalom beáramlását, és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiömlő 

fúróiszapot megszűrik, az abból kinyert furadékot mélység szerint osztályozzák, megőrzik, az 

iszapot pedig megfelelő kezelés után újra felhasználják. Figyelembe véve a technológiai és 

környezetvédelmi szempontokat, minden fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszapkezelési 

technológiát alkalmaznak (35. ábra). 

 

 

35. ábra. Iszapgödör-mentes fúrási technológia 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken laborató-

riumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján 

nyernek. A begyűjtött különböző információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, és 

a fúrást befejezik.  

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt elhelyezke-

dő rétegek egymástól történő elszigetelését. Ehhez összecsavart, acélból készült béléscsöveket 

cementeznek a fúrólyukba. A cementpalást szerepe egyrészt a rétegizoláció, a béléscső-

oszlopok rögzítése és védelme, a mechanikai szilárdság növelése, a kút és annak környezete 

fizikai integrációjának megőrzése, a kút élettartamának növelése. 

 

Mélyfúrási vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen, vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

lehetséges, mélyfúrási geofizikai vizsgálatok elvégzése. Ezek célja információszerzés az átfúrt 

rétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum minőségéről, illetve a 

kialakított kút műszaki állapotáról. Lehetőség van a fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba 

épített geofizikai eszközzel a fúrással egy időben mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a 

függőlegestől való eltérést és néhány formációparamétert (elektromos ellenállás, porozitás, 

akusztikus sebesség, természetes gamma-sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő többségét azonban kábelen leengedett szondákkal 

végzik, ehhez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez idő alatt a fúrás áll. A 

kút állapotára ad információt a lyukbőség és lyukferdeség mérés. A kőzetfizikai tulajdon-

ságok meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda áll rendelkezésre. Az 

egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a 

fúrás által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, a fúró-

iszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a kőzetsűrűségről. Lehetőség van a lyukfal képszerű 
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megjelenítésére, így vizsgálható a rétegzettség és a rétegek dőlése, repedezettsége, kavernáso-

dása. A fúrólyukban mért akusztikus és szeizmikus mérés alapján lehetséges a felszíni 

szeizmikus mérésekkel való korreláció. 

A dubicsányi területen a fúrásokban végzett lyukgeofizikai szelvényezés során minden 

fúrásban rutinszerűen alkalmazott mérések a következők voltak: SP 10, illetve 40 cm-es 

potenciálszelvény, 2, illetve 4 m-es gradiensszelvény, mikrolog, lyukbőség, természetes 

gamma, kompenzált gamma-gamma, neutron-neuton szelvényezés. Esetenként termo, 

talphőmérséklet, lyukferdeség, szelektív gamma-gamma, BKZ sorozat, pontonkénti 

áramlásmérés, folyamatos áramlásmérés, folyamatos iszapellenállás mérések, kísérleti 

jelleggel szelektív természetes gamma, akusztikus, laterolog, gömbszonda és mágneses 

szuszceptibilitás mérések történtek (GAÁLNÉ 1987). 

A tektonikai viszonyok tisztázása céljából került sor geoelektromos rétegkövetéses (GKR) 

mérésekre, amelyet Magyarországon az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és az Országos 

Földtani Kutató és Fúró Vállalat együttműködése keretében vezettek be. A GRK módszer a 

töltött test módszerén alapul, két szomszédos fúrás egyidejű szelvényezésével. 

A külszínről mélyített fúrásokat a szénbányászatban a bányabeli vágatokat körülvevő 

kőzetek vizsgálatára is adaptálták, így lett a neve bányakarotázs. A mélyfúrás geofizikai 

kutatás során nyert információk segítségével a telep az azt körülvevő kőzetektől jól 

elkülöníthető. A tiszta széntelep a térfogatsűrűsége, effektív rendszáma valamint a hővezető 

képessége alapján világosan elkülönül a környező meddő kőzetektől. A bányán belüli fúrások 

esetében a gamma-gamma mérések dominálnak. A széntelepek a környezetüknél jóval kisebb 

térfogatsűrűségük és jóval nagyobb neutronporozitásuk alapján különülnek el a környezetük-

től. Az összes többi fizikai paraméterben helyileg szignifikánsan különbözhetnek a környező 

kőzetektől. A tiszta szervesanyagú széntelepek általában véve inaktívak. A fedő aleurolitos, 

szenes agyagok aktivitása szokott a legnagyobb lenni. Viszont elagyagosodásuk esetén 

aktivitásuk az agyagszintig megnőhet. Kivételt képeznek azok a széntelepek, melyek urán és 

tórium tartalmú kőzetek geomorfológiai környezetében képződtek (pl. bauxit). Ezért megálla-

pítható, hogy a természetes gamma-szelvényezés alkalmatlan arra, hogy a széntelepeket 

egyértelműen elkülönítse. 

A kőzetek ellenállását alapvetően a pórusokat kitöltő fluidum, valamint a tortuozitás 

határozza meg. A kőzetvázat általában szigetelőnek tekinthetjük, ezért a porozitás nagysága és 

a belső fajlagos felület a legfőbb tényezői a vezetőképesség kialakításának. A kettős víz-

modell értelmében a felületi vezetőképesség dominál a kőzetekben. Szénültségi fokuk alapján 

a széntelepek a tőzegtől az antracitig változó kőzetcsoportot alkotnak és ez elektromos 

ellenállás értékükben is megnyilvánul. A szénültség kezdeti fokán a széntelep víztartalma 

magas, ezért kicsi az ellenállása. A szénültségi fok növekedésével az elektromos ellenállás nő. 

A telepek minőségi paramétereinek meghatározása az elektromos ellenállás szelvényezéssel 

azért nem pontos, mert a szénültségi fokon kívül még a szén esetében a kompaktáltsági fokkal 

kapcsolatos hézagtérfogat ellenállása is befolyásolja a telep mechanikai állapotát. Ezzel 

szemben a sűrűség (gamma-gamma szelvényezés) szorosabb kapcsolatban áll a szén minősé-

gével, annak hamutartalmat adó szennyeződéseivel. 

2.2.1.3. Bányageológiai, bányageofizikai kutatás 

A bányászat (feltárás és termelés) számára fontos a részletes kutatási fázisban ismertté vált 

adatok megbízhatóságának növelése. A koncentrált termelés nagyobb bányászati kockázatot 

jelent, a bányászat biztonságát, gazdaságosságát befolyásoló földtani paraméterek bányabeli, 

termelés közbeni pontosítása a bányaföldtani kutatás célja. Kőszéntelepek esetében a telepek 

elvégződésének pontosabb meghatározása, a telep műrevalósági határának tisztázása a kutató-

vágatok kihajtása után történhet meg. A kutatóvágatokban rendszeres földtani szelvényezés, 
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mintavételezés szükséges. A kőszéntelep határainak pontosítására a vágatokból való 

előrefúrások alapján végezhető, mivel a kutatóvágatok kihajtása csak addig a vonalig történik, 

ahol a kőszéntelep vastagsága és minősége a fejtési műrevalósági határnak megfelel. A 

fedőben és a feküben maradó kőszéntelep részeket is bányabeli kutatófúrásokkal határozzák 

meg. Az adatok pontosítására bányakarotázs-mérések használhatók. 

A szénbányászatban a bányaföldtani kutatás legfontosabb feladata a tektonizáltság pontos 

megismerése, amely a nagyobb vetők helyzetének a pontosítását és a kisebb, a részletes felszí-

ni kutatások alapján még nem ismert vetők meghatározását jelenti. Az előbbi a vágathajtás, az 

utóbbi a fejtés üzemvitelét, gazdaságosságát befolyásolja. A kisebb, a kőszéntelep fél vastag-

ságát meghaladó vetők vágatok közötti kimutatására geofizikai mérések, pl. geoelektromos 

átvilágítás használható. A vetők ismerete a víztelenítés tervezéséhez is szükséges. A víz-

földtani paramétereket a víztelenítés tervezéséhez pontosítani kell, figyelemmel kell lenni a 

víztelenítési idő betartására. Adatokat kell szerezni a vetők vízzáróságára, a vetőközök vízte-

lenítési idejére. Egyidejűleg szükséges a vízszintek folyamatos mérése az erre kiképzett 

kutatófúrásokban. A beépített, állandósított geofizikai szondák adatai a termelés közbeni 

információszerzést egészítik ki. A dubicsányi területen 11 kútba építettek be ilyen eszközöket. 

A dubicsányi kőszénterületen korszerű bányaművelés csak vetőkre merőleges főfeltárással 

(fő vágatpárral) és vetők közbeni (vetőközi) fejtés előkészítéssel és fejtéssel történhet. Ezért 

igen fontos feladat a vetők kimutatása, csapásvonaluk követhetősége és adatainak (elvetési 

magasság, dőlés) meghatározása. A bányaművelési térkép alaptérképe a tektonikai térkép. 

Szénbányászatban alkalmazható geofizikai kutatási eljárás a telephullám-szeizmika 

(BODOKY et al. 1982). Ezzel a módszerrel a széntelepek tektonikai zavarai körülbelül 

néhányszor tíz métertől párszáz méterig is kimutathatóak a fronthomloktól, vágatokból. A kő-

zetekre nehezedő nyomás és a bennük mért szeizmikus sebességek összefüggnek. A kőzetben 

a szeizmikus sebesség nő a mélységgel való nyomásnövekedéssel. A telepek geosztatikus 

terhelése és a telepek szén- és gázkitörés veszélyessége között hasonló a kapcsolat. Minél 

nagyobb kőzetmechanikai feszültség alatt van egy széntelep, vágathajtáskor létrejövő hirtelen 

nyomáscsökkenés miatt sok, addig kötött gáz szabadulhat fel belőle. Emiatt a bányaművelés 

szempontjából fontos ismerni a kőzetek és a széntelepek kőzetfeszültségi viszonyait. 

Egy másik módszer a geoelektromos szondázás (GYULAY, MOLNÁR 1982). A széntelepes 

összletekben a telepkísérő rétegek agyagos, nedves üledékek. Ezek elektromos fajlagos 

ellenállása jóval kisebb, mint a széntelepé. A széntelep a kísérő rétegekhez képest rosszul 

vezető, vékony, beágyazott lemez. A tektonikai zavarok, vetők, a rosszul vezető szénlemez-

ben a vetőzónákban szakadásokat jelentenek. Itt a jól vezető fedő- és fekükőzet egymáshoz 

közelebb kerül. A vetőzónában így a telep két oldalán bevezetett áram rövidre zár, ezért az 

áramsűrűség sokkal nagyobb, mint a zavartalan széntelepben. 

Vágat oldalából kiágazó fúrásokban az EDZ (a vágat körül fellazult zóna) vizsgálatára 

szoktak végezni még: 

— akusztikus mérést, 

— ferdeség mérést, 

— mágneses szuszceptibilitást, 

— neutron-neutron szelvényezést is. 
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2.2.2. Termelési módszerek, bányászati technológiák 

2.2.2.1. A termelési módszereket meghatározó bányaföldtani viszonyok 

Az V. barnakőszéntelep az egész medencében változékony kifejlődésű, ez itt, a medence-

peremi részen fokozottabban érvényes. Jellemző, hogy a terület egy részén kétpados kifej-

lődésű a telep. A vastagság 0 és 8 méter között változik, a terület középső részén nagyobb 

vastagságú, a peremi részekre jellemző az elvékonyodás. A telep felső része, általában ez 3 

méter, jobb minőségű, amely a fűtőértékben, a telep kedvezőbb szilárdsági paramétereiben 

nyilvánul meg. 

A felső részek fűtőértéke 10 000–16 000 kJ/kg, egyirányú nyomószilárdsága 10,0–21,0 

MPa között változik. Az alsó részek fűtőértéke 2000–11 000 kJ/kg, egyirányú nyomószilárd-

sága 3,0–11,0 MPa közötti. 

A korabeli tervek szerint (GAÁLNÉ 1987) 4,5 méter vastagságban, egy szeletben kívánták a 

teleprészt lefejteni, tehát az alsó és a felső teleprészt is figyelembe kellett venni a tervezésnél. 

A kétpados kifejlődésnél a felső és az alsó padot 10–12 méter vastag homokkőpad 

választja el. 

A közvetlen fedőkőzet egységesnek tekinthető, 5–15 méter vastagságú aleurolit, mely 2,0–

8,0 MPa egyirányú nyomószilárdságú. A magas fedő omlásával 3000–3500 m
2
 területű 

lefejtés után lehet számolni, a fedőkőzetek paraméterei alapján. A fekükőzetek kőzettani 

szempontból változatosabbak a fedőnél, agyagos, aleurolitos, homokos kőzetek és ezek 

változatai fordulnak elő. A homokok szilárdsága a legkisebb, de a nedvességre érzékeny 

agyagok a legkedvezőtlenebbek, amennyiben terhelés éri őket. 

A hatékonyság és a gazdaságosság megfontolásai alapján célszerű a bánya komplex 

gépesítése. A kőzetek változékonysága miatt a megfelelő forgácsolási mód kiválasztása 

kompromisszumokra kényszeríthet. A frontfejtések üzembiztonsága érdekében a fejtések 

kísérő vágatait úgy célszerű kihajtani, hogy azok főtéjében közel 1 méter vastag „szénbőrke” 

maradjon. 

A vágathajtás gépesítése szempontjából fontos, hogy a kőzetek minősége egy vágat-

hosszon belül is igen változó, ezért az alkalmazott géptípussal 20–30 Mpa nyomószilárdságú 

kőzetet is biztonsággal kell jöveszteni, illetve alkalmas kell, hogy legyen 0,2 MPa talpnyo-

mású kőzeten is a technológia megkövetelte mozgatásra. A szállítóberendezések megválasztá-

sánál figyelembe kell venni a tapadó agyagot és a homok koptató hatását. 

A fejtésgépesítés szempontjából lényeges, hogy a jöveszthetőséget a kőszén kőzetfizikai 

jellemzői, míg a fejtés gépi berendezéseinek biztonságos működtethetőségét a kísérő kőzetek 

paraméterei határozzák meg. A kőzetjövesztésre a marótárcsás jövesztőgép alkalmas, amely a 

késelosztás változtatásával rugalmasan alkalmazkodhat a körülményekhez. A biztosító 

berendezések kiválasztásakor figyelembe kell venni a fedőkőzetek hatását, a fejtési homlok 

várható viselkedését és a fekü hatását. 

A várható bányabeli viszonyok szempontjából lényeges információkat adott a kutató 

lejtősakna kihajtása, melynek során harántolták azokat a kőzetrétegeket, amelyek a dubicsányi 

területen előfordulnak. A művelet során bányászati jellegű problémák csak a lazább, vízdús 

homokrétegekben fordultak elő, más szakaszokon a kőzetek állékonyak és jól jöveszthetőek 

voltak. A vízdús homokrétegeken való áthaladást nagyarányú vízszintsüllyesztés tette lehető-

vé. A IV. telep fölötti homokban 5–6 bar, az V. telep fölötti homokban 9–10 bar többletnyo-

mást kellett megszüntetni. Ezt 4 db külszíni és számos bányabeli kúttal érték el. A különböző 

rétegek megcsapolása során elért legnagyobb vízhozam 2,3 m
3
/perc volt, ami stacionárius 

állapotban 1,5 m
3
/percre csökkent. 
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A bányaművelést nehezítő tényezők között a legfontosabbak: a tektonikai és a mikro-

tektonikai jellemzők, a víztartalmú rétegek jelenléte, a nyomásviszonyok és a kedvezőtlen 

kőzetszilárdsági viszonyok. 

A tektonika a mező K-i részén kedvezőtlenebb, gyakoribbak a nagy elvetésű vetők. A kis 

vetők a fejtésekben okozhatnak problémát. 

A telep környezetében előforduló jó vízvezető kőzetek által előidézhető veszélyt feszült-

ségmentesítéssel, és részben víztelenítéssel lehet csökkenteni vagy megszüntetni. A vetők 

csapásirányára merőlegesen kihajtandó vágatokban vízvédelmi előfúrásokat kell végezni. 

 

 

36. ábra. A megépített lejtaknapár, a tervezett főfeltáró és fő szállító vágatok, fejtési típusok az  

V. telepre (bal oldali kép) és az V. alsó telepre (jobb oldali kép) a tervezett Dubicsányi  

bánya területén (GAÁLNÉ 1987 alapján) 

 

37. ábra. A telepek tervezett lefejtési ütemterve az V. és V. felső telepre (bal oldalon)  

és az V. alsó telepre (jobb oldalon) (GAÁLNÉ 1987 alapján) 
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2.2.2.2. Tervezett bányászati technológia 

Egy tervezett bánya gépészeti és villamos berendezéseinek megválasztását a természeti 

adottságokat figyelembe véve a tervezett kitermelhető ásványvagyon és a bánya élettartama 

határozza meg. A bánya aktív, termelő élettartamát a részletes fázisú zárójelentés (GAÁLNÉ 

1987) 28 évre becsülte. A mértékadó szénvagyont 62 Mt-ban határozták meg, a tervezett 

kapacitás 2250 kt/év volt. A gépek és berendezések méretezése a tervezett éves lefejtendő 

mennyiség biztonságos és gazdaságos leműveléséhez kell, hogy igazodjon. 

A bányagépeket és a villamos berendezéseket a megbízhatóság, a teljesítmény és a költsé-

gek alapján három csoportba sorolhatjuk (JUHÁSZ 1995). 

— A bányászat alapfeltételeit biztosító, nagy megbízhatóságú berendezések a villamosener-

gia-ellátórendszer, a fő szellőztető gépek, a fő vízmentesítő berendezések és a személyszál-

lító berendezések. Olyan gépeket kell kiválasztani és olyan párhuzamosított rendszereket 

kell alkalmazni, amelyek a bánya működését lehetetlenné tevő időtartamú működéskép-

telenséget kizárják. 

— A termelő-kiszállító optimalizált megbízhatóságú berendezések a fronti gépesített biztosító 

berendezések, a fronti jövesztő-rakodógépek, a fronthomloki és alapvágati láncosvon-

szolók, a mezőbeli, gerincvágati, aknai termelvénykiszállító berendezések (gumiszalagok). 

E gépek megválasztása az egész rendszer szempontjából akkor lesz optimális, ha az előző-

leg felsorolt elemek által alkotott, általában soros rendszer tagjai között a teljesítőképesség 

szempontjából összhang van, és ha a sor célszerű helyein tárolókkal biztosítják a termelés-

nél kieső idők minimumra csökkentését. 

— A termelő–kiszállító rendszer a dubicsányi bányában csak akkor tud megfelelni a termel-

vénykiszállítási következménynek, ha felépítése homogén, működési elvét tekintve folya-

matosan termelő és szállítóberendezésekből áll, tehát pajzsos biztosítású, marótárcsás 

jövesztőgéppel ellátott frontfejtésekről láncosvonszolók és gerinchevederes szállító-

szalagok továbbítják a termelvényt. Ez a mélyművelésű technika és technológia a korszerű, 

amit még a rendelkezésre álló borsodi szakemberállomány gyakorlatból is jól ismer és 

alkalmazni tud. 

A termeléselőkészítés, az anyag- és eszközszállító rendszer és a mellékfolyamatok gépi 

berendezései: 

— a vágathajtás gépi berendezései, 

— az elővíztelenítés, kutatás gépei, 

— az anyag és eszköz be-, kiszállító berendezések, 

— a bányabeli gépszerelő, működtető eszközök, 

— a kisgépesítés eszközei, 

— a mezőbeli szellőztetés, klimatizálás gépei, 

— a mezőbeli és munkahelyi víztelenítés gépei, 

— a bányabeli csőhálózatok, 

— a külszíni segédfolyamatok gépei, 

— a termelvénydúsítás, osztályozás értékesítés eszközei létesítményei, 

— a bányabeli és külszíni információközlő, gyűjtő feldolgozó irányító (biztonsági) rendsze-

rek. 

A berendezések megválasztása és üzemeltetése akkor lesz az egész termelő rendszer 

szempontjából optimális, ha a kisegítő berendezések költségeit (létesítési és hasznosítási) úgy 

minimalizálják hogy a termelő főfolyamatra történő visszahatásuk termeléskiesést ne okozzon 

(JUHÁSZ 1987, 1995, REMÉNYI 1986). 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek — szállítás, tárolás, 

hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás — általános leírása (MBFH) 

A koncesszióra kijelölt terület Borsod–Abaúj–Zemplén megyében, az Ózdi kistérségben 

található, Miskolctól 30 km, Ózdtól 25 km távolságra van közúton. A terület Putnoktól ÉK-re, 

Dubicsánytól É-ra, Dövénytől D-re helyezkedik el, a D-i határa mellett halad a 26. számú — 

szilárd burkolatú — közút, ahonnan a terület gyenge minőségű burkolt úton közelíthető meg.  

A Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonal a közelben, a 26. számú úttól délre halad. 

A kutatás elvégezéséhez a terület feltárása szükséges, mely kapcsán elsősorban erdő 

művelési ágú terület ideiglenes igénybevétele szükséges. 

A termelvény kiszállításának módja később kerül meghatározásra. Közúti szállítás esetén a 

közút megerősítése, vasúti szállítás esetén a vasúti kapcsolat kiépítése szükséges. 

A kutató létesítmények kivitelezése során az energiaellátás legegyszerűbben tartálykocsik-

kal a helyszínre szállított gázolaj felhasználásával történhet. Közvetlenül gázolajüzemű meg-

hajtás vagy diesel–elektromos rendszerű meghajtás kerülhet kialakításra. 

A vízellátást tartálykocsikkal a helyszínre szállított vízzel oldható meg. 

Az üzemszerű termeléshez a termelési technológiától és a termelés volumenétől függően 

szállítási, energia-, illetve vízellátási rendszert kell kiépíteni. 

Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékot a vonatkozó előírások 

szerint elkülönítve kell tárolni, illetve gondoskodni kell azok jogszerű kezeléséről, ártalmat-

lanításáról. 
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2.4. Az ásványi nyersanyag kitermeléséhez rendelkezésre álló 

infrastruktúra bemutatása 

A dubicsányi vizsgálati terület Borsod–Abaúj–Zemplén megye nyugati részén található, 

legnagyobb részt a Putnoki dombság területére esik. 

 

Történeti áttekintés 

Több mint két évszázaddal ezelőtt, az 1780-as években indult a szénkitermelés az akkori 

Borsod, Gömör, Kishont és Heves vármegyékre kiterjedő Borsodi-szénmedencében, melynek 

része a dubicsányi vizsgálati terület. Fél évszázaddal az első borsodi szénbánya megnyitását 

követően a Sajó völgyében, a Bán-patak völgyében Borsodnádasdig mindenütt egyre bőveb-

ben megtalált szén felhasználásával már jelentős vaskohászat alakult ki. Így a borsodi 

szénbányászat, és az annak bázisán lassan kiépülő borsodi vaskohászat az akkori acélipar 

egyik alapjává válhatott. 

A nehézipar fejlesztésével párhuzamosan alapvető fontosságúvá vált a kialakuló bányászati 

és kohászati ipari központok jó megközelíthetősége. A 19. század végén jó minőségű vasút- 

és közúthálózatot építettek ki — Miskolcról kiindulva — a Sajó völgyében, Kazinbarcika, 

Ózd, Rimaszombat és Rozsnyó teherforgalomba való bekapcsolása céljából. 

2.4.1. Közút- és vasúthálózat 

A dubicsányi vizsgálati terület közlekedési hálózatának térképét a 38. ábra mutatja be. 

 

 

38. ábra. A dubicsányi vizsgálati terület közút- és vasúthálózata. (2009) 



I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

77 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A Borsodi-szénmedence sajátos elhelyezkedésű és formájú terület. Alakja hozzávetőleg 

egy fordított „U” formájú körcikkely, melynek keleti sarka Nyékládházánál kezdődik, majd 

Miskolcon áthaladva ÉNy-i irányba fordul. A Sajószentpéter–Kazincbarcika–Putnok térséget 

lefedve Putnoknál DNy-i irányba fordul, és Borsodnádasdot magában foglalva, a déli 

irányban a Bükkszék–Bátor vonalig tart. 

A dubicsányi vizsgálati terület ennek a „fordított U-alakú” körcikkelynek az északi 

zónájában található, Putnok és Kazincbarcika között. 

A terület fő közlekedési útjai szintén ezt a „fordított U-alakú” irányt követik. Ez az irány 

morfológiailag a Sajó völgyének irányát jelenti, itt volt lehetőség a vasúti pálya és a közút 

kiépítésére. 

 

A területen áthaladó, ill. annak térségében futó fő közlekedési útvonalak: 

A dubicsányi vizsgálati területen semmilyen szilárd burkolatú közút nem vezet át. 

A térség megközelítése az ország középső, ill. keleti területei felől az M3-as autópályáról 

történhet. Az M3 autópálya Budapest (M0)–Hatvan–Füzesabony–Polgár–Görbeháza–

Nyíregyháza–Debrecen a vizsgálati területtől délre, DDNy–ÉÉK-i irányban, mintegy 35–50 

km távolságra fut. Az V. sz. helsinki folyosó (Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–

Ungvár–Lvov–Kijev) eleme. 

Az M3-as autópályára csatlakozik az M30 gyorsforgalmi út, mely a TEN-T hálózat része. 

É–D-i irányban fut. Miskolc déli pereméről indul, és déli irányba haladva éri el az M3-as 

autópályát. 

A 3-as számú főút (Budapest—Hatvan—Gyöngyös—Füzesabony—Mezőkövesd–

Miskolc–Szikszó–Encs (M30)–Tornyosnémeti–(Szlovákia) Borsodi-medencével határos 

szakasza a medencétől délre, az M3-as, ill. az M30-as gyorsforgalmi úttal párhuzamosan, 

azoktól 4–5 km-re északra fut. Mályi térségében eléri a Borsodi-szénmedence DK-i peremét, 

és mellette fut Miskolc felé. Miskolcnál keleti irányba fordul, és halad tovább ÉK felé. 

Szerepe az autópályaszakaszok megépülésével fokozatosan csökkent. Jelentős forgalmat 

lényegében csak a városok és nagyobb települések átkelési szakaszain, és azok vonzáskör-

zetében bonyolít le. 

A 25-ös számú főút Kerecsend (3. sz. főút)–Eger–Bánréve (26. sz. főút). A 25. sz. főút az 

M3 gyorsforgalmi út és az országhatár közötti É–D-i irányú főúti kapcsolat, mely jellemzően 

dombvidéki területen halad. Ennek a szakasznak a legkritikusabb pontja a Szentdomonkos és 

Borsodnádasd közötti szerpentin Heves megyébe eső szakasza, azonban erősen tagolt a 

vonalvezetése a borsodnádasdi átkelési szakasznak is. 

A főút Szarvaskő után lép be a Borsodi-szénmedence DNy-i zónájába. Zegzugos nyom-

vonallal fordul Borsodnádasd felé, majd kilépve a medence területéről, attól 3–5 km-re, ÉK-re 

fut Ózd–Bánréve felé. A Borsodi-szénmedence nyugati kistelepüléseinek a fő közlekedési 

útvonala. 

A 26-os számú főút Miskolc (M30)–Sajószentpéter–Kazincbarcika térsége–Bánréve–

Szlovákia) között biztosít főúti kapcsolatot. A vizsgálati területtől délre, néhány száz méterre 

fut. A főút legjelentősebb átkelési szakaszai Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Mis-

kolc, ezeken a szakaszokon a forgalom is jelentős mértékben megnőtt. Különösen erős a for-

galmi terhelés a megyeszékhelyhez közeledve. A főút a Miskolc–Sajóbábony közötti 

szakaszon 2×2 sávos kialakítású. 

A 3-as főút csatlakozásától kiindulva, É–ÉNy-i irányban ez az út a Sajó-völgy fő közleke-

dési tengelye és közvetlen kapcsolatot teremt a dubicsányi vizsgálati terület és az M30-as 

gyorsforgalmi út között. 
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A 27-es számú főút Sajószentpéter (26. sz. főút)–Edelény–Hidvégardó–(Szlovákia) 

Sajószentpétertől É-i irányba indulva Tornanádaska határátkelőhelyen keresztül Szlovákia 

irányába biztosít kapcsolatot. A vizsgálati területtől keletre fut. A legjelentősebb átkelési 

szakaszai Edelény és Szendrő. 

 

Helyi jelentőségű mellékutak 

A helyi jelentőségű mellékutak olyan úthálózati elemek, amely jelentőségüket és para-

métereiket tekintve nem érik el a főutak közúthálózati hierarchiában betöltött szerepét, a 

helyi–szomszédos települések közötti forgalom zajlik rajtuk. A dubicsányi vizsgálati terület 

közvetlen térségében négy ilyen mellékút található, melyek 2–4 km-re futnak a vizsgálati 

terület határaitól. Ezek az utak a következők: 

A 2602-es út (Putnok–Kelemér) a terület nyugati határától 2–2,5 km-re halad, É–D-i 

irányban. 

A 2601-es út (Kelemér–Zádorfalva) a terület északi sarkától ÉNy-ra 3,5 km-re fut DNy–

ÉK-i irányba. 

A 2605-ös út Zádorfalvától Szuhakálló felé tart, a vizsgálati terület ÉK-i határával 

párhuzamosan, attól mintegy 2–3 km-re. 

A 2603-as út Felsőnyárád–Sajókaza közötti szakasza a vizsgálati terület keleti határától 

2,5–4 km-re, keletre fut, hozzávetőleg É–D-i irányban. 

Az egyetlen mellékút, mely a dubicsányi vizsgálati terület határáig ér, a 26103-as bekötőút, 

mely Sajógalgócot köti össze a 26-os főúttal. 

A vizsgálati területen az Északerdő Zrt. erdőgazdálkodó nyilvántartásában szerepel a 

Putnok–Sajógalgóc 03P 254798 és a Galgócpatak–Zsuponyóvölgy 03T 257805 azonosítóval 

rendelkező, stabilizált erdészeti magánút. Ezek az erdőgazdálkodási tevékenységek ellátásá-

hoz nélkülözhetetlenek. Szükség esetén más úttal kiváltandók. (Az utakra vonatkozó térképi 

információk az Északerdő Zrt.-n keresztül érhetők el.) 

2.4.1.2. Vasúti közlekedés 

A megye vasúthálózata a 19. század vége óta lényegében változatlan. A vasúti közlekedés 

— főleg az áru- és teherszállítás szempontjából — napjainkban is nagy jelentőséggel bír. 

Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal-hálózatát. 

Borsod–Abaúj–Zemplén és Heves megye vasúthálózatának gerincét a transzeurópai vasúti 

szállítást lebonyolító országos törzshálózati vasútvonalak adják, melyet további, egyéb 

országos törzshálózati és mellékvonalak egészítenek ki. A közúthálózathoz hasonlóan a vasúti 

hálózaton is megfigyelhető a főváros, illetve megyei szinten a Miskolc-centrikusság. Ez a 

hálózati kialakítás azonban lehetővé teszi az egyes települések gyors és részben közvetlen 

elérését Budapesttől, és a megyeszékhelytől.  

A dubicsányi vizsgálati terület térségének vasúthálózati térképét a 39. ábra tartalmazza. 
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39. ábra. A dubicsányi vizsgálati terület térségének (Borsod–Abaúj–Zemplén  

megye) vasúti közlekedési hálózatának térképe (Alappont Mérnöki és  

Térképszolgáltató Kft. nyomán, 2006) 

A dubicsányi vizsgálati területen és térségében az alábbi, az országos törzshálózati, 

regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. 

számú melléklete alapján besorolt országos törzshálózati, a 2. melléklete alapján besorolt 

regionális, és a 3. melléklete alapján besorolt Egyéb vasúti pályákat érinti: 

Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák: 

Az ábrán nem tüntethető fel, de a vizsgálati területtől mintegy 35 km-re délkeletre, 

Miskolcnál fut a: 

— 80. (1) Budapest (Keleti pu.)–Hatvan–Miskolc–Mezőzombor vasútvonal és a 

— 90 Felsőzsolca–Hidasnémeti–országhatár vasútvonal. 

A 80. (1) Budapest (Keleti pu. )–Hatvan–Miskolc–Mezőzombor vonal villamosított, 

kétvágányú nemzetközi jelentőségű országos törzshálózati vasútvonal, melynek Mezőkövesd–

Mezőzombor közötti szakasza esik Borsod–Abaúj–Zemplén megye területére. A vonal az V. 

sz. Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Ungvár–Lvov–Kijev páneurópai közlekedési 

tengely (ún. helsinki folyosó) részét képezi. 

A Borsodi-szénmedence, ezen belül a dubicsányi vizsgálati terület ezen a vonalon 

közelíthető meg legegyszerűbben. 

A 90. Felsőzsolca–Hidasnémeti–országhatár vonal nemzetközi jelentőségű, országos 

törzshálózati vasútvonal. Villamosított, egyvágányú. A transzeurópai vasúti áruszállítási 

hálózat részeként É–D-i irányú kapcsolatot biztosít az V. sz. helsinki folyosó részére. 

A Borsod–Abaúj–Zemplén megyén belül elsősorban a személyszállítási volumene jelentős 

(Forró–Encs állomás megyei szinten legforgalmasabb állomások közé tartozik), míg a határ 

mindkét oldalán elhelyezkedő régiók mind személy-, mind áruforgalmában fontos szerepet 

tölt be.  
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A Borsodi-szénmedencét nem érinti, annak keleti határától keletre, Felsőzsolcáról indul 

ÉÉK-i irányba.  

Nem transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 92 (1) Miskolc (Tiszai)–Bánréve–országhatár 

— 92 (2) Bánréve–Ózd 

— 94 (Miskolc) Sajóecseg–Tornanádaska–Hidvégardó–országhatár 

A 92 (1) Miskolc (Tiszai)–Bánréve–országhatár vonal a Miskolc–Sajószentpéter közötti 

szakaszon kétvágányú, villamosított, Sajószentpéter és Kazincbarcika között egyvágányú, 

villamosított, míg a Kazincbarcika–Bánréve–(Szlovákia) szakaszon egyvágányú, dízel üzemű. 

Mind személyforgalom, mind árufuvarozás szempontjából a megye egyik fontos gerincét 

alkotja, felfűzve a Sajó menti ipari térség településeit. 

Nemzetközi szerepe a bánrévei határállomás miatt jelentős. Ez a vasútvonal a dubicsányi 

vizsgálati terület déli határától néhányszáz méterre, délre, a területen kívül fut, itt kelet–

nyugati irányban. A nyersanyag- és egyéb áruk szállítása a vizsgálati területre ezen a vonalon 

oldható meg. 

A 92 (2) Bánréve–Ózd vasútvonal az országos törzshálózat eleme, egyvágányú, dízel 

üzemű vonal. A vizsgálati területtől nyugatra, ÉK–DNy-i irányban halad. 

A 94 (Miskolc) Sajóecseg–Tornanádaska–Hidvégardó–országhatár vonal egyvágányú, 

dízel üzemű országos törzshálózati vonal. A határ menti kistérségekben jelentős szerepet tölt 

be. A vizsgálati területtől mintegy 12–14 km-re nyugatra fut, É–D-i irányban. 

Egyéb vasúti pályák: 

— 87 (2) Eger–Putnok 

— 95 Rudabánya–Kazincbarcika 

Az 87 (2) Eger–Putnok egyvágányú mellékvonalnak a Nekézseny–Putnok szakasza esik a 

megyébe. A vasút Eger–Felnémet állomások között villamosított, onnan dízel üzemű. Északi 

végállomása Putnok, a vizsgálati terület délnyugati sarkától mintegy három kilométerre. 

A 95 Rudabánya–Kazincbarcika egyvágányú, dízel üzemű mellékvonal. A vizsgálati 

terület keleti határától 6–7 km-re keletre halad, É–D-i irányban. 

A vonalon az előző menetrendi év végétől a személyforgalom szünetel. 

2.4.1.3. A közlekedésre és szállításra vonatkozó fontosabb jogi szabályzások 

– Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja alapján vasu-

tak elhelyezése céljára — más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabály-

zat és szabályozási terv hiányában — kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú 

vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

– Az OTÉK 36. § (8) pontja szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától 

számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesít-

mény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 

helyezhető el. 

– Az OTÉK 38, § (8) pontjában hivatkozott külön jogszabály az országos közforgalmú és 

saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi létesítményei vonatkozásá-

ban a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 

27.) GKM rendelet 4. számú melléklete (Országos Vasúti Szabályzat I. kötete, a továbbiak-

ban: OVSZ I.). 

– A vasút keresztezése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak alapján 

lehetséges. 

– Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor vagy 

védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben meg 
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kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzájárulás 

kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

A kutatással, kitermeléssel érintett — az előző alfejezetben felsorolt — vasútvonalak 

kezelője a MÁV Zrt. 

2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A magyarországi villamosenergia rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyek-

nek különböző funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátó-

rendszer fő gerincét képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 

kV-os és a második szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcso-

lódó erőművek rendszere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat 

látják el. A 120 kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar 

Villamos Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek azonban a 

regionális szolgáltató, az ÉMÁSZ kezelésébe tartoznak. 

A fent felsoroltakból a 400 kV-os és 120 kV-os vezetékek találhatók meg a vizsgálati 

terület térségében.  

(A dubicsányi vizsgálati területnek és térségének villamosenergia- és szénhidrogén-ellátási 

térképét a 40. ábra tartalmazza.) 

 

 

40. ábra. A Borsodi–szénmedence villamosenergia-ellátásának térképe (Borsod–Abaúj–Zemplén megye 

Területrendezési terv felülvizsgálata. Melléklet. Az energiaellátás útvonalai) 

Teampannon Kft. (2007). nyomán 
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A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

A dubicsányi vizsgálati területet villamosenergia-átviteli hálózat nem keresztezi. 

A térség fő elosztó központja Sajószöged. Az innen kiinduló elektromos vezetékrendszer 

látja el elektromos energiával az egész Borsodi-medencét. 

A 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei 

— Sajószöged–Felsőzsolca–Sajóivánka 

A vezeték Sajószögedről indul, és a Borsodi-szénmedence keleti szélétől 5 km-re, azzal 

párhuzamosan fut ÉÉNy-i irányba. Sajószentpétertől nyugatra mintegy 1,5 km-re halad el, és 

a vizsgálati területtől keletre, mintegy 6,5 km-re végződik, Sajóivánka térségében. 

A térség 120 kV-os elosztó hálózatának távvezeték elemei: 

— Tiszaújváros (erőmű)–Felsőzsolca–Kazincbarcika (Sajóivánka)–Putnok–Ózd 

— (Mezőkövesd)–Eger–Borsodnádasd–Ózd 

— Lőrinci (erőmű)–(Borsodnádasd)–Ózd 

— (Sajóivánka)–Diósgyőr 

A 120 kV-os elosztó hálózat Miskolc, ill. Eger felől érkező vezetékei gyakorlatilag a 

Borsodi-szénmedence egész területét behálózzák. 

A Tiszaújváros (erőmű)–Felsőzsolca–Kazincbarcika (Sajóivánka)–Putnok–Ózd vezeték 

Kazincbarcikát délről megkerülve halad Ózd felé, a vizsgálati terület déli részét néhány száz 

méterre megközelítve. 

A Lőrinci (erőmű)–(Borsodnádasd)–Ózd vezeték délnyugat felől érkezik, Ózdot észak felé 

kerüli meg, és becsatlakozik a Putnok felől érkező vezetékbe. 

A (Mezőkövesd)–Eger–Borsodnádasd–Ózd vezeték szintén délnyugat felől halad észak-

keleti irányba. Dél felől kerüli meg Ózdot, és keleti irányba halad, Kazincbarcika felé. 

A (Sajóivánka)–Diósgyőr vezeték Kazincbarcika mellett fut délkeleti irányba, Miskolc 

nyugati zónája irányába. 

Főbb alközpontok, transzformátortelepek a térségben: 

— Felsőzsolca (400/220/132/20 kV-os) 

— Sajóivánka (400/120/35/20 kV-os) 

— Sajószöged (400/220/132 kV-os) 

— Borsodnádasd (120/35/20) 

2.4.2.2. Földgázszállító-rendszer 

A Borsodi-szénmedencében és térségében manapság is jelentős ipari létesítmények 

találhatók, melyeknek földgázzal és egyéb szénhidrogénekkel való megfelelő ellátását meg 

kell oldani. Az ezeket ellátó vezetékek az országos alapellátó rendszerhez csatlakoznak. 

(A dubicsányi vizsgálati területnek és térségének szénhidrogén szállítóvezeték térképét a 

40. ábra tartalmazza.) 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek 

A szállítóvezetékek elosztó központja Tiszaújváros. Innen indul a Tiszaújváros–Miskolc–

Kazincbarcika vezeték is, mely a Borsodi-szénmedence ipari üzemeinek szénhidrogén-ellátó 

gerince. A vezeték Kazincbarcikánál végződik, a dubicsányi vizsgálati területtől mintegy 8 

km-re. 

Térségi szénhidrogén-hálózat 

A dubicsányi vizsgálati területet szénhidrogén-hálózat nem keresztezi. 

A Kazincbarcika–Vadna–Ózd–Borsodnádasd–(Pétervására) vezeték a vizsgálati terület 

déli permétől néhányszáz méterre fut, kelet–nyugati irányban. 

A Vadna–Jákfalva–Rudabánya vezeték a vizsgálati terület keleti határa mentén halad 

hozzávetőleg É–D-i irányban. 
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2.5. A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-gazdálkodási 

vagy energiaellátási cél 

2.5.1. A szén jelenlegi szerepe a világ energiatermelésében 

A kőszén jelenleg a világ primer energiatermelésének 26,5%-át adja, ezen belül a villamos-

energia termelésbeli részesedése 41,5%. Az EU 27-ek primer energiatermeléséből a kőszén 

részesedése 22%. A szénkészletek politikailag stabil térségekben találhatók, így a szén ára a 

hosszú távú ingadozásoknak kevésbé van kitéve, mint a szénhidrogének ára. A világ kőszén-

termelése az elmúlt 20 évben 60%-kal nőtt, mely tendencia várhatóan a következő 20 évben is 

fennmarad, főként a fejlődő országok fokozódó kitermelésének köszönhetően. A világ jelen-

legi éves (fekete)kőszén termelésének 82%-át az öt legnagyobb termelő adja: Kína 47%, USA 

17%, India 8%, Ausztrália 6%, Indonézia 4% (41. ábra). Az EU részesedése kb. 2,5%, amihez 

kb. 3,6%-nak megfelelő import társul. 

A barnakőszén és lignittermelésnek Németország adja a 19%-át. Az egy főre jutó éves 

kőszénfelhasználás az USA-ban 3,3 t, Németországban 3 t, Kínában 2,2 t, Csehországban 

5,8 t, Lengyelországban 3,5 t, Magyarországon saját termelésből 0,9 t.
1
 A kőszén részaránya a 

villamos energiatermelésben 41,5%, az USA esetében a kőszén aránya 47%, a hazai energia-

mixben jelenleg 14%, míg az EU villamos energiatermelésében 33% (42. ábra). 

 

 

41. ábra. A világ kőszéntermelése és a vezető országok  

részaránya
2
 

 

42. ábra. A kőszén részaránya a villamosenergia-termelésben 

                                                 
1
 World Coal Association statisztikák (www.worldcoal.org) 

2
 Independent Statistics and Analysis U.S. Energy Infromation Administration 

(http://205.254.135.7/todayinenergy) 
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2.5.2. A szén jövőbeni energetikai szerepe a klímavédelem tükrében 

A világ összes üvegházhatású gáz kibocsátásáért 61%-ban az energiatermelés felel. A tel-

jes kibocsátás 25%-a szén, míg 37% -a kőolaj és földgáz eredetű. A szénbázisú erőművek 

átlagos hatásfoka a világban 28%, míg jelenleg a 45%-os hatásfokú tekinthető korszerűnek. 

Az erőművi hatásfok növelését célzó műszaki fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 20 

évben 40%-kal csökkent az egységnyi energiatermelésre jutó szén-dioxid kibocsátás. A jövőt 

illetően a mértékadó elemzések többsége (pl. IEA World Energy Outlook 2013, Shell 

Looking Ahead Scenarios) azt mutatja, hogy 2030-ig a fosszilis energiahordozók részaránya 

az energiaiparban számottevően nem fog változni (43. ábra). 

Még a komoly ÜHG csökkentési terveket dédelgető EU szintjén is lassú az energiamix 

átrendeződés. A jelenlegi energiapolitikák mentén 22 évet vesz igénybe, hogy az EU bruttó 

belső energiafelhasználásban a megújulók részaránya megduplázódjon, azaz 8%-ról 15%-ra 

nőjön. Ezzel együtt is a fosszilis energiahordozók dominánsak maradnak az EU energiamixé-

ben, 70%-os lesz a részesedésük még 2030-ban is (44. ábra). Eközben az EU még jobban füg-

gő helyzetbe kerül az energiaimport szempontjából, és erőteljesen fog növekedni a villamos-

energia-igény. Ezért valószínűsíthető, hogy az EU 2050-ig irányt mutató Dekarbonizációs 

Útitervében szereplő 80% fölötti ÜHG kibocsátás csökkentési elvárások a tagállamok nagy 

részében nem lesznek teljesíthetők a tiszta szén technológiák és a szén-doixid leválasztási és 

tárolási technológiák alkalmazása nélkül. 

 

 

43. ábra. Globális primerenergia felhasználás 2050-ig 

Forrás: Shell, 2013. 

 

44. ábra. Az EU becsült primerenergia felhasználása 2030-ig 

Forrás: IEA, 2012 
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2.5.3. A szén lehetséges szerepe az energetikai szektoron kívül 

Szénbázison minden vegyipari alapanyag előállítható, ami szénhidrogénekből. A technoló-

giák régóta léteznek, de az alacsony szénhidrogén árak időszakában ez nem volt gazdaságos. 

Amennyiben a jelenlegi kőolajárak és a hozzájuk igazodó földgáz ára nem csökken, érdemes 

a szénalapú vegyipar újraindításán gondolkodni. A nemzetközi irodalom a földgáz tartós 

6 €/GJ és a kőolaj 50 USD/hordó ár felett tartja rentábilisnak a szénvegyészetet. 

A szén, mint kiinduló alapanyag esetében a berendezés és technológia jelent nagyobb költ-

séget. Amíg a szénhidrogének esetén 80% a nyersanyag és 20% a technológia költsége, addig 

a szén esetében 80% a technológia és 20% a nyersanyag. Ez lehetőséget kínál az európai 

berendezés-gyártók számára, ami további foglalkoztatást és kutatást–fejlesztést generálhat. A 

nyersanyag bányászatán kívül tehát a technológiák rendszeres üzemeltetése, karbantartása és 

felújítása is gazdaságélénkítő hatású lehet. 

A szén segítségével egyszerűbbé és olcsóbbá válhat a megújuló biomassza, valamint a 

cseppfolyós és szilárd hulladékok feldolgozása is. Együttégetés vagy együttes gázosítás esetén 

a feldolgozó berendezések olcsóbbak, és a nyersanyag előkészítés is lényegesen egyszerűbbé 

válik. Az atomerőművek éjjeli árama, a szél és vízenergia stb. hidrogénné alakítható vízbon-

tással, és ez a szénnel vagy szén-dioxiddal együtt metanollá alakítható. Ez a költséges és ve-

szélyes hidrogénre tervezett infrastruktúrát lényegesen leegyszerűsíti. 

A metanol mind az energiaipar, mind a vegyipar jól tárolható és alkalmazható köztes vagy 

végső anyaga lehet. A jövőben a szén-dioxid visszaalakítása pl. metanollá — a CCR (Carbon 

Capture and Recycle) — egyre nagyobb teret nyerhet. A CCR területén nagy erővel folyik a 

kutatás, és mostanában a laborkísérleteket meghaladó ipari alkalmazások is épülnek. Ennek 

úttörője Oláh György, Kaliforniában élő Nobel-díjas magyar kémikus. 

A tiszta széntechnológiák komplex alkalmazása (45. ábra) lehetővé teszi a hulladékok 

energetikai és vegyipari hasznosítását, fejlesztve a hulladék–szén–biomassza kombinált alkal-

mazásokat. Lehetőséget kínál a képződő CO2 újrahasznosítására, a villamosenergia-tárolásra 

metanol formájában. A metanol üzemanyagként, műanyag- és műtrágya alapanyagaként más 

értékláncok kiinduló pontjává is válhat. 

 

 

45. ábra. A tiszta széntechnológiák rendszerterve (VERBŐCI, SZTERMEN 2009) 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

2.6.1. A megkutatott ásványvagyon, mint nemzeti érték 

Két évszázadon át a hazai kőszénvagyon ipartörténetünk meghatározó szereplője volt. 

Alapját adta a 19. sz. iparosítási törekvéseinek, a 20. sz. első felében gerincét képezte a hábo-

rús gazdálkodás energiaellátásának, a két világháború között a békeszerződés utáni Magyar-

ország gazdasági újraszervezésének. A 20. sz. második felében meghatározó szerepe volt az 

iparosítás energia- és nyersanyagellátásában. Az 1970-es évek második fele és az 1980-as 

évek a kőszén tartós leértékelődésének kezdetét jelentette elsősorban az import szénhidrogén 

alacsony ára és biztos, korlátlannak tűnő beszerezhetősége miatt. 

Az energiahordozók terén bekövetkező szerkezetváltás a mélyművelésű szénbányászat 

visszafejlesztését eredményezte, ez azonban nem jelentette azonnal a hazai kőszénkutatás 

hanyatlását is. A leértékelődés első időszakában, az 1970-es évek második felétől az 1980-as 

évek közepéig, állami forrásokra alapozott intenzív fúrási tevékenység (~25 milliárd Ft) és 

szeizmikus kutatás zajlott (46. ábra). A teljes kutatási dokumentáció bekerülési értéke mai 

árszinten országosan több tíz milliárd Ft, gyakorlati értéke azonban ennél jóval nagyobb, 

hiszen mintegy 6700 millió tonna, bányászati szinten mindeddig el nem sajátított vagyont 

dokumentál. E kőszénvagyon a nemzeti energiavagyon mintegy 65 000 PJ-nyi primerenergia 

készletét adja, ami a nemzetgazdaság számára komoly tartalék. 

Ebbe a kutatási fázisban tartozott a Dubicsányi részletes kutatás is, ahol a megkutatott 

92,76 Mt (földtani) szénvagyon előzetes kutatási költsége 38,8 M Ft, részletes kutatási 

költsége 215,9 M Ft volt az 1980-as évek árszintjén (GAÁLNÉ et al. 1987). A kitermelhető 

mintegy 52,9 Mt szén energiatartalma meghaladja az 550 PJ-t. A Borsodi-szénmedence 

legnagyobb, bányászat által nem érintett, részletesen megkutatott, sőt vágattal már feltárt 

vagyonáról van szó. A terület értékét tehát jelentősen növeli az elvégzett részletes bányászati 

tervezés, a kivitelezett lejtősakna pár és a kutatólétesítmények nagy száma. 

 

 
46. ábra. A hazai kőszéntermelés és a kőszénkutató fúrások költségének alakulása a 19. sz. közepétől  

napjainkig 

Kőszéntermelés: 1856–1956 között HALKOVICS 2003, 1956-tól éves MBFH adatok alapján, a fúrásköltségeket 

tekintve, az 1960-as évek végéig átlagosan 20 000, a 70-es évektől 30000 Ft/méter költséggel számolva jelenlegi 

árszinten  

(∑ 94 milliárd Ft) 
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2.6.2. Perspektivikus szénfelhasználási irányok Borsodban 

A Kormány a Nemzeti Energiastratégiával, a hozzá kapcsolódó Energetikai Ásvány-

vagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervvel, valamint a „Hazai bányászat 

jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról” című kormányhatározattal összhang-

ban a lignit- és a szénfelhasználás hosszabb távú fennmaradásával számol. 

A borsodi (és nógrádi) mélyművelésű bányák korlátozott újranyitásának egyik lehetséges 

piaci eleme a lakossági tüzelőellátás. Ehhez kapcsolódóan két probléma merül fel. Az első, 

hogy a kis kapacitások, a nem létező támogatások és a tőkehiány miatt a gazdaságos műkö-

désre kizárólag ilyen piaci szegmenssel számolva kicsi az esély. A második szempont a leve-

gő tisztaságának a kérdése, és mint ilyen, humán-egészségügyi probléma is egyben. A lakos-

sági egyedi szén- és lignittüzelés alacsony hatásfoka, a tökéletlen égés és a károsanyag-kibo-

csátás szabályozhatatlansága miatt fellépő többlet CO2, SOx NOx, PM10 és egyéb emisszió 

kezelendő kérdés lesz. További megoldás a régiós kisközösségi távhőellátás biztosítása. 

Ennek számításba vételével a hazai barnaszén és lignit lakossági fűtésre való használata 

szabályozottabb, környezetkímélőbb és humán egészségügyi szempontból veszélytelenebb 

módon valósulhatna meg távfűtőművekben szén-biomassza-, vagy lignit-biomassza együtt-

tüzeléssel. 

Ipari mértékű felhasználás terén a szénelgázosításos kombinált ciklusú (IGCC) erőművek 

realitása a leginkább tisztázott, melyek ráadásul kapcsolatot jelentenek a szén energetikai és 

vegyipari alkalmazása között. Jelenleg egy pilot üzem felépítése képzelhető el Ózd 

térségében, a Borsodi-medence barnaszénkészletére alapozva. A szén alapú IGCC erőművek 

kísérleti stádiumban lévő, ugyanakkor jelentős klíma- és környezetvédelmi potenciállal 

rendelkező technológiákon alapulnak. A gázosítási eljárás során a szenet hidrogénben gazdag 

szintetikus gázzá alakítják. Igen sok hibrid megoldás alakult ki, ami lehetővé teszi a 

biomassza a szilárd és cseppfolyós hulladékok kőszénnel együttes eltüzelését vagy 

elgázosítását. Az eljáráshoz kapcsolódóan a völgyáramokból és a megújuló energiákból 

előállítható hidrogén is jól eltárolható pl. metanol formájában. 

Egy ilyen üzem hosszú távú működésének egyik alapvető nyersanyagbázisát szolgáltathatja 

a Dubicsány vizsgálati terület ismert szénvagyona, a felmerülő lakossági igények kiszolgálása 

mellett. A bánya várható víztelenítési költségeinek megtérülését ugyanakkor kedvezően 

befolyásolhatja az elgázosításhoz kapcsolódó iparivíz-szükséglet. 

2.6.3. A szénbányászat és -felhasználás szerepe a régiófejlesztésben 

Az egykori, szénbányászatra alapozott, ipari régiók társadalmi gazdasági problémáival 

könyvtárnyi irodalom, szakmai jelentés, statisztikai kimutatás foglalkozik. A vizsgálati terület 

szűkebb és tágabb környezetének társadalmi-gazdasági állapotát itt csak két ábrával 

illusztráljuk (47. ábra, 48. ábra). Jól látható, hogy a borsodi ipari tengely kistérségei közül a 

lemaradó Edelényi mellett a dubicsányi előfordulást is magába foglaló Ózdi kistérség van 

legkedvezőtlenebb (stagnáló) helyzetben, ami magas munkanélküliséggel párosul. 

A szénbányászat, különösen a mélyművelés munkahelyteremtő hatása közismert. Ezzel 

kapcsolatban egyfelől hangsúlyozni szeretnénk, hogy egy esetleges, a jövőben megvalósuló 

mélyművelés feltehetően, az 1980-as évek színvonalához mérten, kevesebb élőmunka igényt 

támaszthat. Másfelől azonban hangsúlyoznunk kell a bányászati tevékenység multiplikatív 

szerepét. Tapasztalatok szerint egy földalatti munkahely 2–3 felszíni munkahely megteremté-

sét is jelenti, s akkor még a kapcsolódó feldolgozás munkaerőigényét, illetve a köré rende-

ződő beszállítói–szolgáltatói körre gyakorolt gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatását 

nem is becsültük. 
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47. ábra. Észak-Magyaroszág kistérségeinek fejlődési intenzitása (JUHÁSZNÉ HANTOS 2006) 

 

48. ábra. A munkanélküliség aránya az Észak-Magyarországi kistérségekben (JUHÁSZNÉ HANTOS 2006) 
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2.7. A terhelés várható időtartama 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, a bánya életciklusa évtizedekben 

mérhető folyamat, amely a terület kutatásának kezdetétől a felhagyást követő időszakig tart. A 

kutatástól a bezárásig, a terület helyreállításáig tartó folyamat nem ritkán egy évszázadot is 

meghaladhat, erre a Borsodi-medencében is számos példa adódik. A bánya működése során a 

hatályos törvények és rendeletek által megkövetelt engedélyek, szabványok betartása mellett 

mindvégig szem előtt kell tartani azokat a kereskedelmi, környezeti és szociális szempon-

tokat, amelyek egy bányaterület és környezete fenntartható létezését biztosítják, különös 

figyelemmel a műveletek felhagyását követő időre. A bánya életciklusa általában az alábbiak-

ban részletezett szakaszokra bontható. 

2.7.1. Kutatási szakasz 

A vizsgálati tevékenység kezdeti szakaszában kutatási tevékenység folyik, amelynek célja 

a koncesszióval fedett terület azon részének vagy részeinek kijelölése, ahol a kutatás során 

felderített, gazdaságosan kitermelhető, kereskedelmi értékű ásványi nyersanyag bányászata 

megkezdhető. Általában egy területen a nyersanyagkutatás 1–10 évet, esetleg többet is igé-

nyelhet, és nem mindig vezet bányanyitáshoz, amint ezt a dubicsányi bánya eddigi története is 

mutatta. 

A Bányatörvény 14. §-a szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványi-

nyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. 

A kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével 

meghosszabbítható. A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram 

tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott 

kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerződéssel megállapított 

munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerződésben a miniszter kikötheti a munkaprogram 

befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a koncesszió jogosultja az 

elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

A kutatási tevékenység alapja tehát a munkaprogram, amely meghatározza a kutatás célját, 

időtartamát, és amelyben le kell fektetni az elvégzendő minimális kutatási tevékenység 

típusait és mennyiségét. A bányavállalkozó a kutatás megkezdése előtt kutatási műszaki 

üzemi tervet készít, amelyet a területileg illetékes Bányakapitányságnak jóvá kell hagynia. A 

terv tartalmazza a kutatás típusát és eszközeit, részletesen ismerteti a kutatáshoz használt 

műszerek és berendezések számát, típusát és műszaki paramétereit. 

A feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosítási tevékenységet jóváhagyott műszaki 

üzemi terv szerint kell végezni. 

A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok 

és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és 

tájvédelmi követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, 

az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági 

rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges 

megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés — településrendezési eszközökben 

foglaltaknak megfelelő — teljesítését. 

A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk összegyűj-

tésével és újraértelmezésével kezdődik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, geo-

fizikai mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a kutató-

fúrások helyének kijelöléséről. A kutatófúrások helyszínét elő kell készíteni, oda megfelelő 

utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat 

oda kell szállítani, ennek időtartama heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutató-
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fúrás lemélyítésének időtartama főképpen a fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek 

minőségétől függ, illetve felléphetnek előre nem várható műszaki problémák. A kivitelezés 

időtartama hónapokban mérhető. A fúrások mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek. 

A kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyről zárójelentés készül. Választ 

kell adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve feltárt-e a 

kutatás kitermelhető ásványvagyont. Meg kel határozni a feltárt vagyon mennyiségét és 

minőségét, a vagyon meghatározásának bizonytalanságát. 

A kutatási folyamatot egymást követő fázisokra szokták osztani. A hazai gyakorlatban 

alap- vagy előkutatást, felderítő, előzetes, részletes kutatási fázisokat és utólagos, vagy terme-

lés alatti kutatást különítünk el. A kutatási terület ismeretessége az egyes kutatási fázisok 

során a vázlatos földtani modell megalkotásától eljut a bányanyitáshoz, a bányászati tevé-

kenység végzéséhez szükséges ismeretek megszerzéséig. 

A Dubicsány barnakőszén előfordulás területének kutatása hosszú múltra tekint vissza. 

Részletes fázisú kutatási zárójelentése 1987-ben elkészült (GAÁLNÉ 1987). A kutatási 

eredmények alapján a bányaművelés tervezése megtörtént. 

A bányaterület korszerű kutatása 1971-ben kezdődött. Az elő- és felderítő kutatást 1971–1974 

között végezték. Az előzetes fázisú kutatás, néhány év kimaradásával, 1977–1981 között történt. 

A részletes földtani kutatás — már csaknem folyamatosan — 1985-ben befejeződött. 

Kutatóvágat (lejtősakna) mélyült az V. sz. barnakőszéntelep feküjében. Lejtős hossza: 600 m. 

Megvalósult kutatófúrások: 297 db, 61 383 m. A kutatási terület nagysága: 30 km
2
. Az 1 km

2
 eső 

mélyfúrások száma: 9 db. A kutató lejtősakna főleg a tektonizáltságra és a feszített vizet 

tartalmazó porózus kőzetek vízteleníthetőségére adott igen használható adatokat. 

A V. barnakőszéntelep átlagmélysége 206,7 m. A felderítő- és előzetes kutatási szelvényben a 

részletes kutatás az É-i részen 250×300 m, a D-i részen 250×250 m-es nem szigorú interaktív 

módosítású hálózatban történt. 

2.7.2. Tervezési (fejlesztési) szakasz 

Ebben a fázisban készülnek el a bánya létesítéséhez szükséges elemzések, tanulmányok, 

abban az esetben, ha a kutatások eredményesek voltak. A tervezés során a projekt 

megvalósításának lehetőségét elemezni kell a biztonságos működtethetőség, a kereskedelmi 

életképesség, környezeti szempontok, szociális felelősség és a szabályozási, engedélyeztetési 

követelmények szempontjából. A bányatervezés általában 2–3 évet vesz igénybe. Dubicsány 

esetében ez a tevékenység egyszer már lezajlott, azonban egy mai, vagy jövőbeni bánya-

nyitási szándék esetén a tervek aktualizálása szükséges. A bányalétesítés műszaki üzemi 

tervét a bányahatóságnak el kell fogadnia. Rendkívül fontos már a kutatás, majd a tervezés 

folyamán a helyi lakossággal való kommunikáció, hiszen a bánya létesítését, működését el 

kell fogadtatni a lakossággal. 

2.7.3. Építési szakasz 

Amennyiben a kutatás és a tervezés folyamata lezajlott, és a szükséges engedélyek 

rendelkezésre állnak, megkezdődhet a bánya építése, amely 2 évet, vagy többet is igénybe 

vehet. A bányához utakat kell építeni, meg kell építeni a termelvény-osztályozó, -feldolgozó 

üzemet, ki kell alakítani a működés környezetét, épületeket kell emelni az alkalmazottak 

számára, létre kel hozni a bányászatot kiszolgáló felszíni építményeket. Az építési szakaszban 

kihajtják az üzemszerű termelés beindításához szükséges bányavágatokat: a főfeltáró- és 

feltáró vágatokat, a szállító- és légvágatokat, illetve aknákat, kiépítik a termelvény-, anyag, és 

a személyszállító útvonalakat, a vízelvezető rendszert, beépítik a szükséges gépeket, elektro-

mos berendezéseket, a bányaveszélyek elleni eszközöket és a szükséges mérőműszereket. A 
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termelés során további eszközöket és berendezéseket a bányaműveletek előrehaladásával lehet 

beépíteni. 

Dubicsányban 1983-ban a tereprendezést, valamint egyes ideiglenes kiszolgálói létesítmények 

(iroda, felvonulási építmények, fürdő, raktár stb.) telepítését végezték el, és megkezdték a 

tervezett kutató-lejtősakna nyitóárkának kialakítását. Az 1986-ban kezdődő bányászati 

tevékenység során a kutató (Anyagszállító) lejtősakna első szakaszát nyitott munkatérben, 

betonidomkőből visszafalazással alakították ki, majd megtörtént a föld visszatöltése az 

aknaudvar szintjéig. A kutatási jelleggel folytatott vágathajtást a vizes, homokos rétegek 

harántolása miatt, kisszelvényű, trapéz faácsolattal végezték. A kutató lejtősaknával párhuzamos 

Termelvényszállító lejtősaknát lőttbeton megerősítéssel véglegesítették csakúgy, mint a 

lejtősakna folytatását képező fővonal eddig elkészült szakaszát, melyet befalaztak. Elkészült a 

lejtősaknai vágatpár közti négy összekötő vágat (1, 1/A, 2. és 3. számú), melyből az utóbbi kettőt 

végleges biztosítással építették meg, s az ezek közötti területen alakították ki a Központi 

szivattyúkamrát, a Transzformátor állomást és a Zsompvágatot. Az Anyagszállító lejtősaknában, 

fabiztosítással épült meg a Robbantóanyag raktár. A bányában összegyűlt víz munkahelyi 

szivattyúk alkalmazásával jut a Zsompvágatba, ahonnan azt a 2. összekötőben lévő, 2 db 

nagyteljesítményű (2,5 m
3
/perc kapacitású) szivattyú a csőhálózaton nyomja ki a külszíni 

bányavízcsatornába. A Központi szivattyúkamrában elhelyezett 3 db 5 m
3
/perc kapacitású 

szivattyú folyamatos üzemeltetésére nem került sor. 

A kutató-lejtősakna, melyet a későbbi tervekben már anyagszállító lejtősaknának szántak, 

1987-ben érte el a tervezett talpszintet. Ekkor megkezdték a szellőztető (későbbiekben termel-

vényszállító) lejtősakna mélyítését. Ezt több ponton is végezni tudták: az anyagszállító 

lejtősaknából kihajtott összekötő vágatokból lefelé és felfelé, valamint a külszínről is. 1987–88-

ban felépült a nagy műhelycsarnok, az irodaház és a közel 500 fő fogadására alkalmas 

konténerfürdő–öltöző. A lejtősaknák alján alakították ki a fővízmentesítő szivattyúkamrát, a 

zsompot, valamint a transzformátor állomást. Elindítottak egy vetőkutató vágatot É-i irányba, 

amelyben több főtevízcsapoló fúrást is telepítettek. A bányaépítési munkákat 1990 júniusában 

forráshiány miatt leállították. Ezután csak karbantartási munkák folytak (REMÉNYI 1986, JUHÁSZ 

1987, 1995). 

2.7.4. Termelési szakasz 

A termelési szakasz akkor kezdődhet meg, ha a szükséges kiépítést befejezték, az elkészült 

rendszert tesztelték, illetve a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat a bányavállakozó 

megkapta. A termelés elvi időtartama elérheti akár a 100 évet is, a hasznosítható ásvány-

vagyon kiterjedésétől, típusától függően. 

A Bányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a koncessziós pályázat nyertesével a miniszter 

szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy 

alkalommal, legfeljebb a vizsgálati szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. 

A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, előzetes feldolgozása (a meddő 

és a nyersanyag szétválasztása, osztályozása) és elszállítása. Ebben a szakaszban is folyama-

tos a bányaüzem fejlesztése, az infrastruktúra bővítése. Fokozottan figyelni kell a környezeti 

és a szociális szempontokra. Ma már egyre jellemzőbb, hogy a bánya tulajdonosa, működ-

tetője bevétele egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, környezet-

védelmi programokra, szociális intézkedésekre fordítja. 

2.7.5. A bánya felhagyása, bezárása 

A tervezett műveletek elvégzése, a hasznosítható nyersanyag kitermelése, esetleg gazda-

ságossági megfontolások miatt kerül sor a bányaműveletek felhagyására, a bánya bezárására. 

A bezárási folyamat során a gépeket és a berendezéseket a bányából kiszerelik, eltávolítják. A 
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vágatok egy részét vagy egészét tömedékelik, amennyiben az esetleges későbbi vágatomlások 

miatti felszínmozgások elkerülése ezt indokolja. A bányatérségbe szivárgó vizek szivattyú-

zását befejezik, így a bányatérség egy része vagy egésze víz alá kerül. A bánya bejáratát lezár-

ják, esetenként tömedékelik, bebetonozzák. Bizonyos bányák (só, érc) esetében a bányatérség 

egyéb célú hasznosítása is szóba jöhet (egészségügy, turizmus, raktározás). 

Ha a koncessziós szerződés megszűnésekor a létesítmények tovább nem üzemeltethetők, a 

bányavállalkozó köteles azokat elbontani és a területet helyreállítani. 

Ha a koncesszió úgy szűnik meg, hogy a bánya bezárása nem történik meg, a koncesszió 

volt jogosultja köteles a bányabezárási és tájrendezési munkákat elvégezni. A bányafelügyelet 

a bányabezárás és a tájrendezés elfogadását követően hivatalból törli a bányatelket. 

2.7.6. Rekultiváció 

A bányabezárás folyamatával egy időben, de főleg azt követően megkezdődik a bánya-

térség felszíni környezetének rendezése, rekultivációja, azaz visszatájosítása. A folyamatot 

rekultivációs tervben rögzíteni kell. A területrendezést a bányavállalat, a bányahatóság, a 

helyi önkormányzat és a lakosság megállapodása alapján célszerű végrehajtani. Fel kell mérni 

a felhagyási tevékenység előtti és alatti környezeti hatásokat, amelyek a vizek, a növényzet, a 

helyi erózió állapotában bekövetkeznek. Legalább 5 évig monitoringrendszer üzemeltetése 

célszerű a bányaterületen. Lényeges feladat a felszíni vizek elvezetése, az újraerdősítés, eset-

leges új építmények létesítése és új típusú gazdasági hasznosítása a területnek. A bánya-

bezárást követő tájrendezés időszükséglete néhány hónap, a terület teljes körű rekultivációja 

néhány évet igénybe vehet. 

A 1993. évi XLVIII. törvény 36. §. Tájrendezési fejezete alapján a bányavállalkozó köteles a 

külszíni területet, amelynek használhatósága megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, 

fokozatosan helyreállítani, újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti 

környezetbe illően kialakítani. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

 

A bányászati veszélyhelyzetek közé soroljuk: 

— a súlytólégrobbanást, 

— a szénporrobbanást, 

— a gázkitörésveszélyt, 

— a vízbetörésveszélyt, 

— a tűzveszélyt és 

— a por- és sugárártalmat. 

A borsodi bányák vonatkozásában a veszély az említett tényezők esetén szigorú meg-

jelölés. A bányászatban a természeti tényezők hatásai inkább gazdasági kategóriák, amelyek a 

termelési költséget növelik. A dubicsányi bányában az alábbi bányaveszélyekkel (termelést 

nehezítő körülményekkel) kell számolni. 

2.8.1.Vízveszély 

Dubicsány esetében fekü- és fedőoldalról egyaránt számolni kell vízveszéllyel. A fekü-

oldalon a DNy-i területrészen nagynyomású homokréteg található. Nyomása eléri a 8–10 bar 

értéket is. Ugyanakkor gyakorlatilag védőréteg nem települ közbe, így jelentős fenyegetettség 

áll fenn ezen a területrészen. A fedőoldali védettség jobb. Az V. telep közvetlen fedője 3–12 

m, átlagosan 8 m vastag aleurolit. A fajlagos védőréteg vastagsága azonban nagyon alacsony 

(49. ábra), a terület legnagyobb részén 0–0,5 m/bar közé esik. Csak az ÉNy-i, tervezett bánya-

műveletekkel alig érintett területrészen éri el a 0,5–0,9 m/bar értéket. Ezek a számok figyel-

meztetnek a nagymértékű vízveszélyre. 

A vízveszély mértéke különböző bányatérségek létesítése, ill. bányászati műveletek esetén 

más-más jelleggel és mértékben jelentkezik. A kihajtandó függőleges légakna várhatóan 

harántolja a szarmata és badeni víztárolókat, továbbá az V. telep fölötti homokrétegnek jelen-

tős, legalább 20 m-es vastagságát. 

A főfeltáró rendszer kihajtása telepben — a rossz fajlagos védettség ellenére — általában 

viselhető kockázattal végezhető. Két jelentős veszélyforrással azonban számolni kell. Kriti-

kussá válik a helyzet a feküben megjelenő H–1. homok elterjedési határához közeledve. Itt 

kizárt a vízvédelem nélküli vágathajtás. Nagy figyelmet kíván az egész bányaterületen a vető-

megoldások kérdése is, hiszen ha a vágat szénből vagy feküből — vetőt átlépve — fedőbe 

kerül, a védőréteg alaposan lecsökkenhet. Ilyen esetben 0,5–1,0 m
3
/min. hozamú vízbetörés 

bármikor bekövetkezhet úszóhomok betöréssel, mint a vágathajtást elszerencsétlenítő 

kísérőjelenséggel együtt. 

A fejtéselőkészítő rendszer kihajtása viszonylag a legkisebb kockázatú, hiszen tektonikai-

lag ismert területen, vető között elfogadható vastagságú védőréteg biztonsága mellett történik. 

Fejtések a primer állapotú rétegvíztárolók alatt nem indíthatók, mert az első felszakadások 1–

2 m
3
/min. víztartalmú úszóhomok-betörést eredményeznének. 

A terület jelentős részén az így másodlagosan vízvezetővé váló kőzetzóna nemcsak a fő 

veszélyforrásként kezelt ottnangi alsó homokréteget, hanem egyes fiatalabb víztárolókat is 

bekapcsol a rendszerbe. Ezek azonban — az ottnangi alsó (H–2) homokösszlet előzetes lecsa-

polása esetén — az omlásban jelentkező többlet vízfakadáson túl magát a frontfejtést nem 

veszélyeztetik. Az ilyen típusú vízveszély mértékét azonban a vízvédelem üzem közbeni 

részletes tervezésénél tektonikai mezőnként és változó földtani formációnként egyedileg kell 

végiggondolni és számítani. 
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A hidrogeológiai vizsgálatok során kapott adatok alapján megállapítható, hogy az összletek 

által tárolt víz feszített tükrű rétegvíz. A vizsgált homokréteg közepes szivárgási tényezőjű. A 

leendő bányaműveletek szempontjából fontos a szerkezeti vonalak hidrogeológiai szerepének 

megismerése. A sajógalgóci lejtősakna mélyítése során nyert tapasztalatok alapján a vetők 

valószínűleg vízzárók. A bányászati műveletek hatására azonban a különböző víztartó rétegek 

kapcsolatba kerülhetnek egymással a vetőzónákon keresztül. A bányavízvédelmi módszerek 

tervezésénél ezt figyelembe kell venni. 

A terület redukált védőréteg-vastagsági viszonyainak vizsgálatakor a különböző minőségű 

védőrétegeket agyagra számolták át. A számítások alapján a redukált védőréteg vastagság 0–

12 méter között változik (50. ábra). Az V. telep fedőszintjére vonatkoztatott piezometrikus 

nyomás értéke 4,8–15,3 bar között változik. Az V. telep feletti homokrétegben mért nyugalmi 

vízszintek tszf. magassága ÉNy-ról DK felé egyre csökken. A fajlagos védőréteg vastagság a 

redukált védőréteg vastagsági és a piezometrikus nyomás adataiból számolható. Értéke 0–0,5 

bar között változik, amelyből az következik, hogy a fedőoldali vízveszély az egész területen 

fennáll (SOMFAI, JENEYNÉ JAMBRIK 1982, BALOGH, SZEPESSY 1986, JENEYNÉ JAMBRIK 1989, 

1991, JUHÁSZ 1995). 

 

 

49. ábra. A IV. telep és az V. telep közötti (ottnangi) homokrétegek vastagsága  

(GAÁLNÉ 1987 alapján) 
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50. ábra. az V. telep fedőoldali redukált védőrétegének vastagsági térképe  

(GAÁLNÉ 1987 alapján) 

2.8.2. Öngyulladásveszély 

Az V. kőszéntelepnek öngyulladásra történő hajlamát Dubicsányban közvetlenül nem 

vizsgálták, azonban, ahol az V. sz. kőszéntelepet művelték és művelik, régebben gyakrabban, 

később a jobb szellőztetési megoldások eredményeként ritkábban előfordultak bányatüzek. A 

szomszédos Feketevölgy I. akna, ahol hasonló felépítésű, belső szerkezetű kőszéntelepet 

fejtettek, öngyulladás, tűzveszély minősítésű. Ezzel összefüggésben a főbehúzó és főkihúzó 

vágatokban (a vágathajtó gépekig, valamint a gumiszalagok teljes hosszában) (egészen a 

fejtésekig) tűzvédelmi csőhálózatot építenek ki. A lefejtett területek mellett visszatartott vága-

tokban biztosítás-megerősítést és háttérkitöltést terveztek, amely a lefejtett területet légmente-

sen lezárja. A gépi- és villamos berendezéseket az Általános Bányabiztonsági Szabályzatban a 

tűzveszély esetére megfogalmazottak (IP védettség, tűzvédelem, méretezési biztonság) szerint 

kell megválasztani. 

2.8.3. Bányatérség-deformáció 

Dubicsányban a frontfejtések feküje az V. kőszéntelep alsó inhomogén része (padja), 

melynek egyirányú nyomószilárdsága: 4,3–10,4 MPa. Ez meghaladja az összes többi borsodi 

bánya feküjének szilárdságát és vízzel történő érintkezésével sem veszti el szilárdságát. Ezért 

a biztosító egységek talpba nyomódásából eredő frontfejtési probléma nem várható. 

Egyéb, bányászatot nehezítő körülmény nem várható. Tekintettel az V. kőszéntelep 

aránylag kis mélységére, a bánya koncentráltságára (egy tömbben termelés, egy, esetleg két 

tömbben előkészítés) az alkalmazott gépek által is megkívánt nagy vágatszelvényekre, jó 

bányaszellőztetési körülmények alakíthatók ki. Klimatizációs probléma ezért nem várható. 
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A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 

foganatosítása. Ezek az intézkedések a következők: 

— a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 

kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

— az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 

— a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 

— a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása és 

fejlesztése; 

— a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, tovább-

képzése; 

— bekövetkezett tűzesetek alkalmával gyors elhárítás megvalósításával a károk csökkentése; 

— a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

A vállalkozók berendezésének rendelkeznie kell bányahatósági engedéllyel, így munka-

védelmi minősítéssel is. A berendezéseknél az előírt mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköz-

nek kell rendelkezésre állnia. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet 

a tevékenység jelentősen befolyásolhat 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szer-

kezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyezhető-

ségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet. 

A szénbányászat esetében a koncesszióra tervezett terület olyan kiterjedésű, amelyen 

viszonylag jól becsülhetők a tevékenység konkrét hatásai. Az érzékenységvizsgálat során a 

környezeti változások — a beruházás mértékének, a tevékenység időtartamának, az alkalma-

zásra kerülő technológia ismeretének hiánya miatt — pontosan nem számíthatók, de kiemel-

hetők azok a helyi környezeti elemek, melyekre a hatásvizsgálatok végzésénél kiemelt 

figyelmet kell fordítani. 

Dubicsány esetében tovább szűkíti a vizsgálat körét az a tény, hogy a bánya előkészítésére 

irányuló munkák jelentős része már a nyolcvanas években megtörtént és nyilvánvaló, hogy a 

koncessziós tevékenység során a még megfelelő állapotban lévő, illetve felújítható infrastruk-

túrát fogják első sorban igénybe venni. Ezek közé tartozik a fennmaradt épületek nagy része, 

a felújítható vonalas létesítmények (közlekedés, energiaszolgáltatás stb.) és visszamaradt 

adottság az egykori telephely előtt felhalmozott, illetve a telephelytől DDNy-i irányban, a 

következő völgyben elhelyezett meddőhányó elhelyezés is (MENDIKÁS 1999). 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

Az Európai Unió levegő minőségéről szóló irányelve (2008/50/EK) a leggyakoribb szeny-

nyező anyagokra a tagországok által kötelezően betartandó levegőminőségi határértékeket, 

célértéket vagy hosszabb távú célkitűzést állapít meg. A határértékrendszer időtartam szerint 

differenciált (órás és éves határértékek). 

Az irányelv követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet ültette át a magyar 

szabályozásba. A kormányrendelet előírja, hogy az ország területét a légszennyezettség mér-

téke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembe-

vételével — külön jogszabály szerint — zónákba kell sorolni. Agglomeráció, mint különleges 

zóna jelölhető ki a 250 000 lakosnál nagyobb, koncentrált népességű területen, illetve olyan 

250 000 lakosú vagy annál kisebb népességű területen, ahol a népsűrűség 500 fő/km
2
, vagy 

annál nagyobb (ez jelenleg Magyarországon csak Budapestre vonatkoztatható). A többször 

módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kijelölt 

légszennyezettségi zónák és az agglomeráció felsorolását. A zónatípusokat a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet (miniszteri rendelet) 5. melléklete határozza meg. 

A zónák kijelölésénél a miniszteri rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjában felsorolt kiemelt 

jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában felsorolt arzént, 3,4-

benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-oxid, 

nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminő-
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ségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, levegőminőségi terv készítése szükséges, 

amelynek végrehajtásával a határértékek betartása biztosítható. 

Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben az arzén, kadmium, nikkel és 3,4-

benz(a)pirén vagy PM2,5 koncentráció szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meg-

haladja a célértéket, illetve a hosszú távú célkitűzést, a költséghatékonyság szempontjából 

arányos levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a célértékek 

betartása biztosítható. 

Légszennyező anyagok 

A szabályozott légszennyezőanyagok két csoportra oszthatók. A szennyezőforrásokból 

közvetlenül kikerülő elsődleges (NOx, SO2, CO, a PM10 és PM2,5 egy része, benzol, PAH 

(poliaromás szénhidrogének), nehézfémek) és a levegőben a benne lévő szennyező-

anyagokból képződő ún. másodlagos szennyezőkre (O3, PM10 és PM2,5 másik része). 

A levegőminőség vizsgálata, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

A levegő minőségének vizsgálatát állami feladatként az Országos Légszennyezettségi Mé-

rőhálózat (OLM) rendszeresen méri és értékeli. A mérőhálózatot a Földművelésügyi Minisz-

térium (FM) szakmai irányítása mellett a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelő-

ségek működtetik, a hálózat adatközponti és minőségirányítási feladatait pedig az Országos 

Meteorológiai Szolgálaton (OMSZ) belül nevesített Levegőtisztaság-védelmi Referencia-

központ (LRK) látja el. Az ország háttérszennyezettségét az OMSZ által működtetett 

mérőállomások mérik. 

Az OLM a szennyezőanyagok levegőterheltségi szintjét és az értékeléshez szükséges 

meteorológiai paramétereket folyamatosan mérő automata mérőhálózatból és a levegőminták 

kén-dioxid- és nitrogén-dioxid-tartalmát szakaszosan, laboratóriumban vizsgáló manuális 

mérőhálózatból (RIV) áll.  

Az automata mérőhálózat által folyamatosan vizsgált szennyezőanyagok: SO2, NO2/NOx, 

TSP, PM10, PM2,5, BTEX (benzol, toluol, xilol, etilbenzol) O3. A levegő arzén-, kadmium-, 

nikkel- és PAH-tartalmát időszakosan, folyamatosan mérő műszerekkel felszerelt mérőko-

csikkal ellenőrzik. 

A kötelezően működtetett, automata mérőállomások számát az érintett lakosság mérete és 

az adott terület levegőminősége alapján az irányelv határozza meg. Elhelyezésüknél 

figyelembe kell venni a szennyezőforrások típusait (ipari, közlekedési) a lehetőségekhez 

képest biztosítani kell a háttérszennyezés mérését is. 

Az automata mérőhálózat jelenleg 31 településen 48 mérőállomást és 3 

háttérszennyezettség-mérő állomást foglal magába. A manuális mérőhálózatnak (RIV: 

Regionális Immisszió Vizsgáló Hálózat) az ország 80 településén van telepített mintavevője. 

Az időszakos méréseket a környezetvédelmi hatóság a mobil mérőkocsikkal végzi. Ezekkel a 

teljes műszerezettségű mobil berendezésekkel egyedi ellenőrző méréseket is végez a 

környezetvédelmi felügyelőség. 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó részletes területi immissziós adatok 

hiányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak a légszennyező-

források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, 

mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és 

értékelése, továbbá a rendelkezésre álló RIV adatok alapján lehet megtenni. 

A dubicsányi vizsgálati területen sem folyamatos működésű, sem manuális 

légszennyezettség-mérés nem folyik. Viszont a vizsgálati területen kívül, de attól nem nagy 

távolságra történnek ilyen jellegű mérések. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat telepített folyamatos működésű mérőállo-

másainak elhelyezkedése a térségben: Kazincbarcika, Putnok, Rudabánya, Sajószentpéter. 
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Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat manuális mérőhálózatában vizsgált 

települések a térségben: Farkaslyuk, Kazincbarcika, Ózd, Sajószentpéter. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat folyamatos működésű, ill. manuális 

mérőhálózatának térségbeli vizsgálati pontjait az 51. ábra szemlélteti. 

 

 

51. ábra. A dubicsányi vizsgálati terület térségében levő légszennyezettségi zóna, valamint az Országos 

Légszennyezettségi Mérőhálózat folyamatos működésű, ill. manuális mérőhálózatának térségbeli  

vizsgálati pontjai 

 

Jellemző szélirányok a Borsodi-szénmedence térségében 

A meteorológiai paraméterek és az egyes szennyező anyagok koncentrációja közötti szoros 

kapcsolat egyértelmű. A legszorosabb korrelációs összefüggés a légszennyezettség és a szél 

között mutatkozik. A szélsebesség és szélirány alapvető paraméter a légszennyező anyagok 

horizontális transzportja szempontjából.  

A Sajó völgyének jellemző széliránya az év legnagyobb részében KÉK-i irányú. Ezt a 

szélirányt a Sajó-völgy morfológiája szabja meg. A völgy északi, északkeleti részében, a 

dubicsányi vizsgálati területtől kissé délre a szél majdnem Ny–K-i irányú, Miskolc felé 

ÉÉNy–DDK-i irányúra vált. 

Légszennyezettségi zónák a dubicsányi vizsgálati terület térségében 

A dubicsányi vizsgálati terület a Borsodi-szénmedence területén található. Az ország 

területén kijelölt légszennyezettségi agglomerációk, zónák és városok közül a Borsodi-

szénmedence nagy része a „8. Sajó-völgye” légszennyezettségi zónába esik. A vizsgálati 

terület közvetlenül viszont nem tartozik a Sajó völgye légszennyezettségi zónába, attól 

mintegy 5–7 km-re északra helyezkedik el, ezért a „10. Az ország többi területe” nevű zónába 

van sorolva. 

A dubicsányi vizsgálati területnek és térségének a légszennyezettségi zónához viszonyított 

elhelyezkedését az 51. ábra szemlélteti. 
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A Sajó völgyének, és a dubicsányi vizsgálati terület térsége légszennyezettségi értékeinek 

besorolását szennyező anyagonként, a 24. táblázat és a 25. táblázat tartalmazza. 

24. táblázat. A Sajó völgye és az ország többi területe légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
kén-  

dioxid 

nitrogén-  

dioxid 

szén-  

monoxid 

szilárd  

(PM10) benzol 
Talajközeli 

ózon 

8 Sajó völgye F C D B E O–I 

10.  Az ország többi területe F F F E F O–I 

25. táblázat. A Sajó völgye és az ország többi területe légszennyezettségi zóna besorolása a 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
PM10 

arzén (As) 

PM10 

kadmium 

(Cd) 

PM10 

nikkel 

(Ni) 

PM10 ólom 

(Pb) 

PM10 benz(a)- 

pirén (BaP) 

8. Sajó völgye E F F F B 

10.  Az ország többi területe F F F F D 

 

Légszennyezettségi zónák a dubicsányi vizsgálati területen és térségében 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a dubicsányi vizsgálati területen és an-

nak térségében: 

Az NO2 (nitrogén-dioxid), koncentrációja a Sajó völgye légszennyezettségi zónában 

határérték és a tűréshatár között van (C), a vizsgálati területen a levegőterheltségi szint az 

alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg. (F). 

A CO (szén-monoxid) koncentrációja a Sajó völgyében a felső vizsgálati küszöb és a 

levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D), a vizsgálati területen a 

levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg. (F). 

PM10 μm méret alatti koncentrációja a Sajó völgyében a határértéket és a tűréshatárt 

meghaladja (B), a vizsgálati területen és közvetlen térségében pedig a levegőterheltségi szint 

a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. (E). 

A benzol koncentrációja Sajó völgyében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van (E), 

a vizsgálati területen és közvetlen térségében a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati 

küszöbét nem haladja meg. (F). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében — a törvényben 

meghatározottnak megfelelően — az O–I kategóriába lett sorolva. 

A PM10 arzén koncentrációja a Sajó völgyében a levegőterheltségi szint a felső és az alsó 

vizsgálati küszöb között van. (E), a vizsgálati területen és közvetlen térségében a levegő-

terheltségi szint az alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg. (F). 

A PM10 Kadmium (Cd), a PM10 Nikkel (Ni) és a PM10 Ólom (Pb) koncentrációja az összes 

terület esetében nem haladja meg az alsó vizsgálati küszöböt (F). 

A PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja Sajó völgyében a határértéket és a tűréshatárt 

egyaránt meghaladja. (B), a vizsgálati területen és közvetlen térségében a levegőterheltségi 

szint a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van 

(D). 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékelésére vezették be Légszennyezettségi index fogalmát. A 

légszennyezettségi index kidolgozása a 14/2001. (V.9.) KoM-EuM-FVM együttes rendeletben 
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és módosításaiban szereplő határértékek, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplő 

határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által előírt módszerek szerint. 

A dubicsányi vizsgálati terület térsége településeinek légszennyezettségét a fentebb 

ismertetett manuális és az automata mérőhálózat méri. A települések összesített 

légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb (legkedvezőtlenebb) indexű 

szennyezőanyag alapján határozzák meg.  

Az értékelés a mérőállomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5 valamint 

benzol szennyezőanyagok adataiból készült (26. táblázat). Ezek közül a PM2,5 valamint — 

adathiány miatt — a benzol mérési adatait nem tüntettük fel. 

26. táblázat. A dubicsányi vizsgálati terület térségének településein megállapított 2011. évi légszennyezettségi 

index értékelése, az automata mérőállomások szerint (OMSZ, 2012) 

Mérőállomás  
neve 

Légszennyezettségi index 
Légszennyezettségi index a 

legmagasabb indexű 

komponens alapján S02 NO2 NOx PM10 CO O3 

Kazincbarcika kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) szennyezett (4) kiváló (1) jó (2) szennyezett (4) 

Putnok jó (2) kiváló (1) kiváló (1) megfelelő (3) kiváló (1) jó (2) megfelelő (3) 

Rudabánya – kiváló (1) kiváló (1) – – jó (2) jó (2) 

Sajószentpéter kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

 

A táblázatban szereplő kifejezések értelmezése az alábbi: 

— Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a alattiak. 

— Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közöttiek. 

— Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80%-a és 100%-a közöttiek. 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a légszennyezettségi adatok indexei a dubicsányi 

vizsgálati területen és térségében jók. Kazincbarcika és Putnok légszennyezettségi minősítése 

a PM10 (kisméretű részecske) magas koncentrációja miatt lett „szennyezett”, ill. „megfelelő”. 

A PM10 megnövekedett mennyisége ezen a két településen legnagyobb részt a lakossági 

fűtésből származik. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a Borsodi-szénmedencében és térségében az üzemi 

eredetű légszennyezés a Sajó völgyében az Ózd–Kazincbarcika–Miskolc tengely mentén 

koncentrálódik. Azonban a terület évszázados múltra visszatekintő nehéziparának szennyező 

hatása mára gyakorlatilag minimális szintre esett vissza. 

Az engedélyezett helyhez kötött légszennyező források teljesítik az EU szabályokkal 

összhangban kialakított hazai normákat. Megállapítható az is, hogy az ipari eredetű 

szennyezéseken kívül a terület legjelentősebb szennyező forrása a lakossági fűtés. 

A levegőtisztaság-védelem hatáskörébe tartozik a helyben tervezett hulladékégetés során 

fellépő terhelés. Az eredeti tervek szerint 5 szén- és 1 vegyes tüzelésű kazán 35–50 m közötti 

kéménymagasság esetében várhatóan minden komponens vonatkozásában a kibocsátási 

határérték alatt lesz (VASS et al. 1988). A várható emissziók: 

szilárd  56,4% 

SO2  78,3% 

NOx  11,0% 

CO   2,3% 

A transzmisszió-számítás szerint a SO2 a környezetben a kéménytől 1850 m távolságban 

okozza a legnagyobb imisszió-növekedést (átlagos meteorológiai körülmények között ez 

64 g/m
3
, ez a megengedhető növekedés 25,6%-a, a levegőbiztonsági határérték 12,8%-a). 
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A meddőhányó légszennyezésének csökkentése érdekében a következő feltételeknek kell 

eleget tenni (VASS et al. 1988): 

– 30 cm-es rétegenkénti töltés kis ledobási magassággal, tömörítés; 

– egyszerre kis felület nyitva hagyása, fokozatos rekultiváció; 

– az esetleges öngyulladás lokalizálása érdekében az oltásra történő felkészítés. 

 

A szén- és meddőszállítás légszennyezésének csökkentése érdekében a berendezések kör-

nyékét rendszeresen takarítani kell. A szénszállítási útvonal, bányaudvar és vasúti rakodó 

térségét ezen felül nyári időszakban locsolni kell. A felszíni létesítmények és a lakott terület 

között meglévő természetes erdősávot fenn kell tartani, illetve gondoskodni kell a pusztulások 

pótlásáról. 

3.1.2. Zajhatás és rezgések 

A beruházás során zaj- és rezgésterhelés az objektum építése és üzemeltetése során léphet 

fel. Utóbbi esetben el kell különíteni a berendezések működtetésekor fellépő (üzemi zaj), 

illetve az üzemeltetéshez kapcsolódó, külső szállítás kapcsán keletkező zaj- és rezgésterhelést. 

A tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli — közlekedési célú tevékenységnek nem 

minősülő — járműhasználat, járműmozgás, rakodás szintén az üzemi zaj kategóriájába tarto-

zik. Ugyanakkor az új létesítmény telepítéséhez szükséges szállítási tevékenységgel is 

számolni kell, melyért a beruházó szintén felelős. 

A védendő környezetben (melyet a településrendezési terv ír elő) tilos veszélyes mértékű 

környezeti zajt vagy rezgést okozni. Veszélyesnek minősül az a környezeti zaj vagy rezgés, 

mely meghaladja a zajszennyezettség, illetőleg zajkibocsátás határértékét. A megadott 

határértékek változnak a védendő környezet jellegétől, a zaj- vagy rezgésszennyezés gyakori-

ságától, időtartamától és a napszaktól is. A zajkibocsátás határértékei kisvárosi vagy vidéki 

lakott terület esetében, építkezésnél 40–65 dB, üzemi zaj esetén 40–50 dB, közlekedési zajnál 

45–65 dB körüliek. Hasonló környezetben, a rendszeresen működő üzemi rezgésforrások 

esetén a rezgésterhelés legnagyobb mértéke éjszaka, nem haladhatja meg a 30 mm/s
2
 értéket, 

napközben a határérték ennek kb. a kétszerese. 

A létesítés során azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési 

eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, az eljáráshoz 

benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A 

környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek 

létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell 

megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. A kapcsolódó szállítás, fuvaro-

zás zajterhelésére tekintettel a környezetvédelmi hatóság kezdeményezheti a közlekedési 

hatóságnál meghatározott útvonal előírását. 

Környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a 

környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti 

zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit meg-

teremteni. Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az üzemi zajforrás által 

okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési 

terv benyújtására kötelezi. 

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

mányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezet zaj- és rezgésterhelési határ-

értékek megállapításáról szóló 10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet által módo-

sított 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet az irányadó. 
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A Dubicsányi Bányaüzem hatásvizsgálatánál három zajforrással számoltak: a lejtős-

aknához vezető út mentén megnövekedő forgalommal, a szén- és meddőszállító szalaggal és a 

függőaknai ventillátorral (VASS et al. 1988). A védendő terület ezek esetében Sajógalgóc és 

Dubicsány települések. 

A forgalomnövekedés Sajógalgóc főutcáját terhelné (Rákóczi út). Elsősorban a személy-

szállítással kapcsolatos forgalomnövekedésre kell számítani, kivételt képez az üzemtelep 

felújításához kapcsolódó időszak, amikor a teherforgalom is jelentős lehet. Az 1980-as 

években mért nappali és éjszakai értékek (itt figyelembe kell venni, hogy azóta már elavult 

gépjárműtípusokkal végezték a vizsgálatot) 56,3 dB(A) illetve 48,4 dB(A) voltak. Egy 

évtizeddel később, a bányaüzem felszámolásához készített hatásvizsgálatnál (Mendikás 1999) 

a számított érték már csak 45,6 dB(A) volt. 

A szállítószalagnál számított értékek (a tervek szerint az 1 m szélességű, fix görgős szalag 

a meddőtől a Sajógalgóctól Ny-ra lévő gerinc közelében futna a Sajó-völgy felé, legkisebb 

távolsága a településtől 450 m) nem haladja meg a 40 dB értéket, vagyis határérték alatti 

(VASS et al. 1988). A meddőhányó építéséből származó zajterhelés valószínűleg nem sokban 

fog eltérni a rekultivációnál számítottól — 44 dB(A) –, vagyis szintén az engedélyezett 

határérték alatt marad (Mendikás 1999). 

A Zsuponyó-völgybe tervezett aknaszellőztető külszíni ventilátor számított zajterhelése 85 

dB(A). Mivel Dubicsány ettől 3 km, a dombok takarásában helyezkedik el, a zaj elnyelődik, 

így zajterheléssel itt nem kell számolni. 

A bányaüzem területétől Sajógalgóc északi pereme kb. 600 m távolságban helyezkedik el. 

A település és a felszíni munkaterület közötti szintkülönbség (20 m), a domborzat és a kb. 300 

m szélességű, erdővel borított terület viszonylag jól szűri, illetve tompítja a gépek zaját. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a bontási tevékenység és a bánya üzemelésekor a felszíni 

berendezések által keltett zaj között nincs jelentős különbség, akkor kijelenthetjük, hogy a 

várható zajterhelés nagy valószínűséggel az engedélyezett határértékek alatt marad [a 

számított érték a Mendikás Kft. 1999-es tanulmányában LA=34 dB(A) volt]. 

A rezonancia kapcsán a munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az útburkolat és a 

környező ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és az önkor-

mányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

3.1.3. A felszínre gyakorolt hatások 

A földtani adottságok alapján a kitermelés a telep északi részén 120–230, a déli mezőben 

200–300 m mélységben történik majd. A fejtési vastagság várhatóan 3–4,5 m. A lefejtés 

következtében 2,7–4 m süllyedéssel kell számolni (VASS et al. 1988). 

A föld alatti művelés határvonalát Dubicsány és Sajógalgóc településektől olyan távolságra 

kell kijelölni, hogy a belterületeket a bányaművelés hatásai ne érjék. A prognosztizált külszíni 

mozgáselemek alapján valószínű, hogy erdőgazdasági károk — fakidőlés, gyökérszakadás — 

nem keletkeznek. Mivel a dőlésviszonyok sem változnak számottevően, lefolyástalan 

területek sem alakulnak ki. Az idézett tanulmányban a szakértők javasolják a Zsuponyó-

patakra, illetve a bányához vezető útra védőpillér kijelölését, valamint a területen külszíni 

kőzetmozgás-mérési vonalak létesítését. Ajánlott ezen kívül a már leművelt területeken 

újrafúrások végzése, melyekkel megállapítható a kőzetrétegek lazulása, elmozdulása. 

3.1.4. A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 

A terület, illetve a térrész felszín alatti vizei közül a bányászati tevékenység kutatástól a 

felhagyásig terjedő valamennyi fázisa jelentős hatást gyakorolhat. Az egyes fázisokban 

várható lehetséges hatásokat külön fejezet (3.2.) részletezi.  
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A területen a felszín alatti vizek két főbb típusát: a talajvizeket és a rétegvizeket érintik 

majd a bányászati tevékenységek. 

Talajvíznek nevezzük e terület értékelésénél azt a szabadtükrű telített, kétfázisú zónát, 

mely a talajnedvesség zónája alatt helyezkedik el, és amelyre a klimatikus viszonyok 

közvetlen hatást gyakorolnak. 

A területen a talajvizek három főbb típusát különböztetjük meg:  

a) a dombok alatti elhelyezkedő néhány métertől a sokszor tíz méteres mélységben lévő 

talajvízfelszínnel, talajvíztükörrel rendelkező zónát,  

b) a dombok völgytalpain, allúviumában lévő, az ottani felszíni vizekkel, állandó vízfolyá-

sokkal közvetlen kapcsolatban lévő sekély, (0–3 m) mélységű zónát; és  

c) a Sajó folyó alluviális részein található, szintén sekély, néhány méteres mélységben 

található zónát. 

A dombok alatt elhelyezkedő talajvíznek két változata ismeretes. Az egyik a már említett 

sekélyvizes alluviális zónákhoz kapcsolódó, azokat oldalirányból tápláló, általános 

elterjedésű, összefüggő zóna, a másik az e fölött helyenként elhelyezkedő lokálisabb, azaz 

kisebb térrészre kierjedő függő talajvizes zóna. Ez a függő talajvizes zóna olyan helyeken 

alakulhat ki, ahol az általános dombvidéki talajvíztükör feletti lokálisan előforduló rossz 

vízvezető kőzetzónák, agyaglencsék a csapadékból beszivárgó, lefelé szivárgó vizek útjában 

akadályt képeznek, melynek hatására ott egy kétfázisú telített felszín alatti vízlencse alakulhat 

ki. Ilyen vízlencsére utal az 1:10 000 topográfiai térképen is feltüntetett magasan, (~215 mBf) 

fakadó kisebb forrás is a Zsuponyó-völgy baloldali mellékvölgyében. 

Az általános elterjedésű dombok alatti talajvizek az északi részeken a legmagasabb 

helyzetűek, itt meghaladják a 240 méteres tengerszint feletti magasságot. A természetes 

állapotú felszín alatti vízválasztó a terület legészakabbi részével esik össze, itt a talajvíztükör 

helyzete 245 m Bf szintre becsülhető. 

A dombok alatti talajvízszintek általánosan déli irányban csökkennek 16–20 m 

kilométerenkénti eséssel a Sajó völgyéig, ahol a talajvíz szintjei a dombok legalsó részein 

145–150 méter helyzetűek. A dombok között található meridionálisabb mélyvölgyek közül 

csak a Ny-i részen található Zsuponyó-patak völgye az, amelyik néhány száz méteres 

körzetében jelentkező megcsapoló hatásával maga felé irányítja, a talajvizeket, azaz 

valamelyest eltéríti a már említett, általánosan É–D-i irányú regionális talajvízáramlást. A 

terület keleti részén lévő Galgóci-vízfolyás völgye és a terület déli közepén található névtelen 

mélyebb, de szintén meridionális völgy esetében csak a 180 m Bf alatti szakaszokon tudnak 

hasonló módosító hatást gyakorolni az általános talajvízdomborzatra. 

A talajvízszintek ilyen alakulása egyúttal azt is jelenti, hogy a 300 m Bf-nél magasabb 

helyzetű főbb dombhátak alatt az összefüggő talajvíztükör mélységes meghaladja a 100 

méteres mélységet, helyenként elérheti a 140–150 méteres mélységet is. Ennek a más 

dombvidéki területekhez viszonyítva szokatlan, jelentős talajvíztükör mélységnek oka a 

meredek domboldalak mellett az, hogy a beszivárgás intenzitásához képest a talajvíztartók 

horizontális vízszállító képessége, (transzmisszivitása) itt magasabb értékű. A beszivárgás 

pontos értékét pontos mérésekkel nem ismerjük, országos feldolgozás (Magyarország 

Talajvízforgalmi Térképe, MÁFI 1985) háttéranyagai alapján itt ezt 50–80 mm/év nagyságúra 

becsülhetjük. 

A viszonylagosan magas transzmisszivitást az alsó-pannóniai, esetenként szarmata 

homokos, kavicsos üledékkomplexum biztosítja. Az ezekben az összletekben található kisebb-

nagyobb agyagos rétegek, lencsék, vagy esetleges vulkanitok érdemben nem befolyásolják az 

általános talajvízdomborzat alakulását, legalábbis a beavatkozások előtti, természetes 

viszonyok között. 

A dombvidéki mély talajvízszintek az itt lévő erdők vízutánpótlásában, táplálásában még a 

mély, de állandó vízfolyással nem rendelkező völgyek esetében sem játszanak szerepet. A 
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bányászati tevékenységek vízvédelmi munkáihoz kapcsolódóan várható talajvízsüllyedések a 

felszínen található növényzetre a dombok esetében nem jelentenek károsító hatást. 

A meridionális völgyek, tehát a Zsuponyó-patak völgye, a déli-központi névtelen 

mélyvölgy és a Galgóci-patak völgyének azon szakaszai, ahol állandó vízfolyás található már 

jelentős szerepet játszik az ottani növényzet fenntartásában, illetve az állandó vízfolyások 

ökoszisztémás feltételeinek biztosításában. Az ezeken a helyeken várható vízszintsüllyedés 

meg fogja változtatni az itteni természetes viszonyokat. Ezeket a kedvezőtlen változásokat a 

bányászati tevékenységekhez kapcsolódó felszín alatti víztermelések egy részének 

felhasználásával, víztáplálással azonban mérsékelni lehet. 

A Sajó-völgy allúviumában található sekély mélységű talajvízszintek is várhatóan 

süllyedni fognak, függően attól, hogy a bányászati víztelenítések súlypontja mikor közelíti 

meg a legjobban ezt az övezetet. A bányászat időbeli és várható északról dél felé történő 

térbeli vízelvonó hatásaira először az itteni Sajó allúvium talajvizének dombok alatti 

talajvízből származó táplálása csökken le, majd megszűnik, és a legintenzívebb, a Sajóhoz 

legközelebbi bányászati víztelenítések időszakában már a Sajó felszíni vize által táplált 

alluviális vizek jelentik majd a víztelenítések utánpótlódásának egy jelentősebb részét. Tehát 

az itteni településrészek esetében számolni kell az ásott kutak vízszintjének erős süllyedésével 

és kiszáradásával is. A Sajó-völgy mezőgazdasági hasznosításánál is számítani kell majd a 

talajvízszint csökkenésére, és fel kell készülni ezen hatások kezelésére, például a termesztett 

kultúrák változtatásával, öntözésekkel, vagy más agrotechnikai beavatkozásokkal. 

A terület rétegvizei a talajvizek zónája alatt helyezkednek el, azzal hidraulikai kapcso-

latban vannak. E hidraulikai kapcsolatok és az egyes rétegvíz-tartó rétegek és zónák közötti 

hidraulikai kapcsolatok pontos ismerete a bányászat kivitelezhetősége és gazdaságossága 

szempontjából az egyik legfontosabb tényezőt jelenti. Mind a kutatási fázisokban, mind a 

termelési szakaszokban, de még a felhagyási időszakban is sokfajta helyszíni vizsgálat, alapos 

értékelés kapcsolódik a rétegvizek viselkedésének megértésére, leírására és a változások előre 

jelzésére is. 

Mindez azt is jelenti, hogy a bányászati víztelenítéshez kapcsolódó környezeti következ-

mények is megbízhatóan vizsgálhatók, ily módon a káros következmények is jól tervezhetően 

csökkenthetőek lesznek. Mindemellett itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy bányászatot 

lehetővé tevő víztelenítéseket, rétegvíz-termeléseket úgy kell tervezni, hogy azzal a térség 

ivóvízellátását hosszú távon segíteni lehessen, és a bányászati munkákhoz kapcsolódó várható 

ipari fejlesztések ipari víz szükségleteit is biztosítani lehessen.  

A terület, térrész rétegvizei a széntelepes összlet alatt, között és felett egyaránt előfordul-

nak. Különösen az V. telep feletti legközelebbi homokrétegek víztelenítése, feszültség-mente-

sítése az, amelyik a térségben a legnagyobb depressziós hatással jelentkezni fog. Ennek a 

rétegnek természetes állapotú hidraulikus potenciálszintjei, hasonlóan a talajvízdomborzat 

alakulásához északról dél felé való lejtéssel rendelkeznek, mely egyúttal kijelöli a természetes 

rétegvíz-áramlási főirányt is. A legmagasabb hidraulikus potenciálszint e rétegben valamivel 

meghaladja a 190 m Bf értéket, (északon), a legalacsonyabb pedig a Sajó-völgy alatti 

részeknél található 145–150 m Bf körüli értékekkel. A természetes rétegvízszintesés tehát 8–

10 m/km, alacsonyabb a talajvíz esésénél. Ez azt is jelenti, hogy a szénfedő homokrétegek a 

talajvíz felől kapnak utánpótlást a dombvidéki részeken, míg a Sajó völgyében már a 

rétegvizek felől az alluviális talajvizek felé történik az áramlás, itt található a lokális áramlási 

rendszer feláramlási, fő megcsapolási zónája. 

Hasonló vízszint és vízáramlási viszonyok találhatók az V. telep feletti homokrétegek és a 

talajvíz zónája között elhelyezkedő IV. telepi fedőrétegvizek, és az e feletti szarmata réteg-

vízadó képződmények esetében is. A hidraulikus potenciálviszonyok az V. telep feletti homok 

és a talajvíz-domborzati értékek közötti átmeneti értékekkel jellemezhetők. 
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Az V. telep alatti rétegek között is találhatók rétegvízadók, ezekben a hidraulikus 

potenciálok várhatóan kisebb eséssel rendelkeznek, az itteni vízmozgások a mélység felé 

egyre kisebbek. A széntelepes rendszer fekü oldali részére rendelkezésünkre álló szórványos 

vízkémiai adatok is ezt a vízföldtani képet támasztják alá, magasabb oldottanyag-tartalmuk-

kal. A fekü oldali rétegvíz esetleg alaphegységi repedésvíz-tárolók, mint hévízadó képződmé-

nyek is számba vehetők, azzal a megjegyzéssel, hogy általánosságban gyenge vízadó-képes-

ségük miatt termálvízbeszerzésre nem a legalkalmasabbak. A bányászati tevékenységhez 

kapcsolódó mélyfúrásos kutatás tervezésénél azonban érdemes erre a lehetséges értékre, azaz 

a termálvíz-, vagy ásványvíz-potenciálra is gondot fordítani, elősegítve esetleges pozitív 

eredmény esetén a térség ilyen irányú vízhasznosítási tevékenységeit is, egyidejűleg természe-

tesen ellenőrizve a bányászati vízvédelmi munkák idevonatkozó következményeit is. 

A rétegvizek esetében a várható depresszió, nyomáscsökkenés-maximuma a déli, Sajóhoz 

közeli zónákban várható és elérheti a 150 méteres vízoszlopnyomás-csökkenést, (a 15 bar 

nyomáscsökkenést is). Az északi részeken is bekövetkezhet akár 100 méteres vízoszlopnyi, 10 

bárnyi nyomáscsökkenés is. A csökkenéseket valószínűleg alapos feltárásokkal, 3D geológiai 

térmodellek és azokon alapuló korszerű áramlási modellezések segítségével végrehajtott, 

modern bányamérnöki tervezésekkel mérsékelni lehet, azonban a fejtések előre haladtával, a 

lefejtett részek felhagyásával a lokálisabban addig biztosított védőrétegek sem funkcionálnak 

majd. 

A talajvizek rétegvizek minőségi viszonyait már a kutatófúrások, termelő- vagy figyelőkút 

létesítések megváltoztathatják a fúráshoz használt öblítőfolyadék, fúróiszap vegyi összetételé-

től függően. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok 

kezelésére, tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és 

veszélyes (barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó 

fúróiszapokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. 

Ezeknek a talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A fúrások és kutak megváltoztathatják a vízadó rétegek közötti félig áteresztő, vagy rossz 

vízvezető rétegek függőleges záróképességét, rövidzárt okozva a rétegek között, elősegítve az 

esetleges szennyezések mozgását is. 

A talajvizek szintjének csökkenése, és a levegővel átjárt vágatok körzetében oxidációs 

folyamatok kezdődnek, melyek esetenként vízminőségromlással is járhatnak. 

Jelen fejezet elsősorban a terület, térrész azon felszín alatti vízre vonatkozó jellemzőivel 

foglalkozott, melyet a tervezett bányászati tevékenység jelentősen befolyásolhat. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a természetes viszonyok hidraulikai szempontból 

összefüggő egységesen értékelhető és kezelhető talajvíz–rétegvíz-rendszert képviselnek, 

melyet a lokális és helyenként a szubregionális típusú áramlási típusba sorolhatunk. A bányá-

szati tevékenység során az áramlási rendszer megváltozik majd a szubregionális áramlások a 

bányászati súlypontok felé fognak irányulni, amelyeket az aktuális fejtési szakaszok körze-

tében, a helyi viszonyoktól és a modern bányászati tervezési és műveleti rendszerektől függő 

lokális áramlási, vízvédelmi rendszerek tarkítanak majd. A bányászati műveleteket követő 

időben azt eredeti áramlási rendszer helyreállása felé törekszik majd a részben magára hagyott 

rendszer, azonban a mesterséges hatásra megváltoztatott vízvezető-képességbeli következmé-

nyek és a várható kommunális és ipari víztermelés fenntartása miatt, az eredeti állapotok már 

nem állhatnak helyre.  

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek védel-

méről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 
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3.1.5. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 

rezsimben jelentős változások várhatók. A jelenlegi dombvidéki vízfolyások hozama a felszín 

alatti vízkitermelések hatására lecsökken, majd ezek felszín alóli, talajvízoldali táplálása meg-

szűnik. A medrekben ezt követően víz csak felszíni lefolyási időszakban várható. A nem ál-

landó, gyakran száraz patakmedrek eredeti ökoszisztémája megszűnik, ott újfajta ökosziszté-

ma fog kialakulni.  

A bányászati kutatási termelési tevékenységekhez kapcsolódóan ezekbe a medrekbe szeny-

nyezett vagy tiszta vizek juthatnak. A szennyezések elkerülése megoldható a szennyező-

források körzetében kialakított védelmi rendszerek, tisztítóművek, átmeneti tárolók létesítésé-

vel. A vízvédelmi céllal termelt tiszta vizek egy részét gondos tervezéssel a kiszáradt víz-

folyások vízpótlására is lehet fordítani. 

A tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan 

veszélyeztetett területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésével, 

havária-terv kidolgozásával. A bányászati fázisok során felszínre jutott kedvezőtlen összetételű 

vizek kezelésére megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes 

zöldhatósággal, vízvédelmi és vízügyi hatósággal való egyeztetés alapján lehetséges.  

A vízhasználat biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, 

javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, 

valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek fennma-

radásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek minő-

sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet az irányadó. 

3.1.6. Természetvédelem 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 

mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 

és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 

legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentéte-

sen megváltoztatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott 

térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

Különleges helyzetként kell figyelembe venni azt a tényt, hogy a kutatási terület szinte 

teljes egésze természetvédelmi terület (1. melléklet). Nem szerencsés az a körülmény, hogy 

még a bányaüzem területe is Natura 2000-es védelem alatt áll (szerencsére ez nem magterület-

ként, hanem puffer területként jelenik meg). Ahhoz, hogy a bányászati tevékenység egyáltalán 

szóba kerülhessen, át kell gondolni a tervezett koncessziós tevékenységnek a madárvédelmi 

területre vonatkozó, lehetséges hatásait. Nyilvánvaló, hogy ebben a bonyolult helyzetben a 

nyomvonalas létesítmények kialakítása (pl. szállítószalaggal történő szállítás) vagy a meddő 

elhelyezése (feltehetően a korábbi helyszínen) csak a hatóság és a vállalkozó közötti meg-

egyezések során át történhet. 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a jelölő 

fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélye-

zési eljárások során korlátozásokat tehet. Esetünkben ezt a helyzetet módosíthatja az a tény, 

hogy a térségben korábban már folyt szénbányászati tevékenység, a terület ennek ellenére 

alkalmas maradt védelem alá helyezésre. Ugyanakkor az élőhelyek zavarása a tervezett kon-

cessziós tevékenység közvetlen környezetében hosszú távon is elkerülhetetlennek látszik. 

Nyilvánvaló, hogy a koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó 
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megkötöttségeket a koncessziós tevékenység időtartama alatt módosítani kell (a különleges 

madárvédelmi területek közelében nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet 

folytatni, az Országos Ökológiai Hálózat területein a 10 m-nél magasabb építmények 

elhelyezése nem kívánatos stb.). Mérlegelni kell azt is, hogy bár a szállítószalag működése 

évtizedekig fog hatni a pálya mentén lévő életközösségekre, az így okozott zavaró hatás 

mértéke általában kisebb, mintha a szállítás közúton történne. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 314/2005. (XII. 25.), a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel összevetni. Amennyiben valamely munkafázis 

a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonatkozó engedé-

lyezési eljárások előtt az 1.§ (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 

törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 

térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

csak végezni. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és (2) 

bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 

elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység 

károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem 

kutatás, sem kitermelés nem folytatható. Azt a kitételt, mely szerint a Natura 2000 hálózat ré-

szét képező területeken semmilyen vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység 

nem támogatandó, a körülmények figyelembe vételével felül kell vizsgálni. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 

az akkumulálódó hatások elleni védekezésre is. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékeny-

ségeknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedé-

sének megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) 

pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Nem megfelelő 

talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület álla-

potának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és élőhelyek 

zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. A tevékenység 

helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni 

a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

Mindenképpen figyelembe kell venni azt a megállapítást, hogy a bányaüzem korábbi kör-

nyezeti hatásvizsgálata szerint a tervezett koncessziós tevékenység a növényzetben érzékel-

hető változást nem fog okozni, viszont kihatással lesz az erdő állatvilágára (VASS et al. 1988). 

A tervezéskor figyelembe kell venni továbbá, a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvények előírásait is. 

Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi hatósággal 

és az MFGI kijelölt szakértőivel, a közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

3.1.7. Hulladékgazdálkodás 

A hulladék kezelésének legfontosabb elvei közé tartozik az emberi élet és egészség védel-

me, a környezeti elemek (víz, levegő, talaj, élővilág) károsításának elkerülése. A hulladék-
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kezelés a hulladékgazdálkodás részét képezi, melynek feladata a hulladék veszélyeztető 

hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe 

vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést meg-

valósító eljárás alkalmazása. A megosztott felelősség elve szerint a hulladék előállítójának és 

a hulladék teljes életciklusában szereplőknek együtt kell működniük. 

A veszélyes hulladékok kezelésének előírásait külön jogszabály rögzíti. A hulladék besoro-

lását — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termelője köteles elvégezni. Az 

akkreditált laboratórium által végzett mintavétellel és azon alapuló megalapozó vizsgálatokkal 

alátámasztott, a hulladék minősítésére vonatkozó kérelmet az illetékes környezetvédelmi 

hatóságnál kérheti. A veszélyes hulladék termelője köteles legalább 3 évre szóló (pl. a hulla-

dék hasznosítására, ártalmatlanítására is vonatkozó), külön jogszabályban meghatározott tar-

talmú hulladékgazdálkodási tervet készíteni, melynek tartalmaznia kell a hulladékkezeléssel 

kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket és az egyes hulladéktípusokra vonatkozó 

speciális intézkedéseket is. 

A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek anyagmérleget kell 

készítenie, a veszélyes hulladék keletkezését, gyűjtését, szállítását, kezelését, átadását, 

átvételét nyilvántartani és arról a környezetvédelmi hatóságoknak adatokat közölni. 

A tervezett koncessziós tevékenység során minimális mennyiségű veszélyes hulladék 

(fáradtolaj, akkumulátorok stb.) keletkezik. Az olajjal szennyezett textíliák stb. megsemmisí-

tése az eredeti tervek szerint helyben elégetéssel történt volna, aminek a levegőtisztaság 

vonatkozásában lennének következményei. Egyéb veszélyes hulladék a telephelyen csak 

átmenetileg tárolható, hosszú távon veszélyeshulladék-tárolóban (pl. Sajókaza) helyezendő el. 

(VASS et al. 1988) Az egyéb, kommunális és termelési hulladékok kezelése a szabályozásnak 

megfelelően történhet. 

A szennyvízkezelésre és -kibocsátásra — ami egyébként a hulladékgazdálkodás szabá-

lyozásában is szerepet kap — külön rendelkezések vonatkoznak. A szennyező anyag földtani 

közegbe történő közvetlen és közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba 

történő bevezetést is, engedélyköteles tevékenység. A szennyező anyagok kibocsátásának 

határértékeit kormányrendelet rögzíti. A rendelkezés hatálya kiterjed a csapadékvíz elvezeté-

sére is. 

3.1.8. Meddőhányó elhelyezése 

A bányaépítés során keletkezett meddő nagy részét az eredeti tervek szerinti lerakóhelyen, 

a Várvölgy lejtősakna melletti nyugati mellékvölgyben halmozták fel 100–120 m hosszan, kb. 

4 m magasságban (térképezési dokumentációból ismert egy nagyobb anyagfelhalmozás a 

bányatelep patakmenti oldalán is) –, ami miatt a korábbi, völgytalp feletti forrás a meddő-

hányó alól fakad, vize erősen vasas (GYURICZA et al. 2000). A bányaüzem területét az 52. 

ábra mutatja be. 
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52. ábra. Az űrfelvétel közepén a dubicsányi szénbánya felhagyott telke 2014 márciusában (Google Earth) 

A dél felé vezető út mentén Sajógalgóc északi részének épületei helyezkednek el. 

Előzetes számítások szerint mintegy 240 000 m
3
 meddőt helyeztek el itt, melyet az üzem 

bezárása után rekultiváltak. A teljes üzemidőre számított szükséges meddőhányó-térfogatot 1 

millió m
3
-re becsülték (a bányaépítés során keletkezett meddőn túl további 650 000 m

3
;  

25 000 m
3
/év). A meddő helyének tervezésekor fontos szempont volt, hogy az anyag a lejtős-

aknán, szállító szalagon érkezik a felszínre, mely a felszínen a meddőhányó szélén létesített 

sarokállomásig épült meg. A völgy feltöltése önjáró hányóképzővel történt, mely a szalag 

egyik oldalán töltötte fel a völgyet (VASS et al. 1988). A teljes meddő számított területe 14,4 

ha. 

Mivel a Borsodi-medencében a ledöntéses technológiával felhalmozott meddők kétharma-

dánál jelentkezett öngyulladás, a dubicsányi meddőhányó tervezett építési technológiája kivá-

lasztásánál ezt — melyet a fent leírt módon oldottak meg a kiépítési fázisban — figyelembe 

kell venni. 

A meddőhányó folyamatosan fog épülni, ezért a végleges részeken lehetőség van a 

szakaszos rekultiválcióra. 

 

3.1.9. Tájvédelem 

A tervezett objektumok várható esztétikai, vizuális hatásait be kell mutatni az érintett 

lakosságnak és konzultációt követően a szükséges módosításokat el kell végezni. 
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A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényege-

sen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 

területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően 

kialakítani (tájrendezés). 

3.1.10. A termőföld védelme 

A tervezett koncessziós tevékenység — mivel a korábban megtörtént műveletek során a 

szükséges felszíni létesítmények helyének kialakítása megtörtént és valószínűleg ettől jelentős 

eltérés, módosítás a későbbiekben sem várható — nem igényli számottevő termőföld 

ideiglenes vagy állandó használatát. 

Amennyiben termőföld kivételére kerülne sor, a termőföldet érintő tevékenységek szabá-

lyozásával alapvetően a 2007/CXXIX., a termőföld védelméről szóló törvény (továbbiakban: 

Tvt.) foglalkozik, a beruházás tervezési és megvalósítási stádiumában elsősorban ennek 

előírásait kell követni. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a 

megbontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrófolyadék, iszap), 

veszélyes anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba 

szállításáról gondoskodni kell. 

3.1.11. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdővel borított dombvidéken a bányászati tevékenység következtében erdő igénybe-

vételére először a lejtős aknai üzemtér — Várvölgy jobb oldali mellékvölgye mentén — kiala-

kításakor került sor. A tervezett koncessziós tevékenység során ezt a területet igénybe fogják 

venni, az erdőhasználat vonatkozásában itt jelentős változás nem várható. Valószínűleg nem 

kerül sor erdő igénybevételére a függőleges aknai üzemtér — Zsuponyó-völgy — 

kialakításakor (arra, hogy ez a korábbi bányászati tevékenység során milyen mértékben került 

megvalósításra, jelenleg nincs adatunk), mert ez az üzemudvar teljes egészében fátlan 

területet érint. (Az erdő meglétét az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII törvény [Evt.] 6. §-ában leírt feltételek szerint határozzák meg.) 

A korábbi tervek szerint a szén szállítása távolsági szállítószalagon történne a vasúti rako-

dóállomásig. A szállító pálya kialakításakor történhet további erdő-igénybevétel, melynek 

kapcsán az Evt. előírásait kell figyelembe venni. Amennyiben a koncessziós tevékenység 

megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell szerez-

ni az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsolódó, az 

Evt. 40. § (3) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell engedélyez-

tetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell bejelenteni. 

Az erdő közérdekkel összhangban való igénybevétele — kellő indokoltság esetén is — 

csak akkor engedélyezhető, ha a tervezett külszíni tevékenységekhez a lehető legkevesebb 

erdő igénybevételére kerül sor. Természetes és természetszerű erdő igénybevétele esetén az 

erdészeti hatóságnak (az adott, vagy a szomszédos községben megvalósítandó) csereerdősítést 

kell előírnia. 

A tervezett koncessziós tevékenység a növényzetben számottevő módosulást nem fog 

eredményezni, de az állatvilágra nagyobb mértékben hat. Ennek kapcsán számolni kell a 

vadlétszám csökkenésével. 
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3.1.12. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme 

A bányanyitás a kulturális örökségvédelem szempontjából közérdekű nagyberuházásnak 

minősül. Utóbbi miatt a telephely kialakítási munkáinak megkezdése előtt a lelőhely állapotá-

ban maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés és terepbejárás, 

valamint próbafeltárás alkalmazásával előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, mely-

nek költségét a beruházó viseli. 

Régészeti lelőhelyen végzendő számos tevékenység engedélyezésében az örökségvédelmi 

hatóság illetékes. Engedélyeztetési eljárások során a szakhatóság nyomvonalas létesítmények, 

valamint 1 ha-nál nagyobb területet érintő beruházások létesítési eljárása során a szakhatósági 

állásfoglalás kiadása terepbejáráson alapuló örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez 

köthető. 

Az egyedileg védett régészeti lelőhelyeket, nyilvántartott műemlékeket földmunkákkal 

nem érinthetik, de javasolt az általános védelem alatt álló nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

elkerülése is. Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése másutt nem valósítható meg vagy a 

költségeket aránytalanul megnövelné, az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel 

megelőző régészeti feltárást és ennek keretében próbafeltárást kell végezni. A próbafeltárás 

eredményei, továbbá a feltáró intézmény javaslata alapján további régészeti szakfeladatok 

(teljes felületű feltárás) megállapítására kerülhet sor. Az előzetes régészeti dokumentációt 

legkésőbb az új létesítményekhez kapcsolódó eljárások keretében kell benyújtani. Az előzetes 

régészeti dokumentációt a beruházóval kötött szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 

készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókörű városi múzeumot a teljesítésbe 

bevonja. 

A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, állapotukban, eredeti összefüggé-

seikben kell megőrizni. Lelőhelyükről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség 

esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. 

A védelem alatt álló kulturális örökség elemeinek megsemmisítése, megrongálása, veszélyez-

tetése esetén bírságot szabnak ki. Régészeti feltáráson kívül előkerülő leletek esetén — akár 

nyilvántartott lelőhelyen vagy nem ismert területen történik — mentő feltárást kell végeztetni. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyekről a tervezést megelőzően adatszolgáltatás kérhető. 

A dubicsányi vizsgálati területen országos I. és II. kategóriába tartozó, valamint Borsod–

Abaúj–Zempén megye megyei szintű örökségvédelem alá eső objektumok nincsenek. 

Világörökség-várományos területek 

A KÖH adatszolgáltatása szerint a dubicsányi vizsgálati területen és térségében világörökség, 

ill. világörökség-várományos terület nincs. (Borsod–Abaúj–Zemplén megye területrendezési 

tervének felülvizsgálata, helyzetelemzés. M-Teampannon Kft. 2007.) 

Országos és területi jelentőségű régészeti lelőhelyek 

A lelőhelyek értékük szempontjából a Kulturális Örökségek védelméről szóló törvény 

megkülönböztet általános, területi és országos védelem alatt álló lelőhelyeket. 

A régészeti lelőhelyek 99%-a a törvény által általános védelemben részesül. A kiemelten 

védett lelőhelyek országos védelemben részesülnek, melyből 5 található a megyében. 

Fokozottan védettek azok a lelőhelyek melyek tudományos jelentősége megállapítható és egy 

nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír (Kötv. 13. § [4]). Területi védelem-

ben 20 lelőhely részesült a megyében. Régészeti szempontból nagy jelentőségűek az egykori 

„lakódombok”, azaz kunhalmok, valamint az egykori földvárak, melyek a természet védel-

méről szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint ex lege védettek. 
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A vizsgálati területen, annak északi csúcsától mintegy 700 méterre délkeletre egy földvár 

található. Szintén található egy földvár a terület délkeleti sarkától keletre, mintegy 500 

méterre de már a terület határán kívül, Sajógalgóctól délre. 

A terület nyugati határától kissé távolabb, mintegy 3–4 km-re nyugatra, Kelemértől déli 

irányba két földvár található. 

A dubicsányi vizsgálati terület térségében található földvárakat az 1. mellékleten, az 

országos természetvédelmi területeket ábrázoló térképen mutatjuk be. 

3.1.13. Társadalmi vonatkozások 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lény-

egesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és 

ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe 

illően kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell 

elvégezni azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra 

kerülnek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A táj-

hasznosítás 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 fennmaradásá-

ról.” 

A 7.§ a következőképpen rendelkezik: „(1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-

lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti 

rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti értékek, az 

egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 

külterületi elhelyezése során a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és 

esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;”  

Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak is be kell mutatni a szükséges enge-

délyezési eljárások során. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 

víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan a várható állapotváltozások 

megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások 

bemutatása 

A felszíni és felszín alatti víztestekre, valamint az ezekkel összefüggő ökoszisztémákra 

gyakorolt hatásokat a bányászati tevékenységek teljes életciklusában vizsgálni kell. 

Dubicsány térsége esetében sajátos helyzetet jelent az a tény, hogy itt már lezajlott a 

fúrásos kutatási szakasz, kutatási céllal és a bányászati műveletek első fázisaként lejtaknák és 

rövid vágat készült. A munkálatok ekkor már hatással voltak a környezetre: a felszínen a 

fúrásos kutatás előkészítésének, (erdőtisztításoknak, planírozásoknak, bekötő útépítéseknek, 

lejtőbevágásoknak) nyomai például jól látszanak a területről 1987-ben kiadott 1:10 000 

méretarányú topográfiai térképen. A bányászat felszíni létesítményei ugyancsak ábrázolásra 

kerültek e térképen. A széntelepek elérése előtt a további üregképzési műveleteket leállították, 

de a már meglévőket még hosszabb ideig, évekig fenntartották remélve a folytatást. Ezalatt az 

idő alatt a már elkészült üregek felszín alatti vizekre gyakorolt minőségi és mennyiségi 

hatásai, ha csak a terület egy szűkebb részén is, de egyre jobban kiteljesedtek. 

Amikor tehát a dubicsányi területen az újabb bányászati tevékenységek vizekre gyakorolt 

hatásait említjük, azt úgy tehetjük meg, hogy az 1985-től 1999-es bezárásig terjedő időszakra 

már számos megfigyelés, mérés és értékelés áll rendelkezésünkre. A talajvízre és rétegvizekre 

gyakorolt hatásokat a fúrásos kutatások mellett az üregképzések ideje alatt alaposan mérték, 

ezzel teljessé tették a vizekre vonatkozó primer állapot felmérését, természetesen, ahogy azt 

az akkori módszerek és technológiák lehetővé tették.  

A lejtősaknák kialakításával azonban elkezdődött a szekunder állapot alakulása is. A 

bányából kiemelt vízhozamok mérése már az első lejtősakna-műveletek felfüggesztésétől az 

1999. évig terjedő időszakban folyamatosan növelte, majd feltételezhetően stabilizálta a 

depressziós teret, egyúttal a bánya akkor még nyitott részeiből termelt vízhozam is kezdett 

egy állandósult értékhez közelíteni. 

Végül 1999-ben elkészült a dubicsányi bánya bezárásának előzetes környezeti 

hatástanulmánya a Mendikás Kft. kivitelezésében, melyben összefoglalták az addigi 

feltárások, mérések és tanulmányok alapján a vízföldtani viszonyokat, és az addigi ezzel 

kapcsolatos környezeti hatásokat. 

A szekunder állapot értékelése azért különösen fontos, mert az addigi bányászati 

műveletek, lejtaknák és vágatok érintették valamennyi lényeges víztároló és vízzáró, vagy 

kevésbé jó vízvezető hidrosztratigráfiai egységet, és azokra vonatkozóan a fúrásos, pontszerű 

vizsgálatok kiegészítéseként megfelelő térbeli adatsorokat biztosítottak. Ezeknek fontos 

szerepe lesz az új bányászati tevékenység tervezésénél és a környezeti hatások eddigieknél 

korszerűbb és alaposabb értékelésénél, modellezésénél is. 

A szekunder állapotban értékelték a termelt hozamok alakulását, pontosították a vízföldtani 

egységek paramétereit, ezek egymáshoz való viszonyát, külön értékelték a vetők hidraulikai 

viselkedését, megbecsülték a lehetséges depressziós távolhatásokat, és értékelték a víz-

minőség-változásokat is. 

Mindemellett ismertették a kiemelt bányavíz sorsát, a felszíni befogadóba helyezést 

éppúgy, mint a vízellátásra való felhasználás módját. 

A tanulmány ezek után megadta a felhagyás utáni feltöltődési állapotokra vonatkozó 

becsléseit, az üregek megteléséhez szükséges időtartamot. A vízminőség esetében jelentős 

változást nem tételeztek fel, hiszen még csak kevés művelet folyt, melynek öregségi víz-

hatásával nem kellett számolni. 
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Itt kell megemlíteni, hogy a primer állapot vízminősége tükrözte a széntelepes összletek 

által okozott víz–kőzet kölcsönhatási folyamatokat, és azzal, hogy erre vonatkozóan már a 

primer állapotban is elkészült az állapotfelmérés, jó alapot kaptak ahhoz, hogy a szekunder 

állapot változásait helyesen értelmezzék. 

A bezárást előkészítő hatástanulmány végén elkészítették a monitorozásra vonatkozó 

terveket is. 

A bezárás az ezt követő engedélyezési folyamat befejeződésével megtörtént. A 2000–2014 

közötti időszakban megindult a depresszionált felszín alatti vízterek, természetes pórusterek 

és mesterséges üregek feltöltődése. Ezt a harmadik szakasz alakítja ki, illetve feltételezhetően 

jórészt kialakította a tercier állapotokat. 

Mint az eddigi ismertetésből kiderült a bányászati tevékenység újraindításával kapcsolatos 

előzetes környezeti hatásbecslésekhez az elmúlt 30 éves időszak primer, szekunder és tercier 

állapotára vonatkozóan, már sok információ rendelkezésünkre áll. 

A várható hatásokat az alábbi fázisok során említjük meg: 

Hatások az újranyitáshoz szükséges újabb kutatások során. 

Az újranyitáshoz szükséges terepi helyszíni kutatásokhoz akkor szabad hozzákezdeni, ha a 

tercier állapotra vonatkozó információk is feldolgozásra kerültek. Ekkor ki lehet alakítani a 

kiegészítő fúrásos terveket, a még meglévő észlelő-kutak felújítását, vagy újabbak létesítését. 

Az újabb fúrások, újabb terepi beavatkozással favágásokkal és planírozásokkal járnak majd, 

természetesen a meredek terepviszonyok melletti útépítéseket is ide kell érteni. Az 

építkezéseknél fel lehet használni a korábban kialakított útvonalakat is megfelelő felújítás 

után. A tervezésnél fel kell használni a természetvédelmi szakemberek szaktudását, 

figyelembe kell venni a korábbi beavatkozások után helyreállási, rehabilitációs szakasz eddigi 

tapasztalatait.  

Nagy valószínűséggel az újranyitás előtt korszerű 3D szeizmikus és más geofizikai fel-

mérésekre szükség lesz, ezeket is úgy kell tervezni, hogy a tevékenység olyan időszakban 

történjen meg, mely a terület élővilágát a legkisebb mértékben zavarja meg. 

Hatások a nyersanyag-termelések alatt 

Az új bányászati tevékenység tervezésénél, az ütemezés kialakításánál a nyersanyag-

gazdálkodás szempontjai mellett döntő szerepet kell szánni a környezeti szempontoknak is. 

A környezeti szempontok nemcsak a károkozások elkerülésére, vagy minimalizálására 

vonatkoznak, de jelenthetik az eddigi környezeti hatások egyidejű javítását is, sőt a bányászat 

kényszerű melléktermékét jelentő víztermelési tevékenység felhasználását a térség ivó- és 

ipari víz ellátásában is. 

A szénbányászatnál valamennyi olyan hatásra biztosan számítani lehet, melyet az eddigi 

üregképzések során megismerhettünk, de természetesen mindemellett már számítani kell a 

nyersanyagtermelések ezeknél jóval nagyobb és komplexebb hatásaival is. 

A vízvédelmi célú víztermelések hatása az 1990-es években megismert, akkori szekunder 

fázis hatásterületénél nagyobbra fog kiterjedni, a termelt hozamok is jelentősebbek lesznek. 

Pontos mértéküket csak az újabb felmérések után, a nyersanyagtermelés lefejtési sorrend-

jének kialakítása nyomán lehet megadni. 

A fejtések során, de egy-egy lefejtett mezőrész lefejtését követő omlasztások idején és azt 

követően fellazulások, terepsüllyedések estenkénti beszakadások is várhatóak. A korábbi 

védőrétegként funkcionáló agyagosabb zónák elveszíthetik záróképességüket, és hidraulikai 

rövidzárak alakulhatnak ki a négy fő vízvezető rétegcsoport között. Mindennek következmé-

nyei lehetnek az újabb szakaszok víztelenítéshez tartozó vízhozamok megnövekedésében. A 

fellazultabb részeken felülről lefelé keresztülhaladó vizek oxidatív hatására vízminőség-

változások következhetnek be, melyek esetenként kezelésre szorulhatnak. 
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Innovatív megoldásokkal és korszerű, gondos tervezéssel és modellezéssel megtámogatott 

víztelenítési rendszer kialakításával az említett káros hatások lokalizálhatók és minimali-

zálhatók. Ez különösen abban az esetben lesz biztosítható, ha a bányászati tevékenységet foly-

tatók is érdekeltek a termelt víz hasznosításában, és ezen keresztül a megfelelő vízminőség-

védelem fenntartásában. 

Ebben a fázisban már a 3.1. fejezetben felsorolt valamennyi vizes hatásviselő esetében 

számítani lehet a hatásokra. Ezek nagymértékben függenek majd a lefejtések térbeli és időbeli 

alakításától. Amennyiben a fejtés északról dél felé halad majd, a hatások várhatóan jobban ke-

zelhetők lesznek. Ez azt jelentené ugyanis, hogy a legmagasabb helyzetű északi területrészek 

kisebb depressziós hatásainak kezelése jó „tanulási” folyamatot biztosít a délebbi és mélyebb 

egységek fejtési és víztelenítési feladataihoz, vagyis a környezetbarátabb megoldásokhoz. 

Számítani lehet a terület állandó vízfolyásainak csökkenésére, majd az alaphozamok teljes 

eltűnésére is. Amennyiben a vízfolyások különösen védendő víztől függő ökoszisztémákat 

tartalmaznának, azok fenntartására a megfelelő, fúrt kutas vízpótlás megoldható lehet. 

A déli területrészek bányászatának kezdetén a Sajó völgyében már számítani lehet 

talajvízszint-csökkenésre, mely a meglévő ásott kutakban a víz eltűnésével járhat. Az itteni 

mezőgazdasági területeken ez a vízszintcsökkenés nagyobb károsodást nem okoz, tekintettel a 

Sajóból történő utánpótlódás beindulása miatt. Amennyiben a meglévő, vagy tervezett 

öntözési lehetőségeket szűkítené a talajvízszint-csökkenés, akkor fúrt kutas megoldással ezt a 

veszteséget pótolni szükséges.  

A dombok alatt már természetes állapotban is több tíz, helyenként 100 métert is meghaladó 

mélységben található a talajvíztükör mélysége. Az itt lévő erdők vízellátásában ebből követ-

kezően a felszín alatti vizeknek nincs szerepe, tehát az itteni vízszintsüllyedés már nem okoz 

káros vízelvonást. 

Hatások a különböző lefejtett részek, és a teljes terület felhagyása után 

A bányászati tevékenységek majdani felhagyásának időszakában az üregrendszer beomlása 

várható fellazulásokkal, térszíni beszakadásokkal és felszínsüllyedésekkel. Ezek a Sajó-völgyi 

településrészeken nem jelentkezhetnek a védelmi pillérek meghagyása miatt. Az előzőekben 

említettük, hogy ezek a folyamatok még a bányászati tevékenysége ideje alatt beindulnak, és 

az akkori gondos megfigyelések és az azokra alapozott menetközben történt tervezések lehe-

tőséget biztosíthatnak az említett folyamatok kezelésére a hatások elkerülése és minimali-

zálása érdekében. Ezt, a termeléseket (és felhagyási ütemeket is) kísérő tervezési rendszert, 

melyet a nemzetközi szakirodalom „design as you go” néven említ, itt mindenképpen alkal-

mazni kell majd. 

A hatásokat megelőző állapotfelmérések és értékelések szükségessége 

A jelen állapotokat az eddigi kutatási, üregképzési és felhagyási fázisok már módosították. 

Mielőtt az újabb, vagy felújított tevékenységek beindulnának szükséges az archív adatok 

kiegészítése a jelen állapotok felmérésével, majd egy alapos értékelés kialakításával. A 

felmérésnek nemcsak a környezeti értékek állapotára kell kiterjednie, de arra is, hogy az 

eddigi megfigyelőrendszer milyen kiegészítést, felújítást igényel. 

A dubicsányi területen első és legfontosabb teendő a megfelelő térségi megfigyelő-

rendszer kialakítása. A megfigyelőrendszert egyrészt a felszíni vízfolyások hozamára és 

vízminőségére, az ottani ökoszisztémák felmérésére és a monitorozandó indikátor élőlények 

kijelölésére és rendszeres felmérésére kell kialakítani. 

Második fontos megfigyelési, monitor-elemet a patakvölgyek és a Sajó völgy talajvíz-

zónája jelenti. Az előzőnek a felszíni–felszín alatti vizek kapcsolatára, az utóbbinak emellett 

még a települési ásott kutas vízhasznosítások állapotának jellemzésére kell irányulnia. 
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A harmadik főbb megfigyelőrendszert a rétegvizek megfigyelése jelenti. Itt mind a négy 

jelentősebb vízadó komplexum, vagyis a H–6 pannóniai, a H–5 szarmata, a H–3 IV. telep 

feletti és a H–2 V. telep feletti vízszint-alakulását folyamatosan észlelni kell. 

Szükséges mindemellett az V. telep alatti hidraulikus potenciálszintek észlelésének bein-

dítása is, még a bányászati tevékenység megkezdése előtt. Ettől a fekü oldalon lévő felszín-

alatti vizes értékekre, vagyis a langyos és termálvizekre, esetleges ásványvizekre gyakorolt 

hatásokat lehet majd nyomon követni. 

A monitoringrendszer által mért vagy szolgáltatott információkat rendszeresen értékelni 

kell, az értékelés megfelelőségét környezeti szempontok szerint külső független szakértő 

intézménnyel kell elvégeztetni, és/vagy ellenőriztetni. 

Végül megemlítjük, hogy a mérhető regionális hatások jelenlegi ismereteink szerint nem 

fogják meghaladni a néhány kilométeres értéket.  

Országhatáron átnyúló hatással csak akkor kellene számolni, ha a potenciálszintekben 

várható mérhető változások meghaladnák a 8–10 km értéket. Bár ennek valószínűsége 

minimális, ennek ellenére egy regionális áramlási modell készítését szükségesnek tartjuk még 

a kutatási fázisban. Egy ilyen modell aztán a bányászat előrehaladtával gyarapodó ismeretek 

birtokában folyamatosan frissítendő a regionális kapcsolatok folyamatos nyomon követése 

érdekében. 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

Jelenleg nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Azonban, mivel 

a koncessziós terület jórészt erdő területen található és Natura 2000-es terület, a kezelési 

tervben egyedi korlátozó előírások lehetnek a végezhető tevékenységre vonatkozóan, 

melyeket környezetvédelmi, erdészeti szakhatóságok írhatnak elő. A környezetvédelmi 

engedély minden bizonnyal tartalmazni fog korlátozásokat. 
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3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 

2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a 

várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása. 

(NeKI) 

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) értelmében a természeti 

területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető 

természeti rendszerek és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai 

sokféleség fenntartható legyen; vagyis a természetvédelmi célokkal ellentétesen nem lehet 

egy terület jellegét és állapotát megváltoztatni. Ezzel összhangban, a tevékenység tervezé-

sekor tekintettel kell lenni az adott terület védelmi szintjére is. Mivel a tevékenység várhatóan 

bizonyos mértékben hat a környezetére, a tevékenységet mindenképpen úgy kell tervezni, 

hogy az, a terület jellegében, használatában ne okozzon változást, illetve ne zavarja, vagy 

károsítsa a terület élőhelyeit, az ott élő természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000 

jelölő fajokat. 

A kutatáshoz és bányászati termeléshez kötődő tevékenységek esetenként jelentős zava-

rokat okozhatnak. Kitermelő tevékenységek következtében védett értékes és ritka élőhelyek és 

fajok tűnhetnek el, vagy értékes élőhelyek alakulhatnak át. A 275/2004. (X. 8.) kormány-

rendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 

kimondja, hogy terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a 

Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat. 

A bányászati tevékenység potenciálisan negatív hatással lehet a biológiai sokszínűségre. A 

keletkező hatásokkal szemben a védett természeti és a Natura 2000 területek érzékenyebbnek 

tekinthetők. Mindemellett a terület 99%-a az országos ökológiai hálózat övezetének mag-

területe, továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő természetvédelmi oltalom alatt 

álló értékek és Natura 2000 jelölő fajokat, amelyek nem feltétlen a védelem alatt álló 

területeken fordulnak elő. Ritka és veszélyeztetett fajok esetén akár kisebb vagy időszakos 

zavaró hatásoknak is komoly következményei lehetnek a fajok hosszú tavú túlélésére. 

Emellett a bányászati tevékenységgel érintett területeken „ex lege” védelem alatt álló érték, 

illetve védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is előfordulhatnak, amelyeket kiemelten kell 

kezelni a várható hatások becslése során. A területen található vízfolyások és vízgyűjtő-

területeik, valamint a felszín alatti vízbázisok vízminőség-védelmi szempontjából fontosak, 

ezek a területek bányászati célú kutatás szempontjából sérülékenynek tekintendők. 

Az Dubicsány vizsgálati területen (23,58 km
2
) nemzeti park, tájvédelmi körzet és 

természetvédelmi terület nem található, egy Natura 2000 terület és három helyi jelentőségű 

védett természeti érték található, továbbá a területén és közvetlen közelében két „ex lege” 

védett földvár van. Mindemellett szinte teljes egészében az országos ökológiai hálózat 

övezetei is érintik a területet, továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő 

természetvédelmi oltalom alatt álló értékeket és Natura 2000 jelölő fajokat, amelyek nem 

feltétlen a védelem alatt álló területeken fordulnak elő. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló területek listáját az 1.1.4-es fejezet tartalmazza. 

A kutatás, illetve a bányanyitás során többek között a következő hatásokkal, veszélyeztető 

tényezőkkel kell számolni: 

— vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 

— emberi jelenlét és zavarás; 

— környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszerű és diffúz levegő-, 

talaj- és vízszennyezés, vízminőség romlás); 

— hidrológiai viszonyok módosítása; 
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— élőhelyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megszűnése; 

— szukcessziós folyamatok megzavarása; 

— fajok zavarása, elvándorlása; populációk megváltozása, elszegényesedése; 

— pionír és inváziós fajok megjelenése;  

— negatív tájképi hatások. 

A hatások eltérőek lehetnek a különböző munkafázisokban, a kutatási vagy a bányászati 

tevékenységek, illetve az utóhasználat alatt. Az élővilág szempontjából a bányászati tevé-

kenység során fellépő hatások nagy része negatív és visszafordíthatatlan. A bányászat okozta 

környezeti hatások nagyságát és fajtáját meghatározzák a következő tényezők: 

— a kutatás, a feltárás és a bányanyitás módja; 

— alkalmazott kitermelés módja, ideje; a bányászott nyersanyag; 

— feldolgozási technológia; 

— meddőhányók, zagytározók, derítők kialakítása; 

— kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, bekötőutak, szállítósza-

lagok, üzemek, tarolók); 

— az érintett terület nagysága; 

— az érintett terület természeti adottsága; 

— érintett terület érzékenysége, sérülékenysége; regenerálódó képessége; 

— különböző munkafázisok, tevékenységek (kutatás, feltárás, előkészítés, bányászat, lezárás, 

szüneteltetés stb.). 

A bányászat megkezdése során pedig másodlagos — nemcsak ökológiai, hanem — 

társadalmi és gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. Így például további 

megjelenő ipari, kereskedelmi fejlesztések megjelenésével. 

Ugyanakkor számolni kell azzal, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is 

hatással lehetnek, így például az élőhelyek zavarása, károsodása visszahatással van a helyi 

állat- és növénypopulációkra is. 

Minden egyes kitermelő projektnek biztosítania kell, hogy ne okozzon kárt vagy zavart 

azokon a területeken, amelyeken jelentős természeti értékekkel lehet számolni. A védett 

területekre, valamint az élőhelyekre vonatkozó hatásokat a hatásvizsgálatok készítése során 

kell részletezni. 

A kutatási, tervezési fázisban a veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésére a védett, 

értékes területeken a következő szempontokat érdemes figyelembe venni (CSŐSZI et al. 2014): 

— ha a területen előforduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 

időszakon kívül javasolt engedélyezni; 

— szikes felszíneken, meredek térszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai, geokémiai 

kutatásokat száraz vagy fagyos időben javasolt végezni; 

— felvonulást és szállítást lehetőleg a már meglévő utakon kell lebonyolítani;  

— mintavételezés nyomvonalainak kitűzését a növényzet lehető legkisebb sérelmével kell 

megoldani. A nyomvonalakat és mintavételi helyeket olyan módon kell megjelölni, hogy a 

jelölés a kutatás befejezése után eltávolítható legyen; 

— kutatóárkokat a kutatás befejezése után vissza kell temetni, felületüket el kell egyengetni; 

— természeti, táji értékek védelme érdekében a bányatelek-fektetés során védőpillért lehet 

kijelöltetni;  

— bányatelket úgy javasolt kijelölni, hogy a bányát megközelítő, rávezető út természeti, táji 

érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehetőleg a már meglévő utak felhasz-

nálásával; 

— tervezett bányatelek lehetőleg ne érintsen természeti területet, védett, illetve védelemre 

tervezett természeti területet, „ex lege” védett értéket, ökológiai hálózat magterületét, 

ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok védőterületét és egyedi tájértéket 

(Tvt. 6.§ [2], 20.§ [1]); 
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— a kutatási terület lehetőleg ne érintsen védelemre tervezett területeket se, illetve tájképi 

szempontból értékes területet; 

— bányatelek megállapítása során célszerű figyelembe venni a bányászati tevékenység vár-

ható tájképi hatásait, a talajvíz várható szintváltozásával érintett élőhelyek veszélyez-

tetettségét. 

Havária esetén, megfelelően összeállított havária-terv segítségével elkerülhetőek azok a 

szennyeződések, melyek felszíni vízfolyásokat, illetve más felszíni környezeti elemeket, 

ezáltal védett élőhelyeket is terhelhetnek. 
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 

felsorolása 

 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az MFGI, 

NeKI és OVF intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek 

megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére, Dubicsány kőszén vizsgálati 

területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 



Dubicsány. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

128 

III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok 

válaszai alapján 

Az MBFH a kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott 

közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. 

A beérkezett válaszokkal kapcsolatban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4.§ (7) 

bekezdésében előírt egyeztetésre nincs szükség. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok — a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 

Vasúti és Hajózási Hivatala, a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága és az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság — észrevételei alapján és az 

adatszolgáltatás keretében részünkre megküldött információk felhasználásával a tanulmányt 

kiegészítettük, illetve javítottuk. 

A továbbiakban ismertetjük Dubicsány területre az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 

tiltásokat és korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv 

alapján rendezett kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében 

meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a 

tanulmánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a 

szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban 

pedig az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 

 

 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. 

alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgálati terület nemzeti parkkal nincs 

átfedésben, ellenben a Natura 2000-es terület különleges madárvédelmi terület (SPA) 

kategóriája lefedi a vizsgált terület 99%-át. Ez egyben a Nemzeti Ökológiai Hálózathoz is 

tartozik, a hálózat elemei a szinte kizárólag a magterületek. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység — ameny-

nyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban rögzített 

feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.3, illetve a 3.1.5., 3.1.6, és 3.1.9 és alfejezetei rövid áttekintést 

adnak a felszíni környezeti elemek várható terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a 

legalapvetőbb szabályozási elvekre is. 

 
A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 
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Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 

következőket állapítja meg: 

—a tervezett koncessziós tevékenység nem érint meglévő hulladékgazdálkodási létesítményt. 

A tevékenység során keletkező hulladékok, illetve e velük folytatott hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nem kifogásolhatók. 

— A pályázati kiírásban szerepelnie kell a légszennyezettségi alapállapot méréssel történő 

megállapításának, mivel a dubicsányi vizsgálati területen sem folyamatos működésű, sem 

manuális légszennyezettség-mérés nem folyik. Ezen túl az üzemeltetés első évében 

szabványos PM10 mérést kell végezni nyári száraz, illetve fűtési időszakokban a bánya-

üzemhez legközelebb eső ingatlanoknál a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött lég-

szennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfelelően. 

— Pontosítani kell a helyben tervezett hulladékégetés során fellépő terhelés várható emisz-

szióját a kibocsátás koncentrációjának megfelelő meghatározásával. 

— A tervezett beruházáshoz kapcsolódó szállítási tevékenység tervezésénél előnyben kell 

részesíteni a 92. számú vasútvonal használatát, közúti szállítás esetén pedig a 284/2007. 

(X. 29.) kormányrendelet 2. számú mellékletének 1. 10. pontja alapján ismertetni kell a 

lehetséges alternatívák bemutatásával a kapcsolódó szállítási környezetre gyakorolt 

hatását, és ezek közül meg kell adni a legkevesebb zajkibocsátással járó szállítási útvo-

nalat. 

— A haszonanyag kitermeléséhez kapcsolódó berendezések zajterhelése az előzetes számí-

tások alapján nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megálla-

pításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket. 

A terhelési vizsgálatokról szóló, hivatkozott tanulmányokat az engedélyezési fázisban 

mellékelni kell a Felügyelőség részére, illetve a tervezés során kiválasztott berendezések 

katalógus adatainak ismeretében számítással meg kell határozni a tevékenység 

zajterhelését és térképen ábrázolni kell a hatásterületet. 

— A koncesszióra javasolt terület országos védelem alatt álló területet nem érint. A terület 

szinte teljes egészét lefedi a Putnoki-dombság különleges madárvédelmi terület (HUAN 

10002). Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 

szerint szinte a teljes terület az országos ökológiai hálózat része, legnagyobb része a 

magterület kategóriába tartozik, kis foltokban puffer területet érint. A koncesszióra javasolt 

terület Putnok, Dubicsány, Dövény és Jákfalva közigazgatási hatóára alá tartozó részei az 

OTrT értelmében az országos jelentőségű tájképvédelmi övezet részét képezik. 

 

A Felügyelőség levelében felsorolja a Putnoki-dombság különleges madárvédelmi terület 

jelölő fajait, valamint a koncesszióra javasolt területen regisztrált, fokozottan védett, illetve 

védett növény- és állatfajokat. A Felügyelőség levele az MBFH Adattárában tekinthető meg, a 

térképi mellékletekkel együtt. 

 

A vizsgálati területen illetékes önkormányzatok egységesen kijelentik, hogy a koncessziós 

tevékenység igazgatási területükön nem érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. 

helyi védettség alatt álló) területet: 

 

A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Dövény és Jákfalva vonatkozásában, 

a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Putnok és Dubicsány vonatkozásában, 

Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője és 

a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Sajógalgóc vonatkozásában. 
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A kormányrendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással 

kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, 

ebben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekkel 

a 3.1.11. alfejezet foglalkozik. 

 

A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága tájékoztat 

arról, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény (Evt.) 78. § alapján: 

— Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, a (3) bekezdés kivételével kizárólag köz-

érdekkel összhangban lehet. 

— Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt 

kizárólag az engedélyben megjelölt határidőn belül, és abban meghatározott céllal lehet 

igénybe venni. 

— Gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételét az erdészeti 

hatóság az adott erdő szerinti, vagy azzal szomszédos településen végrehajtott, az 

igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező, vagy attól magasabb 

természetességi állapotú csereerdősítés elvégzésének feltétele mellett engedélyezheti. 

— Az Evt. 79. § (2) bányászati célú igénybevétel esetén az engedély időbeli hatályát az erdé-

szeti hatóság négy évnél hosszabb időtartamban, de legfeljebb a bányászati hatóság által 

jóváhagyott műszaki üzemi terv érvényességének lejártáig is megállapíthatja. 

— Az Evt. 81. § alapján erdő igénybevétele esetén az igénybevevő erdővédelmi járulék-

fizetésre kötelezett, annak mértékét az igénybevétel módja, az igénybevett erdő természe-

tességi állapota és rendeltetése, illetve az igénybevétel területe (ha) határozza meg. 

— Az Evt. 82. § (4) bekezdése alapján az erdő igénybevételének engedélyezését az erdészeti 

hatóság az erdő csökkenésével, illetve az erdő rendeltetésszerű használatának akadályo-

zásával járó kedvezőtlen környezeti változások megszüntetése vagy mérséklése érdekében 

kötheti. 

 

A tanulmány szövegét az Igazgatóság észrevételei és adatközlése alapján módosítottuk. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

 

2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti 

a szénbányászat esetén a rezervoárt érő hatásokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

vízvédelmi célú víztermelések hatása az 1990-es években megismert hatásterületnél na-

gyobbra fog kiterjedni, a termelt hozamok is jelentősebbek lesznek. Ennek kapcsán számítani 

lehet a terület állandó vízfolyásainak csökkenésére, majd az alaphozamok teljes eltűnésére is. 

Kiemelendő, hogy a legfontosabb teendő a megfelelő térségi megfigyelő-rendszer kialakítása. 
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A szénbányászat során figyelembe veendő hidrológiai feltételeket; a vízgyűjtő-gazdálko-

dási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti 

víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági vélemények érkeztek: 

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság a bányászati tevékenység folytatásának pályázati 

kiírásában követelményként tartja szükségesnek: 

— a térség felszíni és felszín alatti vizeinek vizsgálatát, mely alapján a tervezett bányászati 

tevékenységek vizekre gyakorolt hatásai megállapíthatók, illetve megalapozottan érté-

kelhetők; 

— részletes vizsgálatok, számítások alapján a tervezett tevékenységgel összefüggésben kiter-

melt vizek várható mennyiségének meghatározását, valamit a víztermelés érintett felszíni 

és felszín alatti víztestekre gyakorolt hatásának értékelését; 

— a tervezett tevékenységgel összefüggésben elvezetett vizek befogadóra gyakorolt hatásá-

nak vizsgálatát és értékelését; 

— a várható hatások előrejelzéséhez regionális áramlási–hidrodinamikai modell alkalmazását; 

— a víztelenítés során kitermelt felszín alatti vizek hasznosításának megoldását (kiemelt fi-

gyelemmel a 147/2010. [IV. 29.] kormányrendelet 4. § [3] b) pontjára), melynek értel-

mében a vízi létesítmények, vízi munkák hatása nem sértheti a vízkészletekkel való taka-

rékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz minőségű vízkészletekkel való rendeltetés-

szerű gazdálkodás követelményeit]; 

— az érintett térség vízfolyásai parti sávjainak — a vonatkozó hatályos jogszabálynak meg-

felelő — biztosítását. 

 

A hatóság észrevételeinek alapján a tanulmány megfelelő részleteit javítottuk. 

 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a koncessziós 

pályázat kiírásában szükségesnek tartja szerepeltetni a kutatás során a felszín alatti vizek 

mennyiségi és minőségi vizsgálatát, melyek segítségével a területet jellemző, rendelke-

zésre álló adatok bővíthetők, pontosíthatók, illetve a tervezett bányászati tevékenységek 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatása megbízhatóan megállapítható, valamint a bányászat 

során szükséges vízvédelmi intézkedések tervezhetők. A vizsgálatokat olyan mélységben 

kell elvégezni, hogy a bányászati tevékenység megkezdéséhez szükséges környezet-

védelmi eljárás során elég adat álljon rendelkezésre a bányászat felszín alatti vizekre 

gyakorolt hatásainak előrejelzéséhez. A várható hatások előrejelzéséhez 3D geológiai 

térmodellek és azokon alapuló, korszerű áramlási modellezések felhasználása szükséges. 

 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 

 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.12. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 
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A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 
 

A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala tájékoztat arról, hogy ismereteik szerint a tárgyi 

terület régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki terü-

letet nem érint. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a tervezett beruházás a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 31. pontja által meghatározott 

nagyberuházásnak minősül, a terület régészeti érintettségének tisztázására és az érintettség 

mértékének megállapítására a Kötv. 20/A. § értelmében előzetes régészeti dokumentációt 

kell készíttetni. 

— A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

393/2012. (XII. 20.) kormányrendelet (Kr.) 29. § (3) bekezdése alapján az előzetes régé-

szeti dokumentációt a földmunkával járó bármilyen tevékenység engedélyezésére irányuló 

azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a 

kulturális örökségvédelmi hatóság eljáró hatóságként vagy szakhatóságként jár el. 

— Nagyberuházás vagy kisajátítás esetén a Kr. 34. § (1) bekezdése alapján az előzetes régé-

szeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell készíteni, amelynek elvégzésére a 

Kr. 21. § (1) bekezdés d) pontja szerint a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. 

— A Magyar Nemzeti Múzeum a Kr. 36. §-ban foglaltak szerint az előzetes régészeti doku-

mentáció záródokumentumaként feltárási projekttervet készít, amely szakmai javaslatokat, 

valamint költségkalkulációt tartalmaz a nagyberuházás során szükséges régészeti adatok 

vonatkozásában. 

— A Kr. 29. § (1) bekezdése szerint az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött 

írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az 

illetékes megyei hatókörű városi múzeumot a teljesítésbe bevonja. 

 

A 3. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 

 

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati terü-

leten előforduló talajfajtákat, a 3.1.10. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb szabályozási 

elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizsgálat nem történt. 

 
A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala, — mivel a tanulmány 

nem tartalmazza pontosan az érintett termőterületek elhelyezkedését —, csak a vonatkozó 

jogszabályokra hívja fel a figyelmet. 

— A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 8. §-a szerint, ha más 

hatóságok engedélyezési eljárásaiban az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik 

közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az 

engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság 

gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb 

mértékű termőföld igénybevételével történjen. 
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— A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a szak-

hatósági eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő 

mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység, létesítmény ne akadályozza. 

— A szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átla-

gosnál jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, 

létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló körülmények és feltételek 

esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű termőföldeken is sor 

kerülhet. A külfejtéses bányászati tevékenységgel összefüggő hatósági eljárásban való 

szakhatósági közreműködés esetén akkor is meg kell tagadni a szakhatósági hozzájáru-

lást, ha homok, kavics vagy agyag ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki 

üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet vagy a bányatelek megállapítása iránti kérelmet 

olyan településen fekvő termőföldre nyújtották be, amelynek külterületén lévő földrész-

letek összterületének több mint 25%-ára a bányatelek jogi jelleg be van jegyezve az 

ingatlan-nyilvántartásban. 

— A Tfvt. 11. §-a szerint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani 

csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Helyhez kötött 

igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévő létesítmények bővítését, közle-

kedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, a bányaüzemet és az egyéb természeti kin-

csek kitermeléséhez szükséges létesítményt, valamint azt a területet, amelyet a Kormány 

a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánított. 

— A termőföld ideiglenes vagy végleges más célú hasznosítását eredményező tevékeny-

séget megkezdeni csak jogerős földügyi hatósági engedély birtokában lehet, amit a 

területileg illetékes földügyi hatóságtól kell előzetesen beszerezni. 

— A más célú hasznosítás megszüntetése után az igénybevevő köteles a területet mező- 

vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni, és annak hasznosításáról gondoskodni. 

A más célú hasznosítás megszüntetését az igénybevevő köteles az ingatlanügyi ható-

ságnak bejelenteni. A bejelentés mellékelni kell az újrahasznosítás érdekében elvég-

zendő munkákra készített tervet. A bejelentés elmulasztása esetén az ingatlanügyi 

hatóság földvédelmi bírsággal sújtja az igénybevevőt. Művelés alól kivett terület újra-

hasznosítására készített tervet — a bányaterületekre vonatkozó tervek kivételével — az 

ingatlanügyi hatóság hagyja jóvá, és az erről szóló határozatában: 

a, megállapítja az újrahasznosítás célját, valamint 

b, előírja az újrahasznosítás érdekében az igénybevevő kötelezettségeit. 

Az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság a talajvédelmi hatósággal lefolytatott közös 

helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi. 

— Az erdőterületek időleges és végleges más célú hasznosításának engedélyezését a 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától kell meg-

kérni. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
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5. Közegészségügy és egészségvédelem 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvéde-

lemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 
A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe 

venni: 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

megállapítja, hogy a Dubicsány vizsgálati területen nem található ásvány-, vagy gyógy-

vizes kút, gyógyiszap lelőhely, valamint gyógyhellyé minősített település vagy település-

rész. 

 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, így 

ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 
A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala tájékoztat arról, hogy a jelzett koncessziós 

területek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem 

érintik, a kutatás és kitermelés a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi 

feladatainak ellátását nem befolyásolja. 

 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Hivatal 

 

 

7. Településrendezés 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos érté-

kelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 
A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője Felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálati terület 

Sajókaza Község Önkormányzatának 8/2005. (IV. 28.) számú rendeletével jóváhagyott 

Sajókaza Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve alapján gazdasági 

erdőterület övezetet érint. A tervezetett koncessziós tevékenység a Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási Terv alapján elvégezhető. 

 

A következő hatóságok nyilatkoztak arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem 

ütközik a helyi építési szabályzattal: 
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A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Dövény és Jákfalva vonatkozásában, 

a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Putnok és Dubicsány vonatkozásában és 

a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Sajógalgóc vonatkozásában. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Sajókaza Községi Önkormányzat Jegyzője 

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és vasútháló-

zatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 
A közlekedés kapcsán a következő szakhatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal a vizsgálati területen 

elhelyezkedő vasutak állagára vonatkozóan a következő tájékoztatást adja: 

— A 80. számú Budapest–Hatvan–Miskolc–Mezőzombor villamosított vasútvonal a 

korosságának megfelelő állapotú. A Miskolc Tiszai pu. – Mezőzombor vasútvonal-

szakasz korszerűsítésének engedélyezése (a Miskolc Tiszai pu. – Nyíregyháza vasútvo-

nalszakasz engedélyezésének keretében) a vasúti hatóságnál folyamatban van. A kor-

szerűsítés során átépül a vasúti pálya, a műtárgyak, a térvilágítás, a felsővezeték és a 

biztosító berendezés. A Mezőzombor–Sátoraljaújhely vonalszakasz villamosításának 

engedélye KU/830/5/2010. számon került kiadásra. Az engedély keretében a vasúti 

pálya egyes szakaszai átépítésre kerülnek, új biztosítóberendezés létesül, a térvilágítási 

berendezést átalakítják, illetve műtárgy átalakításokra kerül sor. 

    — 90. számú Felsőzsolca–Hidasnémeti–országhatár villamosított vasútvonal a koros-

ságának megfelelő állapotú. A vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos engedélyezési 

eljárás nem folyik a vasúti hatóságnál. 

— A 92 számú Miskolc Tiszai pu. – Bánréve – országhatár vasútvonal a korosságának 

megfelelő állapotú. A vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás 

nem folyik a vasúti hatóságnál. 

— A 94 számú (Miskolc) Sajóecseg – Tornanádaska vasútvonal a korosságának megfelelő 

állapotú A vasútvonal korszerűsítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás nem folyik a 

vasúti hatóságnál. 

— A 87 számú (2) Eger–Putnok vasútvonal a korosságának megfelelő állapotú, forgalom 

csak az Eger–Szilvásvárad vasútvonalszakaszon van. A vasútvonal korszerűsítésével 

kapcsolatos engedélyezési eljárás nem folyik a vasúti hatóságnál. 

— A 95 számú Rudabánya–Kazincbarcika vasútvonalon nincs forgalom. A vasútvonal 

korszerűsítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás nem folyik a vasúti hatóságnál. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

kormányrendelet IX. fejezetében és 1. számú mellékletében foglaltakat be kell tartani, 

illetve azokat a bányászati tevékenységre vonatkozóan a kutatás és kitermelés során 

alkalmazni kell. 
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A 2.4.1. fejezetben található, a vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelői fenntartási, 

üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó követelményekre vonatkozó leírásokat a 

hivatal véleményezése alapján javítottuk. 

 

A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége a 

következőkre hívja fel a figyelmet: 

— A kialakítandó, áthelyezendő, ideiglenes és végleges közlekedésépítési létesítményekhez, 

valamint a megszüntetendő közlekedési létesítményekre a Felügyelőségtől kell engedélyt 

kérni a 93/2010. (V. 10.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 

— A területrendezések, a szükséges telekalakítások során valamennyi ingatlan közúti 

kapcsolatát biztosítani kell. 

— A szükséges útelzárások, elterelések végrehajtásához, útcsatlakozások építéséhez a 

közútkezelőtől engedélyt kell kérni, a Felügyelőséghez be kell jelenteni. 

— Az országos közutakhoz kapcsolódó létesítendő utak, csomópontok tervezése során, még a 

tervezési fázisban kéri az egyeztetést az országos közutak közútkezelőjével, a Magyar 

Közúti Nzrt. BAZ Megyei Igazgatóságával. Az engedélyezési kérelem benyújtásával 

egyidejűleg meg kell küldeni a Közútkezelő hozzájáruló nyilatkozatát az engedélyezéshez. 

— Tájékoztat arról, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 

21.) kormányrendelet (Kr.) 28. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága szétválással megszűnt oly módon, 

hogy a korábbi illetékességi területén működő szervezet megyei szintre tagozódott, és így 

vált összeolvadással 2011. január 1-én az adott megye kormányhivatalának — a Kr. 2. § 

(1) bekezdés 17. pontja alapján — közlekedési hatósági feladatot ellátó szakigazgatási 

szervvé. A Kr. 28. § (2) bekezdés b) pontja, a 29. § (2) bekezdése, valamint a Nemzeti 

Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) kormányrendelet 9. § (2) bekezdése 

értelmében Borsod–Abaúj–Zemplén megye vonatkozásában a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogutódja a Borsod–Abaúj–

Zemplén Megyei Kormányhivatal. 

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala megállapítja, hogy az érintett terület a 

légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés 

biztonságára vonatkozó követelményeket nem érinti. 

 

A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt vett az 

érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványvagyon-gazdálkodással 

illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást a tanulmány 1.6. és 

3.3. alfejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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Függelék 

1. függelék. Az 50 méternél mélyebb területre eső fúrások (MBFH Fúrásnyilvántartás, 

MFGI, MFA) 

Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 
dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizikai* 

A Méréstípusok 

Dubicsány D.3 757887,7 328957,9 254,65 225,7 1972 1198/8 1 E,GG,PS,TG, 

Dubicsány D.6 757305,8 329687,8 294,36 230 1972 1198/7 1 E,GG,LY,PS,TG,TS, 

Dubicsány D.7 758309,5 330489,2 248,57 197 1973 1198/3 1 E,FD,GG,LY,NG,PS,TG, 

Dubicsány Du.10 758486,8 328966 177,88 188,6 1979 1198/10 1   

Dubicsány Du.100 757818,5 328364,7 252,65 259 1986 1198/102 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.101 757410 328378,6 248,94 257 1986 1198/103 1 D,GGK,GGSU,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.11 757920,1 331156,3 329,94 262,7 1979 1198/11 1   

Dubicsány Du.12 757754,3 330354,1 292,95 258 1979 1198/12 1   

Dubicsány Du.13 757720,8 331395,5 273,84 185,8 1979 1198/13 1   

Dubicsány Du.14 758015,2 329573,4 300,05 279,1 1979 1198/14 1   

Dubicsány Du.15 757474,1 330678,4 233,12 220 1979 1198/15 1   

Dubicsány Du.16 757408,3 329284,1 278,97 262,3 1979 1198/16 1   

Dubicsány Du.17 756933,7 328900,9 226,59 231,7 1979 1198/17 1   

Dubicsány Du.18 756908,2 329568,4 297,19 288 1979 1198/18 1   

Dubicsány Du.19 756556,2 328636,5 275,67 295 1979 1198/19 1   

Dubicsány Du.20 756634,9 329972,9 179,96 140,2 1979 1198/20 1   

Dubicsány Du.21 757354,1 330371,4 251,11 205 1980 1198/21 1   

Dubicsány Du.23 757674 332891,3 248,25 196,5 1981 1198/23 1 D,GGK,NN,R1,R2,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.24 758456,7 330006 258 205,5 1981 1198/24 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.25 758078,7 328548,9 254,63 243 1981 1198/25 1 D,F,GGK,NN,R1,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.26 757221,7 331491,2 198,45 124 1981 1198/26 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.28 757992 332525,6 275,68 165 1981 1198/28 1 GGSZ,NN,RI,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.29 757721,4 332046,7 256,19 142 1981 1198/29 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.30 757498,3 333321,2 235,6 113,6 1981 1198/30 0 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R2,TF,TG, 

Dubicsány Du.32 758750,8 330131,3 212,64 153 1983 1198/32 1  

Dubicsány Du.33 758023,5 330982,4 288,08 235 1984 1198/33 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.34 758547,3 330319,7 238,21 163 1984 1198/34 1 F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.35 757137,9 331230,7 194,16 145 1984 1198/35 1 
AT,D,F,GG,GGK,GGSZ,NN, 

R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Dubicsány Du.36 757327,3 331078,1 228,91 180 1984 1198/36 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.37 757719,9 331031,4 313,28 244,2 1984 1198/80 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.38 757623,3 331207 283,62 206 1984 1198/37 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.39 757410,9 331322,7 239,19 154 1984 1198/38 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.40 757936,7 330572,7 321,97 277,8 1984 1198/39 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dubicsány Du.41 757819,9 330776,1 320,98 270 1984 1198/40 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.42 758104,5 331949,5 339,96 233,4 1984 1198/41 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.43 757764,7 332318,4 248,11 116,2 1984 1198/42 1 GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.44 758021,6 331584,8 322,66 235,4 1984 1198/43 1 D,GGK,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.45 757950,7 332190,5 303,07 168 1984 1198/44 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.46 757861,7 332684 287,73 150 1984 1198/45 1 D,GGK,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.47 757520,7 332164,1 228,29 110 1984 1198/46 1 GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.48 757872,8 331811,5 276,67 171,6 1984 1198/47 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.49 758210,6 331326,5 264,75 205 1985 1198/48 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R3,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.50 757799,97 331775,91 235,41 127 1984 1198/49 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.51 757578,3 332508 223,45 101,4 1984 1198/50 1 D,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.52 757079,3 330814,4 196,06 119 1984 1198/51 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.53 757604,3 331571,9 250,17 153,2 1984 1198/52 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.54 757601,3 330560,9 265,18 220,7 1985 1198/53 0 AT,D,GGK,HG,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TS, 

Dubicsány Du.55 758184,1 332335,4 331,65 200 1985 1198/54 0 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.56 758588,7 329317 197,28 185 1985 1198/55 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dubicsány Du.57 757922,8 330175,3 295,73 263 1985 1198/56 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.58 758069,2 329979,9 262,13 226 1985 1198/57 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.59 756761,9 329161,1 272,88 286,4 1985 1198/58 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.60 757709,2 330009 334,41 310 1985 1198/59 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.61 757055,3 329353,6 310,14 311 1985 1198/60 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dubicsány Du.62 758072,3 330381,9 309,28 264,7 1985 1198/61 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.63 758426,9 329533,5 241,25 240 1985 1198/62 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.64 758332,1 329155,7 245,26 227,1 1985 1198/63 1 D,GGK,GGSZ,HG,NN,NP,R1, R1M,R3,R3M,SP,TG,TP,TS, 

Dubicsány Du.65 758290,9 330204,8 297,29 271 1985 1198/64 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dubicsány Du.66 758244,3 329750,1 250 214 1985 1198/65 1 A,D,GGK,GGSZ,HG,NN,NP,RI,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.67 757058 330448 257,92 191 1985 1198/66 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.68 757148,8 330199,6 283,89 245 1985 1198/67 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP,TS, 
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Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizikai* 

A Méréstípusok 

Dubicsány Du.69 756599,1 328911 260,81 246,5 1985 1198/68 1 R1,R3,SP, 

Dubicsány Du.70 757499,2 330202 294,26 269 1985 1198/79 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.71 756817,8 330218,4 229,68 157 1985 1198/69 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.72 756415,9 329084 186,45 156,6 1985 1198/70 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M, R3,R3M,SP,TG,TP,TS, 

Dubicsány Du.72/A 756357,1 329061,8 165,6 160 1985 1198/81, 1198/82 1 AR,D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1, R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.72/B 756350,7 329076,3 166,37 156,5 1986 1198/82 1 AR, 

Dubicsány Du.73 757162,6 329683,5 282,23 251 1985 1198/71 1 D,GGK,GGSZ,HG,NN,NP,R1, R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.74 757315,1 330024,6 280,59 265 1985 1198/72 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,RI,R1, R1M,R3,R3M,SP,TG,TP,TS, 

Dubicsány Du.75 757856,2 329772 321,4 292 1985 1198/73 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3, R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.76 758176,7 329405,7 274,89 246 1985 1198/74 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1, R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.77 758028,1 329192 294,21 276 1985 1198/75 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.78 757265,3 329499,2 314,79 286,1 1985 1198/76 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.79 758172,5 329001,3 256,56 264 1985 1198/83 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.8 758135,2 330818,8 265,7 202,5 1973 1198/4 1  

Dubicsány Du.80 758275,9 328758,4 227,96 230 1985 1198/77 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.81 757614,7 329592,3 356,89 328,2 1985 1198/78 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.82 758007 328790 248,57 242,5 1985 1198/84 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.83 757846,7 329363,1 295,08 283 1985 1198/85 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.84 756644,3 329379,7 251,83 219,2 1985 1198/86 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.85 757450,6 329810,5 295,75 271 1985 1198/87 1 AT,D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.86 757161 329142 284 267,8 1985 1198/88 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.87 757320,5 328966,8 245,28 217,5 1985 1198/89 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TS, 

Dubicsány Du.88 757636,1 329146,8 309,06 282 1986 1198/90 1 D,GGK,GGS,GGSZ,NN,RI,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.89 756760,3 329775,3 240,56 196 1985 1198/91 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Dubicsány Du.90 757050,8 329963 226,95 200 1986 1198/92 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.91 757550,6 328785,8 271,62 265 1986 1198/93 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dubicsány Du.92 756272,4 328830,4 161,88 121,6 1986 1198/94 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.93 758441,8 328574,3 177,61 203 1986 1198/95 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP, 

Dubicsány Du.94 756748,9 328780,9 270,69 262 1986 1198/96 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.95 757690,5 328583 237,85 227 1986 1198/97 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.96 756822,6 328563,2 264,36 280 1986 1198/98 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.97 757075,9 328751,9 211,83 200 1986 1198/99 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.98 758206,8 328381,8 239,18 275 1986 1198/100 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Dubicsány Du.99 757237,4 328569,4 256,59 248,7 1986 1198/101 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dövény Dö.1 758511 332895,5 322,01 243 1982 2093/1 1  

Dövény Dö.2 759146,9 332932,9 328,52 235,9 1981 2093/2 0  

Dövény Dö.3 758954,8 332456,5 325,77 223 1981 2093/3 1  

Dövény Dö.4 758461,4 332494,9 328,03 220 1984 2093/4 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dövény Dö.5 758261,8 332691,8 308,86 193,4 1984 2093/5 1 D,FT,GGK,INN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Dövény Dö.6 759246 332090,3 283,6 175,3 1984 2093/6 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,TG,TP, 

Dövény Dö.7 758730,3 332699,1 330 240,4 1984 2093/7 1 D,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dövény Dö.8 759300,3 332514 314,04 246 1984 2093/8 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Dövény Dö.9 759537,1 332308,8 282,13 186 1984 2093/9 1 D,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Jákfalva J.46 761392,3 331976,4 281,66 225 1971 347/46 1 E,GG,PS,TG, 

Jákfalva J.49 761337,1 331377 288,38 223,1 1972 347/44 1 E,GG,PS,TG, 

Jákfalva J.50 761075,3 331503,5 310,53 229,4 1972 347/45 1 E,GG,PS,TG, 

Jákfalva J.50/a 761075,3 331503,5 310,53 280 1974 347/52, 841/279 0  

Jákfalva J.52 761245,5 331629,9 293,37 250 1974 347/48 1 E,GG,PS,TG, 

Jákfalva J.53 761003,9 331714,6 280,95 203 1974 347/49 1 E,F,GG,NG,PS,TG, 

Jákfalva J.54 760770,5 331801,1 271,18 230 1974 347/50 1 E,GG,PS,TG, 

Jákfalva J.57 760517,4 331857 286,82 175 1984 347/55 1  

Putnok P.11 756538,6 330739,6 221,55 200 1981 795/17 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,RI,R1,R1M,R2,R2M,SP,TF,TG, 

Putnok P.13 756116,9 330786 250,3 250 1981 795/18 1 D,GGK,NN,RI,R1,R1M,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.14 757121,4 332433,1 261,5 151,1 1981 795/19 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,RI,R1,R2,SP,TF,TG, 

Putnok P.15 756753,4 332631,6 321 250 1981 795/20 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.19 757010,2 331326,4 210,28 160 1984 795/24 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.19/a 757008,9 331316,5 210,04 100 1984 795/24 1 GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.19/b 757011,4 331336,1 210,26 85,4 1984 795/24 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,TG, 

Putnok P.19/c 757013,1 331345,9 210,09 47,5 1984 795/24 1 D,NN,RI,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.20 756800,2 331401,9 234,72 151,8 1984 795/25 1 AT,D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.21 757072,1 331655,4 216,16 120 1984 795/26 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Putnok P.22 756875,4 331822,7 253,47 168,4 1984 795/27 1 D,F,LL,R1,R1M,R3,R3M,TF,TG, 

Putnok P.23 756453,7 331700,1 229,43 275 1984 795/28 1 D,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.24 757418,6 332643,7 222,13 90 1984 795/29 1 D,NN,R1,R1M,R3,R3M,TG,TP, 

Putnok P.25 756593,6 331400,7 255,3 210 1984 795/30 1 AT,D,NN,R1,R3,SP,TG, 

Putnok P.25/a 756588,6 331399,8 255,48 66 1984 795/30 1 AR,D,GGK,GGS,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.26 756869,2 330969,6 208,51 133,4 1984 795/31 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.27 756691,1 331087 230,76 158,1 1984 795/32 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.28 757121,2 332072,6 223,05 135 1984 795/33 1 D,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Putnok P.29 756940,7 332224,5 250,73 139,8 1984 795/34 1 GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 
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Putnok P.3 756169,7 328919,5 180 220,4 1957 795/3 0   

Putnok P.30 757320,2 331917,6 207,09 99,9 1984 795/35 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.31 756857,8 332432,6 285,65 171,8 1985 795/36 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TS, 

Putnok P.31/a 756858,3 332409,4 285,87 147 1985 795/36 1 D,HG,RI, 

Putnok P.32 757332,3 332290,7 213,56 87,5 1985 795/37 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Putnok P.33 757033,7 332660 287,93 159 1985 795/38 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.34 756764,1 330553,5 182,89 111 1985 795/39 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.35 757261,4 332895,4 270,46 115 1985 795/40 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.37 756690,8 332013,3 264,93 175 1985 795/42 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.38 756913,5 332897 283,53 142,4 1985 795/43 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.39 756584,4 332220,1 256,56 154,7 1985 795/44 1 D,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.40 757109,5 333016 270,3 119 1985 795/45 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.42 756452,4 330088,3 201,69 141 1985 795/47 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.42/A 756474,3 330069 189,04 127,6 1986 795/55 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Putnok P.42/B 756479,5 330085,5 188,81 56 1986 795/56 1 RI, 

Putnok P.43 756162 330292,6 244,87 182 1985 795/48 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R3,SP,TG,TS, 

Putnok P.44 756578,8 330328 204,04 137,9 1985 795/49 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.45 756406,4 330494,2 254,18 190 1985 795/50 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.46 756433,1 330897,1 270,91 205 1985 795/51 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.47 756253,4 330643,6 247,72 187 1985 795/52 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.48 756282,1 331044,4 281,9 250,8 1985 795/53 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.49 756148,7 329888,4 265,86 209 1985 795/54 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Putnok P.5 756630,8 331568 235,19 264,5 1981 795/10 1 F,GGK,NN,RI,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.6 756433,5 329581,6 171,67 112,6 1981 795/11 1 D,GG,GGSZ,NN,RI,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.62/H 757001,8 331271,3 207,73 170 1987   1 SP,R,TG,GG,GGK,GGSZ,NN,D,F,TP, 

Putnok P.63 756266,2 329500,7 185,76 61,2 1989 795/70 1 SP,R1,R3,R1M,R3M,TG,KGG,KGGS,NN,NNFI, 

Putnok P.7 755955,2 329235 278,11 242,6 1981 795/12 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.8 755971,9 330063,1 257,97 220 1981 795/13 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok P.9 755530,8 329612,9 288,02 236,6 1981 795/14 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Putnok Pu.50 756032,8 330456,2 273,02 220,5 1985 795/57 1  

Putnok Pu.51 756242,9 329719,2 254,17 192 1985 795/58 1  

Putnok Pu.52 756098,1 329474,7 233,75 196 1986 795/59 1  

Putnok Pu.53 755791,7 330247,9 285,82 240,3 1985 795/60 1  

Putnok Pu.54 756264,9 329336,6 207,7 168 1985 795/61 1  

Putnok Pu.55 756083 329036,7 248,93 211,6 1985 795/62 1  

Putnok Pu.56 755735,1 329420,6 293,66 260,8 1986 795/63 1  

Putnok Pu.57 755901 330579,9 305,73 286,1 1986 795/64 1  

Putnok Pu.58 755766,6 329841,6 270,64 230 1986 795/65 1  

Putnok Pu.59 755957,7 328776,2 266,57 243 1986 795/66 1  

Putnok Pu.60 755575,4 329996,9 312,85 276,7 1986 795/67 1  

Putnok Pu.61 755936,9 329674,9 241,53 210,5 1986 795/68 1  

Sajógalgóc Sg.10 759045,4 329227,2 263,16 300,2 1979 1258/10, T.9159 1   

Sajógalgóc Sg.11 758928,1 331544 334,82 233 1979 1258/11 1   

Sajógalgóc Sg.12 758741,5 331709,1 294,6 203 1979 1258/12 1   

Sajógalgóc Sg.13 758386,9 332114,5 341,96 232,35 1979 1258/13 1   

Sajógalgóc Sg.14 759401,9 332016,9 249,67 150 1979 1258/14 1   

Sajógalgóc Sg.15 759377,5 329913,8 296,81 306,5 1981 1258/15 1  

Sajógalgóc Sg.16 759386,4 331608,3 299,52 197,7 1980 1258/16 1   

Sajógalgóc Sg.17 758945,7 328427,7 255,3 300 1981 1258/17 1 D,GG,GGK,GGSZ,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.18 758881,3 330452,1 225,63 154,8 1981 1258/20 1 D,GGK,NN,OM,R1,R1M,R2,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.18 758884,9 330462,1 225,63 120 1981 1258/20 1 D,GGK,NN,OM,R1,R1M,R2,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.19 759556 330754,2 230,89 181 1981 1258/18 1 D,GGK,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.20 759269,6 328200 266,5 246,9 1981 1258/19 1 D,F,GGK,NN,RI,R1,R2,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.25 759798,1 330174,7 209,3 242 1983 1258/25 1   

Sajógalgóc Sg.26 759606,1 330253 219,23 209,2 1983 1258/26 1   

Sajógalgóc Sg.26/A 759590,6 330239,2 220,08 194 1983 1258/26 1  

Sajógalgóc Sg.27 759380,3 330347,1 272,32 246,9 1983 1258/27 1  

Sajógalgóc Sg.28 759123,4 329719,3 257,72 265 1983 1258/28 1  

Sajógalgóc Sg.28/A 759099,1 329724,8 257,06 214,5 1984 1258/28 1  

Sajógalgóc Sg.29 759062,2 330484,6 265,4 215 1983 1258/29 1   

Sajógalgóc Sg.30 758784,1 330594,4 262,03 213 1984 1258/30 1 D,GGK,GGSZ,MSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.31 758496,4 330709 259,8 215 1983 1258/31 1   

Sajógalgóc Sg.32 759638,3 331151 221,31 110,2 1984 1258/34 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.33 759516 331385,5 245,76 140 1984 1258/32 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.34 758824,8 332119,4 339,47 275 1984 1258/35 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.35 759468 330179,5 250,6 206,2 1984 1258/36 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.36 759560,4 330044,6 251,5 235,7 1984 1258/37 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Sajógalgóc Sg.37 759094,9 331325 323,01 227,1 1984 1258/38 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.38 759003,2 331936,3 322,37 253,9 1984 1258/39 1 D,F,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.39 759805,5 329898,1 226,35 236,6 1984 1258/40 1 D,F,LL,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 
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Sajógalgóc Sg.4 758721,7 329654,2 196,86 155,3 1972 1258/7 1 E,GG,PS,TG, 

Sajógalgóc Sg.40 759191 331766 314,45 236 1984 1258/41 1 AR,D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Sajógalgóc Sg.41 758633,8 332312,1 360,91 284,2 1984 1258/42 1 D,GGK,LL,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.42 759075,1 330316 289,41 212,1 1984 1258/43 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Sajógalgóc Sg.43 758979,2 329953,2 246,23 216 1984 1258/44 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajógalgóc Sg.44 758578,1 331897,8 328,56 237,1 1984 1258/45 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajógalgóc Sg.45 759320,8 329461,4 296,35 308,2 1984 1258/46 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R2,R3,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.46 759608,5 331651,1 230,77 118 1984 1258/47 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R2,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajógalgóc Sg.47 759045,7 330920,1 263,27 167 1984 1258/48 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajógalgóc Sg.48 758795,4 331120,2 330 247,4 1984 1258/49 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.49 758618,2 331319,8 325,84 260,3 1984 1258/50 0 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.5 759374,6 328859 290 220,5 1972 OFKFV 1 E,GG,PS,TG, 

Sajógalgóc Sg.50 758279,7 331741,1 285,6 206 1984 1258/51 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajógalgóc Sg.51 758474,9 331538 281,35 219 1984 1258/52 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.52 759537,1 329717,4 236,11 214 1985 1258/53 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Sajógalgóc Sg.53 758387,1 331036,2 269,11 205 1985 1258/54 1  

Sajógalgóc Sg.54 759402,9 330927,9 257,03 155,8 1985 1258/55 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Sajógalgóc Sg.55 758862,8 329472 241,48 245,3 1985 1258/56 1 D,GGK,NN,NP,R1,R1M,R3M,SP,TG,TS, 

Sajógalgóc Sg.56 758755,9 329140,9 206,06 230 1985 1258/57 1 D,GGK,GGSZ,NN,NP,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TS, 

Sajógalgóc Sg.57 759259,1 330393,7 282,09 250,5 1985 1258/58 1 D,GGK,HG,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.58 758619 328781 227,24 258 1986 1258/59 0 D,GGK,GGS,GGSZ,NN,R1,R3,SP,TF,TG, 

Sajógalgóc Sg.59 758818,1 328619 268,55 287,5 1986 1258/60 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R3,SPD,TG, 

Sajógalgóc Sg.6 759235,1 331148,1 303,03 200 1972 1258/5 1 E,GG,PS,TG, 

Sajógalgóc Sg.60 758912,4 328904,2 249,02 280 1986 1258/61 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R3,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.61 758564,9 328369,6 237,88 275 1986 1258/62 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,NN,R1,R3,SP,TG, 

Sajógalgóc Sg.62 758842,3 330593,5 257,18 166,4 1988 BorsodiSzb 1 SP,R2,NN,D,KGG,GGSU,NNFI, 

Sajógalgóc Sg.63 758989,9 330732,7 249,67 160 1988 BorsodiSzb 1 SP,R2,R3,R1M,R3M,TG,NN,D,TF,KGG,NNFI, 

Sajógalgóc Sg.7 758375,5 328198,8 159,8 178,5 1972 1258/6 1 E,GG,PS,TG, 

Sajógalgóc Sg.9 759711,9 329495,1 244,57 200 1979 1258/9 1   

Sajógalgóc Sg.DF.2 759780,5 330192,6 210 60 1984 1258/33 1  

Sajógalgóc K.2 759606 330253,3 218,55 209,2 1984 AD van 1  

Sajógalgóc K.3 759590,5 330239,5 219,41 194 1983 AD van 1  

Sajógalgóc K.4 759446,7 330318,1 256,21 200 1984 AD van 0  

Sajókaza Sk.244 761148,4 331907,6 263,39 255,3 1970 841/204 1 E,GG,PS,TG,VM, 

Sajókaza Sk.252 760968,9 331101,3 230,02 183,9 1972 841/236 1 E,GG,PS,TG, 

Sajókaza Sk.253 759878,8 330379,1 201,61 289,7 1971 841/237 1 E,GG,PS,TG, 

Sajókaza Sk.263 760146,7 331787,1 308,32 171 1972 841/233 1 E,GG,PS,TG, 

Sajókaza Sk.264 760819,5 331528,3 309,8 250 1974 841/268, 841/279 1 E,GG,PS,TG, 

Sajókaza Sk.265 760632,9 331536,7 295,16 260 1974 841/269, 841/279 1 E,GG,NG,PS,TG,TH, 

Sajókaza Sk.276 760947,7 330702,1 216,87 125 1974 841/240, 841/279 1 E,GG,PS,TG, 

Sajókaza Sk.283 760123,2 329966,7 179,25 145 1979 841/247 1   

Sajókaza Sk.284 760460,4 330588,3 196,6 160 1979 841/248 1   

Sajókaza Sk.285 760161 330998,3 282,99 248,8 1979 841/249 1   

Sajókaza Sk.286 759868,6 331409 268,6 200,4 1979 841/250 1   

Sajókaza Sk.287 759501,4 331815,8 240,8 129,5 1979 841/251 1   

Sajókaza Sk.291 760637,7 330414,3 240,53 181 1980 841/255 1   

Sajókaza Sk.292 759850,4 332241,6 315,56 214 1981 841/278 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R2,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.293 760718,5 330848,3 216,48 179,8 1984 841/280 1 AR,D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.294 760278,5 330349,9 191,82 147 1984 841/281 1 D,GGK,GGSU,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Sajókaza Sk.295 760308,8 331476,7 282,07 214,7 1984 841/282 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.296 759951,3 330775,3 260,35 227,5 1984 841/283 1 D,F,GGK,GGSZ,NN,R,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG,TGS, 

Sajókaza Sk.297 760076,6 330604,3 275,84 307,5 1984 841/284 1 D,F,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.298 759798,1 330953,8 220,78 154 1984 841/285 1 D,F,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.299 760371,3 331235 267,29 205,2 1984 841/286 1 D,F,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TGS, 

Sajókaza Sk.300 760536,8 331004,5 250,87 202 1984 841/287 1 D,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TF,TG, 

Sajókaza Sk.301 760758,8 331329,2 274,86 222,8 1984 841/288 1 D,GGK,GGSZ,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajókaza Sk.302 759999,8 331164,7 284,44 202 1984 841/289 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajókaza Sk.302/a 760006,4 331159,3 284,4 202,6 1984 841/290 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3M,SP,TG, 

Sajókaza Sk.303 760272,2 331669,8 294,22 378,8 1984 841/291 1 D,GGK,GGSZ,NN,R1,R3,SP,TG, 

Sajókaza Sk.304 760282,4 330785,2 237 229,7 1984 841/292 1 GGK,GGSZ,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG,TP, 

Sajókaza Sk.305 759758,7 331900,6 255,12 141,4 1984 841/293 1 D,GGK,NN,R1,R1M,R3,R3M,SP,TG, 

+MBFH dokumentáció: MBFH adattári azonosító (kútkönyv száma), BorsodiSzb – Borsodi Szénbányák utódja, OFKFV – OFKFV 
utódjaként GEOKOMPLEX Adattár, Miskolc József A. 39.;  

*Mélyfúrás-geofizika: A: MBFH Fúrásnyilvántartás szerint: 1 – volt mérés, 2 –nem volt mérés; Paraméterek: Az egyes fúrásokban lemért 
paraméterek (MFA alapján),  

Jelmagyarázat a mélyfúrás-geofizikai méréstípusokhoz 
KOD NEV KOD NEV 

1M 1m vizsgálat LYF Lyukferdeség mérés 

3M 3m vizsgálat M3M M3m vizsgálat 

A Akusztikus szelvényezések ME Mikro ellenállás mérés 



Függelék 

 

141 

KOD NEV KOD NEV 

A1 A1 vizsgálat MGF Mérnök geofizikai vizsgálat 

AC Akusztikus cementvizsgálat MI Mikroinverz vizsgálat 

ACS Akusztikus csillapodás mérés MK Mikrolog mérés 

AH Akusztikus hullámkép vizsgálat MLL Mikrolaterolog szelvényezés 

AR Áramlásmérés MM Mikromérés 

ARF Áramlásmérés folyamatos MNI Mikronormál és inverz mérés 

ARP Áramlásmérés pontonként MOE Monoelektrodás mérés 

AS Aktivitás mérés MPR Mikropotenciál-gradiens vizsgálat 

AT Akusztikus sebesség mérés MS Mikroszelvényezés 

ATFI Akusztikus porozitás MSZ Mágneses szubszceptibilitás szelvényezés 

ATG Aktivácios természetes-gamma vizsgálat NA Neutron aktivációs vizsgálat 

B B vizsgálat NAG Neutron aktivációs-gamma vizsgálat 

BKZ BKZ vizsgálat (oldalirányú karotázs) NAS Spektrális neutron aktivációs mérés 

BLV Bányalég vizsgálat NG Neutron-gamma vizsgálat 

BM Bőség mérés NGS Spektrális neutron-gamma vizsgálat 

BP Buborékpont meghatározása NI Normál inverz vizsgálat 

D Fúrolyukátmérő szelvényezés NN Neutron-neutron vizsgálat 

D2 D2 vizsgálat NNFI Neutron-neutron porozitás 

DK Dielektromos szelvényezés NP NP 

DPL Rétegdőlés szelvényezés NU Nukleáris mérések 

DTA Dta vizsgálat OM Oldalfal mintavétel 

E Ellenállás mérés OMV Orientált magvétel 

EG Természetes gamma folyamatos mérése PG Természetes gamma pontonkénti mérése 

EM Elektromos mérés PS PS mérés 

F Fúrolyukferdeség mérés QH Kapacitásmérés (q-h görbe felvétele) 

F3 F3 vizsgálat QHP Mélységi víznyomásgörbe felvétele 

FARI Fajlagos iszapellenállás mérés R Ellenállás szelvényezések 

FD Ferdeség mérés R1 Rövid normál mérés 

FDB Ferdeség és bőség mérés R1M Mikro normál mérés 

FE Fajlagos ellenállás mérés R2 Hosszú normál mérés 

FEK Folyadék ellenállás mérés R2M R2m vizsgálat 

FG Termeszetes gamma folyamatos mérese R3 Gradiens vizsgálat 

FHM Folyamatos hőmérsékletmérés R3M Mikro gradiens vizsgálat 

FIN Fin vizsgálat R4 R4 vizsgálat 

FOR Foraminifera vizsgálat R5 R5 vizsgálat 

FRI Folyamatos iszapellenállás mérés R6 R6 vizsgálat 

FT FT vizsgálat RA Radioaktiv vizsgálat 

G Gáz mérés RASZ Radioaktiv szelvényezés 

GEL Geoelektrikus vizsgálat RE Reométerezés 

GF Geofizikai vizsgálat REP Redoxpotenciál mérés 

GG Gamma-gamma (sűrűség) vizsgálat RER Rétegrepesztés vizsgálat 

GGFI Gamma-gamma porozitás RI Iszapellenállás mérés 

GGK GGK vizsgálat RM Rm vizsgálat 

GGS GGS vizsgálat RR Röntgenradiometriai vizsgálat 

GGSU Térfogatsúly mérés RTG RTG vizsgálat 

GGSZ Szelektiv gamma-gamma mérés S Savazás 

GM Gamma vizsgálat SGG Szelektiv gamma-gamma vizsgálat 

GP Gerjesztett potenciál szelvényezés SGV Speciális geofizikai vizsgálatok 

GSZ Szelektiv gamma vizsgálat SP Természetes potenciál szelvényezések 

GT Gáztartalom mérése SPD Differenciál sp mérés 

GV Gáz vizsgálat SPK Kontakt potenciál szelvényezés 

GVV Gáz-víz viszony SPR Spr vizsgálat 

GÁM Gáz és áramlás mérés SR Sr vizsgálat 

H Hidrológiai mérés SZ Szűrőzött szakasz van 

HD Hidrodinamikai mérés SZK Szeizmokarotázs vizsgálat 

HG Hidrogeológiai mérés T Hőmérséklet mérések 

HM Hőmérséklet vizsgálat TA TA vizsgálat 

HSZ Hőmérséklet szelvényezés TER Terelés 

IF Iszapfajsúly mérés TES Termoelektromos szelvényezés 

IK Indukciós szelvényezés TF Folyamatos hőmérsékletmérés 

IN Iszapszívó mérés TFRI TFRI vizsgálat 

INM Iszapszívó vizsgálat TG Természetes gamma mérés 

INN Impulzusos neutron-neutron vizsgálat TGA TGA vizsgálat 

KAL Kaliberezés TGG TGG vizsgálat 

KAM Karoptiméteres vizsgálat TGS Spektrális természetes gamma mérés 

KAR Karotázs vizsgálat TH Talphőmérséklet mérés 

KGG Kompenzált gamma-gamma vizsgálat TM Termo vizsgálat 

KGGS Kompenzált gamma-gamma sűrűségmérés TP Hőmérsékletmérés pontonként 

KGV Komplex geofizikai vizsgálat TS Termoszelvényezés 

KL Karmantyúlokátor mérés UHA Ultrahang-akusztika vizsgálat 

KP Kontakt potenciál mérés VEZ Vezetőképesség mérés 

KPS Kontakt ps mérés VH Vízhozam mérés 

KV Kölcsönhatás vizsgálatok VHM Vízhozam mérés vizsgálat 

LFE Látszólagos fajlagos ellenállás mérés VM Vízszint mérés 

LL Laterolog szelvényezés VN Víznívó mérés 

LOK Lokátoros vizsgálat VNY Víznyeletés vizsgálat 

LT LT vizsgálat VT Visszatöltődés mérése 

LY Lyukbőség mérés ZGG ZGG vizsgálat 
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2. függelék. Dubicsány, szénbányászattal kapcsolatos, kiemelten fontos dokumentumok a 

Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (Budapest) 

Típus: K: környezet, (környezeti vizsgálatok, terület használat, rendezési terv); T: térkép, (terv, tanulmány, 

beruházási terv); F: földtan, (földtani, geofizikai kutatás, jelentés, fúrások, anyagvizsgálat, ásványvagyon, 

készletszámítás, megkutatottsági nyilatkozat); M: mérnöki, (geostatisztika, geomatematika, gazdaságosság); 

E: egyéb, (beszámoló, kutatási javaslat, építési engedély, terv); "-": 

Adattári jel: 6858/31 

 

FODOR B., LUKÁCS B., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G., KONTSEK T., PARTÉNYI Z. 2000: Tájékoztató a 

borsodi és Ózd vidéki barnaszénmedencék szénvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás 

szerinti 1999. évi mérlegszerű változásáról és 2000.január 1-jei állapotáról (Balaton, Szilvásvárad, Edelény, 

Borsodnádasd, Dubicsány, Vadna, Egercsehi, Kazincbarcika, Királd, Kondó, Mikófalva, Putnok, Nagybarca, 

Sajómercse, Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona). — MGSZ. T. 19966. ”F” 

1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — 

OFKFV. 9.08.1001. ”F” 

1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. 

Fúrásonkénti átlagszámítások, (gépi adatfeldolgozás). — OFKFV. 6858/31. ”F” 

1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. 

Tömbönkénti átlagszámítások, (gépi adatfeldolgozás). — OFKFV. 6858/32. ”F” 

DUDÁS I., KERBOLT T., HERÉDI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/25., X/5/1.. ”F” 

FEJES L., TÓTH GY., DEÁK J. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának 

földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/10., VI/1/5.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási jelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/1., I.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási jelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/2., II.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási jelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/3., III.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-

előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése.. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/4., 

IV.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-

előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/5., V.. 

”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-

előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/6., 

VI/1/1.. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási jelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. ÉMO. 09340., 

KFH. 6858/2. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye részletes fázisú földtani 

kutatásainak összefoglaló és vagyonszámítási jelentése.. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. ÉMO. 09341., 

KFH. 6858/3. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-

előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése.  5. sz, Megkutatottsági nyilatkozat 1448-

2/1987, Sajókaza, Vadna, Sajógalgóc, Putnok, Dövény, Jákfalva, Sajóvelezd). — Borsodi Szénbányák, 

OFKFV. ÉMO. 09342., KFH. 6858/4. ”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., JUHÁSZ A., DEÁK J., VÁRHEGYI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-

előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. ÉMO. 

09343., KFH. 6858/5. ”F” 

GODA L., JUHÁSZ A. 1987: Dubicsány Sajóvölgy barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatás földtani 

zárójelentés. — OFKFV. J430., I.-X.. ”F” 

KÁTAI S., KERBOLT T., HERÉDI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/29., X/5/5.. ”F” 

KÁTAI S., KERBOLT T., SZOMBATI ZS. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/27., X/5/3.. ”F” 

KÁTAI S., SZOMBATI ZS., HERÉDI P. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/26., X/5/2.. ”F” 
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KEREKESNÉ CSISZÁR I. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának 

földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/15., VII/2/3.. ”F” 

KEREKESNÉ CSISZÁR I., KIRÁLY M., LADÁNYI G.-NÉ 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás 

részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/17., VII/2/5.. ”F” 

KEREKESNÉ CSISZÁR I., LADÁNYI G.-NÉ 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/16., VII/2/4.. ”F” 

KIRÁLY M. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani 

zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/13., VII/2/1.. ”F” 

Korázs G., Kerbolt T., B. Szabó L. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/28., X/5/4.. ”F” 

LADÁNYI G.-NÉ, KEREKESNÉ CSISZÁR I., MAJOROS L.-NÉ 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás 

részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/14., VII/2/2.. ”F” 

MAJOROS L.-NÉ, RADVÁNYI I. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának 

földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/20., VII/2/8.. ”F” 

PATAKI A., GODA L. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának földtani 

zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/19., VII/2/7.. ”F” 

SZABÓ K., SZATMÁRI T., TÓTH GY., DEÁK J. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes 

fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/8., VI/1/3.. ”F” 

SZABÓ K., TÓTH GY., DEÁK J. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú kutatásának 

földtani zárójelentése. —  Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/7., VI/1/2.. ”F” 

SZABÓNÉ BALOGH A., KLEB B., EGERER F., SOMFAI A. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás 

részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. I-V. kötetek, anyagvizsgálati jelentések, (kőzettani, 

ásványtani és környezetföldtani). — BME, NME, Miskolc. 6858/30., I-V.. ”F” 

SZÁNTÓ Z., PÁSZTORNÉ GÖNCZI K., DEÁK J. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes 

fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/23., VIII/3/3.. ”F” 

SZÁNTÓ Z., PÁSZTORNÉ GÖNCZI K., FEJES L., DEÁK J. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás 

részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/21., VIII/3/1.. ”F” 

SZÁNTÓ Z., TÓTH GY.-NÉ, TEPPER S. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése.  — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/22., VIII/3/2.. ”F” 

SZEPESI A., KERBOLT T., MAGYERI B., PATAKI A. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás 

részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/18., VII/2/6.. ”F” 

TÓTH GY., GAÁL CS.-NÉ, GODA L. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/24., IX/4.. ”F” 

TÓTH GY., SZABÓ K., LATRÁN B. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/11., VI/1/6.. ”F” 

TÓTH GY., SZABÓ K., PATAKI A., FEJES L. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes fázisú 

kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/12., VI/1/7.. ”F” 

TÓTH GY.-NÉ, TEPPER S., TÓTH GY., PATAKI A. 1987: Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-előfordulás részletes 

fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — Borsodi Szénbányák, OFKFV. 6858/9., VI/1/4.. ”F” 

JUHÁSZ A. 1986: Dubicsányi barnakőszén részletes fázisú kutatásának földtani zárójelentése. — OFKFV. J429. 

”F” 

GAÁL CS.-NÉ, GODA L., FALUS G. 1985: Földtani zárójelentés a Borsodi medence Ny-i peremi barnakőszén-

előfordulás előkutatásáról.(Bánhorváti, Dubicsány, Nagybarca, Putnok, Sajóvelezd). — OFKFV. 6759/I-IX., 

I-IX.. ”F” 

1982: Kutatási zárójelentés a Dubicsány-Sajóvölgy barnakőszén területről. — OFKFV. ÉMO. 04216., T. 13096. 

”F” 

DEÁK J., GODA L. 1982: A Dubicsány-Sajóvölgy barnakőszén terület előzetes fázisú kutatási zárójelentésének 

összefoglaló adatai. I. kötet. II. kötet, szöveges rész. III. táblázatok. IV. térképek, szelvények. V. 

telepértékelők. VI. jön. VII-XI. alapadatok földtani naplók. XII. alapadatok, minőségi elemzés. XIII-XIV. 

alapadatok, anyagvizsgálatok. XV-XVII. alapadatok geof. szelvények. XVIII. alapadatok, fúrási szelvények. 

— OFKFV. 3301/I-XVIII., I-XVIII.. ”F” 

PAPP L.: Dubicsányi szénterület kutatófúrásainak koordinátajegyzéke. — Borsodi Szénbányák. 8.06.0023. ”F” 
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Dubicsány, szénbányászattal kapcsolatos, további fontos dokumentumok a Magyar 

Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (Budapest) 

 
2005: Határozat: nem minősülnek a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti területnek 

(lápnak) ...Tornakápolna 034/1, Tornaszentandrás 03/4, 5,6,7,8,9, Csobád 030, Detek 044, 054, Ináncs 045, 

046/1,2,3, 056, 057, Pamlény 033, 076/1, 077, 085/1-085/17, Rásonysápberencs 040/3, 046/2, Szalaszend 

019, 020, 030, 038/1, Szemere 087/1, Dubicsány 011/11,12,13,14,15. — Északmagyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Miskolc. ÉMO. 13834., +1r. ”K” 

2005: Határozat: nem minősülnek a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett természeti területnek 

(lápnak) ...Dubicsány 011/16,17,18,19,20,21,22 hrsz). — Északmagyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Miskolc. ÉMO. 13834., +2r. ”K” 

SZEPESSY A. 2000: AES Borsodi Energetikai Kft Lyukóbánya, Miskolc Dubicsány bányabezárásának előzetes 

környezeti hatástanulmánya.1999 (Putnok, Dövény, Dubicsány, Jákfalva, Sajógalgóc, Sajókaza) + módosítás 

(Dubicsány I. (Dubicsány-bánya)-szén védőnevű bányatelek). — MENDIKÁS Kft., Miskolc. ÉMO. 09466. 

”K” 

1998: Borsodi Energetikai Kft (Miskolc, Lyukóbánya) Dubicsánybánya bezárásának keretterve (műszaki üzemi 

terv, szén , Sajógalgóc, AES). — Borsodi Energetikai Kft Miskolc, Lyukóbánya. ÉMO. 05607. ”T” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1996: 

Tájékoztató a borsodi és Ózd vidéki barnaszén medencék szénvagyonának az Országos Ásványvagyon 

Nyilvántartás szerinti, 1995. évi mérlegszerű változásáról és 1996.január 1-jei állapotáról. (Balaton, 

Szilvásvárad, Egercsehi, Kazincbarcika, Borsodnádasd, Dubicsány, Putnok, Ózd, Mikófalva, Kondó, Arló, 

Királd, Miskolc, Nagybarca, Ormosbánya, Rudolftelep, Sajómercse, Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona, 

Vadna, Edelény. — Magyar Geológiai Szolgálat. T. 17114. ”F” 

SZEPESSY A. 1996: Az MVM csoporthoz tartozó erőművek környezeti állapotának felülvizsgálati jelentése 

Borsodi Energetikai Kft. Lyukóbánya, Dubicsány-bánya (kazincbarcikai, miskolci (Lyukóbánya), dubicsányi 

(Sajókaza, Sajógalgóc) telephelyek AES) 5 füz. + Kiegészítő tanulmány. — MENDIKÁS Kft. Miskolc, 

VITUKI Consult Rt., GOLDER Kft Bp.. ÉMO. 05096. ”K” 

SZEPESSY A., SZILÁGYI G. 1995: V./4. Hidrogeológiai viszonyok (Sajóvölgy bányavíz-védelme, Dubicsány) 

(1995.10.01.). 1098. ”F” 

1994: Miskolc I. (Lyukóbánya) szén és Dubicsány I. (Dubicsány-bánya) szén bányatelek bányászati jog 

átruházása 731/1994/1. sz. Miskolci Bányakapitányság határozata. — Bányakapitányság, Miskolc. ÉMO.  

04243. ”E” 

SOLTI G., TÓTH CS. 1993: A tervezett Dubicsány miocén barnakőszén adatcsomag elkészült részei.  

(Közreműködő: Radócz Gyula). — MÁFI, ELGI. T. 16207. ”F” 

TÓTH CS. 1993: Jelentés A koncesszióba adás földtani feladatai c. projekt 1993. évi munkáiról (KFH 1993.évi 

szerz. 721 témaszám) (Alsótelekes, Dubicsány, Márkushegy-III, Füzérkajata, Nagybózsva, Hegyeshalom, 

Pálháza, Tállya, Tótkomlós). — ELGI. AD. 1318. ”F” 

SZILÁGYI G. 1992: Dubicsányi bánya tartós szüneteltetésének környezetvédelmi vizsgálata. — KBFI. 8.15.0151. 

”K” 

SOMFAI A., JENEYNÉ JAMBRIK R. 1991: A Borsodi szénmedence vízföldtani felépítésének és vízminőségi 

viszonyainak  vizsgálata. II. köt. (táblázatok, mellékletek, Alacska, Berente, Bánfalva, Dövény, Putnok, 

Dubicsány, Edelény, Felsőnyárád, Vadna, Izsófalva, Jákfalva, Kondó, Kurityán, Múcsony, Nagybarca, 

Ormosbánya, Sajókaza, Sajógalgóc, Sajókápolna, Tardona, Szuhakálló, Duzsnok, Sajószentpéter 

(Dusnokpuszta)... — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. ÉMO. 05837., T. 16120/II.. ”V” 

1990: Dubicsány I. bányatelek térképének szelvénylapjai M=1:2000. — Ipari Minisztérium, Borsodi 

Szénbányák. T. 20819. ”T” 

SOMFAI A., HAJDUNÉ MOLNÁR K. 1990: Észak-magyarországi szediment és vulkanoszediment képződmények 

feldolgozása (Sajó-völgy, Dubicsány, Sajógalgóc, Dövény, Sajókaza, Putnok). — Miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem. ÉMO. 03545. ”F”  

1989: Hidrogeológiai térkép (Dubicsány). — Borsodi Szénbányák. 5.02.10136. ”F” 

1989: Dubicsányi bányaüzem beruházási javaslat. Általános leírás. (Dubicsány, Jákfalva, Putnok, Dövény, 

Sajógalgóc, Sajókaza - barnakőszén). Mellékletek. — Borsodi Szénbányák. ÉMO. 05781., T. 18088. ”T” 

JUHÁSZ A. 1989: Dubicsány É barnakőszén-előfordulás előkutatási terve.1989 A Dubicsány É barnakőszén-

előfordulás. Előkutatás I. fázis földtani értékelése. 1989. (Alsószuha, Dövény). — Magyarhoni Földtani 

Társulat Munkabizottsága. ÉMO. 05717., T. 15049. ”F” 

JUHÁSZ A., FÜST A., KUN A., B. NAGY J. 1989: A dubicsányi kőszénterület várható tektonizáltsága (Putnok, 

Sajógalgóc, Jákfalva, Sajókaza, Dövény). — KFH által felkért munkabizottság. ÉMO. 05344., T. 16216. ”F” 

KAZINCZY G. 1989: É-i mező földtani elemzése (Dubicsány). — Borsodi Szénbányák. 5.02.10134. ”F” 

VERES L. 1989: Dubicsány 1989. évi hidrogeológiai térképe. — Borsodi Szénbányák. 7.15.0025/9. ”F” 



Függelék 

 

145 

VIRÁG Z. 1989: Jelentés a Dubicsány-Észak geofizikai előkutatásról.(Miocén korú kőszenek geofizikai 

előkutatása). — ELGI. AD. 917. ”F” 

FRANCZÓCZKI A., MOLNÁR E., ELEK I. 1988: Feketevölgy-Dubicsány felderítő kutatás laboratóriumi vizsgálati 

eredménye. — Borsodi Szénbányák. 5.02.10139. ”F” 

HORÁNYINÉ 1988: Dubicsány - Sajógalgóci l. a. felszakadási zóna víztartó vastagsági térképe. — Miskolci 

Nehézipari Műszaki Egyetem. 8.15.0156. ”T” 

KIRÁLY E. 1988: Geoelektromos rétegkövetéses módszer (GRK). 1985. évi jelentés. 1986. évi módszertani 

jelentés (Dubicsány, Sajógalgóc, Zsuponyó-völgy). — ELGI. U-529. ”F” 

VERES L. 1988: Dubicsányi Bü. V. telep főteszintvonalas és tektonikai térképe. — Borsodi Szénbányák. 

7.08.0002. ”F” 

1987: Dubicsány megkutatottsági nyilatkozata (KFH 1448-2/87.). — KFH. 8.14.0223/14. ”F” 

1987: Földtani Hatósági Igazolás (megkutatottsági nyilatkozat) Dubicsány (barnakőszén). — KFH. ÉMO. 

03404. ”F” 

1987: 1448-1/1987.sz.KFH határozat Dubicsány-Sajóvölgye barnakőszén-terület részletes fázisú  földtani 

kutatása és készletszámítása. ÉMO. 00575., II/59. ”F” 

GODA L., JUHÁSZ A. 1987: Dubicsány-Sajóvölgy barnakőszén koncentráció kutatásának földtani és gazdasági 

eredményei. — Borsodi Szénbányák. T. 201. ”F”; ”M” 

JUHÁSZ A. ET AL. 1987: A Sáta-Bóta-i barnakőszén előkutatási területhez É-ÉK felől csatlakozó K-, és Ny-

Borsodi medencei határterület földtani, kőszénföldtani értékelése. (Borsodbóta, Dubicsány, Sajógalgóc, 

Sajóvelezd, Putnok, Vadna). — Magyarhoni Földtani Társulat Munkabizottsága. ÉMO. 05696., T. 14400. 

”F” 

KALLÓ J. 1987: Dubicsány új bányatelepítéssel kapcsolatos eddigi kutatások és létesítéssel kapcsolatos 

tevékenység. — Borsodi Szénbányák. 8.15.0136/3. ”T” 

SZABÓ I., JUHÁSZ J., JENEYNÉ JAMBRIK R. 1987: A Sajó-Hernád völgy környezetföldtana (kutatási jelentés)+ 

atlasz külön (fénymás.290) (Borsodszirák, Bőcs, Büttös, Bükkaranyos, Csenyéte, Csobád, Damak, Debréte, 

Detek, Dövény, Dubicsány, Edelény, Égerszög, Encs, Fáj, Fancsal, Felsődobsza, Felsőgagy, Felsőkelecsény, 

Felsőnyárád, Felsőtelekes, Felsővadász, Felsőzsolca, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, 

Gagyvendégi, Garadna). — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. ÉMO. 03291. +1r.,   T. 16117. ”F” 

EGERER F., SOMFAI A. 1986: Dubicsányi terület szarmata tufáinak vizsgálata. — Miskolci Nehézipari Műszaki 

Egyetem. 1.08.0018. ”F” 

JENEYNÉ JAMBRIK R., SOMFAI A. 1986: Dubicsányi vízvezető rétegek laboratóriumi vizsgálata. — Miskolci 

Nehézipari Műszaki Egyetem. 1.15.0011/3. ”F” 

KALLÓ J. 1986: Dubicsány új bányatelepítéssel kapcsolatos eddigi kutatások és létesítéssel kapcsolatos 

tevékenység. — Borsodi Szénbányák. 8.15.0136/2. ”T” 

KIRÁLY E. 1986: A geoelektromos rétegkövetéses módszer alkalmazásának tapasztalatai a dubicsányi 

barnakőszén területen. Előzetes jelentés 1984-85. évben végzett mérések értelmezése. Az 1986. évi GRK 

mérések kiértékelése és értelmezése(Dubicsány, Sajógalgóc). — ELGI. AD. 599., SzÁF-537. ”F” 

RADÓCZ GY., CSÁSZÁR G., BERNHARDT B., KÓKAY J. 1986: Kőszén előkutatási program a VII. ötéves 

tervidőszakra (Borsodi-medence-Miskolc, Dubicsány, Sáta-Bóta, Egercsehi, Dunántúli középhegység, 

Salgótarjáni-medence, Mecsek,Várpalota, Balatonfőkajár). — MÁFI. T. 19647. ”F” 

VARGA I.-NÉ, ZSEBEHÁZY GY. 1986: Kutatási jelentés, a dubicsányi részletes barnakőszén-kutatás szénkőzettani 

vizsgálata. — KBFI. 7060. ”F” 

VARGA I.-NÉ 1986: Kutatási jelentés a dubicsányi részletes barnakőszén-kutatás szénkőzettani vizsgálata. — 

KBFI. J500. ”F” 

EGERER F., SOMFAI A. 1985: Dubicsányi terület szarmata agglomerátumok vizsgálata. — Miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem. 1.08.0019. ”F” 

KALLÓ J. 1985: Dubicsány új bányatelepítéssel kapcsolatos eddigi kutatások és létesítéssel kapcsolatos 

tevékenység. — Borsodi Szénbányák. 8.15.0136/1. ”T” 

TÖRŐ GY. 1985: Dubicsányi hidrogeológiai kutatás értékelése és továbbkutatási javaslata. — Borsodi 

Szénbányák. 8.15.0126. ”F” 

1984: Dubicsányi Bányaüzem földtani kiértékelése. — Borsodi Szénbányák. 5.02.10133. ”F” 

HEGEDÜS E. 1984: Jelentés a Felsőnyárád és Dubicsány térségében végzett reflexiós szeizmikus és 

elektromágneses mérésekről (1981-es mérések). — ELGI. AD. 459. ”F” 

JENEYNÉ JAMBRIK R., SOMFAI A. 1984: Dubicsányi terület és lejtakna hidrogeológiai viszonyai és vízvédelmi 

kérdései. — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 1.15.0011/1. ”F” 

ÁDÁM O., BARABÁS A., PRUZSINA J., STAUDINGER J., SZÉLES L. 1983: Szénbányászattal kapcsolatos 

előterjesztések, fejtések felhagyása, minősítések, értékelések. (Mány, Bicske, Dorog, Várpalota, Veszprém, 

Tatabánya, Nagyegyháza, Mizserfa, Bükkvölgy, Tardona, Dubicsány, Máza). 1980-83. — KFH. 7090. ”F” 

GEIER R. 1983: Jelentés a Dubicsány 31/2 800 m -es szénkutató fúrásról. — OFKFV. J114. ”F” 
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JUHÁSZ A. 1983: Magyarország kőszén előfordulásainak bányaföldtana. Borsodi barnakőszén medence 

(Diósgyőr, Bükkalja, Felsőnyárád-Dubicsány, Ormosbánya, Mákvölgy-Edelény, Sajóbábony, Alacska, 

Bánfalva, Jákfalva, Sajókaza, Kurityán, Szuhakálló, Duzsnok, Sajószentpéter (Dusnokpuszta), Izsófalva, 

Múcsony). ÉMO. 05831., T. 15634. ”F” 

BOHNNÉ HAVAS M., KORECZNÉ LAKY I. 1982: Feketevölgy VI.VII. telep és a dubicsányi térség körzetében 

létesített 16 szénkutató fúrás mikro-, makrofaunisztikai vizsgálata és ősföldrajzi kiértékelése. — MÁFI. J499. 

”F” 

BOHNNÉ HAVAS M., KORECZNÉ LAKY I. 1982: Jelentés. Feketevölgy VI-VII. telep és a dubicsányi térség 

körzetében létesített 16 szénkutató fúrás mikro-, makrofaunisztikai vizsgálata és ősföldrajzi kiértékelése.. 

MÁFI. T. 11098. ”F” 

DEÁK J. ET AL. 1982: Dubicsány-Sajóvölgye előzetes fázisú földtani zárójelentése. — OFKFV. 1.08.0010. ”F” 

DEÁK J., GODA L., HÁRS F. 1982: A Dubicsány-Sajóvölgy barnakőszén terület előzetes fázisú kutatási 

zárójelentésének összefoglaló adatai. — OFKFV. T. 13096. ”F” 

KISS D., ZAMBÓ J. 1982: 1. Dubicsány bányamező vágattal való földtani kutatásának indoklása. 2. A dubicsányi 

szénterület ásványvagyonának meghatározása. (Előzetes jelentés).3. A teherösszegyűjtés optimális pontjának 

meghatározása a dubicsányi területen. (Előzetes jelentés). 4. A dubicsányi szénterület és a tehergyűjtés 

optimális pontjának meghatározása. (Kutatási jelentés). — Borsodi Szénbányák, Miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem. 7001/1-7 (1-4). ”F” 

KISS D., ZAMBÓ J. 1982: 5. A dubicsányi szénterület tektonikai viszonyainak meghatározása. (Kutatási jelentés). 

6. A dubicsányi barnakőszén-előfordulás földtani, vízföldtani viszonyai.(Kutatási jelentés). 7. Az optimális 

kapacitás meghatározása és előzetes gazdasági értékelés. (Kutatási jelentés). — Borsodi Szénbányák, 

Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 7001/1-7 (5-7). ”F” 

SOMFAI A., JENEYNÉ JAMBRIK R. 1982: Dubicsány földtani és vízföldtani viszonyai. — Miskolci Nehézipari 

Műszaki Egyetem. 1.08.0011/5. ”F” 

ZAMBÓ J. 1982: Dubicsány szénvagyonának meghatározása. — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 

1.08.0011/1. ”F” 

ZAMBÓ J. 1982: Dubicsány tektonikai viszonyainak meghatározása. — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. 

1.08.0011/4. ”F” 

VÁRHEGYI P. 1980: Feketevölgy-Dubicsányi barnakőszén-előfordulás információs földtani kutatási jelentése + 

függelék. Előzetes fázis, 1980. I. 1.-i állapot. — OFKFV. 3314. ”F” 

1979: Kőszénkutatás. dubicsányi barnakőszén kutatás. Geoinformáció 1979. IV. negyedév 6. old. — KFH. 

ÉMO. 01333. ”F” 

JUHÁSZ A., BALOGH B. 1979: Műszaki ellenőri jelentés, a Feketevölgy-Dubicsány előzetes barnakőszén-kutatás. 
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MFGI-MBFH egy üttm űk ödés 2014.
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6. melléklet: Felszíni földtani térkép (Gyalog et al. 2005): Borsodi-medence – jelkulcs 
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Gyalo g et al. 2005: Magyaro rszág földtani térk ép e, 1:100000. – Földtani Intézet k iadványa 

A földtani térk ép  jelk ulc sát k ü lön lap  tartalmazza.
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Gravitációs m aradé kan o m ália té rké p, sűrűsé g 2670 kg/m 3. Kiss J. 2014. ké zirat.



8. melléklet: Preneogén aljzat (Budinszkyné et al. 1999): Borsodi-medence – jelkulcs 

 

 



sOl2-Me

sOl2-Me

fMer-e

fMer-e

sC2

kOl1

bfT2-3

bfT2-3

fMer-e

fMer-e

sOl2-Me sD2-3

sdC

sdC
sdC

mC2

sOl2-Me

250

100

50

300 250

-50
050 100

150

0

10
0

-20
0

200

-10
0

-30
0

200

10
0

0

200

-20
0

100
10

0

10
0

-10
0

0

200

-30
0

-10
0

200

100

0

-20
0

200

200

20
0

200

20
0

0

-30
0

200

200

-300

200

200

200

100

10
0

0

0

200

0

-20
0

0

200

-300

100

100

100

-30
0

200

100

-30
0

0

-100
-20

0-200

-10
0

-100

200

200

100

-10
0

200

0

200

20
0

200

10
0

0

0

-100

200

-100

200
-10

0

0

200

-100

0

100

-30
0

10
0

-10
0

-300

20
0

200

0

20
0

-20
0

200

200

200

200

100

200

0

200

20
0

10
0

-10
0

200

200

-20
0

20
0

-30
0

-1000

200

-30
0

200

200

-10
0

-200

200

100

0

-200

100

-100

-100
0

-10
0

-10
0

200

200

100

100

200

200

200

200
-10

0

0

0

100

-200

200

200

200

100

100

200

-20
0

20
0

0

200

MISKOLC

ÓZD

PUTNOK
EDELÉNY

KAZINCBARCIKA

SAJÓSZENTPÉTER

SO-1/88

SZUHA-1/87

RA-29/84

BSZ-5/81

740000

740000

750000

750000

760000

760000

770000

770000

780000

780000

30
00

00

30
00

00

31
00

00

31
00

00

32
00

00

32
00

00

33
00

00

33
00

00

Mé reta rán y:

Dátum : 2014.05.06.

Megren delő:
Digitális szerk.:
Ellen őrizte:
Jóváha gyta :

Pa szera  György
Püspöki Zo ltán
Fa n csik Ta m ás

MBFH

8. m ellé klet

-
Vetület: EOV

0 10 205
km

Vizsgála ti terület
Bo rso di-m eden ce
Kibúvásha tár

Pren eo gé n  felszín
fedve
kibúvásba n

Tekto n ika
elsőren dű felto lódás
felté telezett elsőren dű felto lódás
m áso dren dű felto lódás
ta ka ró
vízszin tes elto lódás
vízszin tes elto lódás irán ya
felté telezett vízszin tes elto lódás
elsőren dű vető
felté telezett elsőren dű vető
m áso dren dű vető
felté telezett m áso dren dű vető
elsőren dű szin klin ális
m áso dren dű szin klin ális
elsőren dű a n tiklin ális
m áso dren dű a n tiklin ális
A jelen té sben  m ellé kelt szeizm ikus szelvé n y

Ko m plex é rzé ken ysé gi é s terhelhetősé gi
vizsgála ti ta n ulm án y

MFGI-MBFH együttm űködé s 2014. 
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P rekainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Dubicsány

Haas J., Bud ai T., Csontos L., Fod or L., Konrád  Gy. 2010: Mag yarország  pre-kainozoos föld tani térképe, 1:500000. – Föld tani Intézet kiad v ánya 
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