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I. Sajókápolna vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és 
terhelhet ségi vizsgálati tanulmány 

Űevezetés 

A Űányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Űányatörvény) 2010. év 
elejei módosítása alapján „zárt területnek” min sül a meghatározott ásványi nyersanyag – így 
a k szén és a szénhidrogén – kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati 
pályázatra kijelölhet  terület. A Űányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre 
álló földtani adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati 
pályázatot hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol – a külön jogszabály szerinti 
érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatok figyelembevételével – az ásványi nyersanyag 
bányászata, illetve a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvez nek ígérkezik. 

A komplex érzékenységi–terhelhet ségi vizsgálatokat jelenleg a 103/2011. (VI. 29.) kor-
mányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történ  kijelölés 
érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, 
kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, 
nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembe-
vev  vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhet ségi vizsgálatot a Magyar Űányászati 
és Földtani Szolgálat (MŰFSZ), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) és az Országos 
Vízügyi F igazgatóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási 
szervek közrem ködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Sajókápolna terület érzékenység–terhelhet ség vizsgálati 
tanulmányát, k szén vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a rendelet 
komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete 
határozza meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. Sajókápolna vizsgálati terület földrajzi leírása 

 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A vizsgált terület 6,8 km2 kiterjedés , Űorsod-Abaúj-Zemplén megye területén 
helyezkedik el (1. ábra, 1. melléklet). Sarokpontjait az 1. táblázat adja meg. 

 
1. táblázat. A vizsgálati terület sarokpontjai 

sorszám EOV Y 
 [m] 

EOV X 
 [m] 

1 767733 317693 
2 770720 317ő67 
3 771ő60 318ő8ő 
Ő 772302 318089 
ő 771őŐ8 31698ő 
6 771őŐ8 31698Ő 
7 771őŐ8 31698ő 
8 769Ő17 31ő69Ő 
9 767371 316338 

 
 

A terület (1) sarokpontja Kondó község külterületén található. Innen K felé majdnem 3 
km-re, Sajólászlófalva község területén helyezkedik el a (2) pont, amelyt l ÉK-i irányba 1,3 
km-t továbbhaladva Sajókápolna község közelébe esik a (3) sarokpont. A (Ő) pont ett l DK-i 
irányba, nagyjából 900 m-re található szintén Sajókápolna község közelében, ahonnan DNy-i 
irányba 1,3 km-t továbbhaladva helyezkedik el az (ő) sarokpont Sajólászlófalva község 
mellett. A (6) pont az el z t l D-i irányba, 0,39 km-re, míg a (7) pont az el z t l Ny-i 
irányba 0,2ő km-re található, mindkett  Sajókápolna község közelében. A terület (8) 
sarokpontja az el z t l DNy-i irányba közel 2,ő km távolságban helyezkedik el Radostyán 
község területén, ahonnan közel 2,1 km-t ÉNy felé továbbhaladva, Kondó és Radostyán 
községek között található a (9) pont, ahonnan 1,Ő km-t É-i irányba haladva érjük el újra az (1) 
pontot. (1. ábra). A terület legmagasabb pontja Parasznya és Kondó községek között elérik a 
2ő0 mŰf magasságot. A terület legalacsonyabb pontjai Sajólászlófalva község területének 
völgyi területein jellemz ek, nagyjából 170 mŰf magasságban. 

A koncesszióra javasolt térrész a felszínt l –ő00 méterig terjed. 
 
A vizsgálati területre es  Sajókápolna I. – lignit és Radostyán I. – liginit II bányatelkeket a 

kiírás el készítésekor a területb l eltávolítottuk. 
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1. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület elhelyezkedése 

 
A vizsgálati területen található 2 db hatályos szén bányatelek [Sajókápolna I. - lignit, 

Radostyán I. – lignit II, részletesebben ld. az 1.5.2. fejezetben, [MŰFSZ Űányászat] által 
lefoglalt térrészt eltávolítottuk koncesszióra javasolt területb l (2. táblázat). A fenti 2 
bányatelek térrészének (mélység-tartományának) kivételével a vizsgálati terület megegyezik a 
koncesszióra javasolt területtel (3. táblázat, 1. melléklet, 2. ábra). 
 

2. táblázat A vizsgálati terület és koncesszióra javasolt terület fontosabb adatai 

Sajókápolna 
A terület 

felszíni vetülete 
(km2) 

térrész határponti koordinátákkal 6,8 
koncesszióra javasolt terület 6,8 
a bányatelek miatt a teljes mélységtartományban (felszín – –ő00 mŰf ) eltávolított terület 0 
bányatelek miatt korlátozott mélység tartományban eltávolított terület 0,1233ő 
Sajókápolna I. miatt a 1őŐ,ő2 – 12Ő mŰf tartományban eltávolított terület 0,070Ő 
Radostyán I. miatt a 163 – 12ő mŰf tartományban eltávolított terület 0,0ő29ő 
koncesszióra javasolt terület a 1őŐ,ő2 – 12Ő mŰf tartományban 6,7296 
koncesszióra javasolt terület a 163 – 12ő mŰf tartományban 6,7Ő71 

 
 
 

3. táblázat. A koncesszióra javasolt terület térbeli lehatárolása 

Id EOV Y 
 [m] 

EOV X  
 [m] 

1 767733 317693 
2 770720 317ő67 
3 771ő60 318ő8ő 
Ő 772302 318089 
ő 771őŐ8 31698ő 
6 771őŐ8 31698Ő 
7 771őŐ8 31698ő 
8 769Ő17 31ő69Ő 
9 767371 316338 

10=1 767733 317693 
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Űányatelek miatt részben kivágott térrész  
Sajókápolna I. - lignit 
Fed lap: 1őŐ,ő2 mŰf 

Alaplap: 12Ő mŰf 
1 7712Ő7,1ő 317922,23 
2 771288,66 317882 
3 771333,62 317903,91 
Ő 771Ő68,13 317791,ő9 
ő 77136ő,26 317627,78 
6 7713ő1,22 317ő9ő,9Ő 
7 7713Ő0,69 317őŐ3,őő 
8 771110,ő1 317729,02 

9=1 7712Ő7,1ő 317922,23 
Űányatelek miatt részben kivágott térrész  

Radostyán I. – lignit II. 
Fed lap: 163 mŰf 
Alaplap: 12ő mŰf 

1 769982,ő 316322,7 
2 770028,2 316Ő29,3 
3 770139,Ő 316ő72,ő 
Ő 770316,8 31636Ő 
ő 77029ő 3163Ő8 
6 770110 316283 
7 770013,1 31628ő,8 

8=1 769982,ő 316322,7 
 
 

 
2. ábra. A vizsgálati terület és a koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

barna vonal – a vizsgálati terület. 
rózsaszín poligon – Sajókápolna koncesszióra javasolt terület 

Zöld szaggatott vonallal jelöltük a feltüntetett mélységtartományban (már létező bányatelek miatt) 
kizárt térrész felszíni vetületét. 
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A Ő. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, 
és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet. 

 
4. táblázat. A vizsgálati területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye 
Kondó Űorsod–Abaúj–Zemplén 
Parasznya Űorsod–Abaúj–Zemplén 
Radostyán Űorsod–Abaúj–Zemplén 
Sajókápolna Űorsod–Abaúj–Zemplén 
Sajólászlófalva Űorsod–Abaúj–Zemplén 

 
 

A vizsgált terület tájbeosztását DÖVÉNYI szerk. (2010) alapján az ő. táblázat mutatja. 
 

5. táblázat. Sajókápolna vizsgálati terület tájbeosztása 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj Terület (km2) % 

Észak-magyarországi-
középhegység Űükk-vidék Űükklába Tardonai-dombság 6,8 100 

 
A vizsgált terület az Észak-magyarországi-középhegység nagytájhoz, azon belül a 

Tardonai-dombság kistájhoz tartozik, amely egy ÉK-i kitettség  és lejtésirányú, 12Ő és Ő08 m 
közötti, 3ő0 m átlagos tszf-i magasságú, medencékkel tagolt, középhegységi el térben 
elhelyezked  dombság. Genetikailag völgyközi hátakra tagolt egykori hegylábfelszínként 
értelmezhet . Az átlagos relatív relief 10ő m/km2. Átlagos vízfolyás s r sége 2,7 km/km2. Az 
egész felszínre jellemz  az intenzív lejt formálódás, amely jelenleg is hat. A K-i részen 
nagymérték , egyébként közepes talajerózió jellemzi. A felszín kb. 60%-át alsó-miocén 
homok, kavics, agyag fedi, el fordulása a kistáj középs  és K-i részén uralkodó. A fels -
miocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemz  képz dménye (kb. 2ő%). A K-i és 
az ÉNy-i peremeket vastag pleisztocén agyag, nyirok borítja. 

Az éghajlat szempontjából a terület a mérsékelten h vös-mérsékelten száraz éghajlati 
övben fekszik. Az évi napfénytartam közel 1830 óra, a nyári napsütéses órák száma 720-730, 
a téli napfénytartam 1ő0–170 óra között várható. Az évi középh mérséklet 8,8–9,3 °ű. A napi 
középh mérséklet ápr. 18-tól 17Ő napon át (nagyjából okt. 11-ig) 10 °ű fölött marad. Az 
utolsó tavaszi fagyok ápr. 2ő. körül, míg az els  szi fagyok okt. 10. körül várhatók (a 
fagymentes id szak átlagosan 170 nap). A maximum h mérsékletek sokévi átlaga 31–33 °ű 
körüli, míg a téli minimumoké -17 °ű körüli. A csapadék évi összege őő0 és 600 mm között 
van. A téli félévben Őő hótakarós nap valószín , a maximális hóvastagság átlaga 18-22 cm. 
Az ariditási index értéke 1,12–1,20. Jellemz  szélirányok a Ny-i és a K-i, az átlagos 
szélsebesség 2,ő m/s körüli. A kistáj általános éghajlati adottságai az É-i részeken az 
erd gazdálkodás számára, míg a középs  és D-i területeken a mez gazdasági kultúráknak is 
kedvez . 
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3. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai térképén  

(kivágat: PÉCSI 2000) 
 

A vizsgálati terület öt településének mindegyike Űorsod-Abaúj-Zemplén megyében, a 
Miskolci járásban, Miskolctól északra található. Lakosságuk összesített száma a 2011-es 
népszámlálás idején 323ő f  volt. Az ezer f s népességszámot csak Parasznya haladta meg, a 
többi négy település lakosságszáma néhány száz f s. Ennek következtében a népsűrűség is 
nagyon alacsony a területen. A települések korszerkezete változatos képet mutat. Az öregedési 
index – ami a 6ő éven felüliek és a 1Ő éven aluliak arányát mutatja meg – többségében 



Sajókápolna. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

16 
 

alacsonyabb az országos átlagnál, így a korszerkezet a területen inkább fiatalos. Az öregedési 
index egyedül Parasznyán haladja meg kissé az országos átlagot. Itt az öregedési index értéke 
106%, míg az országos átlag ugyanebben az id ben 93%. (Népszámlálás 2011). 

Az iskolázottság jelent sen alatta marad az országos átlagnak és a járási átlagnak is: 
minden településen magasabb azoknak az aránya, akik csak általános iskolai végzettséggel, 
vagy szakiskolai végzettséggel rendelkeznek, míg az érettségizettek és fels fokú 
végzettség ek aránya mindenhol az országos és járási átlag alatt marad. Érdekesség, hogy az 
iskolázottság tekintetében a járás jobb mutatókkal rendelkezik, mint az országos átlag, ami 
feltehet en annak köszönhet , hogy Miskolc a régióban jelent s oktatási központ 
(Népszámlálás 2011). 

Az aktivitási arány1 alacsony a területen. Sajólászlófalva (Ő3,ő%) kivételével 2011-ben 
sehol sem érte el a Ő0%-ot, míg az országos átlag ebben az évben Őő,Ő% volt. A fentiekkel 
összefüggést mutat a munkanélküliségi ráta is (Ő. ábra). A munkanélküliség magas a 
területen, de az egyes települések között jelent s különbséget találunk. A munkanélküliségi 
ráta országos értéke 2011-ben 12,6% volt, míg a Miskolci járásban 16%. Az országos értéket 
minden település értéke meghaladta, a legalacsonyabb Sajólászlófalván volt, a legmagasabb 
pedig Sajókápolnán (26,1%) (Népszámlálás 2011).  

 

 
4. ábra. Sajókápolna vizsgálati területen mért munkanélküliségi ráta 2011 (%) 

Az egy főre eső jövedelem (ő. ábra) is jelent sen alatta marad az országos átlagnak. 2011-
ben az országos érték 782 ezer forint/f  volt, míg a Miskolci járásban 7Ő1 ezer forint/f . Ezt 
egyik település sem közelíti meg, a szórás közöttük nem jelent s: a legmagasabb érték ő6ő 
ezer forint/f  Sajólászlófalván, míg a legalacsonyabb ő02 ezer forint/f  Radostyánban (NAV 
Személyi jövedelemadó statisztika). 

 

                                                 
1 Gazdaságilag aktívak: azok, akik megjelennek a munkaer piacon, azaz a foglalkoztatottak és a 

munkanélküliek. (KSH) 
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5. ábra. Egy lakosra jutó éves jövedelem Sajókápolna vizsgálati területen 2011 (%) 

A kisebbségek közül egyedül a cigány található meg a területen, de a 2011-es 
Népszámlálás adatai alapján nem jelent s mértékben. Az országos átlagot (3,2%) egyedül 
Parasznyán (Ő,8%) haladja meg a jelenlétük, de nem jelent sen. Az összes többi településen 
elhanyagolható a kisebbségek, nemzetiségek jelenléte (Népszámlálás 2011). 

 
Összességében elmondható a területr l, hogy az országos és járási átlagoknál alacsonyabb 

társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkezik. A terület megközelíthet sége, közlekedési 
kapcsolata Miskolccal nem ideális, így a terület nem tudja kihasználni a Miskolc közelségéb l 
fakadó el nyöket (gazdasági, vagy akár oktatási lehet ségek). 

 

1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtípusok 

A vizsgált terület mérete miatt talajtani szempontból nem túl változatos (6. táblázat, 6. 
ábra). Nyugati felében barnaföldek (Ramann-féle barna erd talajok), míg keleti felében réti 
öntéstalajok alakultak ki. 

 
6. táblázat. Sajókápolna vizsgálati terület talajtípusainak százalékos megoszlása csökkenő sorrendben 

Talajtípus 
kódja Talajtípus Terület (km2) % 

9 Űarnaföldek (Ramann-féle barna erd talajok) Ő,1 60,3 
26 Réti öntéstalajok 2,7 39,7 

 Összesen 6,8 100,0 
 
Űarnaföldek (Ramann-féle barna erd talajok) a lösszel keveredett málladékon képz dtek. 

Mechanikai összetételük vályog, vízgazdálkodásuk kedvez . Termékenységüknek az er sen 
savanyú kémhatás szab határt. 
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A Sajóba torkolló patakok völgyében agyagos vályog mechanikai összetétel  réti 
öntéstalajok találhatók. Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezet  és a nagy víztartó képesség 
jellemz . Szénsavas meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. 

 

 
 

6. ábra. Talajtípusok Sajókápolna vizsgálati területen (VKGA 2009) 

 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (=hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 
térképen ábrázoltuk. A 1ő hatás a következ  volt: anaerob viszonyok, biogén oldódás, h -
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 veszélyeztet  hatások 
értékelésére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc 
tematikus szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékel  adatok közé 
és 9 érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték szerint 
három f  csoportot és azokon belül három–három alcsoportot képeztünk. 

A 7. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 
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7. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013) 

Er sen veszélyeztetett kategória nem található a vizsgált területen (7. ábra). A közepesen 
veszélyeztetett kategória leginkább érzékeny típusába tartoznak a réti öntéstalajok (ez a típus 
nem érzékeny kiemelten egyik vizsgált hatásra sem, de közepesen érzékeny a vizsgált hatások 
közel kétharmadára). Ugyanennek a kategóriának a közepesen érzékeny alcsoportjába 
tartoznak a barnaföldek (kiemelten érzékenyek a vizsgált hatások kétharmadára). 

 
1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 
(részben DÖVÉNYI szerk. [2010] alapján) 

Űár a kistáj egészére az erd k megjelenése a jellemz , de a vizsgált terület nagyobb része a 
területhasználati adatok alapján mez gazdasági m velés alatt áll, településekhez tartozik, 
esetleg gyep, rét vagy legel . 

Az egész terület a Tardonai-dombsághoz tartozik. Űár a platókon és enyhe lejtés  
oldalakon a terület dönt  részén cseres-tölgyesek találhatók, az erd k hiánya miatt a vizsgált 
területre ez nem jellemz . A patakvölgyekben füzes–égeres ligeterd k húzódnak, acsalapus 
magaskóróssal. A települések körül kiterjedt fátlan vegetációtípusok maradtak fenn, 
amelyekben terjed a siskanád és a magas aranyvessz . Ritkábbak a csenkeszes, árvalányhajas 
gyepek, melyekben védett növényfajok, botanikai nevezetességek fordulnak el . Inváziós 
módon terjed az akác és a bálványfa. 
 
Az erdőterületek jellemzése (http://erdoterkep.nebih.gov.hu) 

Erd  alig fordul el  a vizsgált területen, csak nyugaton és délen található néhány folt 
(3,ő8%). A Tardonai-dombságban a cseres-tölgyesek a legjellemz bben, de el fordulnak még 
gyertyános-tölgyesek és bükkösök is, valamint sok helyen találkozunk akácossal és telepített 
erdeifenyvessel. Tulajdonforma tekintetében a magántulajdon (f ként délen) nagyobb arányú, 
mint az állami tulajdon (f ként nyugaton). Els dleges rendeltetés szempontjából a terület 
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nyugati részén a gazdasági és a védelmi kategória fordul el , míg délen a védelmi kategória 
mellett az egyéb kategória jelenik meg (8. ábra). T zveszélyességi szempontból a 
kismértékben t zveszélyes kategória a jellemz , de nyugaton egy kis foltban a közepes 
mértékben t zveszélyes kategória is el fordul. 
 

 
8. ábra. A vizsgálati terület erdői elsődleges rendeltetésük szerint 

 

1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a űORINE (2009) szerint az alábbiak (7. táblázat), térképi 
ábrázolásuk a 2. mellékleten látható. 
 

7. táblázat. Sajókápolna vizsgálati terület területhasználatának adatai (CORINE 2009) 

Kód Leírás Terület  
(km2) % 

112 Lakott területek – nem összefügg  település szerkezet 1,Ő9 22,03 
211 Nem öntözött szántóföldek Ő,16 61,23 
231 Rét/legel  0,27 3,92 
2Ő2 Mez gazdasági területek – komplex m velési szerkezet 0,0ő 0,72 
311 Lomblevel  erd k 0,12 1,71 
313 Vegyes erd k 0,13 1,87 
321 Természetes gyepek, természetközeli rétek 0,39 ő,73 
32Ő Átmeneti erd s–cserjés területek 0,19 2,79 

 ÖSSZESEN 6,80 100,00 
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1.1.4. Természetvédelem 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér l egyik alapelve rögzíti, hogy „a 
természet védelméhez f z d  érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 
gazdasági, terület- és településfejlesztési, illet leg rendezési döntések, valamint a hatósági 
intézkedések során figyelembe kell venni.” A bányászati kutató és kitermel  tevékenységek 
következtében védett, értékes és ritka fajok egyedei sérülhetnek, t nhetnek el, illetve értékes 
él helyek alakulhatnak át vagy sz nhetnek meg teljesen. A nemzeti parkok területét – a 
nemzetközi el írásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (13Ő/2013. 
[XII. 29.] VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímél  hasznosítás övezetébe és 
szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi űűL. törvény 2ő. §). Az egyes övezetekben 
eltér  szint  korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti besorolást a nemzeti parkok többsége 
2017-ig még nem véglegesítette. A 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közösségi 
jelent ség  természetvédelmi rendeltetés  területekr l, kimondja, hogy terv vagy beruházás 
elfogadása, illet leg engedélyezése el tt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésének 
alapjául szolgáló fajok és él helytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 

A vizsgált területen országos szinten védett terület nem található. A Natura 2000-es 
területek közül csak különleges madárvédelmi terület (SPA) fordul el  (7,3%). A Nemzeti 
Ökológiai Hálózat elemei közül a magterület kategória a legnagyobb kiterjedés  (8,8%), ezt 
követi az ökológiai folyosó kategória (ő,9%) és a pufferterület a legkisebb lefedettség  (Ő,Ő%, 
összesen 19,1%-ot fed le ez a védelmi kategória a területb l). Az egyes védett kategóriák 
átfednek egymással! 

1.1.4.1. Természetvédelmi területek 

A vizsgált területen országos szinten védett terület nem található. 

1.1.4.2. Egyéb, országos védettségű területek 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 
Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelel en az 

ökológiai hálózat övezeteiben tájidegen m tárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem 
helyezhet k el, és a táj jellegét kedvez tlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, 
valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhet . Magasépítmények 
(10 méternél magasabb) elhelyezése kerülend , illetve csak látványterv alapján a 
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhet . Az ökológiai hálózat 
mez gazdasági m velés alatt álló területein csak környezetkímél  extenzív gazdálkodás 
folytatható. Az övezetek területén m velésiág-változtatás – m velés alól kivonás és a m velés 
alól kivett terület újrahasznosítása – a term föld védelmér l szóló, 2007. évi űXXIX. törvény 
10. § (1) bekezdése alapján csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A 
pufferterületeken a földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó 
államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterület a kijelölt terület nyugati részén fordul el  egy összefügg  foltban és délen is 
benyúlik egy kisebb rész ebb l a kategóriából. 

Ökológiai folyosó a Nyög -patak völgye néhány helyen kiszélesedve (Kondó déli része, 
Sajókápolna és Sajólászlófalva között több helyen). 

Pufferterület délen fordul el , Radostyántól keletre. 
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Natura 2000 területek 
A különleges vagy kiemelt jelent ség  természetmeg rzési területek (SűI, SAű) kategória 

nem fordul el . 
Egy különleges madárvédelmi terület (SPA) található a vizsgált területen, a Űükk hegység 

és peremterületei (HUŰN10003). 
 

Ramsari terület nem található a vizsgált területen. 
 
„Ex lege” védett természeti terület  

„Ex lege” védett természeti területnek min sülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, 
földvárak, források és víznyel k. „Ex lege” védettek a barlangok is, de ezek — jellegüknél 
fogva — védett természeti értékek. Az Agrárminisztérium honlapján elérhet  adatok szerint 
Parasznyától keletre egy védett forrás fordul el , de ennek pontos elhelyezkedésér l az 
illetékes nemzeti park igazgatóság rendelkezik információkkal.  (http://webgis.okir.hu/tir/) 

 
FAVÖKO 

Felszín alatti vizekt l függ  ökoszisztémák (FAVÖKO) a következ  víztestekhez 
kapcsolódnak (zárójelben a védett terület típusa van feltüntetve): Űükk, Űorsodi-dombság – 
Sajó-, Hernád-vízgy jt  hegyvidéki (Natura 2000), Űükk, Űorsodi-dombság – Sajó-vízgy jt  
sekély hegyvidéki (Natura 2000). 

 
Sajókápolna vizsgálati területre es  Natura 2000-es különleges vagy kiemelt jelent ség  

természetmeg rzési területek (SAű) és a különleges madárvédelmi terület (SPA) jelöl  
él helyeit és fajait a 3. függelék ismerteti 

1.1.4.2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelent ség  védett természeti területeknek nevezzük a települési – Űudapesten a 
f városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 
Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 
emlékek (TE) is. A kijelölt területen helyi jelent ség  védett természeti terület nem található. 
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1.2. Sajókápolna vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szén-kutatás 

 
9. ábra. Korábbi és jelenlegi szénkutatások által érintett területek 

A terület fontosabb korábbi szén-kutatási dokumentációit a 8. táblázat adja meg. 
 

8. táblázat. A fontosabb korábbi szén-kutatási területek a vizsgálati területre 
Név Id szak  

(Kezdet és megsz nés) Engedélyes Zárójelentés, fontosabb 
dokumentáció az MÁFGŰA-ban Megjegyzés 

Kondó – szén 
2011–2012 

Szuha 2000 Mérnöki, Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zárójelentés nem érhet  el a vizsgálati terület 

ÉNy-i része 
Kondó II. – szén 
2007–2010 
(határid  + 1 év lejárt) 

GEOKOOP Kutató- fúró és ásványi 
anyagok termel -értékesit  Kft. Zárójelentés nem érhet  el a vizsgálati terület 

ÉNy-i része 

Kondó III. – szén 
2008–2010 
(határid  + 1 év lejárt) 

Szuha 2000 Mérnöki, Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Zárójelentés nem érhet  el a vizsgálati terület 

középs  Ny-i része 

Kondó-Radostyán – 
szén 
2006–2011 

GEOKOMPLEX Geológiai-Geodéziai 
Tervez  és Kivitelez  Kft. ÉMO.17ő0Ő a vizsgálati terület Ny-i 

része 

Radostyán-K – szén 
2010–2012 Ózdi Szénbányák Zrt. T.23308 

ÉMO.180Ő8 
a vizsgálati terület 

középs  része 
Sajókápolna 
2011–201ő Szuha 2000 Kft., ENVIRA Kft. ÉMO.1772ő a vizsgálati terület K-i 

része 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területr l potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 
fúrásos, vízföldtani adatokat az MŰFSZ Földtani, Geofizikai és Űányászati Adattárában 
(MÁFGŰA). 

Számbavettük a MÁFGŰA-ban a területr l rendelkezésre álló jelentéseket (MŰFSZ 
Jelentéstári nyilvántartás, MŰFSZ Geológiai megkutatottság). A dokumentumokat, 
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jelentéseket 2 csoportba soroltuk: szénkutatás, illetve az érzékenység-terhelhet ség, 
vízkutatáshoz kapcsolódó anyagok külön táblázatba gy jtöttük feltételezhet  fontosságuk 
szerint min sítve (ő. függelék, 6. függelék). A min sítés jobbára csak a Jelentéstári 
nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

A területet érint  fontosabb jelentéseket a 9. táblázat adja meg. 
 

9. táblázat. Fontosabb szénkutatási jelentések a vizsgálati területre 
MŰFSZ adattári 

szám Szerz k, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet érintő korábbi szénkutatások fontosabb jelentései 

T.23308 
ÉMO.180Ő8 

Veres Lajos, 
Fülöp Miklós 
2012 

Kutatási zárójelentés a Radostyán-K barnak szén kutatási 
terület (Radostyán T.1-T.8, T.10/A fúrások) 
MŰK/686/2013 

MENDIKÁS Kft. 

ÉMO.1772ő Űombicz János, 
Kiss Péter 2013 

Kutatási zárójelentés a Sajókápolna elnevezés  terület 
barnaszén kutatásról - MŰK/1Ő68/2013. 

Szuha 2000 Kft., 
ENVIRA Kft. 

ÉMO.17ő0Ő Tóth Gyula 2012 Földtani zárójelentés a Kondó - Radostyán elnevezés  
területen végzett barnaszén kutatásról - MŰK/Ő2Őő/2011 

GEOKOMPLEX 
Kft. 

ÉMO.1770ő 
MIŰAD.18228 Tóth Gyula 2011 Földtani zárójelentés a Kondó-Radostyán elnevezés  területen 

végzett barnak szén kutatásról - MŰK/Ő2Őő/2011. 
GEOKOMPLEX 
Kft. 

ÉMO.116Ő2 Tóth Gyula, Deák 
János 2001 

Földtani zárójelentés a Harica külfejtés területén végzett 
barnak szén kutatásról (Kondó) 3mr 

GEOKOMPLEX 
Kft  

T.13097 

Juhász András, 
Sinyei István, 
Hegedüs Károly 
198ő 

Radostyáni külfejtés összefoglaló földtani jelentése.(Kondó) ŰSZŰT 

MŰK 
ÉMO.1Ő89Ő, K JUHÁSZ A. 2007: 

A Nyög -völgyi tervezett külszíni fejtés területén 
(Sajókápolna és Sajólászlófalva között) a II. k széntelep 
földtani körülményeinek leírása és k szénvagyonának 
számítása, földtani zárójelentés - MŰK/961/2007 

GEOKOOP Kft 
Miskolc 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre es  fúrásokat (MŰFSZ Fúrás-nyilvántartási adatbázis, GeoŰank, 
MFA, Kútkataszter, 3. melléklet). 

Az MŰFSZ Fúrás-nyilvántartási adatbázisa, ill. fúrási adatbázisa (GeoŰank) szerint 1ő3 db 
fúrás esik a területre, melyek közül mindössze 8 fúrás érte el az ő0 métert és csak 2 fúrás 
mélysége haladja meg a 100 métert (Ő. függelék). 

13ő fúrásról található dokumentáció az MŰFSZ adattárában (Ő. függelék, 3. melléklet) 
Az MFA-SZÜV adatbázisban szerepl  fúrások közül 22 fúrásban azonosítottak szenes 

rétegeket (MFA-SZÜV, 3. melléklet, 10. táblázat). 
 

10. táblázat. Sajókápolna területre eső szenet harántolt fúrások (MFA, 22 fúrásból 32 réteg) 

Település Azonosító EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mŰf) 

Mélység 
(m) Dátum Alsóhatár 

(m) 
Fels határ 

(m) Nyersanyag 

Sajókápolna Sk–1 318397 771677 1ő0 32,1 1978 13,6 13 barnak szén 
Sajókápolna Sk–2 318367 771797 1Ő7 21 1978 17,Ő 16,7 barnak szén 
Sajókápolna Sk–3 3182ő7 771ő97 1ő0 17,3 1978 1Ő 13,7 barnak szén 
Sajókápolna Sk–3 3182ő7 771ő97 1ő0 17,3 1978 1Ő,ő 1Ő agyagosszén 
Sajókápolna Sk–Ő 318197 771897 1ŐŐ 16,3 1978 1Ő,7 1Ő,1 barnak szén 
Sajókápolna Sk–ő 318097 7717Ő7 1Ő7 21 1978 17 16,3 barnak szén 
Sajókápolna Skp–36 318Ő87 771ő17 1ő6 29,6 1910 21,19 20,2 barnak szén 
Sajókápolna Skp–ŐŐ 317677 770821 162 ő0,9 1912 1ő,89 1ő,Ő9 barnak szén 
Sajókápolna Skp–ŐŐ 317677 770821 162 ő0,9 1912 27,3 26 barnak szén 
Sajókápolna Skp–Ő8 3172ő9 771210 1ő3 33 1912 8,9ő 7,ő barnak szén 
Sajókápolna Skp–Ő8 3172ő9 771210 1ő3 33 1912 32,6 32 agyagosszén 
Sajókápolna Skp–60 31791Ő 77217ő 1Ő7 ő2,3 1922 ő1,96 ő0,66 barnak szén 
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Település Azonosító EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mŰf) 

Mélység 
(m) Dátum Alsóhatár 

(m) 
Fels határ 

(m) Nyersanyag 

Sajókápolna Skp–62 317Ő93 771673 1ő1 37,2 1923 36,71 3ő,ő6 barnak szén 
Kondó K–19 317010,07 768ő32,81 2ő8,ő6 301,8 19ő2 197,Ő3 196,ő3 barnak szén 
Sajókápolna Skp–118 3178ŐŐ,ő3 771ő06,2ő 1Ő9,ő1 26,13 19ő8 2Ő,6ő 23,ő barnak szén 
Sajókápolna Skp–119 3178Ő3,13 77160Ő,03 1Ő8,91 33 19ő8 30,Ő 29,8 barnak szén 
Sajókápolna Skp–120 3178Ő0,96 77170ő,21 1Ő3,32 Ő0,1 19ő8 36,Ő 3ő,8 barnak szén 
Sajókápolna Skp–121 317838,Ő2 771806,38 1Ő9,6Ő Ő3,ő 19ő8 Ő2,7Ő Ő1,9 barnak szén 
Sajókápolna Skp–122 31783ő,88 771910 1Ő7,3Ő Ő2,Ő 19ő8 Ő0,2 39,ő barnak szén 
Sajókápolna Skp–123 317ő38,0Ő 77168Ő,Ő7 1ő0,07 36 19ő8 3ő,3 3Ő,1ő barnak szén 
Kondó K–121 316Ő07,7ő 767Ő28,őő 2Ő2,ő2 Ő2,ő 1962 1ő,ő 1Ő,6 agyagosszén 
Kondó K–121 316Ő07,7ő 767Ő28,őő 2Ő2,ő2 Ő2,ő 1962 36,8 36 barnak szén 
Kondó K–121 316Ő07,7ő 767Ő28,őő 2Ő2,ő2 Ő2,ő 1962 36,9 36,8 agyagosszén 
Kondó K–13Ő 3167Ő6,3 767763,28 21Ő,9Ő Ő1,2 1962 12 11,3 agyagosszén 
Kondó K–13ő 316686,39 7679ő9,ő7 277,2Ő 33,ő 1962 28 27,ő agyagosszén 
Kondó K–137 317107,79 76760ő,7 217,9Ő 1Ő9 1963 2Ő,9 2Ő,Ő agyagosszén 
Kondó K–137 317107,79 76760ő,7 217,9Ő 1Ő9 1963 2ő,3ő 2Ő,9 barnak szén 
Kondó K–137 317107,79 76760ő,7 217,9Ő 1Ő9 1963 38,9 38,Ő agyagosszén 
Sajókápolna Skp–133 317801,69 771őő3,Ő 1ő0,ő ő7,ő 1962 30 29 barnak szén 
Sajókápolna Skp–133 317801,69 771őő3,Ő 1ő0,ő ő7,ő 1962 őŐ,6 őŐ,2 barnak szén 
Sajókápolna Skp–133 317801,69 771őő3,Ő 1ő0,ő ő7,ő 1962 őŐ,7ő őŐ,6 agyagosszén 
Sajókápolna Skp–133 317801,69 771őő3,Ő 1ő0,ő ő7,ő 1962 őŐ,9 őŐ,7ő barnak szén 

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A területen végzett geofizikai mérés közül a szeizmikus (reflexiós, refrakciós), 
elektromágneses (frekvenciaszondázás), geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses 
mérések érdemlegesek. A szénkutatáshoz kapcsolódó részletez , speciális geofizikai 
méréseket a digitális felmértségi adatbázisok nem tartalmazzák, a kapcsolódó jelentéseket az 
ő. függelék adja meg. 

A szeizmikus, gravitációs, mágneses, VESZ adatok az MŰFSZ geofizikai felmértségi / 
megkutatottsági adatbázisaiból származnak (2012–2017.)  

A geofizikai felmértséget a 3. melléklet mutatja be, számszer en a 11. táblázat adja meg. 
 

11. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Terület 
ő0 m-nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
mélyfúrás-
geofizika 

VSP 
Szeizmo-
karotázs  

2D 
szeizmika  

3D 
szeizmika  Gravitáció 

Mágneses 
VESZ 

dZ dT légi dT 

Sajókápolna [db] 
[területi 
fedettség 

km2] 
[db] 

[területi 
fedettség 

km2] 
[db] 

6,8 
km2 8 13 0 

0 0 0 ő0 Ő 0 6,8 3 

 

Terület 
ő0 m-nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
mélyfúrás-
geofizika 

VSP 
Szeizmo-
karotázs 

2D 
szeizmika  

3D 
szeizmika  Gravitáció 

Mágneses 
VESZ 

dZ dT légi dT 

Sajókápolna [db/km2] 
[területi 
fedettség 

%] 
[db/km2] 

[területi 
fedettség 

%] 
[db/km2] 

6,8 
km2 1,176ő 1,9117 0 

0 0 0 7,3ő29 0,ő882 0 100 0,ŐŐ12 
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A rendelkezésre álló digitális felmértség adatai alapján a vizsgálati területet nem érinti 
szeizmikus mérés (sem 3D, sem 2D reflexiós, sem 2D refrakciós szeizmikus szelvény, sem 
fúrásban végzett szeizmika (VSP vagy szeizmokarotázs) nem ismert a területr l).  

A vizsgálati területen 13 fúrásból ismert mélyfúrás-geofizikai mérés, melyek digitalis 
formában is elérhet k (Ő. függelék, 3. melléklet). A fúrásokban akusztikus karotázs mérések 
nem ismertek. 

A terület egészét lefedi az 1967-ben végzett regionális légi mágneses és légi radiometriai 
mérés. 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS, GULYÁS (2006) 
készítette. 

1.2.2. A vizsgálati terület tágabb környezetének földtani felépítése 

1.2.2.1. A Borsodi-medence nagyszerkezeti helyzete és a medencealjzat lefutása 

A Űorsodi-medencét D-r l a Űükk, Ny-on az északi Mátra-el tér oligocén térszínei, É-on a 
Rudabányai- és a Szendr i-hegység határolja. K-felé a szénmedence sföldrajzi határa a Sajó-
Űódva vonala. A medencét a Darnó-zóna (FODOR et al. 200ő) keleti és nyugati 
részmedencékre osztja, jóllehet az eltér  rétegtani jelleggel bíró területek sföldrajzi határa 
nem a Darnó-vonal (ÁDÁM 2006). 

A medencealjzat felépítésében a nagyszerkezeti hovatartozás alapján (10. ábra, Ő. 
melléklet) délen a Űükk perm–triász–jura képz dményei és az Upponyi paleozoikum devon–
karbon metamorf képz dményei, északon a Szendr i paleozoikum devon–karbon 
képz dményei, északnyugaton az Aggtelek-Rudabányai-egység alsó- és középs -triász 
képz dményei vesznek részt. 

 
10. ábra. A Borsodi-medence tágabb környezetének prekainozóos térképe a vizsgálati terület feltüntetésével 

(HAAS et al. 2010) 
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A Űükk északi el terében, s ezzel a kutatási terület közvetlen környezetében a 
medencealjzat domborzatára és anyagi összetételére vonatkozóan fúrásos információ csak 
korlátozott mértékben áll rendelkezésre. A medencebels ben csak elszórtan ismertek aljzatot 
ért fúrások, els sorban ott, ahol a gravitációs anomália térkép (11. ábra) alapján egyébként is 
aljzat kiemelkedésre lehet számítani. 

 
11. ábra. A Kelet-Borsodi-medence déli részének Bouguer anomália térképe (PÜSPÖKI et al. 2009) 

Piros pontok aljzatot ért fúrások, sárga pontok a 19. ábra fúrásai 

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 (ALŰU et al. 198ő, ŰRAUN et al. 1989, PETROVIűS, SZALAY 1992). Az 
eredmények igazolták a Darnó-vonal feltolódásos szerkezetét. A szelvények a kés bbi 
regionális földtani feldolgozások (pl. SZTANÓ, TARI 1993, FODOR et al. 200ő) alapjául is 
szolgáltak (12. ábra). 
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A 

 
Ű 

 
 

12. ábra. A Darnó-vonal megjelenése A: Szuha-1 migrált reflexiós időszelvény mentén (SZTANÓ, TARI 1993) B: 
Sa-1 migrált időszelvényen (PETROVICS, SZALAY 1992). 

A szelvények nyomvonalát az 10. ábra mutatja. 

 

1.2.2.2. A Kelet-Borsodi-medence kainozoos litosztratigráfiai egységei 

A széntelepes összlet feküképz dményei a nagy területi elterjedés miatt változatosak (13. 
ábra, ő. melléklet). Északon és a Darnó-vonal mentén szendr i és upponyi típusú, paleozoos, 
metamorf képz dmények is megjelennek a preneogén alzat felszínén (Lázbérci Formáció, 
Abodi Mészkő F., Szendrői Fillit F., Szendrőládi Mészkő F.), míg a medencebels ben és a 
Nyugat-Űorsodi medencében többnyire fels –oligocén – alsó–miocén törmelékes sorozatok 
(Szécsényi Slír Formáció, Felsőnyárádi Formáció) alkotják a feküt. Kisebb foltokban 
helyenként az alsó–oligocén Kiscelli Agyag Formáció, Diósgy rnél pedig a fels -eocén 
Szépvölgyi Mészkő Formáció is megjelenik. A kb. 300 m vastag k szénrétegeket is tartalmazó 
Felsőnyárádi Formáció a Darnó zóna tengelyével egyez en megnyúlt, hosszanti mélyedésben 
fejl dött ki a legteljesebben, s maga is tartalmaz széntelepeket. Alaptelep jelleg  limnikus 
telepei 1,6–1,8 m (VII.) és 1,Ő–Ő,6 m-es (VI.) vastagságban fejl dtek ki. 

A neogén sorozat legid sebb tagját képvisel  Gyulakeszi Riolittufa Formáció elterjedését 
meghatározta a széntelepes rétegsor lerakódását megel z  denudáció. Eróziós roncsok 
formájában található meg (pl. Varbó, Sajóbábony, Harica) nagy területeken ugyanakkor 
teljesen lepusztult. A riolittufát feltáró fúrások helyzetét a 13. ábra mutatja. 
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13. ábra. A Borsodi-medence tágabb környezetének preneogén térképe a vizsgálati terület feltüntetésével 

(BUDINSZKYNÉ et al. 1999a) 
A kék pontok a Gyulakeszi Riolittufa Formációt 5 m-nél nagyobb vastagságban harántolt mélyfúrások 

A széntelepeket tartalmazó Salgótarjáni Barnakőszén Formáció kifejl dése az Észak-
magyarországi paleogén medence fejl dési keretei között, az akkor jellemz  sföldrajzi 
viszonyoknak megfelel en indult (SZTANÓ 199Ő, SZTANÓ, TARI 1993), és a kárpáti 
korszakban feler söd  (szinrift) szerkezetváltozások hatása alatt zajlott (PÜSPÖKI et al. 2017). 
Ennek megfelel en a Nógrádi- és Űorsodi-medencék jelenleg egyetlen formációban tárgyalt 
széntelepes kifejl dései valójában jelent s eltéréseket mutatnak, amit els sorban a tagozat 
szint  nevezéktan juttat kifejezésre. 

A Nógrádi-medencében és egyes besorolások szerint a Nyugat-Űorsodi-medencében a 
széntelepes sorozat a Kisterenyei Tagozat, melynek közvetlen feküje a folyóvízi – mocsári 
Nógrádmegyeri Tagozat („fels  tarkaagyag”) (HÁMOR 198ő). A Ő0–180 m vastag Kisterenyei 
Tagozatot mindössze három fölfelé durvuló (progradációs) üledékciklus építi fel, agyag, 
agyagmárga, homokos agyag és zöldesszürke homok váltakozásával és három, az elöntési 
felszínekhez kapcsolódó szénteleppel. 

A nógrádi kifejl déssel ellentétben a Űorsodi-medence területén a széntelepes kifejl dés a 
300 m vastagságot is elérheti. A rétegsorban nagy biztonsággal térképezhet , üledékciklusok 
száma pedig meghaladja a 20-at (PÜSPÖKI et al. 2017). Fontos jellemz i a rétegsornak (1) a 
jelent sebb transzgressziókra utaló nagyobb vastagságú aleurit összletek, (2) az általános 
elterjedés  lumasella padok és (3) az éles bázisú homoktestek, melyekhez esetenként eróziós 
diszkordanciák is kapcsolódnak, ami meger síti ezek szekvenciahatár jellegét. A nyílttengeri 
aleurolit betelepülések kárpáti jelleg  foraminifera faunát tartalmaznak, mely nagyon hasonlít 
a Nógrádi-medence széntelepes rétegsorának fed jében megjelen  Garábi Slír 
képz dményeihez (KOREűZNÉ 198ő). A Kelet-Űorsodi széntelepes összletben a széntelepeket 
tartalmazó, uralkodóan homokos kifejl déseket Sajólászlófalvai Tagozat néven különítik el, 
míg a II. telep fölött megjelen  nagyobb vastagságú nyílttengeri aleurolit betelepülést 
Sajószentpéteri Rétegtag néven azonosítják. A széntelepes rétegsor fölfelé a telepek 
kimaradásával itt is Garábi Slír Formációba (Zilizi Tagozat) megy át. 
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A széntelepes rétegsor fed jében (1Ő. ábr) a Bádeni Formáció partszegélyi (Sajóvelezdi 
Rétegek), majd sekélytengeri képz dményei következnek, a szarmata el tti lepusztulásnak 
azonban e badeni és jelent s részben az ottnangi–kárpáti képz dmények is áldozatul estek, a 
badeni képz dmények csak kisebb foltokban maradtak meg (pl. Sajómercse II., Dubicsány, 
Tardona).  

 
14. ábra. A Kelet-Borsodi-medence litosztratigráfiai egységei a Paratethys tengerszint ingadozásainak tükrében 

(PÜSPÖKI 2003) 
Jelmagyarázat: 1. agyag, aleurit, 2. homok, 3. kavicsos homok, 4. Kavics,  

5. tarkaagyag, 6. riolittufa, 7. andezit, andezit piroklasztikum 

A Kelet-Űorsodi medence középs  és Ny-i részén a lepusztulás következtében csak az V. 
és IV. telep valamint a kísér  medd  egy része maradt meg. A szarmata-pannon rétegsort a 
Sajóvölgyi Formáció terresztrikus–csökkentsósvízi rétegsora és a Dubicsányi Andezit 
Formáció piroklasztikumai képviselik, a Galgavölgyi Riolittufa Formációval és a Csereháti 
Riolittufa Formációval egyetemben. 

1.2.2.3. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció üledékciklusai 

A vizsgálati terület bemutatása szempontjából kiemelt jelent sége lesz a Salgótarjáni 
Barnakőszén Formáció nagy felbontású rétegtani vizsgálatának eredményeire, ezért röviden 
bemutatjuk az erre vonatkozó legfontosabb fogalmakat. A regionális korreláció 
szempontjából kiemelt szerep jut az ottnangi emelet fels  részén megjelen  Rzehakiás 
(Oncophorás) szintnek (ŰÁLDI 1976). A Űécsi medencét l Észak-Magyarországig terjed  
faunahorizontot képvisel  társulás megjelenése a Nógrádi- és Űorsodi-medencében egyaránt 
igazolt (RADÓűZ 1987). A Nógrádi-medencében a széntelepes rétegsor fölött, a hazai 
szakirodalom által kárpátinak tekintett (HORVÁTH, NAGYMAROSY 1979) transzgresszív fed  
homokk  összletben jelentkezik (Egyházasgergei Homokk ), amely fölfelé a Garábi Slír 
Formáció képz dményeibe megy át. A Űorsodi-medencében ezzel szemben közvetlenül a 
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legalsó (Ny-borsodi III.) telep fölött került el , a faunahorizont ennek megfelel en a két 
széntelepes rétegsor eltér  korát igazolja. 

A regionális korrelációk eredményeként azonosított, genetikailag értelmezett 
üledékciklusokat (részletesen lásd PÜSPÖKI et al. 2017) a 1ő. ábra mutatja be. Az egyes 
üledékciklusokat (sq-1 – sq-6) eltér  színekkel (barna, kék, zöld, piros), a ciklusokon belüli 
különbségeket a színek eltér  árnyalataival jelöltük. A pontozott szakaszok er ltetett part 
el renyomulást, a világos árnyalatok normál progradációt, a sötét árnyalatok általános 
transzgressziót jelölnek. 

A ciklushatárok figyelembevételével, a szisztematikus karotázskorrelációk alapján a 
Nógrádi- és Űorsodi-medencében a kísér  telepeket nem számítva összesen 9 regionálisan is 
korrelált széntelep azonosítható (1ő. ábra). A jól azonosítható üledékciklusok és elöntési 
felszínek alapján a 9 telepképz dési id szak mindegyike relatív tengerszint emelkedési 
id szakhoz ill. ehhez kapcsolódó elöntéshez rendelhet . 

 
15. ábra. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció regionális, nagy felbontású rétegtani korrelációja  

(PÜSPÖKI et al. 2017) 
A fúrások mellett római számmal a helyi telepszámok, a fúrások között arab számokkal a korrelált telepszámozás látható 

 

1.2.2.4. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció üledékciklusainak megjelenése a Kelet-
Borsodi-medencében 

A fentiekben (1ő. ábra) bemutatott üledékciklusok regionális elterjedésének és lokális 
jellegváltásainak kimutatása csak szisztematikus karotázskorrelációk segítségével lehetséges. 
2016-ra elkészültek a Űorsodi-medence karotázskorrelációi (16. ábra), melyek 
megtekinthet k a 2018-ra elkészült „Magyarország digitális szénkatasztere” c. felületen 
(map.mbfsz.gov.hu/szenkataszter). 

A karotázskorrelációk nem a földtani viszonyok általános bemutatását szolgálják, hanem a 
k széntelepes összlet horizontális jellegváltásainak nyomon követését. Ennek megfelel en 
valamennyi szelvény egy kitüntetett felület (regionális dátum) szerint elrendezve készült. A 
dátumvonal a Salgótarjáni Barnakőszén Formáción belül azonosított (ld. 1ő. ábra) Ő. 
szekvencia (kékkel jelölt) (sq-Ő) regionális elöntési felszíne (FS-Ő). A szelvényeken a fúrások 
(a nemzetközi gyakorlatnak megfelel en) egyenl  távolságban helyezkednek el, a fúrások 
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közötti távolságot szám jelzi. A fúrások fölött feltüntettük, hogy mely nyilvántartási területet 
reprezentálják. E szelvények közül itt a vizsgálati területet átszel  szelvényt mutatjuk be (17. 
ábra). 

 
 

16. ábra. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció rendelkezésre álló karotázskorrelációi 
a Borsodi-medence területén. 

Jelmagyarázat: rózsaszín: a digitális szénkataszterben szereplő karotázs korreláció,  
piros jelen tanulmányban szereplő karotázskorreláció (17. ábra), zöld: a 19. ábra nyomvonala 

A nagy felbontású karotázskorrelációk (és szénk zettani vizsgálatok) alapján a Nyugat-
Űorsodi és Kelet-Űorsodi medence legalsó telepei egyidej ek (PÜSPÖKI et al. 2017), valamint 
megbízhatóan egyidej nek tekinthet k a Nyugat-Űorsodi II és Kelet-Űorsodi IV telepek. A 
Nyugat-Űorsodi legfels  (I) telep nem terjed át Kelet-Űorsodi területekre. A Kelet-Űorsodi-
medence III-II-I telepei már csak itt találhatók meg, a Nyugat-Űorsodi, legfels  helyzet  
„Űorsodi csík” megfelel a Kelet-Űorsodi IIIa kísér telepnek. 

A 17. ábra fúrásaiban bemutatott üledékciklusok rendje alulról fölfelé a következ : 
1. sötétlila: a kelet-borsodi V. telepet beágyazó ciklus, mely megfelel a regionális korreláció 

„Oncophorás ciklusának” (Sajólászlófalvai Tagozat). 
2. világoskék: Ő paraszekvencia, melyek közül alulról a 3. bázisán található a kelet-borsodi 

IV telep (Sajólászlófalvai Tagozat). 
3. sötétkék: regionálisan korrelálható transzgressziós aleurolit (bázisa a regionális dátum). 
Ő. Ő zöld pontozás az els  éles bázisú homoktest, melynek települési felszíne eróziós 

diszkordancia (Sajólászlófalvai Tagozat). 
ő. világoszöld: Ő paraszekvenciából álló homoksorozat, mely magában foglalja a kelet-

borsodi IIIa – III – II telepeket, fels  felülete er teljes transzgresszió bázisán diszkordáns 
(Sajólászlófalvai Tagozat). 

6. sötétzöld: II. telep fölötti transzgressziós aleurolit (Sajószentpéteri Rétegtag). 
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7. piros pontozás: a második éles bázisú homoktest (települési jellege a kis elterjedés miatt 
nem megállapítható) (Sajólászlófalvai Tagozat). 

8. rózsaszín: két paraszekvenciából álló homoksorozat, mely magában foglalja a kelet-
borsodi Ia – I telepeket (Sajólászlófalvai Tagozat). 

9. piros: az I. telep fölötti transzgressziós aleurolit, mely fölött már nem jelennek meg 
széntelepek, így a képz dmény a Garábi Slír Zilizi Tagozatába sorolható. 
 

 
 

17. ábra. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció nagy felbontású rétegtani korrelációja 
a Kelet-Borsodi-medencében (színmagyarázat a szövegben) 

A Kelet-Űorsodi-medence k zéntelepei részben alap-, részben köztestelep jelleg ek 
ismétl d  paralikus–mocsárláp állapotot tükröznek. A rétegsorban öt f telep és 3 kísér telep 
ismert. A legalsó V. telepben a telepfejl dés során minden lápövtípus megjelenik a nyílt vízt l 
a nedves mocsáred n át a kiszáradó lápi környezetig. Az 1–3 m vastag IV. telep a legnagyobb 
elterjedés , a lápövek változékonysága kisebb, uralkodóan rétláp, alárendelten láperd . A III. 
telep vastagsága 0,1–1,ő m, m revaló telepei K-i irányban fejl dtek ki. A II. telep homogén, 
0,2–1,Ő m vastagságú, erd sláp–sekélyláp fácies , és a Ny-i medencerészben hiányzik, 
fed jében gyakori a kovásodás. Az 1 m körüli vastagságban ismert láperdei fácies  I. telep a 
terület jelent s részén lepusztult. 

A rétegsorban fölfelé a transzgresszió er södését a széntelepek átlagos kéntartalom 
növekedése is mutatja (1ő. ábra), a tengeri hatást a S, ű stabilizotópok is jelzik (HÁMOR-
VIDÓ, HÁMOR 2006). 
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18. ábra. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció korrelált telepeinek fűtőérték, hamutartalom és kéntartalom 

változásai (PÜSPÖKI et al. 2017) 
A telepszámozás a 15. ábra korrelált telepszámai szerint. 

 

1.2.2.5. A Nyögő-patak völgyének kutatástörténete és földtani felépítése 

A Kelet-Űorsodi medence általános települési viszonyaiból következik, hogy a széntelepes 
rétegsor nyugatról, a Darnó-vonal környezetét l fokozatosan, több lépcs ben süllyed 
Sajóbábony–Diósgy r irányában 200-métert l mintegy ő00 m mélységig (19. ábra). Ennek 
megfelel en a badeni és szarmata–pannon üledékek lepusztulását el idéz  eróziós 
völgyekben kelet felé haladva egyre magasabb rétegtani helyzet  telepek kerülnek a felszín 
közelébe. A Űán-patak völgyében (Medenceperem–Ny, Nagybarca) a IV, a Tardona-patak 
völgyében (Tervtáró, Herbolya) a IV, III és II, a Nyög -patak völgyében a II és I telepek 
felszínközeli el fordulásaira lehet számítani. 

A vizsgálati területen a völgytalpat vékony negyedid szaki alluviális képz dmény borítja, 
alatta mindenütt a széntelepes rétegsor (Sajólászlófalvai Tagozat) található, változó 
vastagságban a Sajószentpéteri Rétegtag erodált képz dménysorával fedve. A vizsgálati 
területt l KDK-i irányban emelked  dombsor ÉNy-i lejt jén a rétegsor magasabb szintjei, a 
Sajószentpéteri Rétegtag és a Sajólászlófalvai Tagozat magasabb, kelet–borsodi Ia és I 
telepeket magába záró összlete tárul fel (19. ábra). 
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19. ábra. A Borsodi-medence áttekintő földtani szelvénye litosztratigráfiai egységek felhasználásával  
(PÜSPÖKI et al. 2009) 

A szelvény helyzetét a 16. ábra mutatja. A paleo-mezozoos medencealjzat felszíne a 11. ábra alapján készült. 

A Nyög -völgyhöz a Űorsodi-medence szénkutatásának legkorábbi id szakaitól f z dnek 
eredmények. Az I-es telepet felszíni kibúvásokból indulva tárókból termelték (Gyula és Űéni 
tárók 1922), az 192Ő-ben megépült Zoltán lejt sakna már a II. k széntelepet fejtette 
(ŰOMŰIűZ, KISS 2013). A Nyög  völgyi külfejtések körében az 19ő0-es évek hoztak lényeges 
el relépést. 19ő7 els  félévére megkutatták a Sajókápolnai II telepi külfejtést, valamint 19ő9-
re a vizsgálati terület D-i részén a Radostyáni IV telepi külfejtést (JUHÁSZ et al. 198ő). E 
külfejtések telepítésének célja az volt, hogy az intenzív mélym velést, tetszés szerint 
változtatható kapacitású külfejtésekkel egészítse ki, lehet vé téve a változó gazdasági 
szükségletek kielégítését. A külfejtések sikeres üzemelés után kerültek felhagyásra. 

A bányabezárásokat követ en, s különösen az utóbbi évtizedben megn tt a Nyög -völgy 
környezetében kialakítható külfejtések iránti vállalkozói igény (pl. VÁRHEGYI 1992, JUHÁSZ, 
KOVÁűS 1997), a 2010-es években pedig több kutatás irányult a Nyög -völgyi II telepi 
külfejtések megnyitására (VERES 2012, ŰOMŰIűZ, KISS 2013). A megváltozott piaci 
körülmények között e külfejtések els sorban kis kapacitású, lakossági szénigényeket kielégít  
fejtések lehetnek. A sikeresen zárt kutatásokat bányatelek fektetés követte ill. ahol ez nem 
történt meg, annak szándéka ismereteink szerint továbbra is fennáll. 

Míg a völgyre mer leges szelvényben els sorban a telepes összlet K-ies d lése, 
felszínközeli helyzete és feltártsága érthet  meg, addig a prekvarter és különösen a preneogén 
fekütérkép alapján a terület másik jellemz  sajátossága látható be. A vizsgálati területt l 
mintegy 2 km-re DNy-i irányban, Varbó térségében felszínre bukkan a neogén feküt képez  
Fels nyárádi Formáció, s t kis foltban az oligocén Kiscelli Agyag és a Űükk mezozoos 
formációi. A neogén fekütérkép izovonalai alapján látható, hogy a terület d lésviszonyaiban 
ÉK-i irányú komponens is várható, azaz a telepek d lése várhatóan K-ÉK-i. Ez a neogén 
képz dményekre is ráörökl d  boltozatszer  kiemelkedés eredményezi, hogy míg 
Radostyántól K-re a mélyebb helyzet  IV telep külfejtésére nyílt mód, addig Sajólászlófalva–
Sajókápolna térségében már II. telepi külfejtéssel találkozunk, a két telep közötti rétegtani 
távolság alapján a felszíni vetület a közeli fúrások alapján adódó 2-Ő°-os rétegd lés esetén 
további szerkezeti elemek nélkül is kiszerkeszthet . (Más kérdés, hogy ez a terület D-i részén 
jelentkez  tektonikai zavarokat nem oldja meg, ld. kés bb.) 
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20. ábra. A vizsgálati terület földtani térképe 

 

21. ábra. A vizsgálati terület prekvarter földtani térképe (BUDINSZKYNÉ et al. 1999b) 
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22. ábra. A vizsgálati terület preneogén földtani térképe (BUDINSZKYNÉ et al. 1999a) 

 

1.2.3. A vizsgálati terület földtani felépítése 

1.2.3.1. A vizsgálat menete és a felhasznált kutató létesítmények 

Mind a rétegtani korrelációk, mind a rétegsort felépít  (medd ) k zetek k zetfizikai 
jellemz inek megismerése szempontjából hasznos lehet, ha a rétegsor felépítésének 
bemutatása a nagy felbontású sztratigráfia alapját képez  mélyfúrási geofizikai görbék 
részletesebb tárgyalása alapján történik. Mivel azonban a vizsgálati területre gyakorlatilag 
nem esik jelent sebb mélység , mélyfúrási geofizikával is rendelkez  fúrás, azt a vizsgálati 
metodikát alkalmaztuk, hogy a területhez legközelebb es  értékelhet  mélyfúrások közül 
választottuk ki a legjellemz bbeket, ezeket közvetlenül korreláltuk, majd legalább 
telepadatokkal rendelkez  mélyfúrások mentén földtani szelvénnyel kötöttük össze. A 
szelvények irányát úgy választottuk, hogy a szelvények keresztezzék a korábbi (II és IV 
telepi) külfejtések ill. a 2010-es években kutatási zárójelentések által érintett területrészeket 
(23. ábra). A képz dmények illusztrálásához felhasználtuk a területt l KDK-re es  
dombvonulat útbevágásaiban észlelhet  kibúvások terepi szelvény- és fotódokumentációit is. 

A rétegsor részletes jellemzésére szolgáló karotázs korrelációkat kétféle módon 
szerkesztettük. Els  lépésben elkészítettük a regionális dátumvonal mentén illesztett 
változatokat (2Ő. ábra, 27. ábra), ahol a színezés teljesen megfelel a Kelet-Űorsodi-medencére 
vonatkozóan bemutatott regionális korrelációval (17. ábra). Második lépésben elkészítettük 
ugyanezen fúrások tengerszintre vonatkoztatott illesztését, jelölve a fúrások alapján jellemz  
d lésirányokat, ill. el re jelezhet  szerkezeti zavarokat (vet ket) (28. ábra, 29. ábra). A 
tengerszintre vonatkoztatott karotázs korrelációkban már csak a regionálisan egységes (értsd 
nem kiékel d ), homokrétegeket színeztük, továbbra is a regionális korrelációnak megfelel  
színkitöltéssel. 
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23. ábra. A vizsgálati terület tanulmányban bemutatott kutatólétesítményei 
Jelmagyarázat: 1. helyi földtani szelvény nyomvonala, 2. regionális szelvény (Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.) nyomvonala, 3. szénkutató fúrás mélyfúrási geofizikával, 4. szénkutató fúrás telepadattal, 5. feltárás, 
6. földtani szelvény 

A tapasztalatok szerint a Űorsodi-medence szénkutató fúrásaiban a SP és a 10 cm-es 
potenciál szelvények kiváló alapot adnak a korrelációra, így ahol ez rendelkezésre áll, 
rendszerint ezt tüntetjük föld a fúrásszelvényeken. Sekélytengeri sziliciklasztos rétegsorról 
lévén szó, jól követhet  felületeket képeznek (1) a relatív tengerszint emelkedésekhez 
kapcsolódó regionális elárasztások (homokra települ  aleurolit települési bázisa), (2) a 
területre jellemz  gyors progradációk (partel renyomulások) éles települési bázisa, valamint 
(3) maguk, a lagúna környezetekhez köthet , a kutatás tárgyát képez  széntelepek. 

A rétegsor és rétegtani korrelációk bemutatása után készítettük el az 1. és 2. földtani 
szelvényeket, felhasználva a korrelációban bemutatott fúrások geofizikai szelvényeit és a 
nyomvonal mentén található fúrások telepadatait. A szelvényben figyelembe vettük a fúrások 
között számítható d lésirányokat ill. jeleztük a legfontosabb szerkezeti elemeket. A 
szelvényben a fúrások között csak a II. és IV. telepeket, ill. a tengerszintre vonatkoztatott 
karotázs korrelációkban színezett regionálisan korrelálható homokrétegeket, a felbontás 
csökkenése miatt immár csak egyetlen rétegként. Mivel a 2. szelvény szerkezeti viszonyai a 
2012-ben lezárt radostyáni kutatás eredményei alapján számos kérdést vetnek fel, ezért a 2. 
szelvényt két változatban is bemutatjuk. 

1.2.3.2. A széntelepes rétegsor részletes jellemzése a karotázskorrelációk alapján 

A rétegsor bázisán található, a kezdeti transzgresszióhoz köthet  V. telep a területen nem 
m revaló telepnyomként található meg (2Ő. ábra). Feküjében kelet felé az „alsó riolittufa”, 
Ny-on ennek lepusztulásával id sebb sekélytengeri üledékek, ill. a riolittufa áthalmozott, 
elagyagosodott termékei jelennek meg. A regionális sztratigráfiában az V. telep (Nyugat 
borsodi III telep) fölött települnek a fels –ottnangi Oncophora (Rzehakia) tekn k (pl. Sv-Ő9, 
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erre utal a sötét lila szín v.ö. 1ő. ábra), ezek azonban (feltehet en skörnyzeti okok miatt) a 
Kelet-Űorsodi területrészen, így a Nyög -völgy környezetében nem fordulnak el . 

 
24. ábra. A széntelepes rétegsor dátum vonal szerinti karotázskorrelációja a vizsgálati terület közvetlen 

környezetében Sajószentpéter–Sajólászlófalva vonalon (23. ábra 1. szelvény) 

 
25. ábra. A Sajószentpéteri Rétegtag földtani szelvénye a sporomorpha mintavételek helyével Radostyán fölött 

(helyzetét lásd 23. ábra) 
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E fölött 20–2ő m homokbetelepüléses alurolit után következik a m velési szempontból 
jelent s IV telep, majd két nagy biztonsággal korrelálható fölfelé durvuló (progradáló) 
paraszekvencia. A fels bb helyzet  paraszekvencia fed jét a regionális szelvények 
szerkesztéséhez dátumvonalként választott elárasztási felszín képezi. Űiztos azonosítását a 
kutatási terület környezetében két jellemz  teszi lehet vé: (1) alatta 20-30 m-el települ  IV 
telep, (2) fölötte települ  ő–10 m aleurolit, melyet éles települési bázissal nagy vastagságú 
(ő0–60 m) homoksorozat követ. 

A sötétkék színnel jelölt 10–1ő-m-nyi aleurolit után következ  mintegy ő0–60 m vastag 
homoksorozat zárja magába a IIIa – III – II széntelepeket, a telepek alatt és fölött megjelen  
lagúnáris aleurolitokat és a kapcsolódó kövületpadokat. Lokálisan térképezhet  kisebb 
elárasztási felszínekkel a sorozat ő további üledékciklusra bontható, helyenként nagy 
távolságokra is követhet  homokk padokkal. A művelés és jelen tanulmány szempontjából 
különösen fontos II telep alatt 10, fölött 5 (máshol csak 2 – ld. 27. ábra) m vastag homokréteg 
található, melyet a teleptől változó vastagságú (különböző mértékig erodált) vékony (1–2 m) 
lagúnáris aleurolit választ el.  

A II. telep fölötti homokréteg fed jében regionális elárasztási felület fölött 3ő–Ő0 m vastag 
egyveret  nyílttengeri aleurolit települ (Sajószentpéteri Rétegtag). A monoton kifejl dést a 
karotázsgörbe alapján a terület körül mélyült fúrások többségében a réteg közepén vékony 
homokbetelepülés szakítja meg, mely terepen is azonosítható, fontos rétegtani marker (23. 
ábra). Lemezes kifejl dés  sekély tengeri üledék (26. ábra A), foraminifera faunája Garábi 
Slír jelleg . Ebb l a rétegb l kerültek el  a széntelepes rétegsor Kelet-Űorsodi kifejl désének 
kárpáti korát közvetlenül is igazoló nannoplankton leletek (ŰOHN-HAVAS, NAGYMAROSY 
198ő) ill. az itt bemutatott szelvényb l az ugyancsak kárpáti kort igazoló Tasmanites leletek 
(SÜT , SZENTAI 2000). 

A Sajószentpéteri Rétegtag fölött újabb éles települési bázissal, immár az Ia – I telepeket 
befoglaló homoksorozat következik. Az Ia telep 1ő–20 m vastag sekélytengeri homokrétegek 
között települ, melynek fáciesét a nagyméret  Ophiomorpha nodosa életnyomok (Skolithos 
ichnofácies) is igazolják (26. ábra Ű). A kutatási terület közvetlen környezetében külszínr l 
indított (lejtaknával) mélym veléssel m velt I telep lagúnáris (Melanopsis sp., Theodoxus 
picta) aleurolit sorozatban települ, magasabb fed jében nagy vastagságú Ostrea-lumasellával 
(26. ábra ű). Az I. telepcsoport fölötti regionális elárasztást követ en (26. ábra D) a rétegsor 
ciklicitása továbbra is kimutatható, mivel azonban már nem tér vissza telepképz désre 
alkalmas lagúnakörnyzet, a rétegsort innent l a Garábi Slír Formációhoz sorolják (Zilizi 
Tagozat). Rétegtani helyzete alapján a Űorsodi-medence széntelepes rétegsora valójában az 
alaptelept l eltekintve teljes egészében a Nógrádi-medencebeli Garábi Slír heteropikusának 
tekinthet . 

Mint említettük, a Nyög -völgy kvarter allúviuma alatt felszínközelben megtalálható 
telepek az 19ő0-es években intenzív fúrásos kutatás tárgyát képezték, a néhány 10 méteres 
fúrások nagy száma ellenére azonban mélyfúrási geofizikai görbék sajnos a közelmúltig nem 
álltak rendelkezésre. Változást a 2012-ben a Radostyáni területen végzett kutatás hozott 
(VERES 2012), ahol a mélyfúrási geofizika biztos telepazonosítást és a nagy felbontású 
korrelációt tesz lehet vé (27. ábra). 

A rétegtani korrelációból egyértelm en látszik, hogy a tervezett külfejtés területén a II. 
telep tárul fel az allúvium alatt (T-ő sz. fúrás). A II. telep fölötti homokréteg (Radostyán-ő2 
fúrással is kiegészítve) láthatóan trendszer en vékonyodik Ny-felé Kondó irányában, s ami 
talán a kutatási zárójelentés szempontjából is újszer  eredmény, hogy a kutatási terület Ny-i 
peremén mélyült T-7 sz. fúrása feltételezéssel ellentétben láthatóan nem a II. telep feküjébe 
fúrt, hanem a II. telep fed jében települ  aleurolitban (Sajószentpéteri Rétegtag) állt le, 
megközelít leg 10–11 m-el a telep fölött. A korrelációt meger síti az aleurolitban települ  
vékony homokréteg is. 
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A. Aleurolit a II. telep fed jében Ű. Homok az I telep feküjében 

  
ű. Ostrea lumachella az I. telep fed jében D. Elárasztási felszín az I. telep fed jében 

  
26. ábra. A Salgótarjáni Barnakőszén Formáció litofácieseinek megjelenése a vizsgálati terület környezetében 

 

 
 

27. ábra. A széntelepes rétegsor geofizikai dátum vonal szerinti karotázskorrelációja a vizsgálati területen és 
közvetlen környezetében Kondó–Radostyán vonalon (23. ábra 2. szelvény) 

A fúrások közötti színezés az 15. ábra rétegtani beosztása szerint, a litosztratigráfia színezése a 19. ábra szerint 
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A rétegtani azonosítást követ en megszerkesztettük a karotázskorrelációk tengerszintre 
vonatkoztatott változatát. Az 1. szelvény mentén (28. ábra) olyan kicsi K-i-es irányú 
telepd lés (0,31°) adódik, hogy figyelembe véve a nagy távolságot, nem indokolt számottev  
szerkezeti elem feltételezése. Más a helyzet a terület D-i részét bemutató 2. szelvény esetében 
(29. ábra), ahol viszonylag közeli, 360 és 120 (!) m-en belül kellene számottev  ellentétes 
irányú d lésirány változást feltételezni, így ebben az esetben indokolt kisebb, de a T–ő – T–7 
fúrások viszonylatában akár 20 m-t is elér  nyugati d lés  normál vet  feltételezése. 

 

 
28. ábra. A széntelepes rétegsor karotázskorrelációja a vizsgálati terület közvetlen környezetében a 

legjelentősebb homokrétegek kiemelésével (23. ábra 1. szelvény) 

 
29. ábra. A széntelepes rétegsor karotázskorrelációja a vizsgálati területen és közvetlen környezetében a 

legjelentősebb homokrétegek kiemelésével (23. ábra 2. szelvény) 
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1.2.3.3. A széntelepes rétegsor szerkezeti zavaraira utaló földtani jellemzők 

A részletes karotázskorrelációt és értelmezést követ en került sor az 1. és 2. szelvények 
szerkesztésére a vizsgálati területre es  szénkutató fúrások telepadatainak figyelembe 
vételével. A szelvények tárgyalásánál már a külfejtésre javasolt, a 2010-es években 
megkutatott területekre fókuszálunk. 

Sajókápolna kutatási területen a szerkezeti viszonyok viszonylag egyértelm  helyzetet 
mutatnak (30. ábra). A II. telep adatai alapján, a d lésviszonyok figyelembevételével indokolt 
kisebb, keleti d lés  normál vet  feltételezése a Sajólászlófalva Slf–10/7Ő és a Sajókápolna 
Skp–119 fúrások között, amely mentén azonban az elvetési magasság alatta marad a 10 m-
nek. A terület K-i részén ugyanakkor, figyelembe véve a területen kívül es  Sajókápolna Skp–
127 sz. fúrást, a regionális d lésviszonyok csak egy 1ő–20 m körüli, Ny-i d lés  normál vet  
jelenléte esetén szerkeszthet k meg. 

A d lésviszonyok megváltozása alapján újabb keleti d lés  normál vet  jelenléte 
feltételezhet  Sajókápolna Skp–127 és Sajólászlófalva Slf–3Ő fúrások között is, mivel 
azonban ebben az irányban az adatok ritkulnak, a normál vet  jelenlétét csak a számolható 
d lésviszonyok bemutatásával szemléltetjük. Inkább a terület regionális viszonyainak 
értelmezése szempontjából érdekes a szelvény nyugati felén jelölt két további, nyugati d lés  
normál vet , mivel a tervezett külfejtés területét ezek a szerkezetek nem érintik. 

A Sajókápolna kutatási területre vonatkozó kutatási zárójelentés e vet k jelenlétét jelzi, 
térképen is ábrázolja (ŰOMŰIűZ, KISS 2013). Kiegészítésül itt annyit jegyzünk meg, hogy a II. 
telep alatt jelölt homoktest a normál vet  mentén közel egy szintbe kerül a terület középs  
részén lefejteni kívánt II. teleppel, ami indokolttá teszi e homoktest fúrással történő feltárását, 
vízföldtani karakterének megállapítását. 
 

 

 
30. ábra. 1. sz. földtani szelvény és kinagyított részlete 

A terület déli részét feltáró, s a Radostyán kutatási területet érint  szelvény több szerkezeti 
értelmezési problémát is felvet. Az els , a T–7 jel  fúrás rétegtani értelmezésével kapcsolatos, 
amennyiben ugyanis elfogadható a rá vonatkozó rétegtani korreláció (27. ábra), akkor a 
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külfejtés Ny-i peremén nem K-i, hanem Ny-i d lés  normál vet  található, s ez esetben Ny-
felé a II. telep mélyebb helyzetben folytatódik. 

Másik probléma, hogy az újonnan mélyült T–7 jel  fúrás alapján a II. telep d lés szerint 
gyakorlatilag pontosan a külfejtésben számos fúrással feltárt IV. telepben folytatódik. 
Természetesen lehetséges a két egymástól rétegtanilag viszonylag nagy távolságra található 
telep véletlenszer  szerkezeti egymás mellé kerülése, mely esetben az egykori külfejtés és a 
jelenlegi kutatási terület között 100 m-t meghaladó méret  normál vet  található. Ilyen irányú 
elvetés, ha nem is ilyen mértékben, a külfejtéssel kapcsolatos eredeti koncepcióban is szerepel 
(JUHÁSZ et al. 198ő). Az új kutatási eredmények figyelembevételével, s az azóta beigazolódott 
ellenirányú (Ny-i d lés ) normál vet k jelenlétével számolva ugyanakkor e normál vet  
elvetési magassága jóval nagyobb, s összességében a vet geometria alapján egy negatív 
virágszerkezet képe rajzolódik ki (31. ábra fels  szelvény). 

A másik lehetséges megoldás, hogy az 19ő0-es években megkutatott és 198ő-ben tovább 
kutatott IV. telepi külfejtés, mely kiválóan illeszthet  a tágabb keretek földtani képébe, 
valójában II. telepi. A telepazonosításra vonatkozóan a fejtési tapasztalatok (min ségeloszlás, 
jöveszthet ség) szolgáltatnak adatot, ugyanakkor a telep a zárójelentés szerint több 
tekintetben eltér a Lyukóbányán megismert IV. telept l, amit a kutatók a telep felszín 
közelben, oxidált állapotban történ  megjelenésével magyaráztak. Legnyomósabb érv a 
feküben megjelen  riolittufa lehet, ami azonban a medenceperemeken megmagyarázható a 
transzgressziós rétegsor fels bb helyzet  telepeinek túlterjed  településével is (on-lap). Ezt a 
megoldást mutatja a 31. ábra középs  szelvénye. 

A két lehetséges fejl déstörténeti megoldás közötti legfontosabb különbség abban áll, hogy 
a Nyög -völgy tengelyébe es , nyilvánvaló szerkezeti felboltozódás a telepes összlet 
lerakódása után következett be (fels  szelvény), vagy a széntelepes rétegsor lerakódásával 
egyidej leg, a IV. telep lerakódását követ en és a II. telep lerakódását megel z en (középs  
szelvény). Figyelembe véve a széntelepes rétegsor lerakódásával egyid ben bizonyíthatóan 
bekövetkezett, az sföldrajzi viszonyokat jelent sen befolyásoló szerkezeti eseményeket 
(részleteket lásd PÜSPÖKI et al. 2009), ill. a bádeni üledékeket is jelent sen érint  
szerkezetalakulásokat (FODOR et al. 200ő), mindkét lehet ség feltételezhet . 

Fontos ugyanakkor megjegyeznünk, hogy a két eltér  szerkezeti értelmezés els sorban a 
terület fejl déstörténete és a megtalálható törések szerkezeti jellegének meghatározása 
szempontjából érdekesek, s nem befolyásolják számottev en sem a megkutatott terület, ill. 
közvetlen környezetér l kialakult képet (31. ábra alsó szelvény), sem a vizsgálati terület D-i 
részének kutatási perspektíváit (mindkét esetben feküképz dmények felszínközeli jelenléte 
valószín síthet ).  

1.2.3.4. A negyedidőszaki fedőüledékek felépítése 

A negyedid szaki képz dmények felépítése két szempontból is érdekes. Egyrészt a 
Nyög -patak allúviuma a széntelepes rétegsor közvetlen fed jeként a hatással lehet a tervezett 
külfejtési bányagödör hidrológiai adottságaira, másrészt befolyásolhatja esetleges felszíni (pl. 
mérnökgeofizikai) kutatások tervezését. 

A negyedid szaki rétegsort értelemszer en valamennyi kutatófúrás harántolta, 
vastagsága 6–7 m. A rétegsor felépítésében a talajtakaró alatt mintegy Ő–Ő,ő m mélységig 
finomszem  kavicsos agyag található, ez alatt, gyakorlatilag a negyedkori rétegsor bázisán 1–
2 m vastagságban laza kavics, homokos kavics települ. A 32. ábra tanúsága alapján a 
negyedkori rétegek települése még a széntelepes rétegsor települési viszonyainál is 
nyugodtabb, mivel alatta közvetlenül a Sajószentpéteri Rétegtag vízrekeszt  agyagos 
aleurolitja települ, a negyedkori rétegek bázisán a szivárgási tényez  kontrasztja nagy. 
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31. ábra. 2. sz. földtani szelvény két értelmezésben a Radostyáni külfejtés IV. telepi értelmezése szerint (felső 

szelvény), ill. ugyanennek II. telepi értelmezése szerint (középső szelvény), 
 ill. a kutatási terület kinagyított részlete (alsó szelvény) 

 

 

 
32. ábra. Negyedidőszaki képződmények felépítése a vizsgálati területen 

 

1.2.3.5. A szerkezeti zavarok fejtést megelőző tisztázásának módszertani lehetőségei 

Jelent sége lehet, a szerkezeti zavarok fejtés megindítása el tti pontosabb tisztázásának. A 
fúrások alapján feltételezett vet k pontos helyének meghatározása, figyelembe véve a sekély 
települési mélységet és a várhatóan jól reflektáló homok–agyag, ill. agyag–homok határokat, 
a mérnök szeizmikai vizsgálatok ideális terepe. Ilyen típus vizsgálatok hatékonysága egyszer  
próbamérésekkel el zetesen tesztelhet  és sikeres mérés esetén költséghatékonyan 
kivitelezhet . 



Sajókápolna. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

Ő6 
 

A módszer alkalmazhatóságának megítéléséhez az egyes rétegek s r ség és 
hullámsebesség adataira van szükség. Esetünkben ezek nem álltak rendelkezésre, ezért a 
számításoknál szakirodalmi adatokat, valamint a Radostyán-K területr l származó karotázs 
adatok alapján végzett paraméterbecsléseket alkalmaztunk. Minden esetben a 
legkedvez tlenebb, a legkisebb reflexiót eredményez , bemen  adatok lettek számításba 
véve. A modell felállításánál a széntelep környezetében a rétegvastagság adatokat a kutatási 
zárójelentés (ŰOMŰIűZ, KISS 2013) adatai szolgáltatták. A számítások eredményeit, a 
mélységet egy, a reflexiós együtthatót (R) két tizedesig megjelenítve, a 12. táblázat 
tartalmazza. 

 
12. táblázat. A reflexiós együtthatók (R) értéke a határfelületeken (mélység (m)) Sajókápolna kutatási területen 

Mélység (m) R 
1.Ő 0.11 
ő.9 0.09 

11.1 0.1Ő 
1Ő.ő -0.Ő6 
1ő.ő 0.3Ő 
1ő.6 -0.3Ő 
16.3 0.3Ő 

 
A kimutathatóság másik kérdése az alkalmazott frekvencia/hullámhossz, ugyanis ha ez túl 

nagy, a módszer nem tudja elkülöníteni a rétegeket. A vizsgált esetben a két vékony szén- és a 
közöttük lev  medd réteg reális mérési paraméterekkel, nem lesz elkülöníthet , a szeizmikus 
szelvényen azok interferenciája fog megjelenni. Az elméleti szeizmikus jel – a szintetikus 
szeizmogram – a csillapodást és a zajokat elhanyagolva, a reflektivitás függvény (a reflexiós 
együtthatók, és mélységük id vé transzformálva) és a jelalak konvolúciójaként áll el . A 33. 
ábra a különböz  frekvenciájú jelekkel számított szintetikus szeizmogramokat mutatja. A 
középfrekvenciák rendre 30, 60, 120 és 2Ő0 Hz. Az ábrán jól látható, hogy, bár a széntelep 
már a kis frekvenciákon is megjelenik, megbízható vizsgálatára a 100 Hz fölötti 
frekvenciatartományt célszer  használni. 

Mivel a tervezett mérési terület a Nyög -patak által feltöltött, laza üledékkel fedett, 
területen van, a tervezett frekvencia eléréséhez hullámforrásnak célszer nek látszik a 
talajvízszint alá mélyített sekélyfúrásokban gyutacsokat használni. A viszonylag kis mélység 
miatt a méréseket gondosan kell megtervezni (geofonköz, offszet), hogy az egyéb 
hullámtípusok, konvertált S-, felületi hullámok, ne fedjék el a minket érdekl  reflexiókat. 
Mindezek alapján a szeizmikus reflexiós módszer alkalmasnak látszik a széntelepes összlet 
nyomon követésére, és az el zetesen várt ő-1ő m-es, vet k kimutatására. 
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33. ábra. Szintetikus szeizmogrammok Sajókápolna kutatási terület széntelepes rétegsorára vonatkozóan 
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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 terület nagy részén, a Nyög -patak és a Harica völgyében a holocén homokos, kavicsos 

homokos, homokos agyagos, kavicsos agyagos alluviális üledékekben található a talajvíztartó. 
A vizsgálati terület peremi részein, valamint a környez  kiemeltebb, dombvidéki részeken a 
talajvíztartó ugyanakkor vagy a bádeni–kora–pannóniai szárazföldi–tavi összlet homokos, 
kavicsos, homokos aleuritos, agyagos homok képz dményeiben (Sajóvölgyi Formáció), vagy 
a mocsári, csökkent sósvízi barnaszéntelepes összlet (Salgótarjáni Barnakőszén Formáció) 
homokos, aleuritos, agyagos képz dményeiben alakult ki. 

A talajvíz domborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, a Harica- és a 
Nyög -patak völgyében az áramlási irány a patakok folyásával megegyez  irányú, a Sajó 
völgye felé tart, vagyis keleti irányú. Mélysége 2–2,ő méterrel várható a felszín alatt. 
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a kutatási területet körbevev  dombháti területeken a 
talajvíz mélysége, a vízfolyások völgyeit l eltekintve, a felszín alatt olyan mélységben 
található, hogy a magasabb völgyszakaszokban és a f völgyek között nem jelenik meg (akár 
100–1ő0 méteres mélységben is található a felszínt l). A f  áramlási irány ezeken a 
területeken a Harica- és a Nyög -patak völgyei felé fordul. 

A kvarter összletet kis mélység , rendszerint 10 méternél sekélyebb kutak nyitják meg a 
területen és annak ő km-es környezetében. A kutak vize űaMgHűO3SOŐ-os, űaMgSOŐHűO3-
os, ritkábban űaMgSOŐHűO3űl-os, esetenként Naűaűl-os. A szulfátos jelleg antropogén, 
illetve földtani okokra vezethet  vissza. A kutak vizének összes oldottanyag-tartalma (TDS) 
általában ő00–1ő00 mg/l között változik, néhány esetben elérve a ŐŐ00 mg/l körüli értéket is. 

Néhány területen prepannóniai miocén képz dmények is el fordulnak vékony fed réteg 
alatt, a 10 méternél sekélyebb zónában. A kvarter összlethez hasonlóan, több esetben itt is 
magasabb TDS-ek tapasztalhatók (akár 2300–3700 mg/l), melyhez kloridos, szulfátos kémiai 
jelleg párosul. 

A több ezer mg/l-es TDS-ek és kloridos, szulfátos kémiai jellegek lokális szennyezésre 
utalnak, melyek els sorban Kazincbarcika térségében jellemz ek. 
 
1.3.1.1.2. Rétegvizek a kutatásra jelölt területen 
 
Az ottnangi széntelepes összlet feletti rétegek víztartói 

A vizsgált területen és közvetlen környezetében lev  területen el forduló bádeni–szarmata, 
homokos, kavicsos, agyagos, aleuritos összlet rétegei potenciális víztartó képz dmények 
lehetnek (Sajóvölgyi Formáció, Galgavölgyi Riolittufa Formáció, Felnémeti Riolittufa 
Formáció, Egyházasgergei Formáció). Az összlet agyagosabb, aleuritosabb részei vízzárónak 
tekinthet ek, míg a homokos(abb), kavicsos(abb) képz dmények pórustérfogatuk, a 
repedezett andezittufa, valamint a homokk  repedezettsége következtében képezhetnek 
víztartót. 

A vizsgált területen, a Nyög -patak völgyében, a k széntelepes összletet (Salgótarjáni 
Barnakőszén Formáció) fed  képz dmények összvastagsága lepusztulás, illetve a terület 
tektonizáltságának függvényében rendszerint 9–30 méter közötti, csak a mélyebbre zökkent 
blokkok esetén éri el az ő0 méteres vastagságot. Ugyanakkor e képz dmények a területen és 
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annak környezetében mind vertikálisan, mind horizontálisan változatos település ek. A 
területet ért lepusztulás miatt a k széntelepes összlet a völgyet két oldalról szegélyez  
dombhátak oldalában pedig felszínen, kibúvásokban is megjelenik. 

A koncesszióra kijelölt területt l északi, ÉNy-i irányban a domboldalban, valamint a déli 
és DK-i határoló dombvidéki területeken a k széntelepes összlet fed jében a Sajóvölgyi 
Formáció homokos, aleuritos, agyagos képz dményeit találjuk. A déli dombhátak területén 
azonban ez sok esetben hiányzik, az I. telep Sajólászlófalvától, illetve Sajókápolnától K-re 
szálban áll a domboldalban. A Harica és a Nyög -patak völgyei közötti dombos részeken 
Parasznya térségében, illetve t le nyugatra az Egyházasgergei Formáció homokos, 
homokköves rétegei települnek a széntelepes összleten. 

Korábbi kutatások és a területen zajló eddigi bányászati tevékenységek gyakorlati 
tapasztalatai szerint az e rétegekben kialakult víztartó(k) nem tartalmaz(nak) jelent sebb 
mennyiség  vizet, így a bányászati tevékenységre jelent sebb veszélyt nem jelent(enek). Ezt 
látszik alátámasztani az a tény is, hogy a dombhátak területén nagyobb magasságban is mély, 
száraz völgyek találhatóak, valamint az, hogy a koncesszióra kijelölt terület közvetlen 
közelében e képz dményekben nem találhatók fakadó források sem. Az e képz dmények által 
fedett kiemeltebb területrészeken így leginkább a vízáramlás vertikális komponensével 
számolhatunk. 

 
Az ottnangi széntelepes összlet víztartói 

A területen a kutatófúrások nagy része els sorban a k széntelepes összlet (Salgótarjáni 
Barnakőszén Formáció) II. telep feletti homok- és agyagrétegeket, majd a magát a II. telepet 
harántolva mélyültek. A II. telep alatti aleurit és/vagy agyag, valamint homokrétegeket csak 
kisebb esetben harántolták, még kevesebb esetben érték el az id sebb miocén és/vagy 
oligocén képz dményeket vagy magát az aljzatot. 

A vizsgált területen és környékén mélyült kutatófúrásokból, valamint a helyi bányászat 
történetéb l kirajzolódik az öt szénteleppel rendelkez  összlet felépítése, mely már az 1800-as 
években ismert volt, az I. telep felszíni kibúvása, melyet az 1860-as években termeltek is. Már 
192Ő-ben lejt sakna létesült (Zoltán akna) a II. telepre, melyet aztán 19ő7–19ő9 között, majd 
azt követ en, s t jelenleg is külfejtésben bányásznak. 

A k széntelepes összlet gyakorlatilag aleurit- és homokrétegek váltakozásából felépül , 
mintegy 200–2ő0 méter összvastagságú sorozat, melybe közbetelepülnek a 0,ő–1,6 méter 
vastagságú k szenes rétegek. 

A legfels , legsekélyebb helyzet  I. telep, – mely normál esetben 1ő–20 méter vastag 
sekélytengeri homokrétegek között települ –, a Nyög -patak völgyében, valamint a Harica 
mentén a lepusztulásnak köszönhet en hiányzik, ugyanakkor a környez  dombhátak 
oldalában (Sajólászlófalvától K-re) szálban, vagy fed  alatt (tovább keleti irányban, illetve 
Sajószentpéter környékén) található. 

Az I. és II. telep között 3ő–Ő0 méter vastag, egyveret  aleuritos, agyagos, vízrekeszt  
tulajdonságú képz dmények települnek. A II. telep szintén két nagyobb (feküben 10, fed ben 
2–ő méter) vastagságú homokréteg között települ, melyekt l magát a telepet lagunáris 
agyagos, aleuritos rétegek választják el mindkét irányban, mintegy 1–Ő méteres vastagságban. 
Néhány esetben ez a véd réteg hiányozhat is, de dönt  részben egyenletesen megtalálható a 
vizsgált területen. 

Maga a II. telep vastagsága a területen a tektonikai viszonyoktól függ en 0,8 méter és 1,3 
méter között változik, keleti irányban, a mélység felé enyhe kivastagodást mutat. A 
k széntelep d lésszöge kicsi, 2–Ő fok, keleti, északkeleti irányú. A patakvölgyekben 10–30 
méteres mélységben települ, néhány esetben ennél mélyebbre, akár ő0 méteres mélységbe is 
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zökkenhet a II. telep szenes rétege. A térségben több helyen m velték, mint például a 
Sajószentpéter II-III. aknán és a Haricán. 

A II. telep közvetlen feküjében tehát agyag, agyagmárga települ, majd egy 6–10 méter 
vastag zöldes–szürkés homokréteg. A finomabb szemcsés agyagos, aleuritos, illetve 
esetenként homokos medd  váltakozik egészen a 20–2ő méteres összvastagságú 
homokrétegek felett települ  III., illetve III.a. telepig, melyeket bár ismernek a területen, kis 
vastagságuk (0.ő–0.7 méter) következtében nem termelnek. 

A II. és III. telepeket magába foglaló közel ő0–60 méter vastagságú homokos, aleuritos 
összlet alatt, az el bbiekhez hasonló felépítés  és kifejl dés  medd t követ en (egy ő–10 
méteres aleurit, majd egy 20–30 méter vastagságú homokréteg alatt) települ az er sen 
tektonizált jelleg  IV. széntelep, – pl. Kossuth akna –, melyet ugyan itt nem gazdaságos 
termelni, de a szénmedence más területein nagy bányákkal (Lyukóbánya, Szeles, Alberttelep, 
Tervtáró) aknáztak ki. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a radostyáni külfejtés az 1900-as 
évek utolsó negyedében a IV. telepet fejtette le, ahol az ő–1ő méter vastag fed  alól az 
átlagosan 1.6 méter vastagságú széntelepet termelték ki. 

A IV. telep alatt kb. 20–30 méterrel, agyagos, aleuritos képz dményeket követ en települ  
V. széntelepnek gyenge min sége és kis vastagsága, illetve nagyobb mélysége, esetleges 
hiánya miatt nincs jelent sége a területen. 

 
Víztartó a II. telep fölötti homokrétegben 
A területen a II. telep feletti homokösszlet elterjedése és vastagsága változatos. A fed  

homkk lencsés, laza, finomszemcsés homokos réteg mintegy ő méter körüli átlagvastagsággal 
rendelkezik, mely valójában 1–7 méter vastagságban változik a völgyben a települési 
viszonyoknak és a lepusztulásnak megfelel en. A homokrétegben találhatunk vizet, de annak 
mennyisége elenyész . A korábbi bányászat során is csupán néhány esetben tapasztaltak 
innen vízbeáramlást a termelés helyén. 

Korlátozott jelent sége is csak ott lehet, ahol a homokréteg települése és/vagy a tektonika 
következtében rövidzárat képez az (II. telep) alatta és felette elhelyezked  jobb vízvezet  
képesség  zónák között. 

 
Víztartó a II. telep alatti homokrétegekben 
A területen a II. telep alatt egy 1–3 méter vastagságú aleuritos réteget követ en a 

lepusztulástól függ en mintegy 2–10 méter körüli vastagságú zöldesszürke réteget találunk, 
melyet els sorban finomszemcsés laza homok építi fel. Mivel a felette települ  agyagos, 
iszapos réteg elválasztja a széntelepes összlett l, valamint, hogy a képz dmény csupán kis–
közepes mennyiség  vizet tartalmaz és hogy szivárgási tényez je is kb. 2.6*10-6 m/s körül 
alakul, a II. telep bányászatát közvetlenül nem fenyegeti. Űár a víztelenítés a bányászat során 
elkerülhetetlen, az egy egyszer  zsompos megoldással, gravitációsan, egy szivattyúval 
kivitelezhet  az aktuális bányagödör területén. 

 
El kell ugyanakkor mondani, hogy szemben a kutatásra megjelölt területtel, ahol az I. telep 

és az azt fed  homokos, aleuritos rétegek hiányoznak, a k széntelepes összletben két 
jelent sebb homokréteggel számolhatunk. Az egyik, az I. telep alatti, mintegy 1ő–20 méter 
vastagságú homokréteg, valamint a III. telep(ek) alatt települ , hasonló vastagságú 
homokréteg. E homokrétegek víztartó tulajdonságaira vonatkozóan az innen nagyobb 
távolságban található, mélym velés  bányák területér l állnak rendelkezésre információk. 

Azonban mivel a II. széntelep alatt települ  III–IV–V. telepek vastagságuk, települési 
mélységük és/vagy tektonizáltságuknak köszönhet en nem perspektivikusak, a III. telep alatti 
homokréteg a II. telep bányászatának szempontjából szintén nem bír jelent séggel. 
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Összességében viszont, a miocén összletben található kisebb homokrétegekben tárolt vizek 
nagyobb léptékben egymással kommunikálhatnak települési és/vagy tektonikai okok 
következtében. Az itt megjelen  vizek sekély mélységben, különösen 10 méternél 
sekélyebben, igen változatos TDS-sel jellemezhet ek. A vízkémiai jelleg er sen változó: 
űaMgHűO3-os, űaMgHűO3SOŐ-os, űaMgSOŐHűO3-osig és néhány esetben a Naűl-os és 
NaűlHűO3-os kémiai jelleg is el fordul. E mélységnél sekélyebben Ő10–1070 mg/l és 2300–
3690 mg/l közötti összes oldottanyag-tartalommal találkozhatunk. Kb. 20 méteres mélységnél 
mélyebben ugyanakkor már, a mélységgel csökkenést mutató Őő0–920 mg/l közötti TDS-ek 
fordulnak el . A kémiai jelleg itt a űaHűO3-os és a űaMgSOŐHűO3-os között mozog. 

Fels -pannóniai képz dményb l az ő km-es távolságon belülr l két esetben származik 
vízminta sekély mélységb l: Sajóbábonyból 1190 mg/l-es űaSOŐ-os kémiai jelleg , míg 
Sajószentpéterr l 2220 mg/l-es TDS-  és űaMgűlHűO3-os kémiai jelleg  víz ismert. 

Parasznyáról, illetve Varbóról is rendelkezésre áll aljzati, triász korú képz dményb l 
vízminta. Ezek a karsztvizek alacsony, Ő60–ő90 mg/l-es TDS-sel és űaHűO3-os kémiai 
jelleggel rendelkeznek. 
 
Az ottnangi széntelepes összlet alatti rétegek vízadó viszonyai 

Mivel a területen mélyült kutatófúrások maximum az V. telep feküjében található alsó 
riolittufáig mélyültek, az ez alatt települ  képz dmények felépítése és kifejl dése 
pontosabban nem ismert. Ugyan lokálisan kisebb vastagságú homokosabb, lazább részek 
el fordulhatnak, ezek térbeli távolságuk következtében nem veszélyeztetik a széntelepes 
összlet II. telepének bányászatát. 

A területt l nyugatra található a Skp-1Ő2 jel  fúrás, mely Ő20 méteres mélységben érte el a 
paleozoos aljzatot alkotó homokköves, mészköves képz dményeket. Más fúrások a közelben 
nem érték el az aljzatot, s t csak Miskolc környékén, a vizsgált területt l mintegy ő–6 km-re 
találhatunk másik nagyobb mélység  fúrást. Ez a D.318 jel  fúrás, mely 261 méteres 
mélységt l tárt fel kora-miocén (Felsőnyárádi Formáció) üledékeket, majd ő80 méteres 
mélység alatt harántolt oligocén, homokos, aleuritos, agyagos képz dményeket, melyekben 
9ő3.2 méterben állt le. Nagy valószín séggel a Fels nyárádi Formáció rétegei képezik a 
koncesszióra kijelölt területen a széntelepes összlet feküjét. 

Az ottnangi alsó riolittufát is szintén csak néhány fúrás érte el, harántolta. Ilyen fúrások a 
Skp-10Ő és a Skp-112 jel  fúrások, melyek bár teljesen nem harántolták, általános értékelések 
szerint annak vastagsága 10–20 méter körül lehet. 

A kainozoos medencealjzatot a koncesszióra kijelölt területen nagyon kisfokú 
metamorfózison átesett tengeri újpaleozoos képz dmények, illetve a legdélebbi részeken 
szintén kisfokú metamorf fokú középs –fels -triász platform karbonátok (Kisfennsíki Mészkő, 
Fehérkői Mészkő Formációk) alkotják. Sajókápolnától északra, Sajószentpéter és Alacska 
térségében kisfokú metamorf karbon medence fácies  sziliciklasztos képz dmények 
valószín síthet k az aljzatban. Vízadó képességükr l nem áll rendelkezésre adat a 
koncesszióra kijelölt területen belül, csak az ő km-es zóna DNy-i csücskéb l. A parasznyai és 
varbói források vizének mintázásával a karsztvíztartóban űaHűO3-os kémiai jelleg  és Ő60–
ő90 mg/l-es TDS-  vizeket találunk. 
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1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A vizsgálati területen a talajvíztartót els sorban holocén-pleisztocén képz dmények 
alkotják, melyben a talajvízszint 2–2.ő méteres mélységben található a Harica és a Nyög -
patak völgyeiben. A dombvidéki területeken ugyanakkor a talajvízszint jelent s mélységben 
található, melyet jól bizonyítanak a nagy magasságban is száraz völgyek. E képz dmények 
határozzák meg a meteorológiai viszonyok mellett a beszivárgás mértékét is. A területen 
el forduló zömében homokos, kavicsos képz dmények alapján az évi csapadék kb. 10%-ára 
becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként el forduló agyagos, k zetlisztes felszíni 
képz dmények esetében ez csupán Ő–ő%-ra tehet , azonban konkrét terepi mérések 
hiányában célszer  az értékeléseknél egységesen ő%-os aránnyal számolni. 

1.3.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, 
karszt- és repedésvizeiből) 

A vizsgált területt l ÉNy-i, illetve DNy-i irányban találhatjuk a vízfolyások 
völgykitöltésében található talajvíztartó utánpótlódási területeit. Az alatta található mélyebb 
helyzet  rétegvíztartók (miocén, oligocén hidrosztratigráfiai egységek) utánpótlódása a 
környez  dombvidéki területek fel l történik, a vizsgálatra kijelölt terület határain túlról, 
ÉNy-i, illetve DK-i irányból. Ezek sz kebb területünkön részben „oldalirányú” utánpótlásként 
jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján célszer  
megadni. E képz dményekben az összlet fels  1ő0–200 méteres részein számíthatunk a 
talajvizek irányából származó komponensekre is. 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 jellemezhet  területek. 
− Szivárgó felszínek. 
− Oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

 
Az els  háromféle típusú megcsapolás területünkön dönt  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 f  megcsapolója a Sajó-folyó, a porózus vízadó rendszerek áramlásait oldalirányú 
elfolyásként lehet számba venni. Itt egységesen a Sajó irányába történ , keleti, északkeleti 
irányba történ  áramlással lehet számolni. 

 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

ő3 
 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A vizsgált terület közvetlen, néhány kilométeres körzetében kvarter és fels -pannóniai 
vízadó szinteket érint , els sorban ivóvíztermelések, kisebb részben egyéb célú víztermelések 
vannak. 

 

1.3.4. A terület vízminőségi képe 

Sajókápolna 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 képz dménycsoportot sz r z  kutak darabszáma nem minden esetben 
alkalmas reprezentatív értékelésre, a terület ő km-es pufferzónájának kútjait is figyelembe 
vettük az értékelésnél. A konkrét vizsgálati területre kizárólag a 2017-es „Sajókápolna II. 
védnev  bányatelek tervezett szén külfejtés” környezeti hatástanulmányban és a „Kutatási 
zárójelentés „Radostyán–K” barnak szén kutatási terület jelentésében található vízkémiai 
adatok álltak rendelkezésünkre.  

 
 A felszín közeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a felszín alatti vizek nátrium, a 

kalcium-, magnézium-, klorid-, szulfát- és hidrogén-karbonát-ionok, valamint az összes 
oldottanyag-tartalom alapján készült, mely képet nyújthat az általános vízösszetételr l, a 
szennyezettség mértékér l vagy egyéb ható tényez kr l (pl. párolgásról). A felszínközeli 
zónákban lév  lokális áramlási rendszerek növelik a vízkémiai változékonyságot. A 
megcsapolási területek felszín-közeli részein a vízmin ség alakítás dönt  faktora a 
talajvízpárolgás, mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. 
Ebb l az is következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszer  a vízmin ségi 
értékelések, illetve a kés bbiekben az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatok során külön 
kezelni. 

A sekély, az ő0 m-nél nem mélyebben sz r zött kutak egy kivételével nem a vizsgálati 
területre, hanem a pufferterületre esnek. A kutak vizeinek összes oldottanyag-tartalma a 
területen dönt en ő00–1ő00 mg/l (medián körülbelül 730 mg/l), a nátrium-ion tartalom 10–
1Ő0 mg/l (medián 20 mg/l), a kalcium-ion tartalom 100–280 mg/l (medián 130 mg/l), a 
klorid-ion tartalom 10–210 mg/l (medián 3ő mg/l), a szulfát-ion tartalom Ő0–ő60 mg/l 
(medián 160 mg/l), míg a hidrogén-karbonát tartalom 230–Ő70 mg/l között változik 30ő mg/l 
körüli medián érték mellett. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemz  néhány 
komponens (nátrium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát, hidrogén-karbonát, összes 
oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–Whiskers diagramon (3Ő. ábra) ábrázoljuk. A 
diagramok „doboz”-részei a fels  és alsó kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a medián 
értékek feltüntetésével, míg alsó és fels  határai a 10 és 90%-os percentilis értékeknek 
felelnek meg. Az ábrán jól látszik, hogy a fels  kvartilisben jobban szórnak az értékek. 

A rendelkezésre álló vízminták alapján, a területen lokális, antropogén szennyezés tárható 
fel Kazincbarcika térségében, ahol a vizek összes oldottanyag-tartalma elérheti a 3000–
Őő00 mg/l értéket, 1ő00–2000 mg/l klorid-ion és 200–1000 mg/l szulfát-ion tartalom mellett. 

A területen lév , felszínhez közeli széntelepek miatt a felszíni és sekély felszín alatti 
víztestek kapcsolatának vizsgálata kiemelt fontosságú. Ehhez a területen lév  patakok, tavak 
és sekély kutak mintázása és felmérése szükséges. Ahhoz, hogy meg tudjuk jósolni egy 
esetleges külszíni szénbánya jöv beni hatását a környezetre, fel kell mérnünk a közelben lév  
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rekultivált területeket, valamint összegy jtenünk és értelmeznünk a területre es  bányászati 
tapasztalatokat. 

A negyedid szaki képz dményeket sz r z  rétegekr l a pufferterület ÉK-i sarkában lév  
kutak adatai adnak információt, amelyekben jellemz en űaMgHűO3SOŐ-os, űaMgSOŐHűO3-
os, űaMgSOŐHűO3űl-os, ritkábban Naűaűl-os jelleg  vizek. A vizek összes oldottanyag-
tartalma a 10% és 90% percentilisek figyelembe vételével ő00–1ő00 mg/l között változik, 
100–310 mg/l kalcium-ion, 20–80 mg/l magnézium-ion, 20–1ő0 mg/l nátrium-ion, 30–220 
mg/l klorid-ion, 100–620 mg/l szulfát-ion és 230–Őő0 hidrogén-karbonát-ion tartalom mellett.  

 

 
34. ábra. A felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták nátrium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát, 

hidrogén-karbonát és TDS értékeinek Box–Whiskers diagramja a medián értékek feltüntetésével 

A fels -pannóniai Dunántúli Formációcsoport képz dményeinek vizeit csak a 
pufferzónában lév  két sekély (felszín alatti ő–20 méter mélység ) kút vízelemzési adataiból 
ismerjük, melyek szerint az itt tárolt vizek űaSOŐ-os (Sajószentpéter) és űaMgűlHűO3-os 
(Sajóbábony) jelleg ek. Az összes oldottanyag tartalom 1200–2200 mg/l, körülbelül 300–Ő00 
mg/l űa2+, 30–1Ő0 mg/l Mg2+, 60–7Ő0 mg/l űl-, 280–700 mg/l SOŐ

2- és 1ő0–Ő70 mg/l HűO3
–

tartalom mellett. 
A lokális víztartók alsó-pannóniainál id sebb, miocén üledékekben tárolt vizeinek 

összetétele a mélységgel változik. A 70 méternél sekélyebb kutak összes oldottanyag tartalma 
Ő00–2100 mg/l között, míg a 70–280 méteres mélységközb l származó vizeké őő0–680 mg/l 
között változik. A sekélyebb kutakban jellemz en a űaMgHűO3-os, űaMgHűO3SOŐ-os, 
űaMgSOŐHűO3-os egy-két esetben Naűl-os, NaűlHűO3-os víztípus is el fordul. A mélyebb 
kutakból származó vizekben a űaMgHűO3-os, ritkábban űaMgSOŐHűO3-os víztípus 
jellemz . A rendelkezésre álló adatok alapján, a 10%, illetve 90% percentilis értékek 
figyelembe vételével a f  jellemz  ionok a következ  tartományokban változnak, körülbelül 
70–220 mg/l űa2+, 20–60 mg/l Mg2+, 10–380 mg/l SOŐ

2- és 270–ő80 mg/l HűO3
- (3ő. ábra).  
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35. ábra. Az alsó-pannóniainál idősebb, miocén képződmények felszín alatti vizeinek klorid, hidrogén-karbonát, 

szulfát és TDS értékeinek; Box-Whiskers diagramjai a medián értékek feltüntetésével 

Mezozoos és id sebb képz dmények vízkémiai jellegér l csak a pufferzóna DNy-i 
sarkában lév  Parasznyai és Varbói források, illetve egy Parasznyai 110–1ő0 méteres 
mélységközb l származó vízminta adatai álltak rendelkezésünkre. Az itt tárolt karsztvizek 
kémiai jellege űaHűO3-os, körülbelül Ő60–ő90 mg/l TDS, 100–1Ő0 mg/l űa2+ és 300–Ő10 
mg/l HűO3

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

negyedid szaki, valamint a fels –pannóniai képz dmények kútjai űaMgHűO3SOŐ-os, 
űaMgSOŐHűO3-os, űaMgHűO3-os, illetve lokálisan el forduló, űaSOŐ-os 
űaMgSOŐHűO3űl-os, Naűaűl-os, űaMgűlHűO3 típusú vizeket tartalmaznak. A miocén 
rétegeket sz r z  kutak esetében túlnyomórészt űaMgHűO3-os, űaMgHűO3SOŐ-os típusú 
vizeket, míg a triász aljzati képz dmények űaHűO3-os típusú vizeket tárolnak. 

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

mélység növekedése szerinti változását a 36. ábra szemlélteti. A komponensek eloszlása 
egyenletes, megállapítható, hogy a sekély kutakban szélesebb intervallumban változnak a 
megjelenített alkotók, körülbelül 70 méteres mélységt l az összes oldottanyag-tartalom 1000 
mg/l érték alatti. 
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36. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében  
a vizsgált terület felszín alatti vizeiben (Du–2 kút adatainak mellőzésével) 

  



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

ő7 
 

1.4. A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MBFSZ, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgy jt –gazdálkodási Terv Felülvizsgálata (VGT2) 201ő. december 
22–i keltezés  anyagából összegy jtött állományok felhasználásával készült. Az értékelés 
során mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak ő km–es négyszög alakú körzetét 
figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében a vizsgálati 
területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Tisza részvízgy jt  egységen helyezkedik el. Területe egy felszíni 
vízgy jt  alegységhez tartozik, ez a 2–6 (Sajó a Űódvával) alegység. 

A területre 1 vízfolyás víztest esik, az ő km–es körzetet további Ő vízfolyás víztest érinti 
(13. táblázat). A területen nyilvántartott víztest kategórián kívüli vízfolyás nincs. A vizsgálati 
területen nincs, ő km-es körzetében 10 kisebb állóvíz egység található. 

 
13. táblázat. A területen és az 5 km–es körzetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Területen Típusa Hasznosítás VIZIG 

Nyög - és Harica-
patakok AEP8Ő8 igen 

állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás vízelvezetés, vízellátás, tározás ÉM 

Űábony-patak AEP290 nem 
állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás vízelvezetés, vízellátás ÉM 

Űódva alsó AEP336 nem 
állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás 

vízelvezetés, vízellátás, 
vízienergia ÉM 

Sajó fels  AEP931 nem 
állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás vízelvezetés, vízellátás ÉM 

Tardona-patak AEQ036 nem 
állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás vízelvezetés, vízellátás ÉM 

 
A vizsgálati terület nem, azonban a befoglaló terület északkeleti része a Sajó nagyvízi 

medréhez és elöntési területéhez tartozik, továbbá a Sajó itt f védvonallal védett. A 
vízfolyásokon nincs nagym tárgy, keresztirányú m tárgyból viszont épült Ő a területen, 
további 7 az ő km-es körzetében (1 a Sajón, 6 a Nyög -patakon). 

A területen belvíz-veszélyeztetettséggel nem kell számolni. 
A 37. ábra a felszíni vízgy jt  alegységeket, a felszíni vizek használatát és a vízjárta 

területeket mutatja be. 
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37. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen  

(vízjárta területek) 

1.4.1.2. A terület felszín alatti víztestei 

A vizsgálati területen a hideg vagy langyos vizet adó víztestek csoportját a hegyvidéki és 
sekély hegyvidéki víztestek alkotják: ezek a Űükk, Űorsodi-dombság - Sajó-vízgy jt  (sh.2.ő, 
h.2.ő), sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztestek. Az ő km–es körzetet érinti még a Sajó-
Hernád-völgy (sp.2.8.1, p.2.8.1) sekély porózus és porózus víztest, valamint délnyugaton a 
Űükk keleti karszt (k.2.3) víztest is (38. ábra,). 

30°ű–nál melegebb vizet adó porózus vízadó az Északi-középhegység medencéi (pt.2.ő) 
porózus termál víztest. Délkeleten benyúlik a vizsgálati területre a Űükki termálkarszt víztest 
(kt.2.1) is (Ő1. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit összefoglalóan a 1Ő. táblázat mutatja be. 
 

14. táblázat. A területre és annak 5 km–es körzetére eső felszín alatti víztestek 

A víztest neve Víztest 
VOR 

Víztest 
azonosító 

Területre 
esik Típus 

Űükk, Űorsodi-dombság - Sajó-vízgy jt  AIQő10 sh.2.ő igen sekély hegyvidéki 
Sajó-Hernád-völgy AIQ63Ő sp.2.8.1 nem sekély porózus 
Űükk, Űorsodi-dombság - Sajó-, Hernád-
vízgy jt  AIQő09 h.2.ő igen hegyvidéki 

Sajó-Hernád-völgy AIQ63ő p.2.8.1 nem porózus 
Északi-középhegység medencéi AIQő6ő pt.2.ő igen porózus termál 
Űükk keleti karszt AIQő07 k.2.3 nem karszt 
Űükki termálkarszt AIQő11 kt.2.1 igen karszt termál 
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38. ábra. A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, 

a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

1.4.1.3. Határmenti víztestek 

A vizsgálati területen IűPDR Duna–vízgy jt  szinten kiemelt víztest nincs. 
A Tisza részvízgy jt höz tartozó Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1, p.2.8.1) sekély porózus és 

porózus víztestek Tisza szinten kiemelt területek. A határvízi bizottságok egyezményeiben a 
kétoldali monitoring pontok szerepelnek, melyekr l az információk elérhet ek az érintett 
Vízügyi Igazgatóságokon keresztül. 
 

1.4.2. Felszíni és felszín alatti védett területek 

1.4.2.1. Felszíni védett területek 

Az EU–VKI szerint is, a területen védettséget élveznek a különböz  természetvédelmi 
területek vizes él helyei, mint nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi 
körzetek, Natura 2000 és Ramsari védettség  területek, továbbá a halas vizek, a 
nitrátérzékeny és a tápanyagérzékeny területek, egyúttal a kijelölt természetes fürd helyek és 
rekreációs célra használt folyóvizek és állóvizek (39. ábra). „Ex Lege” védettséget élvez  láp 
és szikes nem található, az ő km-es körzet délnyugati részén azonban 11 barlang található a 
területen. 

A természetvédelmi területekr l b vebben a 1.1.Ő. fejezetben olvasható információ.  
Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok véd területei és véd idomai, ezeket az 

1.Ő.2.3. fejezetben részletesen ismertetjük. 
A vizsgálati területen és ő km–es körzetében számos felszín alatti vízt l függ  ökosziszté-

ma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Nemzeti Park, 
Natura 2000 SAű, Natura2000 SPA) (1ő. táblázat).  
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A területen és ő km-es körzetében nagyobb összefügg  és kisebb (mozaikszer ) 
nitrátérzékeny területrészek is találhatók. Tápanyagérzékenynek csak az ő km-es körzet 
északkeleti része jelölt. 
 

15. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése FAVÖKO típus 

Natura2000 SAű HUŰN20001 Űükk-fennsík és Lök-völgy vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi 
Natura2000 SAű HUAN20006 Sajó-völgy vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi 
Natura2000 SAű HUAN20003 Űódva-völgy és Sas-patak-völgye vizes, szárazföldi 
Natura2000 SPA HUŰN10003 Űükk hegység és peremterületei vizes, szárazföldi 
Nemzeti Park 138/NP/76 Űükki Nemzeti Park vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi 

 
 

 
39. ábra. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma szerinti természetvédelmi területek 

1.4.2.2. Felszíni védett termelések 

Felszíni vizeket érint  ivóvíz célú vízkiemelés a területen nem történik. A terület felszíni 
vizeib l nem történik egyéb céllal sem vízkiemelés. 
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1.4.2.3. Felszín alatti védett termelések 

A Vízgy jt –gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során készült közcélú 
ivóvízbázisok adatbázisa csak a legalább 10 m3/nap kapacitású, vagy ő0 f nél többet ellátó 
üzemel , illetve tartalék és távlati ivóvízbázisokat tartalmazza.  

Ez alapján, Sajókápolna vizsgálati területe nem érinti felszín alatti ivóvízbázis 
véd területét. Az ő km–es körzetében 2 üzemel  ivóvízbázis van (Kondó Harica-forrás, 
Parasznya Gallya-forrás). A terület ő km-es környezetébe délnyugatról a termál karszt 
rendszer véd idoma, továbbá a jelent s Miskolc Fels -forrás és Miskolc Király-kút 
ivóvízbázisok földhivatali véd területei, ezen felül északkeleten a sajószentpéteri felszín 
alatti, illetve a borsodsziráki felszíni vízbázis véd területe nyúlik be. 

Az érintett ivóvízbázisok mindegyike sérülékeny. A vízbázisok véd területének 
meghatározása 2 esetben KEOP, 1 esetben sérülékeny vízbázis program keretein belül 
készült, 3 rendelkezik véd területi határozattal. 

A vizsgálati területen és környezetében nincs egyéb közcélú ivóvízbázis.  
A 16. táblázat részletesen ismerteti a terület közcélú és egyéb vízbázisait, míg a Ő0. ábra a 

felszín alatti termelések véd területeit mutatja be. 
A vizsgálati területen és annak ő km–es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 

hasznosítják (b vebben lásd 17. táblázat). 
 

 
40. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek az érintett területen 
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16. táblázat. A vizsgálati terület felszíni és felszín alatti ivóvíz és egyéb vízbázisai 

Település FEV 
/FAV 

Vízbázis 
VOR Vízbázis Státusz Vízbázis 

sérülékeny 
Rendelkezésre álló 

diagnosztika 

Védend  
termelés 
(m3/nap) 

Kondó FAV AIDŐ86 Kondó, Harica-forrás üzemel  igen  3ŐŐ 
Parasznya FAV AID61ő Parasznya Gallya-forrás üzemel  igen  206 

*Miskolc FAV ALG393 Miskolc Fels -forrás üzemel  igen 
határozattal kijelölt 
véd övezet, KEOP 
diagnosztika 

800 

*Miskolc FAV ALG398 Miskolc, Királykút üzemel  igen 
határozattal kijelölt 
véd övezet, KEOP 
diagnosztika 

3000 

*Sajószentpéter FAV AID661 Sajószentpéter ÉRV Zrt. I. 
telep üzemel  igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet, SVŰ 
diagnosztika 

18000 

**Űükk FAV  Termálkarsztrendszer     
SVŰ: sérülékeny vízbázis. 
FEV felszíni, FAV felszín alatti. 
* a vízbázis véd idoma érintett a terület környezetében 
** egyéb, nem közcélú vízbázis. 
 

Az OTH nyilvántartása szerint nincs gyógy-, vagy ásványvíznek min sített kút a vizsgálati 
területen és ő km–es körzetében.  

Hasonlóan, nem mélyült 30 °ű–os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút sem a 
területen és ő km–es környezetében.  

A Ő1. ábra a területen és annak környezetében lév  30 °ű–nál magasabb h mérséklet  
vízet adó felszín alatti víztesteket mutatja be.  

 
 

41. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek és karsztvíztestek 
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A területen, illetve ő km–es körzetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a 
kitermelés célja szerinti lebontásban a 17. táblázat és a 18. táblázat tartalmazza és a Ő2. ábra 
mutatja be. A vizsgálati területen víztermel  kút nem található, csak az ő km-es 
környezetében. A sekély porózus víztestek készleteit els dlegesen ivóvízre, öntözésre és 
egyéb mez gazdasági célra használják, kisebb mértékben egyéb és ipari céllal termelik. A 
karsztos vízadók készleteit f képp ivóvízként hasznosítják, a hegyvidéki víztestb l egyéb 
célokra termelnek. Visszatápláló kutat nem létesítettek a területen. 

 
17. táblázat. A területen és az 5 km–es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m3/év egységben 

(VGT, 2015–ös nyilvántartási adatok) 

Víztest kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari bányászat öntözés egyéb 
mez gazdasági 

fürd -
víz 

egyéb/ 
összevont 
termelés 

vissza–
táplálás Összesen 

sh.2.ő 33,őő9 1,161  7,Ő8Ő 1,322    43,526 
sp.2.8.1 282,Őő7        282,457 

h.2.ő       18,ŐŐ6  18,446 
p.2.8.1         0 
pt.2.ő         0 
k.2.3 128,971        128,971 
kt.2.1         0 

 

 

42. ábra. A vizsgálati területet érintő víztermelések jellege víztestenként 

 
18. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m3/év)  

a területen és annak 5 km–es körzetében együttesen  
(VGT, 2015–ös nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa Sz r zött szakasz 
mélysége (m) 

A kifolyó víz 
h mérséklete (°ű) 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 
(1000 m3/év) 

sekély hegyvidéki sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 Ő3,ő26 
hegyvidéki mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 18,ŐŐ6 
sekély porózus sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 282,Őő7 
porózus mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 0 
porózus termál  magasabb, mint 30 0 
karszt  kevesebb, mint 30 128,971 
termál karszt  magasabb, mint 30 0 
Összesen: 473,4 
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1.4.3. Szennyeződések 

1.4.3.1 Pontszerű szennyezőforrások 

A vizsgálati területen ismert pontszer  szennyez források nem találhatóak, csak az ő km-
es környezetében. 

Pontszer  szennyez forrásnak min sülnek a szennyvíztisztító telepek, ahonnan a tisztított 
szennyvizet a Űábony-patakba és a Sajóba vezetik (Ő3. ábra, 19. táblázat). 

 
19. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Űefogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Sajóbábony 
Sajóbábony ipartelep - Szennyvíztisztító 
Telep Űábony-patak jelent s 

Sajószentpéter Sajószentpéter - Szennyvíztisztító Telep Sajó fels  nem jelent s 

Sajószentpéter 
Sajószentpéter Ibolyatelepi szennyvíztisztító 
telep Sajó fels  lehet, hogy jelent s 

 
A terület felszíni vizeit ipari bevezetések is érintik (több ezek közül a Űorsodi 

H er m höz kapcsolódóan), ezek befogadóra tett hatása azonban nem jelent s (20. táblázat). 
 
20. táblázat. Egyéb, nem kommunális termálvíz szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyez dést kibocsátó Szennyvíz jellege Űefogadó víztest neve Hatása a befogadóra 

Űerente AES Űorsodi H er m  Energiaipar Mucsonyi-árok (2 bevezetés) nem jelent s 
Űerente AES Űorsodi H er m  Energiaipar Sajó (Ő bevezetés) nem jelent s 
Sajóbábony Hulladékéget  Hulladékkezelés Űábony-patak nem jelent s 
 

 
43. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 
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A ŐŐ. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. Veszélyes hulladéklerakó és 
hulladékéget  Sajóbábonyban található. 

 

44. ábra. Hulladékgazdálkodás 

A Őő. ábraán  láthatóak a szennyezett területek, amelyek számbavétele a felszín alatti vizek 
szennyezés és állapotromlás elleni védelme szempontjából bír jelent séggel. A 
szennyez anyagok változatosak (szénhidrogének, fémek, növényvéd szerek, sók etc.). A 
szennyez dések víztestre gyakorolt együttes terhelése nem jelent s. 

Szennyez  tevékenységek a vegyipar, az energiaipar, valamint a hulladék– és 
szennyvízkezelés. 

Seveso üzemek közül három található a területen, mind a három Sajóbábonyban. 
Űenzinkút Sajószentpéteren üzemel. 
A terület legf bb bányászott nyersanyaga a barnak szén, de emellett Sajóbábonyban 

bentonitot is termelnek. 
Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a Ő6. ábra mutatja be. 
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45. ábra. Szennyezett területek 
 
 

 
46. ábra. Ipari létesítmények, káresemények 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység,  
PRTR: Európai szennyezőanyag–kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 
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1.4.3.2. Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együttjáró intenzív mez gazdasági tevékenység — els sorban szántóföldi 
m velés — a települések közvetlen környezetére jellemz  (Ő7. ábra). 

 

 
47. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagylétszámú állattartó telepek 

1.4.3.3. Vízbázisok veszélyeztetettsége 

A területet és környezetét véd területtel érint  vízbázisok jelent sen veszélyeztetettek, a 
sajószentpéteri vízbázis esetében a szennyezés monitoring kútban kimutatott (SOŐ). A jelent s 
veszély oka a vízadó földtani közeg, az árvízi, éghajlati és felszíni víz szennyezettségéb l 
fakadó kockázat. 

1.4.4. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgy jt –gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 
víztesteket sztenderd mennyiségi és min ségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 
meg a víztestek mennyiségi és min ségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 
itt mutatjuk be. 

1.4.4.1. Felszíni víztestek 

A területen és környezetében elhelyezked  felszíni folyóvíztestek integrált állapota 1 
esetben jó, több paraméter együttes fennállása miatt 2 esetben mérsékelt, 1 esetben gyenge és 
1 esetben rossz. A Űódva alsó vízfolyásnál problémát jelentenek a nehézfémek, amelyek a 
gyengébb kémiai állapot f  okozói (réz, illetve cink és vegyületeik) (21. táblázat). 
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21. táblázat Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest név Víztest 
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Űábony-patak AEP290 rossz rossz kiváló rossz nem jó rossz 
Űódva alsó AEP336 mérsékelt jó rossz mérsékelt jó mérsékelt 
Nyög - és Harica-
patakok AEP8Ő8 mérsékelt mérsékelt kiváló mérsékelt adathiány mérsékelt 

Sajó fels  AEP931 jó jó rossz jó jó jó 
Tardona-patak AEQ036 gyenge jó jó gyenge adathiány gyenge 

1.4.4.2. A felszín alatti víztestek 

A területet érint  felszín alatti víztestek mennyiségi állapota „jó” min sítés . (22. táblázat). 
A víztestek min sége állapota két esett l eltekintve jónak tekinthet k. „Gyenge” 

min sítést a sekély porózus és a hegyvidéki víztest kapott a vízbázis szulfát, illetve ammónia, 
továbbá a második esetben még felszíni víz teszten való nem megfelel ség okán (23. 
táblázat). 
 

22. táblázat A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest Teszt 
Víztest  
állapota 

VOR neve jele Süllyedés Vízmérleg Felszíni 
víz FAVÖKO Intrúzió 

AIQő10 Űükk, Űorsodi-dombság - 
Sajó-vízgy jt  sh.2.ő jó jó jó jó  jó 

AIQ63Ő Sajó-Hernád-völgy sp.2.8.1 jó jó jó jó  jó 

AIQő09 Űükk, Űorsodi-dombság - 
Sajó-, Hernád-vízgy jt  h.2.ő jó jó jó jó  jó 

AIQ63ő Sajó-Hernád-völgy p.2.8.1 jó jó   jó jó 

AIQő6ő Északi-középhegység 
medencéi pt.2.ő jó    jó jó 

AIQő07 Űükk keleti karszt k.2.3 jó jó jó jó  jó 
AIQő11 Űükki termálkarszt kt.2.1 jó jó  jó jó jó 

 
23. táblázat Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest Teszt 
Víztest állapota 

VOR neve jele Diffúz Vízbázis Trend Felszíni 
víz FAVÖKO Intrúzió 

AIQő10 Űükk, Űorsodi-dombság - 
Sajó-vízgy jt  sh.2.ő jó jó jó jó     jó 

AIQ63Ő Sajó-Hernád-völgy sp.2.8.1 jó 
gyenge 
(SOŐ) jó jó     gyenge 

AIQő09 Űükk, Űorsodi-dombság - 
Sajó-, Hernád-vízgy jt  h.2.ő jó 

gyenge 
(NHŐ) jó gyenge     gyenge 

AIQ63ő Sajó-Hernád-völgy p.2.8.1   jó jó     jó jó 

AIQő6ő Északi-középhegység 
medencéi pt.2.ő   jó jó     jó jó 

AIQő07 Űükk keleti karszt k.2.3 jó jó jó jó     jó 
AIQő11 Űükki termálkarszt kt.2.1   jó jó     jó jó 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

69 
 

1.4.5. Monitoring 

1.4.5.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/200Ő (XII.31.) KvVM rendelet szerint 
történik. A felszíni vizekre vonatkozó vízmin ségi monitoring helyeket és a vizsgált jellemz -
ket a 2Ő. táblázat mutatja be. A monitoring biológiai vizsgálatra vonatkozik, részben 
tápanyagérzékenység miatt is lefolytatott (Ő8. ábra). 

 
24. táblázat. Felszíni víz monitoring pontok a vizsgálati területen és 5 km–es körzetében 

Vízmin ségi 
mintavételi hely 

KTJ kódja 
Felszíni víz neve Mér hely 
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102089838 Nyög -patak Sajószentpéter nem      + 

102282761 Űábony-patak Sajóbábony (Sajóbábony 
vegyim vek 1 sz. kapu) nem  +    + 

102283Ő92 Nyög - és Harica-
patakok Radostyán igen  +    + 

102283ő62 Tardona-patak Kazincbarcika felett 
(csónakázó tó felett) nem      + 

101179262 Sajó Sajószentpéter, közúti 
híd   +   +  

 
A védett területek monitoringján belül a területen felszíni vízre vonatkozóan 3 esetben 

nitrátérzékenység, míg 2 esetben a nitrátérzékenység mellett ivóvíz és tápanyagérzékenység 
miatt is történik monitoring. A felszíni védett területek monitoring programját a 2ő. táblázat 
ismerteti. 

 
25. táblázat. Felszíni védett területek monitoring pontjai a vizsgálati területen és 5 km–es környezetében 

Vízmin ségi mintavételi 
hely KTJ kódja Mér hely 
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101179310 Űódva alsó + + +      
1018Ő6ő26 Űódva alsó + + +      
102283Ő92 Radostyán   +        

102282761 
Sajóbábony (Sajóbábony 
vegyim vek 1 sz. kapu)   +        

101179262 Sajószentpéter, közúti híd   +        
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48. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 

1.4.5.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizekre vonatkozó monitoringprogram keretein belül 1–1 kút ad 
információt a sekély porózus és karszt víztestekr l; a porózusakról, a hegyvidéki, a sekély 
hegyvidéki, a porózus termál és termál karszt víztestekr l egy kút sem szolgáltat információt 
a vizsgálati területen és ő km-es környezetében. 

A kutak felsorolása itt nem történik meg, de a 26. táblázat bemutatja a kutak megoszlását 
aszerint, hogy azok mely víztesteken sz r znek, milyen a monitoring jellege és hogy a 
vizsgálati területen vagy annak ő km–es körzetében helyezkednek–e el. A Ő9. ábra ismerteti a 
felszín alatti víztestek monitoring pontjait. 

 
26. táblázat. Felszín alatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

 

Víztest Víztest jele 

Területre esik (db) ő km–es környezetére esik (db) 
Összesen 

(db) 
mennyiségi kémiai mennyiségi + 

kémiai mennyiségi kémiai 
mennyis

égi + 
kémiai 

Űükk, Űorsodi-dombság 
- Sajó-vízgy jt  sh.2.ő       0 

Sajó-Hernád-völgy sp.2.8.1     1S1-O1  1 
Űükk, Űorsodi-dombság 
- Sajó-, Hernád-vízgy jt  h.2.ő       0 

Sajó-Hernád-völgy p.2.8.1       0 
Északi-középhegység 
medencéi pt.2.ő       0 

Űükk keleti karszt k.2.3      1Q2-S1 1 
Űükki termálkarszt kt.2.1       0 
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49. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának pontjai a területen 

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoring programja a területen vízhozam monitoring 
(Q2). A min ségi program sérülékeny külterületi (S1), a többi programon belül nem történik 
megfigyelés (sérülékeny belterületi (S2), védett rétegvíz (S3), illetve termálvíz monitoring 
(SŐ). A gyenge kémiai állapotú felszín alatti víztesten operatív monitoring üzemel (O1) 
figyel kúton, termel kúton (O2) nincs megfigyelés, amely során az alapparaméterek évi 
kétszer vagy négyszer történ  mintázása történik. Az ő0. ábra a monitoring kutak típusát 
víztestek szerinti lebontásban mutatja be. 

A VKI monitoringban a Parasznya Galya-forrás valamint a Sajószentpéter 2Ő. kút szerepel. 
Ezek esetében vízmin ségi probléma nincs, nitrát ő illetve 10 mg/l koncentráció alatti. 
Nehézfém szennyez k nem kimutathatók, 201ő-ben, illetve 2016-ban alapállapotfelvétel 
történt szerves mikroszennyez kre; nem volt kimutatható szerves vegyület. 

A védett területek monitoring programon belül ivóvíz megfigyelése 1 kútban és 1 
forrásban történik, amelyek egyben nitrátérzékeny területek is, továbbá a forrás védett 
természeti érték is.  
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50. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának pontjai a területen 

1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkit zés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 
míg gyenge állapotú víztesteknél legalább a jó állapot vagy potenciál elérése. 

A jó ökológiai állapot vagy potenciál 1 vízfolyás víztest esetén fenntartandó, a többi 
esetben 2027-et követ en elérhet . 2 vízfolyás víztest esetén a jó kémiai állapot fenntartandó, 
3 esetben a jó kémiai állapot 2027-re elérhet   

A felszín alatti víztestek esetében a jó mennyiségi állapot az összes esetben fenntartandó. 
A jó min ségi állapot ő esetben fenntartandó, két esetben 2027-re elérend . 

A környezeti célkit zések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 
intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 
intézkedéseket a Vízgy jt –gazdálkodási Terv 7–1 illetve 8–12 melléklete és táblázatai 
tartalmazzák. A területet érint  víztestek kémiai állapotát javító általános intézkedések az 
alábbiak: mez gazdasági eredet  tápanyagszennyezés csökkentése, Szennyvíz Program 
megvalósítása, csatornázás, egyedi szennyvízkezelés, kommunális hulladéklerakók megfelel  
kialakítása és ellen rzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, engedély nélküli kutak 
számbavétele, ivóvízbázisok védelembe helyezése, vízbiztonsági tervek készítése, 
véd területen jó gyakorlat ösztönzése. A mennyiségi állapot javítására vonatkozó általános 
intézkedések: felszín alóli vízkivételek nyilvántartása és felülvizsgálata, alternatív felszín 
alatti vízkészletek feltárása, visszasajtolás szabályozása, ökológiai kisvíz helyreállítása, 
belvízrendszer módosítása, víztakarékos megoldások, hálózati veszteségek csökkentése, 
vízfenntartható megoldások, csapadékvíz–gazdálkodás, károsodott vízi és szárazföldi 
él helyek védelme. 
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1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 
jogosultságok 

1.5.1. Szénkutatás 

A vizsgálati területre nem esik hatályos szén kutatási terület.  
A vizsgálati területre es  Sajókápolna I. – lignit, valamint a Radostyán I. – lignit II. 

bányatelket a mélységtartományhoz igazodva a kiírás el készítésekor a területb l 
eltávolítottuk (7. melléklet). 

A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkez ) jelenleg hatályos bányatelkeket a 27. 
táblázat és a 7. melléklet mutatja be (MŰFSZ Űányászat, 2018. október). 

 
27. táblázat. A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkező) bányatelkek 

Területnév 
Nyersanyag 
Folyamat 
Űater-kód 

Engedélyes Fed lap 
(mŰf) 

Alaplap 
(mŰf) Megállapít Terület 

(km2) MÜT* 

Sajókápolna I. - lignit 
lignit 

– 
102600 

Szuha 2000 Mérnöki, 
Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

1őŐ,ő2 12Ő 201Ő.12.30 0,070Ő nincs MÜT 

Radostyán I. – lignit II. 
lignit 

– 
 

 163 12ő    

Miskolc I. (Lyukóbánya) - 
szén 

barnaszén 
– 

1016Ő0 

Lyukószén 
Űányászati 
Űefektetési Kft. 

3ő0 -300 199Ő.01.07 29,ő8Ő8 bezárt 

 

1.5.2. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg nincs a vizsgálati területen sem hatályos geotermikus kutatási jogosultság, sem 
pedig hatályos geotermikus véd idom (MŰFSZ Űányászat, 2018. október). 
 

1.5.3. Szénhidrogén-kutatás 

A vizsgálati területre nem esik sem hatályos szénhidrogén kutatási terület, sem pedig 
hatályos szénhidrogén bányatelek (MŰFSZ Űányászat, 2018. október). 

 

1.5.4. Egyéb nyersanyagok 

A vizsgálati terület ő km-es körzetében jelenleg 3 db jogilag m köd  nemfémes ásványi 
nyersanyagbánya van: barnaszén, lignit és bentonitos agyag nyersanyaggal. Ezekb l a 
bányákból 1 db esik a területre, 2 bányatelek pedig kívül esik a területen. 

A nemfémes ásványi nyersanyagbányák többségének mélysége csak 10 m-es 
nagyságrend , ezért a bányák mélységi kiterjedését nem tüntettük fel a táblázatban. A 3 
objektum közül kett  a m köd  kategóriába sorolt, egy pedig bezárt. 
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A nyilvántartott, megkutatott készletek száma területen belül és kívül, de annak ő km-es 
körzetében 1 db, amelynek kitermelhet  nyersanyaga bentonitos agyag. Ez a 
nyersanyagkészlet a területen kívülre esik. 

A bányák és a megkutatott nyersanyagkészletek területi elhelyezkedését az ő1. ábra, 
adataikat a táblázatok tartalmazzák, amelyek a Magyar Űányászati és Földtani Szolgálat 
Adattárának 2017. decemberi adatbázisa alapján készültek.  

 

 
51. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák és megkutatott készletek 

áttekintő helyszínrajza 

28. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Tér-
képi 
szám 

Űánya-
kód Területnév 

Terü-
lete 
km2 

Nyers-
anyag-

név 
Engedélyes EOV 

X 
EOV 

Y 

Tevé-
keny-
ség 

Engedély 
 

kezdete     vége 
Status 

Hely-
zete a 
terü-
leten 

1 1016Ő
0 

Miskolc I. 
(Lyukóbány

a) - szén 
29,ő8 barna-

szén 

Lyukószén 
Űányászati 

Űefektetési Kft. 
3130ő1 772991 bezárt 199Ő.01.07 határo-

zatlan 
bánya-
telek kivül* 

2 10260
0 

Sajókápolna 
I. - lignit II. 0,07 

lignit 
II. 

(ortholi
gnit) 

Szuha 2000 
Mérnöki, Ipari, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

317733 771289 m -
köd  201Ő.12.30 határo-

zatlan 
bánya-
telek belül 

3 61313
0 

Sajóbábony 
I. - bentonit 0,1Ő 

bento-
nitos 
agyag 

TERRA-MINA 
Kutató és Szol-

gáltató Űt. 
31Ő16Ő 77őŐ10 m -

köd  200ő.07.27 határo-
zatlan 

bánya-
telek kivül* 

*a területen kívül, de annak ő km-es körzetén belül 
 
 
29. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi anyagkészletek tájékoztató adatai 

Térképi 
szám 

Űányakód Település Űányatelek  
(ha van) 

Űányaterület neve 
(lel hely) 

Nyersanyag neve EOV 
X 

EOV 
Y 

Helyzete a 
területen 

1 0ő0ő21001 Sajóbábony Sajóbábony I. - 
bentonit 

K -völgy (Sajóbá-
bony I.- bentonit) 

Űentonitos 
nemesagyag 77őŐ02 31Ő1ő2 kívül* 

*a területen kívül, de annak ő km-es körzetén belül 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 
jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFSZ) 

 
A területet, térrészt érint , a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 

tiltások, korlátozások alapját a Űányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 
megalkotott jogszabályok képezik. 
 
Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a k olaj, k olajtermék, földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-
szállítóvezeték, valamint a földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték, továbbá környe-
zetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét és 
a biztonsági övezetben érvényesítend  tilalmakat és korlátozásokat jogszabály állapítja meg. 
 
Fogalom-meghatározások 

Ő9.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkez  illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa el írt külön feltételek megtartásával 
szabad folytatni. Kivett helynek min sül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 
közlekedési célt szolgáló terület, temet , vízfolyás vagy állóvíz medre, függ pálya vagy 
vezeték biztonsági, illetve véd övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 
forrás és kijelölt véd területe, véd erd , gyógy- és üdül hely véd övezete, a védett 
természeti terület, a m emléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 
honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a term föld, valamint amit 
jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak min sít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 
írják el . 

Ő9.§ 2Ő. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal 
fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 
geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. A vizsgálati terület szénvagyona 

2.1.1.1. A rendelkezésre álló földtani és kitermelhető vagyon adatok  

Szilárd ásványi anyagról lévén szó, egy terület szénvagyonának meghatározása csak a 
telepet harántoló fúrások szisztematikus értékelésével, készletszámítási térképeken végezhet  
el, ennek hiányában csak a rendelkezésre álló készletadatok áttekintésére van lehet ség. 

Az Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban a 6,798 M m2 
kiterjedés , „felderít  fázisú” megkutatottságra min sített Nyög -völgy nyilvántartási terület 
mindössze két rekordon szerepel, összesen 10,173 Mt földtani és 8,962 Mt kitermelhet  
vagyonnal. A tömbök azonosítója alapján a vagyon a IV telepre vonatkozó érték, amit 
meger sít az a tény is, hogy a radostyáni IV telepi külfejtés összefoglaló földtani jelentése 
kifejezetten e mérlegtétel részének tekinti a külfejtés vagyonát (JUHÁSZ et al. 198ő). Jóllehet, 
átlagosan 2 m-es telepvastagsággal és 1,6 g/cm3 s r séggel számolva ennek az értéknek a 
kétszerese adódik, figyelembe véve a terület D-i részét érint  felboltozódást, a IV telepre 
vonatkozó óvatos becslés mindenképpen indokolt. A D-i rész IV (és III) telepének 
megkutatását célozta a már hivatkozott, de sajnos meg nem valósult 1992-es kutatási terv 
(VÁRHEGYI 1992). 

A tanulmány tárgyát képez  külfejtésre alkalmas módon megkutatott II telepi szénvagyon 
esetében rendelkezésre állnak a 2010 után készült földtani kutatási zárójelentések. Mivel a 
radostyáni terület vagyonára id közben bányatelek került engedélyezésre, ez a vagyon 
jelenleg nem képezi vizsgálat tárgyát. Sajókápolna kutatási terület földtani vagyona 
ugyanakkor a kutatási zárójelentés (ŰOMŰIűZ, KISS 2013) adatai alapján mintegy ő71,71Ő t 
földtani vagyonról tesz jelentést, melyb l ő8,693 t pillérben lekötött. 
 

2.1.1.2. A II. telep minőségi adatai a Kelet-Borsodi medencében és a Nyögő-völgy 
környezetében 

A 18. ábra diagramja 18 700 borsodi, ill. nógrádi medence területér l származó MEO adat 
összesítésének és statisztikai értékelésének eredménye. A viszonylag nagy szórások mellett is 
látható, hogy a kelet-borsodi II. telep (korrelált telepszám 8) a teljes Salgótarjáni 
Barnakőszén Formáción belül is az egyik legkedvez bb adottságokkal rendelkez  telep. A II. 
telep 1077 mintája alapján készült f t érték/hamutartalom/kéntartalom vizsgálatok jelzik 
alapparaméterek szoros kapcsolatát (ő2. ábra). 

Az 1077 minta átlagértékei a következ k, f t érték: 10 218 kJ/kg, hamutartalom 28,69 %, 
kéntartalom 2,08%. A konkrét lel hely anyagmin ségét illet en azonban az értékek közötti 
nagy szórás és a felszínközeli helyzetb l adódó esetleges utólagos elváltozások (oxidáció) 
miatt csak óvatos következtetések vonhatók le. 
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52. ábra. A kelet-borsodi II. telep fűtőérték/hamutartalom/kéntartalom kapcsolata 

Közvetlen, a regionális átlagoknál nagyságrendekkel megbízhatóbb értéket szolgáltat a 
Radostyán-K kutatási területr l szármató mintasor, mely egy telepharántolás folyamatos 
adatait tükrözi (30. táblázat). A számított átlagok között a környezetvédelmi szempontból 
kritikus kéntartalom átlagát f t értékre súlyozva is megadtuk. Ez alapján a Nyög -völgyi 
el fordulások adatai a regionális átlaghoz viszonyítva kifejezetten kedvez ek, ami els sorban 

skörnyezeti okokkal, nevezetesen a II. telep peremi láperd  és sekélyláp küls  öveinek helyi 
jelenlétével magyarázható (ő3. ábra). 

 
30. táblázat. A Nyögő-völgy II telepi külfejtések várható minőségi paraméterei (Veres 2012) 

minta 
F t érték Nedvesség Hamu Hidrogén 

számított Illó Fix carbon 
számított Összes kén Összes carbon 

kJ/kg % % % % % % % 

1 1ő130 3Ő,Ő8 9,03 3,16 29,13 27,36 2,ő2 Ő3,07 
2 11838 21,31 3ő,ŐŐ 2,Ő2 22,3Ő 20,91 1,33 32,31 
3 11701 36,28 17,16 2,6 22,9Ő 23,62 1,3Ő 3Ő,1 
Ő 13899 37,92 7,88 3,03 26,61 27,ő9 2,02 Ő0,9 
ő 13262 3Ő,6ő 13,01 2,93 29,82 22,ő2 2,13 39,Ő7 

Átlag 13166 32,93 16,ő 2,83 26,17 2Ő,Ő 1,87* 37,97 
*f t értékre súlyozva: 1,91 
 

2.1.1.3. Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak 

A vizsgálati terület szénvagyonával kapcsolatos kifejezéseket a Űányatörvény ide 
vonatkozó, Ő9. §-a szerint alkalmaztuk. A fogalmak az alábbiak: 

– „Ásványvagyon”: az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és 
min ségét földtani, valamint bányam szaki és -gazdasági szempontok alapján becslés-
sel vagy számítással határozzák meg. 

– „Kutatási terület”: a vizsgálati szerz désben vagy a kutatási jogot adományozó határo-
zatban meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására körül-
határolt terület. 

– „Lel hely”: az ásványi nyersanyagok természetes el fordulásának helye (pl. réteg, 
telep, lerakódás). 

– „Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes 
mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemz  paraméterekkel (számba-
vételi kondíciókkal) – m szaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül – határoznak 
meg. 
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– „Kitermelhet  ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a 
pillérekben (határpillér, véd pillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudomá-
nyos–technikai fejlettségi szinten kitermelhet  része. 

 
 

A 

 

Ű 

 
 

53. ábra. A telepek fáciesövei (JUHÁSZ 1970) és II telep fűtőérték változásai a Kelet-Borsodi.medencében 
(RADÓCZ 1966) 

Jelmagyarázat: 1. peremi láperdő, 2. sekélyláp külső öve, 3. sekélyláp középső öve,  
4. sekélyláp belső öve, 5. gyenge áramlások öve, 6. közepes áramlások öve 

 
A törvény végrehajtási rendelete 3Ő. §-a alkalmazásában: 

– „Mez ”: a szén termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy vagy több 
hidrodinamikai kapcsolatban nem álló széntároló-réteget vagy telepet tartalmazó 
földtani térség külszíni vetülete. 

A Űányatörvényben nem definiált fogalom: 
– „Reménybeli vagyon”: földtani meggondolások alapján feltételezett vagyon, melyet 

konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük közvetett földtani ismere-
tek alapján valószín síthet  (= prognosztikus vagyon). 
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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 (Sajókápolna terület esetében lignit) m szaki 
szempontból helyes és gazdaságos feltárásához, m veléséhez az el fordulás részletes 
megismerése szükséges, amely magában foglalja az ásványvagyon lel helyének területi és 
mélységi kiterjedését, az ásványvagyon mennyiségét, min ségét, az el fordulás földtani 
viszonyait. Az információk megszerzésére a földtani kutatás során jutnak el, melynek 
alapvet  módszerei a különböz  felszíni geológiai és geofizikai mérések, vizsgálatok, és a 
fúrásos kutatás. 

A szilárd ásványi nyersanyagok lel helyei sok esetben már a modern tudományos 
kutatások megkezdése el tt ismertté válnak. A Sajókápolna közelében fekv  Parasznya 
k szénbányszatáról 1767-b l már van írásos emlék, amikor SűH NER XAVÉR FERENű 
szénlel helyre kért bányajogosítványt, majd 1769-ben FAZOLA HENRIK talált szénlel helyet a 
diósgy ri út mellett. 1822-ben SZONTÁGH ÁDÁM, Gömör vármegye táblabírájának 
kezdeményezésére hivatalos vizsgálat folyt a Sajókápolna melletti szén felderítésére 
(RÓNAFÖLDI 2012). A környékbeli lel helyekr l FRIDVALSZKY (18Ő2) is beszámol 
Magyarország k szeneir l írt munkájában. A sajókápolnai területen megismert k széntelepeket 
a sajószentpéteri barnaszénterület részeként SűHRÉTER (1929) részletesen ismertette. Eszerint a 
k szénkutatás 1888-ban indult, a Kos-völgyben mélyített els  kutatóakna lemélyítésével. A 
környék földtani viszonyait SűHRÉTER (1917, 1929) tisztázta, földtani térképezések és 
bányabejárások alapján. 

Az e kutatási tervben megcélzott terület széntelepeinek lefejtése a Sajószentpéter-
Újbányatelepen, 1ő9,1 méter tszf. magasságban indított Sajószentpéter II. aknából kiindulva 
történt. A II. telep akkori mélym veléses fejtése 1917 után kezd dött (e teleprész le nem fejtett 
peremére irányul a jelenlegi kutatás). A mélyebben fekv  III. telep lem velése 19ő6 és 1962 
között történt meg, ezután a jelenlegi kutatási területen bányam velés nem folyt. A kutatási 
terület környezete földtani ismereteinek összefoglalása JUHÁSZ (1961, 1963) munkáiban 
olvasható. 

A kutatási szakasz nagy anyagi ráfordítással járó része általában a kutatófúrások 
lemélyítése, ezért a fúráspontok helyének kijelölését sokszor jelent s felszíni geológiai és 
geofizikai információgy jtés, mérés és értelmezés el zi meg. A felszín alatti térrész 
megismerésének lehet ségét a már korábban meglev  adatok és mérések rendszerezése, 
felszíni geológiai térképezés és különböz  geofizikai módszerekkel történ  mérések 
eredményeinek együttes értelmezése biztosítja. 

A felszín alatti szerkezetekr l a legpontosabb képet a szeizmikus kutatás adja. A 2D 
szeizmika a mérési vonal alatti térrészt mutatja meg szelvényszer en, a 3D szeizmikus 
mérések eredményei alapján a felmért terület alatti térrész tetsz leges szeletekben jeleníthet  
meg. A Űorsodi-medence esetében ez napjainkig nem valósult meg, a mért 2D szeizmikus 
vonalak mennyisége elenyész , a szénmedence megkutatása f ként szabványos hálózatban 
fúrt kutatófúrásokkal történt meg. A szénbányászatban a szeizmikus módszer f ként a 
szerkezeti vonalak, vet k kutatására szolgál, ennek érdekében nem csak a felszínr l, hanem a 
vágatok közti vizsgálatokban is használják. A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, 
mágneses, geoelektromos, magnetotellurikus felszíni, illetve légi geofizikai mérések 
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eredményeire is támaszkodnak a k szénkutatás során. Ezek a mérések kisebb mérték  
területhasználattal járnak, mint a szeizmikus kutatás. 

2.2.1.2. Fúrásos kutatás 

Fúrási, kútkiképzési technológiák 
Az elvégzett felszíni geológiai térképezések, mintavételezések és geofizikai mérések 

eredményei alapján tervezik meg az alkalmazott fúrási hálózatot. A jelent sebb mélységek 
eléréséhez ma már általában a rotary fúrási eljárások használatosak, amelyek nagy gépi 
teljesítmény , öblítéses forgó fúrások. Az öblít közeg általában öblít iszap vagy haböblítés, 
de lehet légöblítés is. Ezzel a módszerrel akár több ezer méter fúrásmélység is elérhet . A 
rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcs  anyagú 
fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócs  alján lév  
fúrófej vágja, hasítja, aprítja fel a k zetet a fúró fajtájától függ en. A k zetdarabok 
folyamatos eltávolítása a lyuktalpról öblítéssel történik. Az öblít  közeg leggyakrabban iszap, 
ritkán haböblítés. A fúrás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítmény  szivattyúkkal, különböz  
iszapjavító anyagok adagolásával engedik a lyukba az öblít iszapot, amely h ti a fúrót, 
felszállítja a furadékot, s r sége révén megakadályozza az átfúrt rétegekb l a rétegtartalom 
beáramlását, és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiöml  fúróiszapot megsz rik, az 
abból kinyert furadékot mélység szerint osztályozzák, meg rzik, az iszapot pedig megfelel  
kezelés után újra felhasználják. Figyelembe véve a technológiai és környezetvédelmi 
szempontokat, minden fúrásnál zártrendszer , gödörmentes iszapkezelési technológiát 
alkalmaznak. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekb l magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken labo-
ratóriumi k zettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján 
nyernek. A begy jtött különböz  információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, és 
a fúrást befejezik.  

A fúrólyukat beomlás ellen meg kell védeni, és biztosítani kell az egymás alatt 
elhelyezked  rétegek egymástól történ  elszigetelését. Ehhez összecsavart, acélból készült 
béléscsöveket cementeznek a fúrólyukba. 

Sajókápolnánál a Nyög -völgyi külfejtés telepítéséhez 19ő7-ben a mélyfúrások 
kivitelezését a Tokodi Mélyfúró Vállalat RA 93 Rotary fúróberendezéssel végezte. Ezzel a 
géppel a kis mélység  fúrásokat szinte naponta mélyítették (elkezdték és befejezték). A 
k széntelepet Alexejenkó magcs vel harántolták, amelyek jó magkihozatalt biztosítottak. A 
földtani kutatás és a zárójelentés is rövid id  alatt készült el. (19ő7. I. félév). A sekély 
mélység  fúrásokat a területen általában teherautókra szerelt fúróberendezésekkel végezték 
(őŐ. ábra, KISS 2013.) 

Sajószentpéter II. bezárt bánya (Sajókápolna) területén 1997-ben merült fel a külfejtéses 
bányászkodás terve (JUHÁSZ, KOVÁűS 1997). El zetes ismeretek alapján a Sajószentpéter II. 
akna D-i részén a II. barnak széntelep - a szénkutató fúrások adatai alapján - elvégz dik. Nem 
volt ismert azonban az elvégz dés helye és az elvégz dés módja, átmenete. Feltételezhet  volt, 
hogy a bányam velési (lefejtési) vonal és az elvégz dés között egy területsáv van, ahol a 
k széntelep 1 méter körüli vastagságú, jó min ség  és külfejtésre alkalmas (gazdaságosan 
lem velhet ). Kutatási cél volt a vet k nyomvonalának követése, elvetési magasságuk 
meghatározása. A területen végül 2013-ban végeztek fúrásos kutatást a sekély mélységben 
elhelyezked  széntelep megismerésére a őő. ábraán látható KŰ-10 típusú fúróberendezéssel 
(KISS 2013). 
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54. ábra Kutatófúrás teherautóval hordozható fúróberendezéssel 

 

 

55. ábra KB 10 önjáró fúróberendezés sekélyfúrások mélyítéséhez 
(www.kurth-bohrtechnik.de) 

2.2.1.3. Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidej en, vagy a fúrási folyamatot megszakítva 
nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 
lehetséges, és szükséges kútgeofizikai vizsgálatok elvégzése. Ezek célja információszerzés az 
átfúrt rétegek min ségér l, k zetfizikai paramétereir l, a rétegfluidum min ségér l, illetve a 
kialakított kút m szaki állapotáról. Nagymélység  fúrások kivitelezésekor lehet ség van a 
fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egy id ben mérni a 



Sajókápolna. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

82 
 

kúttalpi nyomást, h mérsékletet, a függ legest l való eltérést és néhány formációparamétert 
(elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma-sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés dönt  többségét kábelen leengedett szondákkal végzik, 
ehhez a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez id  alatt a fúrás áll. A kút állapotára ad 
információt a lyukb ség- és lyukferdeség mérés. A k zetfizikai tulajdonságok 
meghatározására számos, különböz  fizikai elven m köd  szonda áll rendelkezésre. Az egyes 
szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a fúrás 
által harántolt rétegek k zettani összetételér l, porozitásáról, permeabilitásáról, a fúróiszap 
által elárasztott zóna kiterjedésér l, a k zets r ségr l. Lehet ség van a lyukfal képszer  
megjelenítésére, így vizsgálható a vékonyrétegzettség és a rétegek d lése, repedezettsége, 
kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus és szeizmikus mérés alapján lehetséges a 
felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A fludiummal telített szakasz tesztelhet , a 
lyukfalból, illetve a fluidumból minta vehet . Vizsgálható a béléscsövezett lyuk 
cementpalástjának min sége és vastagsága, a beépített csövek geometriája, esetleges 
károsodása.  

A mélyfúrási adatok megbízhatóságát a Űorsodi-medencében is az 19ő0-es évekt l 
bevezetett, kötelez en rendszeresített fúrási geofizikai lyukszelvényezések 
(karotázsvizsgálatok) növelték. Kismélység  fúrások esetében az információszerzés célja 
határozza meg, végeznek-e a lyukban geofizikai szelvényezést. 

2.2.1.4. 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 bányászkodás biztonságát, gazdaságosságát befolyásoló földtani paraméterek 
bányabeli, termelés közbeni pontosítása a bányaföldtani kutatás célja. K széntelepek esetében 
a telepek elvégz désének pontosabb meghatározása, a telep m revalósági határának tisztázása 
a kutató vágatok kihajtása után történhet meg. A kutatóvágatokban rendszeres földtani 
szelvényezés, mintavételezés szükséges. A k széntelep határainak pontosítására a vágatokból 
való el refúrások alapján végezhet , mivel a kutatóvágatok kihajtása csak addig a vonalig 
történik, ahol a k széntelep vastagsága és min sége a fejtési m revalósági határnak megfelel. 
A fed ben és a feküben maradó k széntelep 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 vet k helyzetének a pontosítását és a kisebb, a részletes 
felszíni kutatások alapján még nem ismert vet k meghatározását jelenti. Az el bbi a 
vágathajtás, az utóbbi a fejtés üzemvitelét, gazdaságosságát befolyásolja. A kisebb, a 
k széntelep fél vastagságát meghaladó vet k vágatok közötti kimutatására geofizikai 
mérések, pl. geoelektromos átvilágítás használható. A vet k ismerete a víztelenítés 
tervezéséhez is szükséges. A vízföldtani paramétereket a víztelenítés tervezéséhez pontosítani 
kell, figyelemmel kell lenni a víztelenítési id  betartására. Adatokat kell szerezni a vet k 
vízzáróságára, a vet közök víztelenítési idejére. Egyidej leg szükséges a vízszintek 
folyamatos mérése az erre kiképzett kutatófúrásokban. A beépített, állandósított geofizikai 
szondák adatai a termelés közbeni információszerzést egészítik ki. 

Szénbányászatban alkalmazható geofizikai kutatási eljárás a telephullám-szeizmika 
(ŰODOKY, ORMOS, SZAŰÓ 1982). Ezzel a módszerrel a széntelepek  tektonikai zavarai 
körülbelül néhányszor tíz métert l párszáz méterig is kimutathatóak a fronthomloktól, 
vágatokból. A k zetekre nehezed  nyomás és a bennük mért szeizmikus sebességek 
összefüggnek. A k zetben a szeizmikus sebesség n  a mélységgel való nyomásnövekedéssel. 
A telepek geosztatikus terhelése és a telepek szén- és gázkitörés veszélyessége között hasonló 
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a kapcsolat. Minél nagyobb k zetmechanikai feszültség alatt van egy széntelep, 
vágathajtáskor létrejöv  hirtelen nyomáscsökkenés miatt sok, addig kötött gáz szabadulhat fel 
bel le. Emiatt a bányam velés szempontjából fontos ismerni a k zetek és a széntelepek 
k zetfeszültségi viszonyait. 

Egy másik módszer a geoelektromos szondázás (GYULAY, MOLNÁR 1982). A széntelepes 
összletekben a telepkísér  rétegek agyagos, nedves üledékek. Ezek elektromos fajlagos 
ellenállása jóval kisebb mint a széntelepé. A széntelep a kísér  rétegekhez képest rosszul 
vezet  vékony beágyazott lemez. A tektonikai zavarok, vet k, a rosszul vezet  szénlemezben 
a vet zónákban szakadásokat jelentenek. Itt a jól vezet  fed  – és fekük zet egymáshoz 
közelebb kerül. A vet zónában így a telep két oldalán bevezetett áram rövidre zár, ezért az 
árams r ség sokkal nagyobb, mint a zavartalan széntelepben. 

Vágat oldalából kiágazó fúrásokban a vágat körül fellazult zóna vizsgálatára szoktak még 
akusztikus mérést, ferdeség mérést, mágneses szuszceptibilitást, neutron-neutron 
szelvényezést is végezni. 

2.2.2. Termelési módszerek, bányászati technológiák 

2.2.2.1. A termelési előzmények 

A Űorsodi Szénbányák az 19ő0-es évek elején az állam által rárótt termelési feladatát csak 
igen nagy eröfeszítéssel tudta megoldani a földalatti bányászkodásból. Ezért vet dött fel az a 
gondolat, hogy — el zetes felmérés és kutatás után — külszíni fejtéseket is m ködtessenek. 
A külszíni bányam velés el nye a mélym veléssel szemben az volt hogy gyorsan 
megvalósítható és bekapcsolódható a termelésbe, a termelés nagysága, (mennyisége) akár 
napi szinten is nagymértékben változtatható. 

A Nyög -patak völgyében a földtani kutatás az els k között indult el és ennek alapján a 
termelés már 19ő7-ben megindulhatott. A kutatási terv gyors és sokoldalú el készítését az 
tette lehet vé, hogy Sajólászlófalvától K-re a domboldalban az I. k széntelep kibúvásban van. 
Az I. k széntelepet a kibúvás környezetében táróból termelték: a „Johann Martin Grube” 
(1862), a Gyula és a Űéni tárók (1922). Majd megépült Zoltán lejt sakna (182Ő), amely 
azonban már a II. k széntelepet fejtette. 

A Nyög -völgyi külfejtés esetében a földtani kutatás és a zárójelentés elfogadása után 
megindították a II. telepi külfejtést, amely 19ő7 augusztusa és 19ő9 szeptembere között 
m ködött (8. melléklet). Az átlagosan 9,8 méter takaróréteg alól, 1,8 millió m3 fed réteg 
eltávolítása után, összesen 2Ő1,6 kt, jó min ség  szenet termeltek ki. A külfejtéshez a Kondó-
Sajószentpéter iparvasútról leágazást építettek valamint kialakítottak egy ideiglenes átrakót is. 
A jövesztést robbantással, a rakodást kézzel oldották meg. Itt m ködött a hazai els  
széngyalus külfejtés, azonban a kemény kovásodott szénben szükséges 29-30 MPa nyomóer t 
a hazai gyártmányú, ŰKI-NME által tervezett széngyalu vágóélein nem lehetett biztosítani. A 
bányagödröt a m velés befejezte után Űányászati Földkotró Vállalat — a ma kis tóként 
funkcionáló zárógödör kivételével — teljes egészében visszatöltötte. 

A tervezett bányatelek a jelenleg m velés alatt álló „Sajókápolna I. – lignit II.” bányatelek 
szomszédságában létesül, a tevékenységet csak annak felhagyása után kezdik az új, második 
területen (RADEűZKY 2017). Sajókápolna esetében a külfejtéses bánya területe, határai adottak. A 
bányászati tevékenység folytatását a korábbi fejtés során (Sajókápolna I.) alkalmazott technológia 
segítségével tervezik. A szomszédos ingatlanon jelenleg is m köd  „Sajókápolna I.” külszíni 
fejtésnek nincs jelent s környezeti hatása, ami a tervezési terület környezetében végzett 
zajvédelmi, leveg tisztaság védelmi mérések, illetve felszíni és felszín alatti vizek vízszint 
méréseinek és mintavételezésének eredményei alapján, illetve a bányászati tapasztalatok alapján 
igazolható. 
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2.2.2.2. Tervezett bányászati technológia 

Sajókápolnán a fejtésre tervezett széntelep (ő6. ábra) csekély mélységben található, ezért 
m velését külfejtéssel tervezik, melynek tervezett kapacitása: max. 2ő.000 t/év (KISS, 2013). 

 
56. ábra A tervezett bányatelek helyszíne, a bányatelekhatár és töréspontjai (piros),  

valamint a művelésre tervezett terület határa és töréspontjai (narancs) 

A bányászati tevékenység során keletkez  bányagödör legnagyobb kiterjedése a 
bányatelek területének kis részét teszi ki, mert a folyamatosan mozgó fejtéssel a hátrahagyott 
bányagödörbe a fed üledékek visszatöltése is folyamatos. A bányagödör maximális 
kiterjedése el zetes becslések alapján kb. 1,ő ha (1ő.000 m2). A bányagödör legnagyobb 
tervezett mélysége pedig kb. 30 m, ami a 120 mŰf szintet jelenti. A k széntelep min sége aza 
alábbiak szerint jellemezhet : átlagos f t érték: 3000–3200 kcal/kg, átlagos hamutartalom: 
1ő,Ő7–16,01%, kéntartalom: 3,2–3,6 % (RADEűZKY 2017). 

A környezetvédelmi engedély megszerzését követ en kerülhet sor a bányatelek 
kialakítására, majd a termelési m szaki üzemi terv elfogadására.  A m ködés várható 
id tartama rekultivációval együtt ő év. A termelés mennyiségi ütemezését részletesen a bánya 
termelésére vonatkozó M szaki Üzemi Terv (MÜT) fogja tartalmazni. 

 
A széntelep bányászata külfejtéses módszerrel valósítható meg, a technológia vázlata az 

ő7. ábraán szerepel. 

 
57. ábra A hagyományos külfejtéses technológia vázlatos rajza 

A kitermelési folyamat hagyományos külfejtéses technológiával történik. A letakarítási 
tevékenységet követ en végzik a szén lefejtését, a m velés el re haladásával párhuzamosan 
történik a már lefejtett területek rekultivációja. A környezet lehet  legkisebb igénybevétele 
érdekében a termelés a bányatelek déli végéb l Sajókápolna irányába haladva a fejtési 
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homlok takarásában tervezett, a szállítási útvonal és az osztályozó a lakóterülett l a lehet  
legtávolabb kerül elhelyezésre. A bányam velés során nem lesz lazító robbantás. Ezt a 
„Sajókápolna I.” bányatelken végzett fejtés bányászati tapasztalatai is alátámasztják, ahol a 
fed k zetek lazítását és kitermelését sikeresen végzik a bányaüzem kotró és dózer gépeivel. 
Az ásványi nyersanyagot kizárólag a vonatkozó el írásoknak megfelel  típusú és állapotú 
gépek segítségével termelik ki.  

A külfejtésben alkalmazásra tervezett berendezések: 
Űinder típusú szénosztályozó berendezés (ő8. ábra), New Holland típusú kotró, XűMG 

Europan homlokrakodó, Shantui dózer, Ő tengelyes Mercedes tehergépkocsik.  
A gépi berendezéseket az els  sajókápolnai szénbánya („Sajókápolna I. – lignit II.”) 

területér l helyezik át, annak felhagyása után. Az osztályozás, mérlegelés, kiszolgálás 
továbbra is a „Sajókápolna I. – lignit II.” bányatelek területén marad. A szén osztályozása 0 – 
20 mm, 20 – ő0 mm, ő0 < mm frakciókra történik (RADEűZKY 2017). 
 

 
58. ábra BINDER típusú osztályozó berendezés 

A term talajt földnyes kkel, a többi fed k zetet pedig mélyásó szerelékkel felszerelt 
kanalas rakodógéppel takarítják le. A termelvényt szintén az említett berendezésekkel 
termelik ki. A term réteg letakarítása nem történik meg el zetesen az egész területen, hanem 
folyamatosan, a fejtés el rehaladásával végzik. Az induló bányagödör kialakítása után a 
bányatelek nyugat-északnyugati – a termelés által nem érintett – részén tervezik ideiglenes 
humuszdepónia kialakítását. Medd hányó kialakítását nem tervezik.  

A letermelt fed képz dmények (medd  k zet, ill. term réteg) a felhagyott fejtési sáv mögé 
kerülnek visszaterítésre, ezáltal a bányászati tevékenység befejezésével már csupán a végs  
felületek „finom” rendezésére, füvesítésre, illetve egyéb növényzet telepítésére lesz szükség. 
A fed képz dmények visszaterítését az eredeti terepszintig végzik, kivéve a bányatelek É-i 
részét, a 0Ő2/9 hrsz-ú ingatlanon, ahol a visszatöltést a 1ŐŐ mŰf szintig végzik, így egy 
zárógödör marad vissza, melyben a felszínr l összefolyó csapadék által feltöltött tó képz dik. 
Az állóvíz tervezett területe kb. 1 ha lesz, míg vízszintje a 1Ő7 mŰf szint körül 
valószín síthet . 

A tó hasznosítása korlátozott mértékben lehetséges, els sorban a viszonylag kis kiterjedés 
következtében, tervezett funkciója közösségi célú hasznosítás, korlátozott igénybevételt 
jelent  vízi sportokra való alkalmassá tétel.  

A kitermelt haszonanyagot a bányatelken belül teherautókkal szállítják az osztályozóhoz, 
mely a „Sajókápolna I. – lignit II.” védnev  bányatelek nyugati végében, a beköt út 
csatlakozásánál található. A szenet a kereslet függvényében értékesítik, hídmérlegen történ  
mérlegelést követ en.  
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A bánya üzemszer  m ködését a felel s m szaki vezet  vagy helyettese irányítja, a 
munkavállalók gépkezel k, tehergépjárm -vezet k, mérlegkezel , m szakvezet . A 
munkavégzés ideje – beleértve az osztályozást s a szénkiadást is – függ a szezonális jellegt l, 
csak nappali id szakban, max. 06-22 óra között történik.  

A termelés tervezett maximális kapacitását (2ő.000 t/év) feltételezve, 2ő0 munkanappal 
számolva naponta átlagosan 100 tonna szén kiszállítását feltételezzük. 

A munkagépek és tehergépjárm vek üzemanyaggal történ  feltöltése telepített – 
engedéllyel rendelkez  – konténeres tölt állomásról történik, elcsöpögést felfogó tálcák 
alkalmazásával. 

Az alkalmazott technológia miatt a keletkez  hulladékok mennyisége csekély, sem 
alapanyagot, sem segédanyagot nem használnak. A bányászati termelés során veszélyes 
hulladékok, különleges kezelést nem igényl  hulladékok és kommunális hulladékok 
keletkezésével kell számolni. A területen dolgozók tevékenységének, illetve a szállításnak 
elkerülhetetlen velejárója a szilárd kommunális hulladékok keletkezése. A kis dolgozói 
létszám miatt csekély mennyiség  kommunális hulladék képz dik  

Normális üzemi körülmények között kis mennyiség  veszélyes hulladék keletkezik. A 
bányászati tevékenység során potenciálisan képz d  veszélyes hulladékok köre a gépi 
berendezések m ködéséhez, karbantartásához, illetve esetleges meghibásodásához köt dik. 
Így a járm vek, a rakodógép üzemanyaggal történ  feltöltése, üzemelése közben elfolyó, 
elcsepeg  szénhidrogén-származékokkal szennyezett talaj, a javítás-karbantartás során 
használt olajos rongy, olajsz r k és olajos göngyölegek, elhasznált akkumulátorok 
képz désére lehet számítani. A gépek karbantartása, terv szerinti javítása és nagyobb 
szervizmunkái, kötelez  id szakos felülvizsgálata nem a bánya területén, hanem erre 
szakosodott szakm helyben, míg a kisebb javítások elvégzése az üzem telephelyén történik.  

A különféle veszélyes hulladékok egymással és a kommunális hulladékkal nem 
keverednek. A keletkez  veszélyes hulladékok ideiglenes tárolására a telephelyen kívánnak 
fedett, betonaljzattal rendelkez  tárolóhelyet kialakítani (2×3 m alapterülettel, 10 cm magas 
peremmel), az adminisztrációs és szociális igényeket kielégít  konténer mellett. 
Hulladéktípusonként elválasztva, zárható fedel  fémtartályokban gy jtik majd a veszélyes 
hulladékokat. A veszélyes hulladékok elszállítására és ártalmatlanítására arra feljogosított 
szervezettel, illetve vállalkozóval kötött szerz dés alapján kerülhet sor. Ide tartoznak a gépek 
kicserélt, selejt fém alkatrészei, vas- és egyéb fémhulladékok. A keletkez  termelési hulladék 
mennyisége nem becsülhet . 

A tervezett bánya passzív víztelenítéssel, a munkagödör mindenkori mélypontján 
kialakítandó zsompból történ  vízemeléssel, ún. nyíltvíztartással m ködik. A bánya 
legmélyebb pontján kialakított zsomp együtt vándorol a bányagödörrel. Egyszerre mindig 
csak a bányatelek egy kisebb részén, az adott gödörben folyik a termelés, így egyszerre egy 
zsompból történik a víztelenítés is. A zsompból nagy teljesítmény  szivattyúval juttatják a 
bányavizet a Harica-patakba, illetve a bányagödör elhelyezkedését l függ en az elvezet  
csatornába. A tervezett bánya helyszínén nincs kiépítve sem közüzemi, sem saját vízellátó 
hálózat. Az ivóvízellátás palackos ivóvízzel biztosított. A bányaüzemben ipari jelleg  
szennyvíz nem keletkezik.  

A bánya energiaellátását a 2ő17 sz. út mentén húzódó 20 kV-os vezeték leágazásával 
biztosítják. A gépek üzemeléséhez szükséges 380 V-os feszültséget ÉMÁSZ-tulajdonú 
transzformátorral állítják el . 

A tervezett bánya területén önálló, az országos távbeszél  hálózatba kapcsolt telefonvonal 
nincs kiépítve. A felel s m szaki vezet , illetve helyettese, valamint az alkalmazottak 
mobiltelefonon tarthatják a kapcsolatot (RADEűZKY 2017). 

 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

87 
 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, 
hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása 

A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben 
el írt módon. Ezen zajlik a kútépítéshez, és a kés bbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 
szükséges anyagmozgatás. A vezetéképítések esetén a mez gazdasági m velés , ideiglenesen 
anyagmozgatáshoz igénybevett területet, a bányakárra vonatkozó jogszabály szerint eredeti 
állapotában helyreállítják. 

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a környezet-
szennyezésnek. Az anyagmérleggel egyez  mennyiség  és min ség  hulladékokat a vonatko-
zó el írások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkez  szállítóval az enge-
déllyel rendelkez  lerakóba, megsemmisít be szállítják utólag is ellen rizhet , bizonylatolt 
módon. 

A létesítmények kivitelezése során az energiaellátás a helyszínre tartálykocsikkal szállított 
gázolaj felhasználásával történik. Közvetlenül gázolajüzem  meghajtás vagy diesel-elektro-
mos rendszer  meghajtás kerül kialakításra. A vízellátást a helyszínre tartálykocsikkal szállí-
tott vízzel oldják meg. Az üzemszer  termelés kezdetét l, a termelési technológiától és a 
termelés volumenét l függ en energia-, illetve vízvezeték-rendszer kiépítésére kerülhet sor, 
illetve a terület adottságaitól függ en vízkivételi kutat hozhatnak létre. 
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2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

Történeti áttekintés 
Sajókápolna vizsgálati terület földrajzilag a Űorsodi-medence területére esik. A vizsgálati 

terület tágabb térségében az 1780-as években, több mint két évszázaddal ezel tt indult a 
szénkitermelés az akkori Űorsod, Gömör, Kishont és Heves vármegyékre kiterjed  Űorsodi-
szénmedencében. A megtalált és egyre több ponton ismert, majd termelésbe vont szénvagyon 
Rozsnyó, Szarvask , Uppony környékének vasérceit is magasabb érték vé emelte. Fél 
évszázaddal az els  borsodi szénbánya megnyitását követ en a Sajó völgyében, a Űán 
völgyében a Űorsodnádasdig mindenütt egyre b vebben megtalált szén felhasználásával már 
jelent s vaskohászat alakult ki. Így a borsodi szénbányászat, és az annak bázisán lassan 
kiépül  borsodi vaskohászat az akkori acélipar egyik alapjává válhatott. 

1867 után a térség ipari fejl dése még intenzívebbé vált, és a szénszállítás valamint a vas- 
és acéltermékek szállítása érdekében komoly vasútfejlesztések történtek. 

Az 19Őő utáni államosítás után a térségben már akkor is virágzó diósgy ri, ózdi 
vaskohászat továbbfejlesztését határozták el, a medence középpontjában új, széles kör  
feldolgozóipar telepítése kezd dött. Kazincbarcika, Sajóbábony, s t, részben még az akkori 
Leninváros ipara is, az els  tervek szerint a borsodi nagy szénvagyon hasznosítására épült. A 
térség szénbányászata az 1970-es években az akkori Leninvárostól (Tiszaújvárostól) a Sajó 
mentén Ózdig és Űorsodnádasdig kifejl dött nagy iparvidéknek az alapját képezte. 

A vasipar a hozzá tartozó üzemekkel (vas- és acélkemencék, hengerm vek), a gépgyárak, a 
vegyipar és épít anyag-ipar fejl dése egészen az 1990-es évekig tartott. A kohászati termékek 
iránti kereslet csökkenése és az üzemek korszer tlensége (költséges termelés, gyenge 
min ség) miatt azonban az ipari ágazat helyzete válságossá vált. A termelés visszaesett, egyes 
üzemrészek leálltak, bezártak. A területen magasra szökött a munkanélküliség, és 
megkezd dött a térség ipari központjaiból (Ózdról, Miskolcról, Kazincbarcikáról) az 
elvándorlás. A szénbányákat kimerülésük és gazdaságtalan m ködésük miatt bezárták. 
Helyettük a külszíni fejtéssel kitermelhet  lignitmez k bányászata folyik a Mátraalján és a 
Űükkalján. El bbi bányái látják el a visontai h er m vet f t anyaggal. 

 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

Sajókápolna vizsgálati terület Űorsod–Abaúj–Zemplén megye területére esik. A térség 
közlekedési hálózatának térképe az ő9. ábraán látható. 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

Sajókápolna vizsgálati terület közúton való megközelítése a Űorsodi-medence „f ” 
közlekedési útvonaláról, a 26-os f útról lehetséges. Magán a vizsgálati területen csak a 2517-
es számú mellékút halad át. 

A térség megközelítése sokáig igen nehézkes volt. A morfológiai adottságok miatt mind a 
közúti- mind a vasúti közlekedés csak az alacsonyabb térszínen elhelyezked  Sajó-völgyben 
volt lehetséges, ez a természetes folyosó tette lehet vé a megfelel  közlekedési infrastruktúra 
kiépítését, és ezáltal a térség nehéziparának fejlesztését. 

Az ország középs  területeir l a térség közúti megközelítése az M3/M30-as autópályák 
elkészülte után javult csak számottev en.  

A térség legfontosabb közlekedési tengelye — az ún. helsinki folyosók — közül az V.sz. 
Velence-Trieszt/Koper–Ljubljana–Űudapest–Ungvár–Lvov–Kijev korridor, mely érinti a 
vizsgálati területet, és az M3 autópálya (M0 Űudapest–Hatvan–Füzesabony–Em d–Polgár–
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Nyíregyháza–Vásárosnamény–Űeregdaróc(Ukrajna)) részben meglév , részben tervezett 
vonalán halad. Ez az útvonal Miskolctól délre halad, a térképen nem ábrázoltuk. 

A vizsgálati terület nemzetközi közlekedési kapcsolatai szempontjából szintén fontos a 
szerepe a (Kassa)–Tornyosnémeti–Miskolc–Debrecen–Űerettyóújfalu–(Nagyvárad) észak-déli 
irányú TEN-T folyosónak (elemei az OTrT alapján: M30 Tornyosnémeti–Miskolc–Em d, M3 
Em d–Görbeháza, M3ő Görbeháza–Debrecen-Űerettyóújfalu autópálya.  

 
59. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület, valamint tágabb térsége közút- és vasúthálózata. (2016) 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 
 

– M3-as gyorsforgalmi út: Hatvan–Füzesabony–Polgár–Görbeháza–Nyíregyháza–
Vásárosnamény–Űeregdaróc (országhatár)–Ukrajna 

– M30-as gyorsforgalmi út: Mez csát térsége (M3)–Miskolc–Encs–Tornyosnémeti–
(országhatár)–Szlovákia 

 
A térség megközelítése az ország középs , ill. keleti területei fel l az M3-as autópályáról 

történhet. Az M3 autópálya Űudapest (M0)–Hatvan–Füzesabony–Polgár–Görbeháza–
Nyíregyháza–Debrecen a vizsgálati területt l délre, DDNy–ÉÉK-i irányban, mintegy ő0 km 
távolságra fut.  

Az M3-as autópályára csatlakozik az M30 gyorsforgalmi út, mely a TEN-T hálózat része. 
É–D-i irányban fut, és közvetlen kapcsolatot teremt a Űorsodi-szénmedence és az M3-as 
gyorsforgalmi út között. Miskolc déli peremér l indul, és déli irányba haladva éri el az M3-as 
autópályát. 
 
Főutak a vizsgálati terület térségében 

– 3-as számú, I. rend  f út: Űudapest–Havan–Gyöngyös–Füzesabony–Mez kövesd–
Miskolc–Szikszó-Encs–Tornyosnémeti–(Szlovákia) 

– 2ő-ös számú, II. rend  f út: Kerecsend (3. sz. f út)–Eger–Űánréve (26. sz. f út) 
– 26-os számú, II. rend  f út: Miskolc (3. sz. f út)–Kazincbarcika–Űánréve–(Szlovákia) 
– 37-es számú, II. rend  f út: Fels zsolca–Szerencs–Sátoraljaújhely– (Szlovákia) 
– 306-os számú f út: Miskolc (M30-as f út) – Miskolc (26-os f út) 
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A 3-as számú főút (Űudapest–Hatvan–Gyöngyös–Füzesabony–Mez kövesd–Miskolc–
Szikszó–Encs (M30)–Tornyosnémeti–(Szlovákia ) nyomvonalon halad, az M3-as, ill. az 
M30-as gyorsforgalmi úttal párhuzamosan, azoktól Ő–ő km-re északra fut. Mály térségében 
eléri a Űorsodi-szénmedence DK-i peremét, és mellette halad Miskolc felé. Miskolcnál 
mintegy 16 km-re megközelíti a vizsgálati területet. Itt keleti irányba fordul, és fut tovább ÉK 
felé. 

Szerepe az autópálya-szakaszok megépülésével fokozatosan csökkent. Jelent s forgalmat 
lényegében csak a városok és nagyobb települések átkelési szakaszain, és azok 
vonzáskörzetében bonyolít le. 

A 25-ös számú főút Kerecsend (3. sz. f út)–Eger–Űánréve (26. sz. f út). A 2ő. sz. f út az 
M3 gyorsforgalmi út és az országhatár közötti É–D-i irányú f úti kapcsolat, mely jellemz en 
dombvidéki területen halad. Ennek a szakasznak a legkritikusabb pontja a Szentdomonkos és 
Űorsodnádasd közötti szerpentin Heves megyébe es  szakasza, azonban er sen tagolt a 
vonalvezetése a borsodnádasdi átkelési szakasznak is. 

A f út Szarvask  után lép be a Űorsodi-szénmedence DNy-i zónájába. Zegzugos 
nyomvonallal fordul Űorsodnádasd felé, majd kilépve a medence területér l, attól 3–ő km-re 
ÉK-re fut Ózd–Űánréve felé. A Űorsodi-szénmedence nyugati kistelepüléseinek a f  
közlekedési útvonala. 
A 26-os számú főút Miskolc (M30)–Sajószentpéter–Kazincbarcika térsége–Űánréve–
(Szlovákia) között biztosít f úti kapcsolatot. A f út legjelent sebb átkelési szakaszai Putnok, 
Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, ezeken a szakaszokon a forgalom is jelent s 
mértékben megn . Különösen er s a forgalmi terhelés a megyeszékhelyhez közeledve. A f út 
a Miskolc–Sajóbábony közötti szakaszon 2x2 sávos kialakítású. Ez a Űorsodi iparterület 
közlekedési tengelye, a terület közúti megközelítése Sajószentpéter fel l ezen az úton 
lehetséges, a bányaterület szállító járm vei ezt az útvonalat használhatják. A város elkerülése 
a jelenleg terv szinten létez  északi irányú útszakasz kiépítésével lesz megoldható, de a tárgyi 
vizsgálati terület közúton csak a 26. számú f út jelenlegi nyomvonaláról érhet  el. A 
Sajószentpéter városi átkelési szakasz jelenleg is túlterhelt, a burkolat felújításra szorul, 
szállítási útvonalként való felhasználása esetén a szükséges intézkedések megtételére további 
vizsgálatok szükségesek.    

A 3-as főút csatlakozásától kiindulva, É–ÉNy-i irányban ez az út a Sajó-völgy f  
közlekedési tengelye, ezen keresztül lehet egyedül megközelíteni a vizsgálati területet, illetve 
err l ágazik le a területet átszel  2ő17-es mellékút. A vizsgálati területet legjobban 
Sajószentpéternél közelíti meg, itt kb. 3 km-re halad a területt l. 

A 27-es számú főút a Sajószentpéter (26 . sz. f út) – Edelény – Hídvégardó – (Szlovákia) 
vonalon fut, Sajószentpétert l É-i irányba indulva Tornanádaska határátkel helyen keresztül 
Szlovákia irányába biztosít kapcsolatot. A legjelent sebb átkelési szakaszai Edelény és 
Szendr . A f úton Edelényt l a forgalom er teljesen lecsökken, az országhatárig terjed  
szakaszon a forgalom nagysága jelent sen elmarad a funkciójához képest. 

A 37-es számú főút a Fels zsolca (3-as f út)–Szerencs–Sátoraljaújhely (országhatár) a 3-as 
f út fels zsolcai leágazásából indul el ször keleti, majd Szerencs után északkeleti irányba. 
Térképen való ábrázolása miatt említjük. 

A 306-os számú főút Miskolc északkeleti elkerül je, amely azt a célt szolgálja, hogy az 
M30-as autópálya fel l a 26-os f út irányába haladó forgalom elkerülhesse a várost. A 
térképen külön nem jelöltük. 
 
Mellékutak a térségben 

A 2517-es számú, Sajószentpéter – Parasznya – Miskolc összeköt  út Miskolcról indul 
ÉK-i irányba. Az út bal-félkörívet ír le, követve a térség morfológiai adottságait. A félkör 
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legnyugatibb pontja Parasznya, ahol déli irányból az út belép a vizsgálati területre. Ezután 
ÉK-i irányba fordul, áthalad Radostyánon és Sajólászlófalván, majd Sajókápolna térségében 
kilép a vizsgálati területr l, és halad tovább Sajószentpéter felé, ahol becsatlakozik a 26-os 
f útba. 

A vizsgálati területhez északi irányból a legközelebb a 25129-es mellékút található, mely 
Sajószentpéterr l, a 26-os f út leágazásából indul nyugati irányba, és a  vizsgálati területt l 
mintegy 2 km-re északra, Alacskán végz dik. 

A vizsgálati területet délkeleti irányból a 26-os f útból lecsatlakozó, Sajóbábonyban 
végz d  25138-as mellékút közelíti meg, melynek végpontja 2,2 km-re van a terület keleti 
határától. 
 

Űeköt  utak: 
  2ő131 jel  Sajókápolna beköt  út 
  2ő132 jel  Sajólászlófalva beköt  út 
  2ő133 jel  Kondó beköt  út 
 
A vizsgálati területnek és környezetének mellékúthálózata dönt en megfelel a térség 

geográfiai viszonyainak és településhálózatának, de jelen állapotában csekély forgalom 
bonyolítható csak le rajtuk. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az útburkolatok adatairól 
nyilvántartást (Országos Közúti Adatbank – OKA) vezetnek, ennek alapján az érintett 
közutak általános állapota az országos átlagnak megfelel nek mondható. Az érintett 
mellékutakon az utóbbi öt évben átfogó burkolat-felújítás nem történt. 

A lehatárolt vizsgált területen az országos közutak kezel i tevékenységét a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. látja el. 

 
A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvet  el írásokat a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. 
törvény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, illetve kitermelés a felszínre is kiterjed  talaj-
mozgásokat nem eredményez, úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti 
forgalom biztonságát nem veszélyezteti. 
„36. § (1) „A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 
létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a 
közút kezel jének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezel je feltételeket 
írhat el .” 
„39 § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezel jének hozzájárulása, új út 
csatlakoztatása esetén viszont a meglév  közút vagyonkezel jének hozzájárulása szükséges. 

A közút kezel jének hozzájárulása szükséges, továbbá 
„Ő2/A § (1) a) külterületen a közút tengelyét l számított ő0 méteren, autópálya, autóút és 
f útvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, rendeltetésének 
megváltoztatásához, nyomvonal jelleg  építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, k , kavics, 
agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének 
határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, továbbá 
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb, 
szolgáltatási célú építmény építéséhez, b vítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szerepl  közlekedési- és 
közm területen belül nyomvonal jelleg  építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, továbbá a 
közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásá-
hoz, illetve 
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c) amennyiben az elhelyezend  építmény d lési távolsága a közút határát keresztezi. 
Amennyiben nagy tömeg  szállítás érinti a vizsgálati területen lev  országos 

közúthálózatot, akkor a beszállítói útvonalakat el zetesen egyeztetni szükséges a Magyar 
Közút Nonprofit Zártkör en M köd  Részvénytársaság megyei igazgatóságaival. 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. (113Ő 
Űudapest, Váci út Őő.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A megyei vasúthálózat a XIX. század vége óta lényegében változatlan. A vasúti 
közlekedés – f leg az áru- és teherszállítás szempontjából – napjainkban is nagy jelent séggel 
bír. Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal hálózatát.  

Űorsod–Abaúj–Zemplén 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 megfigyelhet  megyei szinten a Miskolc-centrikusság. Ez a hálózati kialakítás 
azonban lehet vé teszi az egyes települések gyors és részben közvetlen elérését Űudapestt l, 
és a megyeszékhelyt l (60. ábra). 

 
60. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület térségének (Borsod–Abaúj–Zemplén megye) vasúti közlekedési 

hálózatának térképe. (Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán, 2013). 

Sajókápolna vizsgálati területet vasútvonal nem keresztezi, ezt az alábbiakban külön nem 
említjük. 

Sajókápolna vizsgálati terület térségében a vasúti közlekedés az alábbi, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi űXűVI. törvény 1. számú mellékletének Ű) pontja alapján 
besorolt, az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályákat, illetve 
az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 19Ő/2016. (VII. 13.) kormányrendelet 
1. számú melléklete alapján besorolt országos vasúti mellékvonalakat érinti: 
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A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként m köd  országos törzshálózati vasúti 
pályák: 
 

— 80 (1) – Űudapest (Keleti pu.)–Hatvan–Miskolc–Mez zombor 
— 90 – Fels zsolca–Hidasnémeti–országhatár 

 
A 80 (1) – Budapest (Keleti pu.)–Hatvan –Miskolc–Mezőzombor vonal villamosított, 

kétvágányú nemzetközi jelent ség  országos törzshálózati vasútvonal, melynek Mez kövesd-
Mez zombor közötti szakasza esik Űorsod–Abaúj–Zemplén megye területére. A vonal az V. 
sz. Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Űudapest–Ungvár–Lvov–Kijev páneurópai közlekedési 
tengely (ún. helsinki folyosó) részét képezi. 

A vizsgálati területet Miskolcnál közelíti meg a legjobban, 13 km-re. 
A 90 – Felsőzsolca–Hidasnémeti–országhatár vonal nemzetközi jelent ség , országos 

törzshálózati vasútvonal. Villamosított, egyvágányú. A transzeurópai vasúti áruszállítási 
hálózat részeként É–D-i irányú kapcsolatot biztosít az V. sz. helsinki folyosó részére. 

A Űorsod–Abaúj–Zemplén megyén belül els sorban a személyszállítási volumene jelent s 
(Forró–Encs állomás megyei szinten legforgalmasabb állomások közé tartozik), míg a határ 
mindkét oldalán elhelyezked  régiók mind személy-, mind áruforgalmában fontos szerepet 
tölt be.  

A vizsgálati területt l 18 km-re keletre, Fels zsolcáról indul ÉÉK-i irányba.  
 
Nem a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képez  országos törzshálózati vasúti 
pályák: 

 
— 87 Füzesabony – Putnok 
— 92 (1) Miskolc (Tiszai pu.)–Űánréve–országhatár 
— 92 (2) Űánréve–Ózd 
— 9Ő (Miskolc) Sajóecseg–Tornanádaska–Hídvégardó–országhatár 

 
A 87 Füzesabony – Putnok vasútvonal egyvágányú mellékvonal. A vizsgálati területt l 1ő-

20 km-re nyugatra halad. Nekézseny–Putnok szakasza esik Űorsod-Abaúj-Zemplén megyébe. 
A vasút Eger–Felnémet állomások között villamosított, onnan dízel üzem . A pálya zegzugos 
vonalvezetés . 

A 92 (1) Miskolc (Tiszai pu.)–Bánréve–országhatár vasútvonal a Sajó-völgyében fut, az 
egyedüli olyan vasúti pálya, melynek megépítését a tájegység morfológiája lehet vé teszi. 
Mind személyforgalom, mind árufuvarozás szempontjából Űorsod-Abaúj-Zemplén megye 
egyik fontos gerincét alkotja. Nemzetközi szerepe a bánrévei határállomás miatt jelent s. 

A vasútvonal északkeleti negyed-körív mentén fut, mintegy felf zve a Sajó menti ipari 
térség településeit. A vizsgálati területet Sajószentpéternél közelíti meg legjobban, ahol a 
terület északkeleti határától kb. 3 km-re északkeletre fut, ÉNy-DK-i irányban. Rajta keresztül 
lehet megközelíteni a legjobban vasúton a területet. 

A vonal Miskolc–Sajószentpéter közötti szakaszon kétvágányú, villamosított, 
Sajószentpéter és Kazincbarcika között egyvágányú, villamosított, míg a Kazincbarcika–
Űánréve (Szlovákia) szakaszon egyvágányú, dízel üzem . 

A 92 (2) Bánréve–Ózd vasútvonal az országos törzshálózat eleme, egyvágányú, dízel 
üzem  vonal. A térképen külön nem jelöltük, a 92 (1) vasúti vonal délnyugati irányú 
folytatásának tekinthet . 

A 94 (Miskolc) Sajóecseg–Tornanádaska –Hídvégardó–országhatár vonal egyvágányú, 
dízel üzem  országos törzshálózati vonal. A határmenti kistérségek vasúti hálózatba 
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kapcsolásában jelent s szerepet tölt be. A vasútvonal Sajóecsegnél, a vizsgálati területt l 6 
km-re végz dik. 

 
Egyéb vasúti pályák:  

 
— 9ő Rudabánya–Kazincbarcika 
— 29ŐL Sajóecseg–Sajóbábony 

 
A 95 Rudabánya - Kazincbarcika vonal egyvágányú, dízel üzem  mellékvonal. a 92(1) 

vasúti vonal szárnyvonalának tekinthet . Kazincbarcikáról indul, és északi irányba tart, 
Rudabánya felé. A vonalon 2007 márciusa óta a személyforgalom szünetel.  

A 294L Sajóecseg-Sajóbábony vasútvonal a 92 (1)-es vasút szárnyvonalaként m ködött. 
Sajóecsegr l indult, el bb nyugati, majd délnyugati irányba haladt. Hossza Ő km. 
Személyszállítás 1963 májusáig folyt rajta. 

 
Keskeny nyomtávú vasúti pályák 
 
A vizsgálati terület térségében a személyforgalom számára is megnyitott kisvasutak 

szerepe els sorban turisztikai jelleg , forgalmuk javarészt a nyári hónapokban bonyolódik le. 
A térség keskeny nyomköz  vasútjai a következ k: 

 
— 330-as  Lillafüredi Állami Erdei Vasút (Miskolc–Garadna) 
— 331-es  Lillafüredi Állami Erdei Vasút (Miskolc–Mahóca) 

 
A vizsgálati területt l délre, mintegy ő-10 km-re fut a Lillafüredi Erdei Vasút, melynek két 

vasúti pályája a 330-as, Miskolc-Garadna vonal, valamint a 331-es, Miskolc-Mahóca vonal 
összesített hossza 2Ő,ő km. 

 
Űorsod-Abaúj-Zemplén megye vasúti mellékvonalairól általánosságban elmondható, hogy 

általában elavultak, alépítményük korszer tlen, felújításra szorulnak. A vonatok ezeken a 
vonalakon csak lassan közlekedhetnek. Kevés mellékvonalon engedélyezett a 80 km/h 
sebesség (de még a 60 km/h sebesség is), ellenben több vonalon közlekednek Ő0 km/h-val 
vagy még kisebb sebességekkel. Sokszor rossz a pálya vonalvezetése, a vonal távol esik a 
település központjától, csak a település szélét érinti, ellentétben az autóbusz közlekedéssel. 

 
Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a vizsgálati terület vasúti megközelítése biztosított, 

magán a vizsgálati területen azonban vasútvonal nem halad át.  
 

A tárgyi településszerkezeti tervet érintő vasútvonalra az alábbi előírások vonatkoznak: 
 
1. Vasúthatósági jogszabályok: 

1.1. Az érintett vasútvonal tekintetében be kell tartani: 
– a vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a vasúti közlekedésr l szóló 200ő. 

évi űLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.); 
– az országos és saját használatú vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a 

hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 
27.) GKM rendelet Ő. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet (a 
továbbiakban: OVSZ I.); 

– a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet; 
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– a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági m szaki 
el írásokról szóló Ő6/201ő. (VIII. 26.) NFM rendelet; 

el írásait. 
2. Az érintett vasútvonalat vagy annak környezetét érint  fejlesztések esetében be kell tartani 
az alábbiakat: 

2.1. A fejlesztések során biztosítani kell a vasúti véd távolságokat a különféle 
létesítmények vonatkozásában az OVSZ I. Ű. fejezet 1.1.13. és 1.3. pontjai szerint, 
figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló 
2ő3/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 38. § (10) 
bekezdésében foglaltakra. 

2.2. Az OTÉK 38. § (8) bekezdés c) pontja alapján az országos vasútvonal mellett nem 
jelölhet  ki új beépítésre szánt terület – a gazdasági területek és a 2Ő. § (2) bekezdés i), 
k) és n) pontja szerinti területek kivételével – környezeti hatásvizsgálathoz kötött 
vasúti pálya esetében a vasút széls  vágányától számított 100 m széles területen. 

2.3. Az el z  pontban részletezett véd távolságra tekintettel a beruházás el készítése során 
az illetékes vasúti pálya üzemeltet jének – MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 
Űudapest Könyves Kálmán körút őŐ–60.) – állásfoglalását be kell szerezni. 

2.Ő. Vasút nyomvonala alatti földterületet és a hozzá tartozó véd sávot egy önálló helyrajzi 
számon kell szerepeltetni, azt az illetékes földhivatalban be kell jegyeztetni. 
Amennyiben ehhez szükséges, a területek kisajátítását, valamint m velési ág alóli 
kivonását el kell végezni a Vtv. 2. § (Ő) bekezdés 1. pontja alapján. Vasút nyomvonala 
(a hozzá tartozó véd sávval) és a vele szomszédos más közlekedési ágak által használt 
területek nem kerülhetnek közös helyrajzi számra. 

2.ő. A vasutak szintbeni keresztezését OVSZ I. Ű. fejezet 1.3.2.1 pontjában foglaltak 
szerint kell kialakítani. A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról 
és a közúti jelzések elhelyezésér l szóló 20/198Ő. (XII. 21.) KM rendelet el írásait is 
figyelembe kell venni. 

2.6. Az els fokú vasúti közlekedés hatóság el írástól való eltérésre eseti engedélyt az 
OVSZ I. A. fejezet 9. pontja alapján azzal a feltétellel adhat, ha a tervezett megoldás a 
biztonságot nem érinti, vagy a biztonsági követelmények más módon kielégíthet k. 
Ezt biztonsági elemzéssel kell igazolni. 

2.7. A településrendezési eszközök elkészítése során szíveskedjenek figyelembe venni, 
hogy az OTÉK 26. § (2) bekezdése alapján a vasút elhelyezése céljára, – más 
jogszabályi el írás, illet leg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv 
hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén pedig 
legalább 10 m építési területet kell biztosítani a vonal vezetési jellemz k figyelembe 
vételével. 

 
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként m köd  vasúti pályák esetén be kell 

tartani még 
− a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet és 
− a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító m szaki 

el írásokról szóló 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet el írásait. 
A helyi közforgalmú vasúti pályákkal kapcsolatban: 

− A helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi 
létesítményei és a vasúti járm vek tervezése, kivitelezése és m ködtetése során az 
OVSZ II. az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. 
(VII.3.) KHVM rendeletet (továbbiakban: OVSZ II.) kell alkalmazni. 

− A helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az OVSZ II Ő. fejezet 
el írásai szerint lehetséges. 
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A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 
 

– A felsorolt vasúti pályák kezel je a MÁV Zrt. Üzemeltetési F igazgatóság Területi 
Igazgatóság Űudapest (1087 Űudapest, Kerepesi út 3.) és a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóság (Ő02Ő Debrecen, Piac u. 18.) 
Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illet en a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és Űeruházási F igazgatóság (1087 Űudapest, Könyves Kálmán körút őŐ-60.) és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. (113Ő Űudapest, Váci út Őő.) tud felvilágosítást adni. 

2.4.1.3. Vízi közlekedés 

A vizsgálati terület térségében elhelyezked  vízi közlekedési létesítmények m ködésével, 
a biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelményekre az alábbi 
jogszabályok vonatkoznak: 

– A hajózásra alkalmas, illet leg hajózásra alkalmassá tehet  természetes és mesterséges 
felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet hatálya 
alá tartozó víziutak, valamint 

– A kiköt , komp- és révátkel hely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésér l, 
használatbavételér l, üzemben tartásáról és megszüntetésér l szóló ő0/2002. (XII. 29.) 
GKM rendelet hatálya alá tartozó hajózási létesítmények. 

2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A magyarországi villamosenergia rendszernek négy szintje különböztethet  meg, 
melyeknek különböz  funkciója van, illetve különböz  kezelésben vannak. Az elektromos 
ellátórendszer f  gerincét képezik a nagyfeszültség  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 
kapcsolódó er m vek rendszere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, 
városokat látják el. A 120 kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültség  ellátó rendszer a 
Magyar Villamos M vek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek 
azonban a regionális szolgáltató kezelésébe tartoznak. 

A fent felsoroltakból a Ő00 kV-os és 120 kV-os vezetékek találhatók meg a medence 
területén. 

Sajókápolna vizsgálati területnek és térségének villamosenergia ellátási térképét a 61. ábra 
tartalmazza. 

 
A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

A térség f  elosztó központja Sajószöged. Az innen kiinduló elektromos vezetékrendszer 
látja el elektromos energiával az egész Űorsodi–medencét. 

 
A 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei 
– Sajószöged–Fels zsolca–Sajóivánka–országhatár–(Szlovákia) 
 
A vezeték Sajószögedr l indul, keletr l elkerüli Miskolcot, érinti a fels zsolcai alállomást, 

majd követve a Sajó-völgyének ívét, Északnyugati irányba fut. Sajókápolnánál metszi a 
vizsgálati terület északkeleti sarkát, majd elhalad Alacska mellett. Kazincbarcikánál északi 
irányba fordul, és a sajóivánkai elosztóállomásnál végz dik. 
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61. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület és térsége villamosenergia-ellátásának térképe. (Borsod–Abaúj–

Zemplén megye Területrendezési terv felülvizsgálata (2007). 
Melléklet. Az energiaellátás útvonalai – alapján. 

120 kV-os elosztó hálózat távvezeték elemei 
– Detk (h er m )–(Mez kövesd)–Miskolc 
– Tiszaújváros (er m )–Fels zsolca–Kazincbarcika–Ózd 
– (Mez kövesd)–Eger–Űorsodnádasd–Ózd 
– L rinci (er m )–(Űorsodnádasd)–Ózd 
– (Sajóivánka)–Diósgy r 
 
A 120 kV-os elosztó hálózat Miskolc, ill. Eger fel l érkez  vezetékei gyakorlatilag a 

Űorsodi–szénmedence egész területét behálózzák. 
A vizsgálati területen áthalad a 120 kV-os átviteli hálózat Miskolc– Sajószentpéter ága. 

Egy másik vezeték-ág, a Sajószöged – Alacska – Kazincbarcika – Sajóivánka vezeték a terület 
északkeleti határától mintegy 800 m-re fut DK–ÉNyi irányban. 

 
Főbb alközpontok, transzformátortelepek a térségben: 
– Fels zsolca (Ő00/220/132/20 kV-os) 
– Sajóivánka (Ő00/120/3ő/20 kV-os) 
– Sajószöged (Ő00/220/132 kV-os) 
– Űorsodnádasd (120/3ő/20) 
 
50 MW-nál nagyobb teljesítménnyel rendelkező egyéb erőművek a térségben 
– Sajószögedi gázturbinás h er m  (120 MW) 
– Tisza II. h er m  – Tiszaújváros (Ő x 21ő MW) 
– Tiszapalkonyai h er m  (200 MW) 
– Űorsodi Űiomasszaer m  – Űerente (137 MW) 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és 
szilárd energiahordozók aránya csekély.  
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Az ország földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva épült ki. A rendszer 
ellátásának bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték hálózat, amelybe a 
gáz els dlegesen a nemzetközi vételezés és kisebb hányadban hazai szénhidrogén mez kb l 
érkezik. A megye földgázellátása ehhez az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik. 
A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az országos 
hálózatról a vételezés. 

A gázátadó-nyomáscsökkent kön keresztül nagy–középnyomású vezeték szállítja a 
földgázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-
közép/közép nyomásszabályozóig. 

A települések közötti elosztás nagy–középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 
gázellátó hálózatának a gerincét és err l ellátott a megye településeinek jelent s hányada. A 
települések dönt  hányadában a településen belüli gázelosztás középnyomású gázelosztó 
hálózatról történik. 

Sajókápolna vizsgálati terület térségében, a Űorsodi–szénmedencében manapság is jelent s 
ipari létesítmények találhatók, melyeknek földgázzal és egyéb szénhidrogénekkel való 
megfelel  ellátását meg kell oldani. Az ezeket ellátó vezetékek az országos alapellátó 
rendszerhez csatlakoznak (62. ábra). 

 

 
62. ábra. Sajókápolna vizsgálati területnek és térségének szénhidrogén szállítóvezeték térképe 
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Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek 
A szállítóvezetékek legközelebbi elosztóközpontja Tiszaújváros. Innen indul a 

Tiszaújváros–Miskolc–Kazincbarcika vezeték is, mely a Űorsodi–medence településeinek és 
ipari üzemeinek szénhidrogén-ellátó gerince. A vezeték követi a Sajó-völgyének vonalát, 
gyakorlatilag a legalacsonyabb térszínen, a vasút nyomvonala mentén halad. Ez a vezeték-
nyomvonal Miskolcról kiindulva gyakorlatilag teljes északi félkörívet ír le, és térség 
településeinek és ipari üzemeinek gázellátását biztosítja. A vezeték Sajószentpéter térségében 
DNy–ÉK-i irányú, a vizsgálati terület északkeleti peremét l mintegy Ő km-re fut. 

 
Térségi szénhidrogén hálózat 

A Tiszaújváros–Miskolc–Kazincbarcika vezetékb l ágazik le a Kazincbarcika–Vadna–
Ózd–Űorsodnádasd–(Pétervására) vezeték, a Vadna-Jákfalva vezeték, a Miskolc–Sajólád–
Alsózsolca vezeték, és a Miskolc térségi vezeték, melyek a vizsgálati terület tágabb 
térségének és a Űorsodi–medence ipari üzemeinek közvetlen ellátására szolgálnak. 
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2.5 A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-
gazdálkodási vagy energiaellátási cél 

A szénhasznosítás stratégiai szempontjai 
A nyersanyagok és energiahordozók a világban nem egyenletesen oszlanak el, a 

szénkészletek térbeli eloszlása azonban a szénhidrogénekhez viszonyítva jóval egyenletesebb. 
Az Európai unió a világ negyedik legnagyobb szénfelhasználójaként Kína, India és az 
Egyesült Államok után a teljes primer energiafelhasználásban 26,Ő%-kal veszi ki a részét. A 
világ k széntermelése az elmúlt 20 évben 60%-kal n tt (63. ábra) és hasonló további 
növekedés várható a következ  2ő-30 évben. A nemzetközi elemzések szinttartást és enyhe 
növekedést vetítenek el  (EURAűOAL 2017).  

 

 
63. ábra. A világ kőszéntermelésének alakulása  

(Forrás: Global Energy Statistical Yearbook 2015) (KALMÁR, HÁMORNÉ 2018) 

A k szén és lignit földtani készlete globálisan 17 ŐŐ9 Mt szénegyenérték (Gtce), amelyek 
mintegy 1,2%-át termelték ki eddig. A kitermelhet  készletek nagysága 70ő Gtce, amely 
jelent sen nagyobb, mint a k olaj és földgáz még akkor is, ha a nem-hagyományos 
szénhidrogén készleteket is figyelembe vesszük (ŰGR 201ő). A kitermelhet  k szén 
készletek a nem megújuló energiaforrások több mint felét adják. A világ jelenlegi éves k szén 
és lignit kitermelése 7709 Mt, ebb l a lignittermelés 807 Mt, utóbbi Ő9%-át az EU-28 
országok, különös tekintettel Németország adja (ŰGR 201ő). A kitermelt k szén és lignit 
felhasználása jellemz en energiahordozóként valósul meg, vegyipari hasznosítása a legtöbb 
országban nem jellemz  vagy csak korlátozott mérték . 

A nagy kockázatok és t keigény ellenére az ásványi nyersanyagok kitermelése minden 
ország stratégiai fontosságú, kiemelt jelent ség  ipari alaptevékenysége. A fejlettebb 
országok, így az EU is nagy hangsúlyt fektetnek az alapanyag és energiahordozók 
kitermelésére, mivel az egyes er források külföldr l történ  bevonása nyomán az 
energiagazdálkodás hatalmi, politikai és biztonságpolitikai kérdéssé vált. Egy esetleges 
nyomásgyakorlás szempontjából lényeges szempont, hogy míg a szénhidrogének 
tulajdonjogának a monopolizáltság foka 80 % feletti, addig a szén esetében ez Ő0% alatti (IEA 
WEO 2017). 

A biztonság megteremtése a határokon belüli ásványi nyersanyagok megkutatása és a 
bányászat fejlesztése nélkül nem lehetséges, hiszen az ipari fejlesztést a nyersanyag- és 
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energiaellátás biztonsága alapvet en befolyásolja. Ha az EU nem tud versenyképes olcsó és 
biztonságos nyersanyag- és energiaforrásokhoz jutni, gazdasága egyre jobban leszakad, vagy 
függ vé válik. Az EU törekvései között éppen ezért kiemelt szerepet kapott az energia- és 
nyersanyagfügg ség csökkentése (űOM/201Ő/0297,201Ő). 

Hazánk nyilvántartott szén és lignitvagyona mintegy 10 Mrd tonna, a vonalas 
infrastruktúra és épületek biztonsági pilléreinek elhagyásával 8,ő Mrd tonna. Ez hatalmas 
mennyiség, mely hosszú id re alapját képezheti szénre épül  hazai gazdaságfejlesztéseknek. 
A jöv kép kialakítása során azonban a természeti adottságok mellett számításba kell venni a 
fosszilis energiahordozók alkalmazásának a helyi környezetre és a klímaváltozásra gyakorolt 
hatását, a gazdaságosság kérdését, valamint a társadalmi pl. munkaer piaci kérdéseket is. 

 
A szén energetikai szerepe a klímavédelem tükrében 

A világ összes üvegházhatású gáz kibocsátásáért 61%-ban az energiatermelés felel. A 
teljes kibocsátás 2ő%-a szén, míg 37%-a k olaj és földgáz eredet . A szénbázisú er m vek 
átlagos hatásfoka a világban 28%, míg jelenleg a Őő%-os hatásfokú tekinthet  korszer nek. 
Az er m vi hatásfok növelését célzó m szaki fejlesztéseknek köszönhet en az elmúlt 20 
évben Ő0%-kal csökkent az egységnyi energiatermelésre jutó szén-dioxid-kibocsátás. 

Még a komoly ÜHG csökkentési terveket dédelget  EU szintjén is lassú az energiamix 
átrendez dés. A jelenlegi energiapolitikák mentén 22 évet vesz igénybe, hogy az EU bruttó 
bels  energiafelhasználásban a megújulók részaránya megduplázódjon, azaz 8%-ról 1ő%-ra 
n jön. Ezzel együtt is a fosszilis energiahordozók dominánsak maradnak az EU energia-
mixében, 70%-os lesz a részesedésük még 2030-ban is (6Ő. ábra). Eközben az EU még jobban 
függ  helyzetbe kerül az energiaimport szempontjából, és er teljesen fog növekedni a villa-
mosenergia igény. Ezért valószín síthet , hogy az EU 20ő0-ig irányt mutató Dekarbonizációs 
Útitervében szerepl  80% fölötti ÜHG kibocsátás csökkentési elvárások a tagállamok nagy 
részében nem lesznek teljesíthet k a tiszta szén technológiák és a szén-doixid leválasztási és 
tárolási technológiák alkalmazása nélkül. 

 

 
64. ábra. Az EU becsült primerenergia felhasználása 2030-ig. 

Forrás: IEA, 2012. 

A szén szerepe az energetikai szektoron kívül 
A szénbányászat és szénfeldolgozás környezetvédelmi hatásainak és gazdaságosságának 

megítélése alapvet en a szén felhasználásának módjától függ. Az utóbbi évek világpiaci 
tendenciái alapján a szénhasznosítás jöv je nem a hagyományos energiatermelés, sokkal 
inkább az ún. tiszta széntechnológiák körébe tartozó vegyipari alkalmazások. A szén 
közvetlen cseppfolyósítása vagy közvetett elgázosítása a szennyez anyag kibocsátás 
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csökkentése mellett, lehet séget biztosít a klímavédelmi szempontból meghatározó megújuló 
energiák gazdasági integrációjára, a keletkez  szén-dioxid csapdázására, illetve 
újrahasznosítására, valamint a térségben keletkez  a bányászati, mez gazdasági és lakossági 
hulladék korszer  hasznosítására. Ráadásul a széncseppfolyósítás, ill. a több terméket el állító 
ún. „poligenerációs eljárások” a hagyományos energetikai szénhasznosítás bevételeinek 
rendre másfél, ill. kétszeresét eredményezhetik (IEA űűű 132 report, 2008). 

A dinamikusan fejl d  kínai piacon a technológiai szerkezet elmúlt évtizedekben kialakult 
trendjét a Nemzetközi Energiatechnológiai Laboratóriuma (US NETL) által készített 
tanulmányhoz készült adatbázis (US-űHINA ENERGY űENTER, NATIONAL RESEARűH űENTER 
FOR űOAL AND ENERGY, WEST VIRGINIA UNIVERSITY, MORGANTOWN, WV 26ő06-606Ő 201Ő) 
alapján a 6ő. ábra foglalja össze. Szénfelhasználásra vetítve az álló és fluidágyas technológiák 
részaránya szinte elhanyagolható, ezzel szemben a szállóporos technológiák dinamikusan 
fejl dést mutatnak, ezen belül legjelent sebb a Shell technológia, illetve az utóbbi években a 
kínai űEűO technológia. A kínai piacon a szén-víz zagyos gázosítási technológiák (GE) 
vezet  szerepe is egyértelm . A kínai EűUST technológia ugrásszer  növekedést mutatva 
mára a vizsgált technológiák élvonalába került. 

 
65. ábra. Gázosítási technológiák részesedése a kínai piacon (forrás: US-CHINA ENERGY CENTER) (KÁLLAY et al. 2018) 

 
A szintézisgázt vegyipari termékekké alakító eljárások területén alapvet en 2 út létezik. 

Ezek eredményeként lehet ség van üzemanyagok, szintetikus földgáz (SNG) és vegyipari 
alapanyagok (ammónia, karbamid, hidrogén, metanol) el állítására, amelyeket azután 
különféle végtermékké dolgoznak fel (pl. festékek és lakkok, m anyagok, m trágyák). A 
kínai szénelgázosítási piac termékszerkezetében az energiatermeléssel szemben egyértelm en 
a vegyipari alkalmazás dominál, ezen belül az ammónia mellett 200ő-t l felfejl dött a 
metanol termelés (66. ábra) (US-űHINA ENERGY űENTER 201Ő). 
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66. ábra. A szénelgázosítás termék szerinti alakulása Kínában (t/nap alapanyag)  

(forrás: US-China Energy Center) (Kalmár, Hámorné 2018) 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 
valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

Jelen tanulmány els sorban kis kapacitású külfejtések megnyitását szolgáló alapozó 
munka. A Nyög -völgyi külfejtéses bányák megnyitásának egyik legf bb lehetséges piaci 
eleme a lakossági tüzel  ellátás. Ehhez kacsolódóan, különösen figyelembe véve a megcélzott 
II telep viszonylag magas kéntartalmát, problémaként merül fel a leveg  tisztaságának 
kérdése, mely az utóbbi id ben törvényi szabályozás szükségszer ségének kérdését is 
felvetette. A lakossági egyedi szén- és lignittüzelés alacsony hatásfoka, a tökéletlen égés és a 
károsanyag-kibocsátás szabályozhatatlansága miatt fellép  többlet űO2, SOx NOx, PM10 és 
egyéb emisszió kezelend  kérdés lesz. 

Környezetvédelmi szempontból mindenképpen kedvez bb megoldás lenne a régiós 
kisközösségi távh ellátás biztosítása. Ennek számításba vételével a hazai barnaszén és lignit 
lakossági f tésre való használata szabályozottabb, környezetkímél bb és humán egészségügyi 
szempontból veszélytelenebb módon valósulhatna meg távf t m vekben szén-biomassza-, 
vagy lignit-biomassza együtt-tüzeléssel. 

A szénbányászat, különösen a mélym velés munkahelyteremt  hatása közismert. A kis 
kapacitású külfejtések él munka igénye természetesen nagyságrendekkel kisebb. 
Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor a bányászati tevékenység multiplikatív szerepét, ill. az ilyen 
jelleg  beruházásokhoz kapcsolódóan a régióban aktív KKV-k lehetséges szerepét, amit az is 
alátámaszt, hogy jelen tanulmány készítésének alapja is vállalkozói kezdeményezés. 

Van a megnyitásra kerül  külfejtéseknek egy a szénbányászat szempontjából járulékos, 
esetenként azonban ugyancsak meghatározó szerepe. M köd  nagy kapacitású 
mélym velések hiányában, esetleg megjelen  pl. vegyipari fejleszt , ill. beruházó cég 
számára gyakran még a megfelel  laboratóriumi, ill. fél-üzemi kisüzemi kísérlethez szükséges 
mintamennyiségek el teremtése is nehézségekbe ütközik. Ennek biztosítása m köd  
külfejtések esetén könnyen megoldható. 
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2.7. A terhelés várható időtartama 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, egy bánya életciklusa sok esetben 
évtizedekben mérhet  folyamat, amely a terület kutatásának kezdetét l a felhagyást követ  
id szakig tart. A kutatástól a bezárásig, a terület helyreállításáig tartó folyamat nem ritkán egy 
évszázadot is meghaladhat, erre a Űorsodi-medencében is számos példa adódik. A bánya 
m ködése során a hatályos törvények és rendeletek által megkövetelt engedélyek, 
szabványok, utasítások betartása mellett mindvégig szem el tt kell tartani azokat a 
kereskedelmi, környezeti és szociális szempontokat, amelyek egy bányaterület és környezete 
fenntartható létezését biztosítják, különös figyelemmel a m veletek felhagyását követ  id re. 
A bánya életciklusa általában az alábbiakban 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 kitermelhet , kereskedelmi érték  ásványi nyersanyag bányászata 
megkezdhet . Általában egy területen a nyersanyagkutatás 1-10 évet, esetleg többet is 
igényelhet, és nem mindig vezet bányanyitáshoz, amint ezt a borsodi szénbányászat eddigi 
története is mutatta. 

A Űányatörvény 1Ő. §-a szerint a koncesszió id tartamán belül a tervezett 
ásványinyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási id szak Ő évnél hosszabb 
nem lehet. A kutatási id szak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási 
id szak felével meghosszabbítható. A koncessziós szerz désben meg kell állapodni a kutatási 
munkaprogram tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányászatot 
felügyel  hatóság által jóváhagyott kutatási m szaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a 
koncessziós szerz déssel megállapított munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerz désben 
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, 
id tartamát és amelyben le kell fektetni az elvégzend  minimális kutatási tevékenység típusait 
és mennyiségét. A bányavállakozó a kutatás megkezdése el tt kutatási m szaki üzemi tervet 
készít, amelyet a területileg illetékes Kormányhivatal bányászatért felel s osztályának jóvá 
kell hagynia. A terv tartalmazza a kutatás típusát és eszközeit, részletesen ismerteti a 
kutatáshoz használt m szerek és berendezések számát, típusát és m szaki paramétereit. 

A feltárási, kitermelési és medd hányó hasznosítási tevékenységet jóváhagyott m szaki 
üzemi terv szerint kell végezni. 

A m szaki üzemi tervet a m szaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a t zvédelmi 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 mez - és erd gazdasági 
rendeltetés  földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges 
megel zését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés- és településrendezési-eszközökben 
foglaltaknak megfelel  teljesítését. 

A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk 
összegy jtésével és újraértelmezésével kezd dik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, 
geofizikai mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a 
kutatófúrások helyének kijelölésér l. A kutatófúrások helyszínét el  kell készíteni, megfelel  
utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat 
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a helyszínre kell szállítani, melynek id tartama heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy 
kutatófúrás lemélyítésének id tartama f képpen a fúrásmélységt l és a felszín alatti 
k zetrétegek min ségét l függ, illetve felléphetnek el re nem várható m szaki problémák. A 
technikai kivitelezés id tartama nagymértékben a fúrás tervezett mélységét l függ en egy nap 
vagy több hónap is lehet. A fúrások mélyítése során a célrétegekb l mintákat vesznek. A 
kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyr l zárójelentés készül. Választ kell 
adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve feltárt-e a 
kutatás kitermelhet  ásványvagyont. Meg kel határozni a feltárt vagyon mennyiségét és 
min ségét, a vagyon meghatározásának bizonytalanságát. 

A kutatási folyamatot egymást követ  fázisokra szokták osztani. A hazai gyakorlatban 
alap- vagy el kutatást, felderít , el zetes, részletes kutatási fázisokat és utólagos, vagy 
termelés alatti kutatást különítenek el. A kutatási fázisok során a vázlatos földtani modell 
megalkotásától eljutnak a bányanyitáshoz, a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges 
ismeretek megszerzéséig. 

2.7.1.2. Tervezési (fejlesztési) szakasz 

Ebben a fázisban készülnek el a bányalétesíthez szükséges elemzések, tanulmányok, abban 
az esetben, ha a kutatások eredményesek voltak. A tervezés során a projekt megvalósításának 
lehet ségét elemezni kell a biztonságos m ködtethet ség, a kereskedelmi életképesség, 
környezeti szempontok, szociális felel sség és a szabályozási, engedélyeztetési 
követelmények szempontjából. A bányatervezés általában 2-3 évet vesz igénybe. A 
bányalétesítés m szaki üzemi tervét a bányászatért felel s hatóságnak el kell fogadnia. 
Rendkívül fontos már a kutatás, majd a tervezés folyamán a helyi lakossággal való 
kommunikáció, hiszen a bánya létesítését, m ködését el kell fogadtatni a lakossággal. 

2.7.1.3. Építési szakasz 

Amennyiben a kutatás és a tervezés folyamata lezajlott, és a szükséges engedélyek 
rendelkezésre állnak, megkezd dhet a bánya építése, amely néhány hetet, de akár éveket is 
igénybe vehet, a létesítmény komplexitásának függvényében. A bányához utakat kell építeni, 
meg kell építeni a termelvény osztályozó, feldolgozó üzemet, ki kell alakítani a m ködés 
környezetét, építményeket kell emelni az alkalmazottak számára, létre kel hozni a bányászatot 
kiszolgáló felszíni építményeket. Mélym velés esetében az építési szakaszban hajtják ki az 
üzemszer  termelés beindításához szükséges bányavágatokat: a f feltáró- és feltáróvágatokat, 
a szállító- és légvágatokat, illetve aknákat, kiépítik a termelvény-, anyag, és a személyszállító 
útvonalakat, a vízelvezet  rendszert, beépítik a szükséges gépeket, elektromos 
berendezéseket, a bányaveszélyek elleni eszközöket és a szükséges mér m szereket. A 
termelés során további eszközöket és berendezéseket a bányam veletek el rehaladásával lehet 
beépíteni. 

2.7.2. Termelési szakasz 

A termelési szakasz akkor kezd dhet meg, ha a szükséges kiépítést befejezték, az elkészült 
rendszert tesztelték, és a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat erre a bányavállakozó 
megkapta. A Űányatörvény 12. § (1) pontja értelmében a koncessziós pályázat nyertesével a 
miniszter szerz dést köt. A koncessziós szerz dés legfeljebb 3ő évi id tartamra köthet , 
amely egy alkalommal, legfeljebb a vizsgálati szerz dés id tartamának felével, 
meghosszabbítható. 
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A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, el zetes feldolgozása (a medd  
és a nyersanyag szétválasztása, osztályozása), és elszállítása. Ebben a szakaszban is 
folyamatos a bányaüzem fejlesztése, az infrastruktúra b vítése. Fokozottan figyelni kell a 
környezeti és a szociális szempontokra. Ma már egyre jellemz bb, hogy a bánya tulajdonosa, 
m ködtet je bevétele egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, 
környezetvédelmi programokra, szociális intézkedésekre fordítja. 

2.7.3. A bánya felhagyása, bezárása 

A tervezett m veletek elvégzése, a hasznosítható nyersanyag kitermelése, esetleg 
gazdaságossági megfontolások miatt kerül sor a bányam veletek felhagyására, a bánya 
(Sajókápolna esetében külfejtés) bezárására. A bezárási folyamat során a gépeket és a 
berendezéseket a m velt területr l kiszerelik, eltávolítják. A mélyszinti vágatok egy részét 
vagy egészét tömedékelik, amennyiben az esetleges kés bbi vágatomlások miatti 
felszínmozgások elkerülése ezt indokolja. A bányatérségbe szivárgó vizek szivattyúzását 
befejezik, így a bányatérség egy része vagy egésze víz alá kerül. A bánya bejáratát lezárják, 
esetenként tömedékelik, bebetonozzák. Űizonyos bányák (só, érc) esetében a bányatérség 
egyéni célú hasznosítása is szóba jöhet (egészségügy, turizmus, raktározás). Külfejtés 
esetében a kitermelt és külön deponált medd  k zeteket a bányagödörbe visszatöltik, 
elegyengetik, a terepet rendezik, ahogyan a következ , rekultiváció fejezetrészben szerepel.  

Ha a koncessziós szerz dés megsz nésekor a létesítmények tovább nem üzemeltethet k, a 
bányavállalkozó köteles azokat elbontani és a területet helyreállítani. 

Ha a koncesszió úgy sz nik meg, hogy a bánya bezárása nem történik meg, a koncesszió 
volt jogosultja köteles a bányabezárási és tájrendezési munkákat elvégezni. A felügyel  
hatóság a bányabezárás és a tájrendezés elfogadását követ en törli a bányatelket a 
nyilvántartásból. 

2.7.3.1. Rekultiváció 

A bányabezárás folyamatával egy id ben, de f leg azt követ en megkezd dik a 
bányatérség 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 célszer  
végrehajtani. Fel kell mérni a felhagyási tevékenység el tti és alatti környezeti hatásokat, 
amelyek a vizek, a növényzet, a helyi erózió állapotában bekövetkeznek. Legalább ő évig 
monitoring rendszer üzemeltetése célszer  a bányaterületen. Lényeges feladat a felszíni vizek 
elvezetése, az újraerd sítés, esetleges új építmények létesítése és új típusú gazdasági 
hasznosítása a területnek. A bányabezárást követ  tájrendezés id szükséglete néhány hónap, a 
terület teljes kör  rekultivációja néhány évet is igénybe vehet. 

A Űányatörvény 36. §. Tájrendezési fejezete alapján a bányavállalkozó köteles a külszíni 
területet, amelynek használhatósága megsz nt vagy lényegesen korlátozódott, fokozatosan 
helyreállítani, újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe ill en 
kialakítani. 

Környezet helyreállítási f bb feladatok: 
− üzemudvaron újrahasznosításra alkalmatlan épületek bontása talajszint alatt 1 m-ig, 
− medd hányó tájrendezése, 
− veszélyes anyagok likvidálása, 
− szénszállító útvonalak rekultivációja, 
− egyéb el írások miatti munkák elvégzése. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

 
A bányászati veszélyhelyzetek közé sorolják: 

− a sújtólég (metángáz) robbanást, 
− a szénporrobbanást, 
− a gázkitörés-veszélyt, 
− a vízbetörés-veszélyt, 
− a t zveszélyt és 
− a por- és sugárártalmat. 

Sajókápolna lignit külfejtés esetében bányászati veszélyhelyzet lehet a szén kiporzása, 
öngyulladása, a bányagödör létesítéséb l és létezéséb l adódó esetleges további 
veszélyhelyzetek. 

A bányák vonatkozásában a veszély az említett tényez k esetén szigorú megjelölés. A 
bányászatban a természeti tényez k hatásai inkább gazdasági kategóriák, amelyek a termelési 
költséget növelik. A veszélyek elhárításának egyik alapvet  tényez je a megel zés, preventív 
intézkedések foganatosítása. Ezek az intézkedések a következ k: 

− a különböz  jogszabályok, szabványok, m szaki biztonsági szabályzatok, 
technológiai, kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

− az el írt szakmai képesítés  és gyakorlatú személyek alkalmazása; 
− a kötelez  id szakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 
− a veszélyek kell  id ben történ  jelzésére alkalmas m szerek és eszközök 

kialakítása és fejlesztése; 
− a kezel  és alkalmazott személyek (vezet k és beosztottak) rendszeres oktatása, 

továbbképzése; 
− bekövetkezett t zesetek alkalmával gyors elhárítás megvalósításával a károk 

csökkentése; 
− a megfelel  szint  és gyakoriságú ellen rzés. 

 
 
 
 
 

  



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

109 
 

3. A hatások, következmények vizsgálata és el rejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet 
a tevékenység jelentősen befolyásolhat 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, 
szerkezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, 
valamint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek 
engedélyezhet ségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 31Ő/200ő. (XII. 2ő.) kormányrendelet. 

A szénbányászat esetében a koncesszióra tervezett terület olyan kiterjedés , amelyen 
viszonylag jól becsülhet k a tevékenység konkrét hatásai. Az érzékenységvizsgálat során a 
környezeti változások – a beruházás mértékének, a tevékenység id tartamának, az 
alkalmazásra kerül  technológia ismeretének hiánya miatt – pontosan nem számíthatók, de 
kiemelhet k azok a helyi környezeti elemek, melyekre a hatásvizsgálatok végzésénél kiemelt 
figyelmet kell fordítani. 

Sajókápolna esetében tovább sz kíti a vizsgálat körét az a tény, hogy a térségben, illetve a 
koncesszióra kijelölt terület közvetlen szomszédságában már az 1860-as évekt l zajlik 
külfejtéses és mélym velés  bányászat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a környéken 
található medd hányó-maradványok. A területen az 19ő0-es évekt l napjainkig zajló 
szénbányászat dokumentációi, valamint a 2012-2013-as években végzett kutatásoknak 
köszönhet en kijelenthet , hogy a koncesszióra kijelölt területen belül a II. telep m velése 
várható. A közlekedés az itt futó f útvonalak mentén oldható meg, míg medd hányó 
elhelyezés kialakítására nem lesz szükség: a kitermelt medd t visszatöltik a szénréteg 
"eltávolítását" követ en. 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

Jogi háttér 
A leveg  védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében külön 

jogszabály állapítja meg a leveg terheltségi szint határértékeit. A leveg terheltségi szint 
mértéke alapján az ország területét – külön jogszabályban felsorolt – légszennyezettségi 
agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a leveg terheltségi szint határérté-
keir l és a helyhez között légszennyez  pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló Ő/2011. 
(I. 1Ő.) VM rendelet ő. melléklete határozza meg. 

A többször módosított Ő/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 
a kijelölt légszennyezettségi-zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelö-
lésével az egyes kiemelt jelent ség  légszennyez  anyagok szerint. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 
települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település 
közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

A leveg terheltség éves szintje alapján a zónák leveg min ségét A, Ű, ű, D, E, F típusba 
kell besorolni. A zónák kijelölésénél Ő/2011. (I. 1Ő.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-
ban felsorolt kiemelt jelent ség  légszennyez  anyagokat és az 1. melléklet 1.1.Ő.1. pontjában 
felsorolt arzént, 3,Ő-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A leveg terheltségi szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez  pontforrások 
kibocsátási határértékeir l szóló Ő/2011. (I. 1Ő.) VM együttes rendelet ő. sz. melléklete a 
zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 
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A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 
Ű csoport: egy vagy több légszennyez  anyag a határértéket és a t réshatárt meghaladja; 
ű csoport: egy vagy több légszennyez  anyag a határérték és a t réshatár között van; 
D csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint egy vagy több légszennyez  anyag tekintetében a fels  

vizsgálati küszöb és a leveg terheltségi szintre vonatkozó határérték között van; 
E csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint egy vagy több légszennyez  anyag tekintetében a fels  és 

az alsó vizsgálati küszöb között van; 
F csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg; 
O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
O–II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kit zött 

koncentráció értéket. 
 
Az A, Ű és ű besorolás a leveg terheltségi szint egészségügyi határértéket meghaladó 

mértékét jelenti, ahol további terhelés nem engedhet  meg. A jogszabály szerint az A, Ű, ű és 
D zónatípusoknál kötelez  a helyhez kötött mérések alkalmazása a leveg  terheltségi 
szintjének vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák 
és az indikatív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában 
modellezési technikák vagy az objektív m szaki becslés alkalmazása önmagában is elegend . 
A talajközeli ózon min sítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra 
vonatkozik. 

 
Hazánkban a leveg min ség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi 

Mér hálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvet en két részb l áll: az automata állomások 
folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyez  komponensek széles körét ölelik fel; a 
manuális hálózat (RIV) pontjain gy jtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-
dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken üleped  por) összetev kre korlátozódik. 

A hálózat szakmai irányítása az Agrárminisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai 
irányításának operatív, valamint a min ségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Leveg tisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A 
mér állomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok (korábban: 
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyel ségek) feladata, a hálózat egyes 
háttérállomásainak üzemeltetése az OMSZ-hoz tartozik. 

 
A leveg  tényleges állapotára vonatkozó vizsgálatok tartalmát, min ségét meghatározza, 

hogy nem állnak rendelkezésre a térség területének környezeti leveg min ségét térségi 
szinten jellemz  immissziós adatok. A környezeti leveg  tényleges állapotára vonatkozó 
immissziós adatok hiányában a leveg min ségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat az 
emittáló légszennyez -források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi 
adottságok (pl. beépítettség, mez gazdasági m veltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus 
viszonyok) vizsgálata és értékelése alapján lehet megtenni. 

 
Sajókápolna vizsgálati területnek és térségének automata és manuális mérőállomásait az 

67. ábraán mutatjuk be. 
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67. ábra. Sajókápolna vizsgálati terület térségében található automata és manuális mérőállomások helye. 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgálati terület teljes egészében a Sajó-völgy 
légszennyezettségi zónájába esik. 

A vizsgálati területen belül sem automata, sem manuális mér állomás nincs telepítve. A 
területen kívül, de attól nem messze három manuális, és négy automata mér állomás 
m ködik. 

A Ő/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi 
zónák közül a vizsgálati terület teljes egésze egésze a 8. „Sajó-völgye” légszennyezettségi 
zónába tartozik. Kontrollként ismertetjük a vizsgálati terület tágabb környezetében található, 
10. „az ország többi területe” zóna jogszabályban meghatározott, szennyez  anyagok szerinti 
besorolásait. 

A vizsgálati területnek és térségének légszennyezetségi érték szerinti besorolását 
szennyez  anyagonként az alábbi, 31. táblázat és 32. táblázat foglalja össze: 

 
31. táblázat. Sajókápolna vizsgálati területnek 8. „Sajó-völgye” légszennyezettségi-zóna valamint a 10., „az 

ország többi területe” légszennyezettségi-zóna besorolása az egyes szennyező anyagok koncentrációja alapján 
a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyez  anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna kén-  
dioxid 

nitrogén- 
dioxid 

szén-  
monoxid 

szilárd  
(PM10) benzol 

Talajkö-zeli 
ózon 

8. Sajó-völgye F ű D Ű E O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 
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32. táblázat. Sajókápolna vizsgálati területnek 8. „Sajó-völgye” légszennyezettségi-zóna valamint a 10., „az 
ország többi területe” légszennyezettségi-zóna besorolása az egyes szennyező anyagok koncentrációja alapján 

a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 
Zónacsoport a szennyez  anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna PM10 arzén 
(As) 

PM10 
kadmium 

(űd) 

PM10 nikkel 
(Ni) 

PM10 ólom 
(Pb) 

PM10 benz(a)- 
pirén (ŰaP) 

8. Sajó völgye E F F F Ű 
10. Az ország többi területe F F F F D 

 
A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a sajókápolnai vizsgálati területen és 

annak térségében: 
A Sajó-völgye légszennyezettségi zónában a nitrogéndioxid (NO2) koncentrációja a 

határérték és a t réshatár között van (ű), a szénmonoxid (CO) koncentrációja a fels  vizsgálati 
küszöb és a leveg terheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D), A szilárd PM10 μm 
méret alatti koncentrációja valamint a ), a PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a 
határértéket és a t réshatárt meghaladja (Ű), a benzol valamint a PM10 arzén (As) 
koncentrációja a leveg terheltségi szint fels  és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

A vizsgálati területen kívül, az ország többi területe zónában a szilárd PM10 μm méret alatti 
koncentrációja a leveg terheltségi szint fels  és alsó vizsgálati küszöbe között van (E), a 
PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a leveg terheltségi szintre vonatkozó határérték 
között van (D). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben 
meghatározottnak megfelel en – az O–I kategóriába lett sorolva. 

 
A külön nem említett egyéb komponensek koncentrációja a Sajó-völgye légszennyezettségi 

zónában és az ország többi területén a leveg terheltségi szint alsó vizsgálati küszöbét nem 
haladja meg (F). 
 
Légszennyezettségi index 

A leveg  min ségének értékélésére vezették be légszennyezettségi index fogalmát. A 
légszennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 1Ő/2001. (V.9.) KöM–EüM–
FVM együttes rendeletben és módosításaiban szerepl  határértékek, illetve a Ő/2011. (I.1Ő.) 
VM rendeletben szerepl  határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 1Ő.) VM rendelet által 
el írt módszerek szerint. 

 
A vizsgálati terület tágabb térségének légszennyezettségét manuális és automata 

mér hálózat méri. 
 
A manuális mér hálózat adatai 
Az (LRK) adatai alapján megállapítható, hogy a Űorsod-Abaúj-Zemplén megyében 

m köd  Ő db. (manuális) RIV mér állomás közül kett  a vizsgálati terület térségében, de 
azon kívül üzemel. Egyik a terület nyugati sarkától 22 km-re nyugatra Ózdon, a második a 
területt l délkeletre 1Ő km-re, Miskolcon m ködik. A nagy távolság miatt az ózdi 
mér állomás adatait csak tájékoztató jelleg nek tekintjük. 

 
A manuális mér hálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „201.5 és 2016. évi összesítő 

értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelései 
mutatják be. (33. táblázat és 3Ő. táblázat). 
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33. táblázat. A 2015. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális mérőállomások szerint, a Sajókápolna 
vizsgálati terület térségében (OMSZ, 2016) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 üleped  por 

Miskolc – – jó (2) jó (2) 

Ózd megfelel  (3) – – megfelel  (3) 
    – : nem mérik az adott komponenst 

 
 

34. táblázat. A 2016. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális mérőállomások szerint, a Sajókápolna 
vizsgálati terület térségében (OMSZ, 2017) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 üleped  por 

Miskolc – – jó (2) jó (2) 

Ózd szennyezett (Ő) – – szennyezett (Ő) 
    – : nem mérik az adott komponenst 

 
A táblázatokban szerepl  kifejezések értelmezése az alábbi: 
− Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0 %-a alattiak. 
− Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0 %-a és 80%-a közöttiek. 
− Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80 %-a és 100 %-a 

közöttiek. 
 
A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 

(legkedvez tlenebb) index  szennyez anyag alapján határozzák meg. A vizsgálati terület 
tágabb térségében m köd  manuális mér hálózat (RIV) 201ő. és 2016. évi adatai er sen 
hiányosak. SO2 vizsgálatok sehol sem folytak, az NO2 mérések Ózdra korlátozódtak, ahol a 
vizsgálati eredmények 201ő-ben megfelelő (3), 2016-ban szennyezett (4) légszennyezettségi 
indexet adtak. Mivel az ózdi manuális mér állomás a vizsgált területt l messze, 26 km-re 
található, ezért az itteni vizsgálatok eredményét csak tájékoztató jelleggel mutatjuk be. 

Az ülepedő por vizsgálatok Miskolcra terjedtek ki, itt 201ő-ben és 2016-ban az üleped  por 
légszennyezetségi indexe jó (2) volt. 

 
Az automata mér hálózat adatai 
A vizsgálati terület térségében 6 db automata mér állomás üzemelt, mely a vizsgálati 

terület nyugati határától mintegy 2 km-re, nyíregyházán m ködik.  
Az értékelés a mér állomásokon mért SO2, NO2, NOx, PM10, űO és O3 szennyez anyagok 

mérési adataiból készült. Az automata vizsgálatok adatai alapján a települések összesített 
légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb (legkedvez tlenebb) index  
szennyez anyag alapján határozzák meg. 

A vizsgálati terület térségében lev  automata mér hálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ 
„2015. és 2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat 
adatai alapján” c. értékelései mutatják be (3ő. táblázat és 36. táblázat). 
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35. táblázat. A 2015. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint, 
a Sajókápolna vizsgálati terület térségében (OMSZ, 2016) 

N. Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

összesített index 
SO2 NO2 NOx PM10 Űenzol űO O3 

1. Kazincbarcika kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 

2. Miskolc Alföldi kiváló (1) jó (2) jó (2) * – – – jó (2) 

3. Miskolc Űúza tér kiváló (1) megfelel  (3) szennyezett (Ő) megfelel  (3) jó (2) kiváló (1) jó (2) szennyezett (Ő) 

4. Miskolc Lavotta kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 

5. Putnok jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – * jó (2) jó (2) 

6. Sajószentpéter kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) megfelel  (3) – kiváló (1) jó (2) megfelel  (3) 
* : nincs értékelhet  adat 
– : Nem mérik az adott komponenst 
 
 

 36. táblázat. A 2016. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint, a 
Sajókápolna vizsgálati terület térségében (OMSZ, 2017) 

N. Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

összesített index 
SO2 NO2 NOx PM10 Űenzol űO O3 

1. Kazincbarcika  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – kiváló (1) jó (2) megfelel ** (3) 

2. Miskolc Alföldi kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) – – – jó (2) 

3. Miskolc Űúza tér kiváló (1) megfelel  (3) szennyezett (Ő) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) szennyezett (Ő) 

4. Miskolc Lavotta kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 

5. Putnok – – – – – – – – 

6. Sajószentpéter kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) megfelel  (3) – kiváló (1) jó (2) szennyezett** (Ő) 
– : Nem mérik az adott komponenst 
**: az összesített index a táblázatban nem szerepl  PM2.5 nagy koncentrációja miatt lett rosszabb besorolású. 
 

A táblázatokban szerepl  kifejezések értelmezése az alábbi: 
− Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0 %-a alattiak. 
− Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0 %-a és 80%-a közöttiek. 
− Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80 %-a és 100 %-a 

közöttiek. 
 

A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 
(legkedvez tlenebb) index  szennyez anyag alapján határozzák meg. A vizsgálati területen és 
térségében az automata mér állomások 201ő-ös és 2016-os adatsorait elemezve 
megállapítható, hogy az adott id szakban a legrosszabb légszennyezettségi indexeket a 
Miskolc Űúza téri mér állomás regisztrálta. Itt az NO2 szennyezettségi indexe megfelelő (3), 
az NOx szennyezettségi indexe pedig szennyezett (4). A PM10 szálló por szennyezettségi 
indexe itt és Sajószentpéteren megfelelő (3), a táblázatban fel nem tüntetett PM2.5 szálló por 
szennyezettségi indexe pedig Miskolc Űúza téren és Sajószentpéteren szennyezett (4), 
Kazincbarcikán 2016-ban pedig megfelelő (3). 

A porszennyezés, valamint a Miskolc Űúza téri mér állomás NO2-x indexe kivételével a 
szennyez anyagok mérési adatainak alapján számított légszennyezettségi indexek a jó (2) és 
kiváló (1) között mozogtak. 
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Az automata- és manuális légszennyezési indexek értékelése alapján elmondható, hogy a 
vizsgálati területen és térségében a 201ő-ös és 2016-os évben a légszennyezettségi indexek a 
szennyezett (4) és kiváló (1) közöttiek. 

A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 
(legkedvez tlenebb) index  szennyez anyag alapján határozzák meg, ezért a PM10 és PM2.ő 
üleped  por adatok alapján kell a Miskolc Búza tér térségének összesített légszennyezési 
indexe adatait a 201ő-ös évben szennyezettnek (4), Sajószentpéter légszennyezési indexe 
adatait megfelelőnek (3) min sítenünk. 

A 2016-os évben PM10 és PM2.ő üleped  por adatok szerint Miskolc Búza tér térségének 
valamint Sajószentpéternek összesített légszennyezési indexe adatai szennyezettnek (4), 
Kazincbarcika ugyanezen adatai pedig megfelelőnek (3) min sülnek. 

 
Űorsod-Abaúj-Zemplén megye területén az üzemi eredet  légszennyezés a Sajó völgyében 

az Ózd–Kazincbarcika–Miskolc–Tiszaújváros tengely mentén koncentrálódik. A térség a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésér l szóló rendelet alapján a Sajó-völgye 
légszennyezettségi zónába sorolta, ahol a porszennyezés mértéke a legnagyobb. A megye 
többi térségében a leveg szennyezés meghatározóan közlekedési eredet . 

A legszennyezettebb értékeket jellemz en a forgalmas közlekedési csomópontok adatai 
mutatják. A megyében különösen a nagy közúti forgalmat lebonyolító f útvonalak (3-as, 26-
os, 3ő-ös, 37-es és 38-as) települési szakaszai okoznak légszennyezési problémákat. Miskolc 
közlekedési eredet  légszennyezésének csökkentésében jelent s eredményt hozott az átadott 
M30-as autópálya, illetve a 26-os út várost elkerül  szakasza. Miskolc belvárosának 
leveg tisztasága érdekében azonban további intézkedések szükségesek, ezt támasztják alá a 
Űúza tér térségének rossz porszennyezés-adatai. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési 
Program Környezeti értékelése. Végleges változat, 2014. szeptember). 

 
Az összesített közlekedési emisszió tendenciája növekv . Mérséklésének eszközeként a 

robbanómotoros gépjárm -állomány korlátozása, csökkentése, a település- és 
környezetkímél  közlekedési struktúra, a terhelt környezet biológiai aktivitásának a növelése 
lehet hatékony. Kiemelten kell szorgalmazni a településeken áthaladó forgalom csökkentését, 
valamint a tömegközlekedés korszer sítését. 

A gazdasági, ipari légszennyezettség csökken  tendenciát mutat, mely részben a nagy 
kibocsátású gazdasági tevékenységek jelent s csökkenésének, a kisebb emissziójú 
gázenergia-felhasználásnak, valamint a kibocsátókkal szemben alkalmazott egyre 
hatékonyabb szabályozásnak az eredménye.  

 
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Sajókápolna vizsgálati terület tágabb térségének 

leveg min sége a manuális és automata mér hálózat által mért gáz halmazállapotú 
komponensek – a szálló por szennyezések kivételével – jónak mondhatók. 
 
A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

A PM10, a szálló és üleped  por terheltség növekedésének els sorban a termel kút kutatási, 
kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési 
utak építése, a terep el készítése, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a 
nehéz munkagépek általános használata. A kút építése során, a mélyfúrásos tevékenységnél a 
légszennyez  hatást kizárólag a fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdeké-
ben, hogy a leveg tisztaság védelme biztosított legyen, azaz a légszennyez  anyagok mennyi-
ségei a megengedett határérték alatt maradjanak, szükségesek a kivitelez  által rendszeresen 
végrehajtott ellen rz  mérések. Az adatokat jegyz könyvben kell rögzíteni és az eredménye-
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ket el kell juttatni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A megfelel  m szaki 
védelemmel csökkenthet k a kockázatok. 

A leveg tisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésé-
vel kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a leveg min séget veszélyeztet  
tényez  lehet a űO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata 
el zetes értékeléssel és ezt követ  gondos tervezéssel minimalizálható. 

 

3.1.2. Zajhatás és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének kismérték  növekedése várható rövid ideig a szeizmikus kutatá-
sokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során. A tervezés és a kivitelezés függvényében hosszabb 
id n keresztül várható kismérték  zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési útvonalak 
létesítése, a terület el készítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevé-
kenységekhez tartozó szállítások során, azonban ezek együttes zajhatása sem számottev . A 
próbatermeltetés során sem kell számottev  zajhatással számolni. Szükség esetén a zajterhelés 
csökkenthet  a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A zaj és rezgés minima-
lizálását különösen a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi területek térségében kell 
különös gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve a védelemre 
szolgáló id szakokat is (pl. költési, vándorlási id szakokat). 

A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméret  munkagépek és szállítóesz-
közök, a használatba vont úthálózatot ér  terhelésére és az útvonal menti épületeket ér  rezo-
nanciára is. A munkálatok megkezdése el tt célszer  elvégezni az útburkolat és a környez  
ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezel vel és az illetékes önkor-
mányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkez  károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 28Ő/2007. (X. 29.) 
kormányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1, 
mellékletében közölt határértékeknek kell teljesülniük a zajtól védend  területeken az üzemi 
létesítményekt l származó zajterhelés esetében, a 2. mellékletben foglalt határértékeknek az 
építési kivitelezési tevékenységb l származó zajterhelés, a 3. mellékletben foglalt határérté-
keknek a közlekedésb l származó zajterhelés vonatkozásában. A rendelet Ő. melléklete tartal-
mazza a zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védend  helyiségeiben, míg az ő. 
mellékletben közölt, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeknek és terhelési határér-
tékeknek kell teljesülniük az ott felsorolt épületek és helyiségek esetében 

 

3.1.3. A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 

A terület, illetve a térrész felszín alatti vizei közül a bányászati tevékenység kutatástól a 
felhagyásig terjed  valamennyi fázisa jelent s hatást gyakorolhat. Az egyes fázisokban 
várható lehetséges hatásokat külön fejezet (3.2.) részletezi. 

A területen a felszín alatti vizek két f bb típusát: a talajvizeket és a rétegvizeket érintik 
majd a bányászati tevékenységek.  

Talajvíznek nevezzük e terület értékelésénél azt a szabad-tükr  telített, kétfázisú zónát, 
mely a talajnedvesség zónája alatt helyezkedik el, és amelyre a klimatikus viszonyok 
közvetlen hatást gyakorolnak.  

A területen a talajvizek két f bb típusát különböztetjük meg:  
a.) a dombok alatti elhelyezked  néhány métert l a sokszor tíz méteres mélységben lév  

talajvíz-felszínnel, talajvíztükörrel rendelkez  zónát, 
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b.) a dombok völgytalpain, allúviumában lév , az ottani felszíni vizekkel, állandó 
vízfolyásokkal közvetlen kapcsolatban lév  sekély (0–3 m) mélység  zónát. 

A dombok alatt elhelyezked  talajvíznek két változata ismeretes. Az egyik a már említett 
sekélyvizes alluviális zónákhoz kapcsolódó, azokat oldalirányból tápláló, általános 
elterjedés , összefügg  zóna, a másik az e fölött helyenként elhelyezked  lokálisabb, azaz 
kisebb térrészre kierjed , függ  talajvizes zóna. Ez a függ  talajvizes zóna olyan helyeken 
alakulhat ki, ahol az általános dombvidéki talajvíztükör feletti lokálisan el forduló rossz 
vízvezet  k zetzónák, agyaglencsék a csapadékból beszivárgó, lefelé szivárgó vizek útjában 
akadályt képeznek, melynek hatására ott egy kétfázisú telített felszín alatti vízlencse alakulhat 
ki. 

Az általános elterjedés  dombok alatti talajvizek a koncesszióra kijelölt terület 
peremrészein, a dombvidéki részeken a legmagasabb helyzet ek, itt mélységük meghaladja 
100–1ő0 méteres értékeket is. 

A dombok alatti talajvízszintek általánosan a vizsgált terület középs  részén húzódó 
Nyög -patak és a Harica völgye felé, illetve a Sajó völgye irányában fokozatosan 
csökkennek. A kutatási területen mélysége 2–2.ő méter, míg a Sajó völgyében 120–128 mŰf 
helyzet . 

A talajvízszintek ilyen alakulása egyúttal azt is jelenti, hogy az ő km-es határon belüli 
2ő0–300 mŰf-nél magasabb helyzet  f bb dombhátak alatt az összefügg  talajvíztükör 
mélysége meghaladhatja a 100 méteres mélységet, helyenként elérheti akár a 1ő0 méteres 
mélységet is. Az ezekben az összletekben található kisebb-nagyobb agyagos rétegek, lencsék, 
vagy esetleges vulkanitok érdemben nem befolyásolják az általános talajvízdomborzat 
alakulását, legalábbis a beavatkozások el tti, természetes viszonyok között. 

A dombvidéki mély talajvízszintek az itt lév  erd k vízutánpótlásában, táplálásában még a 
mély, de állandó vízfolyással nem rendelkez  völgyek esetében sem játszanak szerepet. A 
bányászati tevékenységek vízvédelmi munkáihoz kapcsolódóan várható talajvízsüllyedések a 
felszínen található növényzetre a dombok esetében nem jelentenek károsító hatást. 

A Nyög -patak és a Harica völgyének állandó vízfolyásai már jelent s szerepet játszanak 
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 kedvez tlen változásokat a bányászati tevékenységekhez 
kapcsolódó felszín alatti víztermelések egy részének felhasználásával, víztáplálással azonban 
mérsékelni, vagy akár megszüntetni is lehet. Mivel a területen más vízfolyás nem ismert, a 
bányaterületekr l kitermelt talaj- és rétegvizeket a Nyög -patakba, a Haricába, vagy az 
azokba torkolló csatornákba szivattyúzzák. 

A Sajó-völgy allúviumában található sekély mélység  talajvízszintek várhatóan 
érintetlenek maradnak azok nagy távolsága, valamint a lefejtésre kerül  II. széntelep sekély 
mélysége következtében – kis mélység  bányatevékenység hatására. 

A bányászat során a sekély, mintegy 9–30 méteres mélységben elhelyezked  II. széntelep 
0.ő–1.3 méter vastag rétegeinek lefejtése külszíni fejtéssel megoldható. Mivel a fed  homokos 
réteg csak kis–közepes vízmennyiséget tartalmaz, a korábbi bányászat és kutatások alapján 
ő00 l/p-nél nagyobb ütem  vízbeáramlásra nem kell számítani a tevékenység során. Ebb l 
következ en a víztelenítés passzív víztelenítési módszerrel egy zsomppal megoldható az 
aktuálisan m köd  20–30 méter mély bányagödörben. Ez azt jelenti, hogy a talajvizes 
rendszerben kb. 1.ő–2.ő méteres depresszió várható a víztelenítés folyamán. A területet érint  
települések területén több talajvizes kút is található, melyek vizét kerti öntözésre használják. 
A korábbi bányászati tevékenységek során sem volt érzékelhet  hatás e kutak vízszintjeiben, 
így várhatóan a települések külterületén létesül  új külfejtések területe(i)n eszközölt 
talajvízszint csökkentések nem fogják elérni a települési ásott kutakat. A pontos hatásterületek 
ugyanakkor a területre készített numerikus modell segítségével adhatók meg. 
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A területtel és annak ő km-es puffer-területével érintett összes víztest, ide értve a sekély és 
termál víztesteket is, mennyiségi állapota jó, mely nem romolhat az itt végzend  tevékenység 
hatására. Ugyanakkor a vizsgálati területen tervezett szén-kutatás és kitermelés az itt lév  
sekély víztestek esetében okozhat minőségi hatásokat, melynek kivédésére különösen 
törekedni kell. A vizsgálati területet és annak puffer zónáját érint  sekély porózus sp.2.8.1 
jel  és a hegyvidéki h.2.ő jel  víztestek min ségi állapota gyenge besorolású. A víztestek a 
vízbázis állapota következtében gyenge állapotúak, el bbi esetében szulfát, utóbbiban 
ammónium szennyezés miatt. 

Ki kell térni továbbá arra is, hogy a felszín alatti vizeket érint  tevékenység 
engedélyezéséhez is a 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet 10§ és 13 §-val összhangban kell 
lenni. Vagyis szennyez  anyagok felszín alatti vízbe történ  bevezetésének megel zése vagy 
korlátozása érdekében, valamint a felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása 
érdekében szennyez anyag felhasználó tevékenységek csak m szaki védelemmel 
folytathatóak. A tevékenység továbbá nem eredményezhet kedvez tlenebb állapotot, mint 
"...amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál 
magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá az (E) egyedi szennyezettségi 
határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték jellemez, 
kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;..." 

Tilos a szennyez  és/vagy veszélyes anyagok felszín alatti vízbe történ  közvetlen 
bevezetése, a felszín alatti vízzel közvetlen kapcsolatban álló mesterséges tavakba való 
bevezetése, mélym velés  bányában történ  elhelyezése, valamint a felszín alatti vizek 
állapota szempontjából fokozottan érzékenynek min sített területen a felszín alatti vízbe 
történ  közvetett bevezetése. Nem megengedett továbbá a karsztos területen lev , illetve arra 
ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba, vagy id szakos vízfolyásba történ  bevezetés sem. 

A tevékenység végzése során a felszín alatti vízre gyakorolt hatásokat megfelel  módon, 
hatékony figyelemmel kísérése különösen fontos. Veszélyes anyagok esetén azok felszín alatti 
vízbe jutását megfelel  megel z  intézkedésekkel biztosítani kell. 

A kormányrendelet kitér továbbá arra is, hogy: 
"...10§ ... (9) Az olyan, a földtani közegen vagy közegben végzett építési és mérnöki munkák 

– beleértve a szén-dioxid geológiai tárolását is – vagy hasonló tevékenység, illetve ehhez 
tartozó létesítmény kialakítása esetében, amely közvetlen kapcsolatba kerül a felszín alatti 
vízzel, biztosítani kell, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizet. 

(10) A tevékenység engedélyezése során a vízvédelmi hatóság előírhatja a kockázat, a 
beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek 
teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást. 

(11) Az (E) egyedi szennyezettségi határérték addig alkalmazható, míg a földtani közeg és 
a felszín alatti víz állapota tovább nem romlik, és a szennyezettség nem mutat emelkedő 
tendenciát a monitoring eredmények alapján." 

 
A terület rétegvizei a talajvizek zónája alatt helyezkednek el, azzal részben, nagyobb 

léptékben hidraulikai kapcsolatban vannak. Ezen hidraulikai kapcsolatok és az egyes rétegvíz-
tartó rétegek és zónák közötti hidraulikai kapcsolatok pontos ismerete a bányászat 
kivitelezhet sége és gazdaságossága szempontjából az egyik legfontosabb tényez t jelenti. 
Mind a kutatási fázisokban, mind a termelési szakaszokban, de még a felhagyási id szakban 
is sokfajta helyszíni vizsgálat, alapos értékelés kapcsolódik a rétegvizek viselkedésének 
megértésére, leírására és a változások el re jelzésére is. 

Mindez azt is jelenti, hogy a bányászati víztelenítéshez kapcsolódó környezeti 
következmények is megbízhatóan vizsgálhatók lesznek, ily módon a káros következmények is 
jól tervezhet en csökkenthet ek lesznek. Mindemellett itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
bányászatot lehet vé tev  víztelenítéseket, rétegvíz-termeléseket úgy kell tervezni, hogy azzal 
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a térség ivóvíz-ellátását 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 
el fordulnak. A II. széntelep felett egy vékony aleuritos, agyagos réteg felett települ  
homokréteg vastagsága 1–7 méter között változik, átlagosan ő méter körül alakul. Itt a 
rétegvíz mintegy 10–1ő méteres mélységben helyezkedik el a vizsgált területen belül, 
mennyisége kicsi, vagy közepes. Emellett elmondható, hogy a koncesszióra megjelölt 
területen belül, a II. széntelep kis mélységben helyezkedik el, annak letermeléséhez egy 20–
30 méter mélység  bányagödör megfelel  lehet. Mindezekb l az következik, hogy maga a 
tevékenység nem különösebben vízveszélyes, de a réteg jelent sebb víztelenítéséhez egy 7–8 
méteres depresszió kialakítása is b ven elegend . Ennek kivitelezése a bányagödör alján egy 
zsomppal is megoldható. Az innen kiszivattyúzott víz felszíni befogadóba kerül. 

A vízszint csökkenéseket valószín leg alapos feltárásokkal, 3D geológiai térmodellek és 
azokon alapuló korszer  áramlási modellezések segítségével végrehajtott, modern 
bányamérnöki tervezésekkel mérsékelni lehet, azonban a fejtések el re haladtával, a lefejtett 
részek felhagyásával a lokálisabban addig biztosított véd rétegek sem funkcionálnak majd. 

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy a külszíni fejtést követ en, a széntelep felett települ  
régeteket azok eredeti települési sorrendjében történ  visszatöltésével zajlik majd a 
rekultiváció. Ennek következtében bár maga az összlet fellazulása várható, abban megfelel  
tömörítést követ en, várhatóan az eredetihez hasonló áramlások alakulnak majd ki. Továbbá 
egy kisebb területen (hasonlóan a korábbi bányászati tevékenységek utáni rekultivációkhoz) 
egy sekély mélység  "gödör" marad vissza, melyet a csapadékvíz és a környez  rétegekb l 
odaszivárgó felszín alatti víz tölt majd ki, kis kiterjedés  tavat alakítva ki, – lsd. Űékás-tó, stb. 

A vizsgált területen belül vízkémiai adatokkal nem rendelkezünk a felszín alatti rétegekre 
vonatkozóan, még a rendelkezésre álló adatok többnyire a Sajó völgye mentér l 
(Kazincbarcika, Sajószentpéter), illetve Sajóbábony területér l állnak rendelkezésre. Űár 
ismerve a széntelepes összlet kifejl dését, illetve a felszín alatti képz dmények felépítését, ott 
is találhatók rétegvízadók, melyekben a hidraulikus potenciálok várhatóan kisebb eséssel 
rendelkeznek, az itteni vízmozgások a mélység felé egyre kisebbek. 

A sz kebb környezetbeli fekü-oldali rétegvíz, esetleg alaphegységi repedésvíz-tárolók, 
mint hévíz-adó képz dmények is számba vehet k, azzal a megjegyzéssel, hogy 
általánosságban gyenge vízadó-képességük miatt nagyobb ütem  termálvízbeszerzésre nem 
különösebben alkalmasabbak. A bányászati tevékenységhez kapcsolódó esetleges 
mélyfúrásos kutatás tervezésénél azonban érdemes erre a lehetséges értékre, azaz a termálvíz-, 
vagy ásványvíz-potenciálra is gondot fordítani, el segítve esetleges pozitív eredmény esetén a 
térség ilyen irányú vízhasznosítási tevékenységeit is, egyidej leg természetesen ellen rizve a 
bányászati vízvédelmi munkák idevonatkozó következményeit is. 

 
A talajvizek és rétegvizek min ségi viszonyait már a kutatófúrások, termel - vagy 

figyel kút létesítések megváltoztathatják a fúráshoz használt öblít -folyadék, fúróiszap vegyi 
összetételét l függ en. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésre, 
tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus min sítése szerint az olajbázisú és veszélyes 
(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közeg ) anyagokat tartalmazó 
fúróiszapokat a 01 0ő0ő, illetve a 01 0ő06-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. 
Ezeknek a talajvízzel történ  kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A fúrások és kutak, valamint maga a külszíni fejtés és az azt követ  rekultiváció 
megváltoztat(hat)ják a vízadó rétegek közötti félig-átereszt , vagy rossz vízvezet  rétegek 
függ leges záró-képességét, rövidzárt okozva a rétegek között, el segítve az esetleges 
szennyezések mozgását is. A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a 
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gépekr l, motorokról származó, esetleg olajat is tartalmazó folyadékokat külön 
csatornarendszerrel kell összegy jteni. Az olajjal, (fáradt olajjal) szennyezett folyadékot az 
olajcsapdából összegy jtve veszélyes hulladékként kell kezelni és elszállítani a fáradt olajat 
engedéllyel átvev  telephelyre. 

Ezen 3.1.Ő fejezetrész els sorban a terület, térrész azon felszín alatti vízre vonatkozó 
jellemz kkel foglalkozott, melyet a tervezett bányászati tevékenység jelent sen befolyásolhat. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a természetes viszonyok hidraulikai szempontból 
összefügg  egységesen értékelhet  és kezelhet  talajvíz-rétegvíz rendszert képviselnek, 
melyet a lokális- és helyenként a szub-regionális típusú áramlási típusba sorolhatunk. A 
bányászati tevékenység során az áramlási rendszer megváltozik majd a szub-regionális 
áramlások a bányászati súlypontok felé irányulnak majd, melyeket az aktuális fejtési 
szakaszok körzetében, a helyi viszonyoktól és a modern bányászati tervezési és m veleti 
rendszerekt l függ  lokális áramlási, vízvédelmi rendszerek tarkítanak majd. A bányászati 
m veleteket követ  id ben az eredeti áramlási rendszer helyreállása felé törekszik majd a 
részben magára hagyott rendszer, azonban a mesterséges hatásra megváltoztatott vízvezet -
képességbeli következmények miatt, az eredeti állapotok már csak részben állhatnak helyre. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 
védelmér l szóló 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 
rezsimben jelent s változások várhatók. A jelenlegi dombvidéki vízfolyások hozama a felszín 
alatti vízkitermelések hatására várhatóan nem csökken majd le, hiszen ezeket a sekély 
mélységben zajló bányászati tevékenység nem érinti. A patakmedrekben jelenlév  víz szintje 
és hozama ezzel szemben megváltozhat a bányászat hatására. Ugyanakkor elmondható, hogy 
a patakmedrek kolmatálódtak, a talajvízadó alacsony szivárgási paraméterekkel rendelkezik, 
így a bányászathoz kapcsolódó mintegy 1.ő–2.ő méteres talajvízszint-csökkenés nem 
befolyásolja nagy mértékben a vízfolyások (Nyög -patak, Harica) hozamát. Ráadásul a 
bányaterületen kitermelt víz éppen e vízfolyásokba kerül bevezetésre, mely ellensúlyozza az 
esetleges vízszint és/vagy hozamcsökkenést. 

A bányászati kutatási termelési tevékenységekhez kapcsolódóan ezekbe a medrekbe tiszta, 
vagy szennyezett vizek juthatnak. A szennyezések elkerülése megoldható a szennyez -
források körzetében kialakított védelmi rendszerek, tisztítóm vek, átmeneti tárolók 
létesítésével. A vízvédelmi céllal termelt tiszta vizek egy részét gondos tervezéssel a kiszáradt 
vízfolyások vízpótlására is lehet, kell fordítani. 

A talajvízmin ségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A 
területet és ő km-es környezetét érint  ő felszíni víztest állapota meglehet sen kedvez tlen: 
két esetben mérsékelt, 1–1 esetben gyenge és rossz min sítéssel rendelkeznek; csupán egy 
esetben, a Sajó víztestnek jó az állapota. A víztestek ökológiai min sítése el bbivel 
megegyez . 

A tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan 
veszélyeztetett területeken el zetes 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, vízügyi igazgatósággal való egyeztetés 
alapján lehetséges. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot meg rzésére, a 
szennyezések megel zésére és csökkentésére, a felszíni vizek min ségének megóvására, 
javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, 
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valamint a felszíni vízt l közvetlenül függ  szárazföldi él helyek és él  szervezetek 
fennmaradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekr l a felszíni vizek 
min sége védelmének szabályairól szóló 220/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 
 

3.1.5. Természetvédelem 

Az el írt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 
nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottev  részben az épített, antropogén rendszerekre 
vonatkozik.  

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelmér l szóló törvény 
(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 
mértékben vehet k igénybe, hogy a m ködésük szempontjából alapvet  természeti rendszerek 
és folyamataik m köd képessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 
legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentéte-
sen megváltoztatni nem lehet. A termel hely tervezésekor figyelembe kell venni az adott 
térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–Ő1. §, a természeti 
területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó 
szabályokat pedig a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémája általában hosszú ideig fennálló gaz-
dasági tevékenység mellett alakult ki mai állapotában, melyet a természetvédelem konzerválni 
igyekszik. Az egyes él helyek esetében pontosan ismerni kell azt a t réshatárt, ameddig az 
maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a küls  hatásokat. Sem a kompromisszu-
mokat nem ismer  védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható 
fejl dés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt figyelembe kell venni, hogy 
az a védett területekre is bizonyos mértékben hatni fog, másrészt, hogy közérdek  beruházás-
ról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló ökoszisztémában 
beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevékenység által 
produkált nemzetgazdasági értékkel. A kell  körültekintés nélkül meghozott döntések 
ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, mint 
gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon, el nytelenül 
hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 
31Ő/200ő. (XII. 2ő.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 
engedélyezésr l szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 
munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, abban az esetben a 3. § (1) 
bekezdésben felsoroltaknál el zetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, és/vagy az l. § (3) 
bekezdés szerinti engedélyt be kell szerezni. 

A tevékenységet országos jelent ség  védett területeken a hatóság csak abban az esetben 
támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a fajok és 
él helyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélyezési eljárá-
sok során korlátozásokat tehet, vagy megtagadhatja az engedély kiadását. 

A országos szint  védettség esetén végezhet  tevékenységek száma rendkívül korlátozott 
és igen er sen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékessége 
esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az nemzeti park 
igazgatóságával. 

Az országos ökológiai hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 
Területrendezési Tervr l szóló, 2003. évi XXVI. törvény el írásait kell figyelembe venni. A 
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törvény 3/ő. sz. melléklete alapján országos jelent ség  tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 
térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
csak végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az országos ökológiai hálózat övezet 
részeire, illetve a védett lápokra is.) A kutatás nem eshet „ex lege” védett területre. „Ex lege” 
védett természeti területnek min sülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források 
és víznyel k és barlangok. 

A Natura 2000 területek esetében a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 
bekezdései az ottani 1Ő. és 1ő. mellékletnek megfelel  hatásbecslési dokumentáció elkészíté-
sét írják el , melynek alapján az illetékes természetvédelmi hatóság elvégzi a hatásbecslést. 
Ha a tevékenység károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelent ség  fajt, populációt vagy 
azok él helyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét 
képez  területeken vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. 
Figyelmet kell fordítani a 92/Ő3/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az 
akkumulálódó hatások elleni védekezésre. 

A mez gazdasági tevékenységgel érintett, illetve term föld hasznosításra alkalmatlan 
területek, valamint természetes vizes él helyek növényállományát meg kell rizni, és be kell 
tartani a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. Ő2. § [1] és [2] 
bekezdései, illetve a Ő3. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelent ség  területeken csak a már meglév  
földutakon végezhet , stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthet . Védett 
természeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak vegetációs id n kívül, vizes él helye-
ken ezen felül csak fagyott talajon lehet gépjárm vel közlekedni. Nem megfelel  talaj-
viszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület álla-
potának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelöl  fajok és él helyek 
zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a kijelölés céljaival. A tevékenység 
helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni 
a véd távolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 
28. között végezhet , azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelöl  faj biológiáját 
is. 

Védett, és fokozottan védett területen is a területileg illetékes zöldhatóság engedélyéhez 
kötött a kutatási tevékenység. A Natura2000-es területek nagy része Magyarországon egybe 
esik az országos védett területekkel.  

A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 
természetközeli állapotú vizes él helyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 
rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 
mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

Helyi jelent ség  védett természeti területeknek nevezzük a települési – Űudapesten a 
f városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védel-
mi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 
(TE) is. A tervezés során minden esetben figyelembe kell venni ezekre a területekre vonat-
kozó önkormányzati el írásokat. 

Az él helyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-
geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaill  fajok (pl. parlagf ) elterjedé-
sének megakadályozására. A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 2 
pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 
természetes él világ maradandó károsodása, a védett él  szervezetek, életközösségek tömeges 
pusztulása, biológiai sokféleségük számottev  csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a 
törvénynek a 16. § 1 pontja kimondja, hogy a mez -, erd -, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

123 
 

továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 
foglalja a természetkímél  módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 199ő/LVII. és a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 199ő/LIII. törvény tartalmaz. 

 

3.1.6. Tájvédelem (HOI) 

A tájvédelem témakörének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelmér l szóló 
1996. évi LIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervr l szóló 2003. évi XXVI. törvény, 
az Európai Tájegyezmény kihirdetésér l szóló 2007. évi űXI. törvény tartoznak. Az általános 
tájvédelem jogszabályi alapja a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § 
és 7. §-ban foglalt általános el írások, amely alapján a tájvédelem a tájak esztétikai és 
funkcionális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és 
egyedi tájértékek megismerése, meg rzése, helyreállítása, valamint a tájak m köd képességé-
nek fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következ k: a tájhasználat lehet sége-
inek (tájpotenciál) hosszú távú meg rzése a természeti er források helyre nem hozható 
pusztításának megakadályozásával; a tájkarakter meg rzése, ami magában foglalja a tájkép-
védelmet is; valamint az egyedi tájértékek védelme. 

A Tvt. mellett a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihir-
detésér l szóló 2007. évi űXI. törvény is tárgyalja a témát, amely szerint a táj védelme a táj 
jelent s vagy jellemz  sajátosságainak meg rzésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi 
értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek 
jellemz  összetétele adja.  

A tájvédelmi tevékenység így nem korlátozódik a védett természeti területekre. A 
tájvédelem alapvet  célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során 
meg rizze a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát.  

A tájpotenciál a táj adottságainak összességében rejl  hasznosítási lehet ség, amely 
egyrészt a természeti tájalakító tényez k változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékeny-
sége következményeként megváltozhat (űSIMA 2008). 

A táj terhelhetősége alatt a tájnak olyan mérték  igénybevételét értjük, amely mellett a 
növényzet, az állatvilág, a vizek, a leveg  és a talaj, illetve ezeknek az él  és élettelen 
elemeknek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem 
károsodik (űSIMA 2008). A tájterhelhet ségi vizsgálat során meg kell állapítani azt, hogy a 
tervezett bányászati tevékenység milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett 
és a nem védett tájelemek, elemegyüttesek állapotára. 

Figyelembe kell venni a 2003. évi XXVI. törvényben kihirdetett Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) Országos Ökológiai Hálózat övezete mellett az Országos és Térségi Jelentőségű 
Tájképvédelmi Terület övezetre vonatkozó el írásait, valamint az érintett térségek, megyék 
területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
tartalmait, tilalmait. 

A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhet , ha összhangban van a megyei 
területrendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel (OTrT 11. §). 
Az országos övezetekre vonatkozó szabályok 

Országos Ökológiai Hálózat övezet: bányászati tevékenységet folytatni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó el írások alkalmazásával lehet (13.§ [2]). 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (13/A. § [2]). 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (1Ő. § [2]). 

Országos Jelentőségű Tájképvédelmi Terület övezete: Az övezetben bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni (1Ő/A. § [Ő]). 

Világörökségi és világörökségi várományos terület: új külszíni m velés  bányatelek nem 
létesíthet , meglév  külszíni m velés  bányatelek területe nem b víthet  (1Ő/Ű. § [2] b). 
Kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

Magterület övezete: az övezetben új külszíni m velés  bányatelek nem létesíthet , 
meglév  külszíni m velés  bányatelek nem b víthet  (OTrT 17. § [6]). 

Ökológiai folyosó övezete: az övezetben új külszíni m velés  bányatelek nem létesíthet , 
meglév  külszíni m velés  bányatelek nem b víthet  (OTrT 18. § [ő]). 

 
A bányák az eredeti tájkaraktert meghatározó természeti adottságokat a legtöbb esetben 

visszafordíthatatlanul módosítják. E tényez  szempontjából tehát a bánya, bányanyitás a 
tájkarakter kedvez tlen eleme. Emellett a (külszíni) bányák által okozott tájsebek, a 
megváltoztatott felszínek esztétikai szempontból jelentenek negatív hatást. 

A bányászat által kialakított új terepformák, az esetlegesen, újonnan megjelen  vízfelület 
és az ahhoz köt d  újrahasznosítási formák a legtöbb esetben dönt  módon megváltoztatják a 
tájat. A bányát magába foglaló táj típusa, területhasználata módosíthatja a tájképi adottságo-
kat, ezáltal a bánya tájkarakterben betöltött szerepét. 

A külszíni bányászatból adódó terhelések lehetséges következményei: él világ, illetve 
él hely teljes megsemmisülése a bányaterületen; él világ zavarása (por, zajszennyezés, pionír 
és inváziós fajok terjedése stb.) a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidro-
lógiai jellemz k módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és 
vizes területek kiszáradása stb.). 

Minden bányászati tevékenységnél közös az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a 
feltáró- és szállító utakon folyó forgalom által okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól 
függ en, de leginkább a természeti tényez k módosulnak, de dönt  változás következik be a 
tájszerkezeti- és tájképi tényez k esetében is. Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos 
beruházások (feldolgozóipar, er m , szállítóvezetékek és útvonalak stb.) is jelent sen 
befolyásolhatják a tájszerkezetet és a tájkaraktert. 

A bányászat felhagyását követ  újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakí-
tásában. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek tájszerkezetet dönt  módon is 
meghatározhatják (pl. lakó-, ipari- vagy rekreációs hasznosítás). Az utóhasznosítással össze-
függésben a tájgondozás (kezelés, fenntartás, illetve maga a tájhasználat) megvalósulása, vagy 
hiánya szintén befolyásolja a tájkaraktert egyrészt közvetlenül, másrészt a tájképi tényez k 
módosításával. (űSIMA et al. 2003) 

Az 1993. évi XLVIII. évi Űányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentációja 
csak a tájrendezési el terv dokumentációjával együtt kerülhet el terjesztésre és 3 év után a 
végleges tájrendezési tervet is kötelez en el kell készíteni. A Bányatörvény 36. § (1) értelmé-
ben a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati 
tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek 
megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas álla-
potba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (tájrendezés). 
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3.1.7. A termőföld védelme 

A term föld védelmér l szóló 2007. évi űXXIX törvény (Tfvt.) II. fejezete tárgyalja a 
term föld hasznosítására, a term föld mennyiségi védelmére (földvédelemre) és a földmin sí-
tésre vonatkozó szabályokat. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a term földek – s ezen 
belül is els sorban a jó min ség  földek – term képességének, és mennyiségének fenntartása 
biztosított legyen, és hogy az el írásoknak az ingatlanügyi hatóság az eljárása során kell en 
érvényt tudjon szerezni. A term föld fogalmát a Tfvt. 2. § 19. pontja határozza meg. 

A korábbi szabályozás hiányosságát küszöböli ki a törvény azzal, hogy külön szabályokat 
állapít meg arra az esetre, amikor a földvédelem szempontjait a földhivatal nem ügydönt  
hatóságként, hanem más hatóságok el tt folyó eljárásokban szakhatóságként érvényesíti. A 
szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál 
jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény 
elhelyezésére hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos, vagy átlagosnál gyengébb 
minőségű termőföldeken is sor kerülhet. 

A törvény rögzíti, hogy milyen tevékenységek min sülnek a term föld más célú hasznosí-
tásának, s hogy csak az ingatlanügyi hatóság el zetes engedélyével lehet term földet más 
célra hasznosítani. Kimondja, hogy a földhivatal engedélyének hiánya esetén a más hatóságok 
által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevev t az e törvényben foglalt jogkövetkez-
mények alól, továbbá más hatóságok a term földet érint  engedélyezési eljárásuk során 
kötelesek meggy z dni arról, hogy rendelkezésre áll-e a term föld más célú hasznosításának 
engedélyezésér l szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A term föld más célú hasznosítását 
engedélyez  földhivatali határozat hiányában más hatóságnak az eljárását fel kell függeszte-
nie. 

Más célú hasznosításnak min sül a hasznosítási kötelezettségt l való olyan eltérés (id le-
ges, vagy végleges), mellyel a term föld a továbbiakban mez gazdasági m velésre alkalmat-
lanná válik, a term föld belterületbe vonása és az erd r l és az erd  védelmér l szóló törvény 
hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb m szaki létesítményhez 
tartozó fásítás. (A hasznosítási kötelezettségre vonatkozóan a Tfvt. ő.§ (1) bekezdése 
rendelkezik, melynek értelmében a földhasználó köteles – választása szerint – a term földet 
m velési ágának megfelel  termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi el írások betartása mellet a gyomnövények megtelepedését és terjedését 
megakadályozni. Nem illeti meg a földhasználót ez a választási lehet ség sz l  és gyümöl-
csös esetében, mivel a törvény kategorikusan el írja, hogy sz l t és gyümölcsöst a m velési 
ágának megfelel  termeléssel kell hasznosítani.) 

Term földet más célra igénybe venni csak kivételesen, els sorban gyengébb min ség  
term föld igénybevételével lehet. 

Átlagosnál jobb min ség  term földet más célra hasznosítani csak id legesen, vagy 
helyhez kötött beruházás (meglév  létesítmények b vítése, közlekedési és közm  kapcsolatai-
nak kiépítése, bányaüzem és más természeti kincs kitermeléséhez szükséges létesítmény 
telepítése) céljából lehet Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelel  legkisebb 
területre kell korlátozni. 

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek hely-
rajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, annak célját, ha 
id leges az igénybevétel, akkor id tartamát és az igénybevev  megnevezését valamint lakcí-
mét (székhelyét). A más célú hasznosítás engedélyezésér l szóló határozat öt éves érvényes-
ségi ideje csökkentésre került négy évre. 

A határozat érvényességi idején belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítási 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 
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A más célú hasznosítás engedélyezésér l hozott határozatát a földhivatal tájékoztatásul 
megküldi a talajvédelmi hatóságnak és az illetékes önkormányzatnak. 

Id leges más célú hasznosításnak min sül: ha a lábon álló termény megsemmisül, vagy 
terméskiesés következik be, vagy az id szer  mez gazdasági munkák akadályozására kerül 
sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Az id leges más célú hasznosításra szóló engedélyt 
legfeljebb ő évre lehet megadni, melynek befejezését követ en az igénybevev  köteles az 
ingatlan-nyilvántartásban rögzített el z  állapotot helyreállítani és a term földet mez - vagy 
erd gazdasági termelésre alkalmassá tenni (eredeti állapot helyreállítása) 

Nem engedélyköteles, de az igénybevételt 8 napon belül be kell jelenteni a földhivatalnak 
az alábbi esetekben: villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, 
vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlása, mely a talajvédelmi el írások betartását 
nem teszik lehet vé, továbbá azonnali intézkedés megtételét követel  természeti csapás 
(havária) elhárítása során történ  id leges term föld igénybevételekor. 

A term föld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni 
melynek alapját az érintett term föld aranykorona értéke és m velési ága képezi.  

A jelenleg mez gazdasági hasznosítású területek tervezett más célú hasznosításánál, illetve 
a fejlesztési irányok és arányok meghatározása során – az általános jogszabályi követelmé-
nyek érvényre juttatása mellett – figyelemmel kell lenni az adott településre egyedileg jellem-
z  helyi adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a tervezés-
nél ezekre mindenféleképpen tekintettel kell lenni. 

A tervek készítése során az OTÉK Ő. § (Ő) bekezdését is figyelembe kell venni, mely 
szerint: „A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép 
hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni."  

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 
lehet  legkisebb mértékben vegyék igénybe. A term földek min ségének figyelembe vételé-
hez adatszolgáltatás kérhet . Az információk felhasználása lehet vé teszi, hogy a beruházást 
lehet leg rosszabb term földdel fedett térszínre tervezzék. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehet ség van átlagosnál jobb min ség  term föld 
más célra történ  hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségt l való eltéréssel kapcsolatban a 
Tfvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb min ség  term föld igénybevételével kapcsolat-
ban a Tfvt. 11. § [1] szakaszában leírtak a mérvadók). 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 
kiépítése és használata ugyancsak károsító tényez ként léphet fel. 

A Ő00 m2-t meghaladó területigény  beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 
130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfele-
l en. A kitermelt humuszos réteg megfelel  elhelyezésér l a beruházónak gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos term földek hasznosítását, az erre vonat-
kozó el írásokat a Tfvt. III. fejezet Ő3. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a 
környez  területekre nem kerülhet a talaj min ségét rontó anyag, a term földön történ  hulla-
déktárolást pedig a Tfvt. Ő8. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási id szakban végzend  rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a 
megbontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 
iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 
radioaktív anyagoknak min sülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba szállí-
tásáról gondoskodni kell. 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

127 
 

3.1.8. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erd területek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erd  védelmér l és az 
erd gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) el írásait kell 
figyelembe venni. 

Erd t igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-
ges, ha más, erd vel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erd  meglétét 
az Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevé-
kenység megvalósítása erd terület termelésb l való kivonásával jár, abban az esetben meg 
kell szerezni az illetékes hatóság el zetes engedélyét. Az erd  igénybevételét, az ahhoz 
kapcsolódó, az Evt. 33. § (8) bekezdés szerinti erd terv-módosítást az erdészeti hatóságnál 
kell engedélyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. Ő1. § (1) bekezdése alapján kell 
bejelenteni. 

A magas ökológiai érték , természetszer  erd k igénybevételét lehet leg kerülni kell. Ha 
ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-
nyabb természetességi kategóriájú erd kre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erd -
terv-módosítási, fakitermelési és csereerd sítési el írásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 
kapcsolatos teend ket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszer  
rögzíteni. 

3.1.9. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme   

A kulturális örökség védelmér l szóló 2001 évi LXIV törvény (a továbbiakban Kötv) 
alapján az örökségvédelem hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, a 
hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a m emléki értékek, a nemzeti 
emlékhely, a kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete valamint a 
kulturális javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és 
szervezetre kiterjed. 

A kulturális örökség ingatlan elemei két nagy csoportra bonthatók a régészeti örökség 
régészeti érdek  területek, régészeti lel helyek, régészeti véd övezetek, régészen emlékek) és 
a m emléki értékek (m emléki védettség alatt álló építmények, kertek, m emléki környezetek 
temet k és temetkezési emlékhelyek). Ugyancsak a Kötv rendelkezik az emlékhelyek 
(nemzeti, történelmi és kiemelt nemzeti emlékhelyek) védelmér l Megemlítend k még a 
világörökségi helyszínek és világörökség-várományos területek. 

A nyilvántartott m emléki értékek a közhiteles nyilvántartásba felvett m emléki értékek, 
amelyek a Kötv erejénél fogva általános védelem alatt állnak (új, nyilvántartásba vett 
m emlékek, valamint a korábban III. kategóriába sorolt m emlékek) A m emlék olyan 
nyilvántartott m emléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy a Kötv alapján 
miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak (I. és II. kategória). 

A kutatási területen tálalható egyedileg védett régészeti lel helyeket, a nyilvántartott 
tájképi jelent ség  régészeti lel helyet (er dítések, földvárak, halomsírok, kunhalmok) és az 
eredeti összefüggéseiben megmaradt helyben és fizikai állapotromlás nélkül meg rzend  
régészeti emlékeket, a nyilvántartott m emléki értékeket, a védett m emlékeket a kutatási 
területen tervezett földmunkákkal nem érinthetik. 

A kulturális örökségi elemek pontos, digitálisan kezelhet  adatainak szolgáltatására a 
Miniszterelnökség, Parlamenti Államtitkárság Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, 
valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális 
Örökségvédelmi és Kiemelt Fejlesztési Főosztály, mint a kulturális örökség elemeinek 
nyilvántartását vezet  hatóság jogosult. A fenti intézmény a régészeti lel hely és a m emléki 
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érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lel hely és a lelet 
megtálalója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/201ő. (III 11.) MvM 
rendelet alapján végzi tevékenységét. Az MvM rendelet 6 § (1) rendelkezik arról, hogy a 
nyilvántartást vezet  hatóság a nyilvántartásában szerepl  adataiból kérelemre adatot 
szolgáltat. (Az adatbázis folyamatos b vülése miatt a létesítmények el készítése során 
szükséges lehet el zetes régészeti dokumentáció elkészíttetése). 

Abban az esetben, ha a lel hely elkerülése nem valósítható meg vagy a költségeket 
aránytalanul megnövelné, a lel helyet el zetesen fel kell tárni A koncessziós tevékenység 
keretében a konkrét régészeti, valamint m emléki érintettségr l az illetékes örökségvédelmi 
hatósággal a tervezési folyamatban ajánlott egyeztetni. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során a 161/2017 (VI 28.) az MŰFSZ-r l szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban Kr) 11 § (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságot 
szakhatóságként kell bevonni. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló Ő96/2016 (XII. 28.) kormányrendelet 71. § (Ő) bekezdése alapján a szakhatósági 
hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság döntésel készít  
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja el  a beruházás el készítését meghatározó 
feltételek tisztázása érdekében a bányászati kutatási m szaki üzemi terv jóváhagyása, 
bányatelek megállapítása és módosítása, véd pillér kijelölése módosítása, meggyengítése és 
lefejtése, továbbá el zetes környezeti hatásvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat esetén, ha 
el zetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre. 

A Kötv 23/ű § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén a Kötv 7 § 3 pontjában definiált 
el zetes régészeti dokumentációt vagy annak megfelel  hatástanulmányt kell készíteni. 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 
régészeti lel helyeken 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkával, tereprendezéssel, 
depó, feltöltés, töltés létesítésével a Ő96/2016 (XII 28) kormányrendelet 37 § (1) a) pontja 
értelmében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság engedélyez. 

A régészeti örökség elemei a lel helyr l csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
A Kötv 22. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lel helyeknek a beruházással kapcsolatos 
földmunkával érintett részén megel z  régészeti feltárást kell végezni. A megel z  régészeti 
feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja el  az érintett terület és a beavatkozás 
mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv és Ő96/2016 (XII 28) 
kormányrendelet szabályozza. A megel z  feltárásokkal kapcsolatban felmerül  szakmai 
kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó. 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy régészeti lelet kerül el  a kivitelezés 
során, a Kötv 2Ő §-a értelmében kell eljárni, ún. ment  feltárást kell végezni régészeti 
lel helynek nem min sül  területen is. (Mivel megfelel  technológiák léteznek viszonylag 
nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes átvizsgálására, az ilyen esetek kell  
körültekintéssel nagyrészt elkerülhet k). 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és 
területrendezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvez  objektumokkal kapcsolatos 
korlátozásokat (elkerülés, tájképi vonatkozások stb.)  

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során el nyben részesíteni a zártrendszer , 
iszapgödör-mentes fúrási technológia alkalmazását. 

 
A Ő96/2016 (XII 28) kormányrendelet 76. § (2) c) pontja alapján lehet sége van a 

beruházónak el zetes tájékoztatást kérni az illetékes örökségvédelmi hatóságtól az ingatlant 
érint  örökségvédelmi követelmények és szempontok pontosítása konkrét meghatározása, a 
tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges örökségvédelmi és építésügyi hatósági 
eljárások, településrendezési eljárások köre és szabályai kérdésében. 
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A vizsgálati terület örökségvédelem alatt álló objektumait a 37. táblázat sorolja fel. A 
listában csak a szorosan vett tárgyi m emlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal 
ellátott ingatlanok szerepelnek a (191/2001. (X. 18.) kormányrendelet) alapján. 

A felsorolás NEM tartalmazza a 2001 után nyilvántartásba vett, örökségvédelem alá es  
objektumokat. Az országos m emléki nyilvántartás közhiteles forrása a Miniszterelnökség 
Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság 
Nyilvántartási Irodája. 

 
37. táblázat. Örökségvédelem alá eső objektumok Sajókápolna vizsgálati területen, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

M emlékké nyilvánított ingatlanok, Űorsod-Abaúj-Zemplén megye, I-II. kategória 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

A vizsgálati területen országos I. és II. kategóriába sorolt m emlék nem található 

M emlékké nyilvánított ingatlanok, Űorsod-Abaúj-Zemplén Űereg megye, II. kategória nélkül 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Sajókápolna 1207 Egressy út ŐŐ. Ref. templom, kés  barokk, 1802. 
 
A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezik. Az épített környezet ala-

kításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. ő7. §-a el írja, hogy a helyi örökség értékeinek 
feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, rzése, védelmének 
biztosítása a települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek 
szakmai szabályait a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi 
területi védelem (településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, 
m emléki környezetet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és 
annak földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos 
országos szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez 
hasonlatosan a helyi m vi értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan 
szabályokat kell el írni, mely egyrészt megvédi a meglév  értékeket, másrészt fokozatosan 
átalakítja a környezetüket segítve az egységes településkép kialakulását, a negatív vizuális 
elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

 
A Űorsod-Abaúj-Zemplén megyei, nem I. és II. kategóriába tartozó m emlékek listája 

hiteles forrásból nem áll rendelkezésünkre. 
 

Világörökség és világörökség-várományos terület 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 

kulturális és természeti örökségének védelmér l szóló 1972. évi UNESűO Egyezmény 
szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 
feltételeinek megfelel  azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 
nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 
jelöltek legyenek. 

 
A vizsgálati területen és közvetlen térségében világörökségi ill. világörökség-várományos 

terület nincs.  
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Régészeti lelőhelyek 
A lel helyek jelent sége szempontjából a Kötv. megkülönböztet általános, területi és 

országos védelem alatt álló lel helyeket. A nyilvántartott régészeti lel helyek „ex lege” 
védelemben részesülnek a Kötv. 11. §-a alapján. A védett lel helyek esetében egyedi jogi 
aktussal, miniszteri döntéssel történik a nyilvántartott régészeti lel hely védetté nyilvánítása. 
A jogszabály ebben az esetben régészeti véd övezetet is kijelölhet, illetve állami el vásárlási 
jogot is megállapíthat a védett ingatlanra. A védett lel helyeket jelent ségük szempontjából 
kiemelten vagy fokozottan védett kategóriába lehet sorolni. A kiemelten védett lel helyek 
kivételes tudományos jelent séggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelked  
fontossággal bírnak. Fokozottan védettek azok a lel helyek, melyek tudományos jelent sége 
megállapítható és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelked  fontossággal bírnak (Kötv. 13. 
§ [Ő]). 

Régészeti szempontból nagy jelent ség ek az egykori földvárak és a kunhalmok, melyek 
a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint „ex lege” védettek. 

 

3.1.10. Társadalmi vonatkozások 

A Űányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 
amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megsz nt vagy lényege-
sen korlátozódott, a m szaki üzemi tervnek megfelel en, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 
területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe ill en 
kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Űányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell elvégezni 
azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A 
tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell rizni 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 fenn-
maradásáról.” 

A 7.§ a következ képpen rendelkezik: „ (1) A történelmileg kialakult természetkímél  
hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-
lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemz  természeti 
rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti értékek, az 
egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 
– gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külte-

rületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcio-
nális és esztétikai összehangolásával történ  tájba illesztéséről 
Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felel s hatóságnak is be kell mutatni a szükséges 
engedélyezési 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 összefügg  ökoszisztémákra 
gyakorolt hatásokat a bányászati tevékenységek teljes életciklusában vizsgálni kell. 

Sajókápolna térsége esetében sajátos helyzetet jelent az a tény, hogy itt már korábban és 
jelenleg is zajlik szénbányászat, valamint 2012–2013-ban újabb földtani kutatásokat végeztek 
a széntelepes összlet jobb megismerése és újabb külfejtések indítása végett. A munkálatok 
ekkor már hatással voltak a környezetre: a felszínen a fúrásos kutatás el készítésének, (erd -
tisztításoknak, planírozásoknak, beköt  útépítéseknek, lejt -bevágásoknak, stb.). 

A korábbi és jelenlegi bányászat felszíni létesítményei (medd hányók, külfejtések 
bányagödrei, felhagyott bányagödrök térségében kialakult tavak, stb.) jól láthatóak a területen 
és annak környezetében. Amikor tehát a területen az újabb bányászati tevékenységek felszíni 
és felszín alatti vizekre, környezetre, stb. gyakorolt hatásait említjük, azt úgy tehetjük meg, 
hogy az 1900-as bányatevékenységekkel kezd d en napjainkig már több megfigyelés és 
értékelés áll rendelkezésünkre. A talajvízre és rétegvizekre gyakorolt hatásokat numerikus 
modellel is vizsgálta néhány, a területet érint  tanulmány, ezzel teljessé tették a vizekre 
vonatkozó primér állapot felmérését, az rendelkezésre álló módszerek és technológiák 
segítségével. A területen és annak tágabb környezetében korábban végzett külszíni 
fejtésekkel, lejt saknák kialakításával korábbi bányatelkek rekultivációjával, azonban 
elkezd dött a szekunder állapot alakulása is. 

A területen jelenleg is üzemel  Sajókápolnától DNy-ra található bányatelek környezeti 
hatástanulmánya a Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft kivitelezésében készült el, 
melyben összefoglalták az addigi feltárások, mérések és tanulmányok alapján a vízföldtani 
viszonyokat, és az addigi ezzel kapcsolatos környezeti hatásokat is. 

Az itt taglalt megfigyeléseknek és tapasztalatoknak fontos szerepe lesz az új bányászati 
tevékenysége tervezésénél is és a környezeti hatások korszer  és alapos értékelésénél, 
modellezésénél is. A környezeti tanulmányban vízföldtani modellel vizsgálták a II. telep 
lefejtésének várható vízföldtani hatásait, megbecsülték a lehetséges depressziós 
távolhatásokat, és értékelték a vízmin ség-változásokat is. Mindemellett ismertették a kiemelt 
bányavíz sorsát, a felszíni befogadóba helyezést is. 

A tanulmány ezek után megadta a felhagyás utáni feltölt dési állapotokra vonatkozó 
becsléseit, a bányatelek „folyamatos” rekultivációjának lefolyását, a bányagödör 
visszatöltésének módszerét, folyamatát. A vízmin ség esetében jelent s változást nem 
tételeztek fel, hiszen öregségi víz-hatásával nem kell számolni vágatok hajtásának hiányában, 
továbbá, mivel a bányagödör visszatöltése a rétegsornak megfelel en történik – csupán a 
széntelep eltávolításával. 

Mint az eddigi ismertetésb l kiderült a bányászati tevékenység újraindításával kapcsolatos 
el zetes környezeti hatásbecslésekhez az elmúlt több tíz éves id szak primér, szekunder és 
tercier állapotára vonatkozóan már sok információ rendelkezésünkre áll. 

A várható hatásokat az alábbi fázisok során említjük meg: 
 

3.2.1. Hatások a bányászati tevékenységhez szükséges újabb kutatások során 

Az ehhez szükséges terepi helyszíni kutatásokhoz akkor szabad hozzákezdeni, ha a terület 
jelenlegi állapotára vonatkozó információk is feldolgozásra kerültek. Ekkor ki lehet alakítani 
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a kiegészít  fúrásos terveket, a területen meglév  észlel -kutak felújítását, vagy újabbak 
létesítését. Az újabb fúrások, csak kisebb mérték  terepi beavatkozásokkal járnak majd 
tekintve a terület sík voltát. Az építkezéseknél fel lehet, fel kell használni a korábban 
kialakított útvonalakat is, az esetlegesen szükséges megfelel  felújítás után. A tervezésnél fel 
kell használni a természetvédelmi szakemberek szaktudását, figyelembe a korábbi 
beavatkozások után helyreállási, rehabilitációs szakasz eddigi tapasztalatait. 

Az újranyitás el tt geofizikai felmérésekre is szükség lehet, melyeket úgy kell 
megtervezni, hogy a tevékenység olyan id szakban történjen meg, mely a terület él világát a 
legkisebb mértékben zavarja meg. 

 

3.2.2. Hatások a a nyersanyag-termelések alatt 

Az új bányászati tevékenység tervezésénél, az ütemezés kialakításánál a nyersanyag-
gazdálkodás szempontjai mellett dönt  szerepet kell szánni a környezeti szempontoknak is. 

A környezeti szempontok nemcsak a károkozások elkerülésére, vagy minimalizálására 
vonatkoznak, de jelenthetik az eddigi környezeti hatások egyidej  javítását is, s t a bányászat 
kényszer  melléktermékét jelent  víztermelési tevékenység felhasználását a térség ivó,- és 
ipari-víz ellátásában is. 

A szénbányászatnál valamennyi olyan hatásra biztosan számítani lehet, melyet az eddigi 
egykori üregképzések és bányagödrök kialakítása során megismerhettünk. 

A vízvédelmi célú víztermelések hatása várhatóan nem fog a bányatelken kívülre túl nagy 
távolságra kiterjedni, a termelt hozamok nem lesznek jelent sek, tekintve a víztelenítésre 
kijelölt réteg(ek)ben tárolt kis vízmennyiséget. A víztermelés pontos mértékét ugyanakkor 
csak az újabb felmérések után, a nyersanyagtermelés lefejtési sorrendjének kialakítása 
nyomán lehet megadni. 

A fejtések során, de egy-egy mez rész lefejtését követ en a fellazulások, terepsüllyedések 
estenkénti beszakadások is várhatóak a megfelel  tömörödés bekövetkezte el tt. A korábbi 
véd rétegként funkcionáló agyagosabb zónák elveszíthetik záró-képességüket, és hidraulikai 
rövidzárok alakulhatnak ki a f bb vízvezet  rétegcsoportok között. Mindennek 
következményei lehetnek az újabb szakaszok víztelenítéshez tartozó vízhozamok esetleges 
megnövekedésében. 

Innovatív megoldásokkal és korszer , gondos tervezésekkel és modellezésekkel 
megtámogatott víztelenítési rendszer kialakításával az említett káros hatások lokalizálhatók és 
minimalizálhatók lehetnek. Ez különösen abban az esetben lesz biztosítható, ha a bányászati 
tevékenységet folytatók is érdekeltek a termelt víz hasznosításában, és ezen keresztül a 
megfelel  vízmin ség-védelem fenntartásában. 

Ebben a fázisban már a 3.1. fejezetben felsorolt valamennyi vizes hatásvisel  esetében 
számítani lehet a hatásokra. Ezek nagymértékben függnek majd a lefejtések térbeli és id beli 
alakításától. Amennyiben ez a fejtési el re haladás Ny–K-i irányban halad majd, a hatások 
várhatóan jobban kezelhet k lesznek. Ez azt jelentené ugyanis, hogy a legmagasabb helyzet  
nyugati területrészek kisebb depressziós hatásainak kezelése jó „tanulási” folyamatot biztosít 
a keletebbi és mélyebb egységek fejtési és víztelenítési feladataihoz, vagyis a környezet-
barátiabb megoldásokhoz. 

Számítani lehet a terület állandó vízfolyásainak csökkenésére, mely ellensúlyozható a 
bányagödrökben kitermelt víz bevezetésével. Amennyiben a vízfolyások különösen védend  
vízt l függ  ökoszisztémákat tartalmaznának, azok fenntartására a megfelel  vízpótlás 
megoldást jelent(het). 

Űár a talajvízszint minimális csökkenése várható a bányatelek környezetében fel kell 
készülni a meglév , vagy tervezett öntözési lehet ségek biztosítására. 



Sajókápolna. I. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés tervezet 
 

133 
 

A dombok alatt már természetes állapotban is több tíz, helyenként 100 métert is meghaladó 
mélységben található a talajvíztükör mélysége. Az itt lév  erd k vízellátásában ebb l 
következ en a felszín alatti vizeknek nincs szerepe, tehát a bányatelkek vízszintsüllyesztése 
ezeken a területeken nem okoz káros vízelvonást. 

A bányászat során a felszíni vízfolyások vízhozamaira, vízszintjeire, valamint felszín alatti 
rétegek vízáramlásaiban történ  változások nyomon követésére megfelel  megfigyel , 
monitoring rendszer kiépítése szükséges. Ezáltal a bányászattal érintett terület(ek) környéki 
települések alatti f bb vízadókban zajló változások folyamatosan nyomon követhet ek és 
el re jelezhet ek. 

A vizsgált terület sajátossága, hogy a koncesszióra kijelölt területen magán felszín alatti 
ivóvízbázis nem található. Az ő km-es pufferterületen belül találhatunk csak 2 üzemel  
ivóvízbázist (Kondó Harica-forrás és Parasznya Gallya-forrás). Ugyancsak az ő km-es 
területet több felszíni és felszín alatti véd övezet, véd terület is érinti; köztük a Miskolci 
Fels -forrás valamint Királykút földhivatali véd területei. A védelmükr l szóló 123/1997. 
(VII. 18.) kormányrendelet a felszín fel l érkez  szennyez désekkel foglalkozik, a 
véd területek kialakítása is erre vonatkozik. Ezek mindegyike sérülékeny besorolású, melyek 
közül három rendelkezik véd területi határozattal. A megállapított véd területek és 
véd idomok figyelembe vétele különösen fontos az esetleges alsóbb rétegekb l érkez  
szennyez dések kivédése érdekében. 

A vízbázisok mindegyike sérülékeny, jelent sen veszélyeztetett; oka a vízadó földtani 
közeg, az árvízi, éghajlati és felszíni víz szennyezettségéb l fakadó kockázat.. 

A területen nem található ásvány- és gyógyvíz, illetve termálvízkút. 
A véd övezet kialakítására vonatkozó el írásokat a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 

3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi m  és a vízkészlet szennyez désekt l és 
rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó el írásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése 
fogalmazza meg. A véd területek és véd idomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a 
kormányrendelet ő. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázisok 
hidrológiai „A” véd övezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglév nél 
környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményét l függ en 
megengedhet , „Ű” véd övezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy 
környezetvédelmi felülvizsgálat, ill. ezeknek megfelel  tartalmú egyedi vizsgálat 
eredményét l függ en engedélyezhet . Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és „Ű” 
véd övezetein a fed - vagy vízvezet  réteget érint  egyéb tevékenységre. Fúrás vagy új kút 
létesítése a felszíni és felszín alatti vízbázisok bels  és küls  véd övezetében tilos. 

Mennyiségi szempontból fontos vizsgálni, hogy ugyan a területet érint  felszín alatti 
víztestek mennyiségi állapota jónak tekinthet , állapotuk nem romolhat a tevékenységek 
hatására. 

 

3.2.3. Hatások a különböző lefejtett részek, és a teljes terület felhagyása után 

A bányászati tevékenységek majdani felhagyásának id szakában a visszatöltött 
bányagödrök területén a megfelel  tömörítés hiányában fellazulások, térszíni beszakadások és 
felszín-süllyedések várhatók. Ezek ugyanakkor a környez  településrészeken nem 
jelentkezhetnek a védelmi pillérek kialakítása, esetleges meghagyása miatt. Az el z ekben 
említettük, hogy ezek a folyamatok még a bányászati tevékenysége ideje alatt beindulnak, és 
az akkori gondos megfigyelések és az azokra alapozott menetközben tervezések lehet séget 
biztosíthatnak az említett folyamatok kezelésére a hatások elkerülése és minimalizálása 
érdekében. Ezt, a termeléseket (és felhagyási ütemeket is) kísér  tervezési rendszert, melyet a 
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nemzetközi szakirodalom „design as you go” néven említ, itt mindenképpen alkalmazni kell 
majd. 

Fentebbiek különösen fontosak, hiszen a vizsgálati területet és annak környezetét érint  
felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó min sítéssel rendelkeznek, míg sp.2.8.1 és 
h.2.ő jel  víztestek min ségi állapota a vízbázis tesztek eredményei (SOŐ, illetve NHŐ) 
következtében gyenge min sítés ek. Fentiek következtében a tervezett tevékenység során 
fokozottan figyelembe kell venni, hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a min ségi 
jó állapotot a VGT célkit zései alapján 2021-re, de legkés bb 2027, vagy az utánra el kell 
érni. 

3.2.4. A hatásokat megelőző állapotfelmérések és értékelések szükségessége 

A jelen állapotokat az eddigi kutatási, bányászati és felhagyási fázisok már módosították. 
Miel tt 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 értékekre állapotára kell kiterjednie, de arra is, hogy a 
területen esetlegesen található megfigyel rendszer milyen kiegészítést, felújítást igényel. 

Sajókápolna területen els  és legfontosabb teend  a megfelel  térségi megfigyel -rendszer 
kialakítása. A megfigyel rendszert egyrészt a felszíni vízfolyások hozamára és 
vízmin ségére, az ottani ökoszisztémák felmérésére és a monitorozandó indikátor él lények 
kijelölésére és rendszeres felmérésére kell kialakítani. 

Második fontos megfigyelési, monitor-elemet a patakvölgyek talajvíz zónája jelenti, 
melynek a felszíni-felszín alatti vizek kapcsolatára kell irányulnia. 

A harmadik f bb megfigyel -rendszert a rétegvizek megfigyelései jelentik. Itt a II. 
széntelep feletti vízadó réteg vízszint-alakulását folyamatosan szükséges észlelni. Szükséges 
mindemellett a II. telep alatti hidraulikus potenciálszintek észlelésének beindítása is, még a 
bányászati tevékenységek megkezdése el tt, így ett l a fekü oldalon lév  felszín alatti vizes 
értékekre gyakorolt hatásokat lehet majd nyomon követni. 

A monitoring-rendszer által mért, vagy szolgáltatott információkat rendszeresen értékelni 
kell, az értékelés megfelel ségét környezeti szempontok szerint küls  független szakért  
intézménnyel kell elvégeztetni, és/vagy ellen riztetni. 

Végül megemlítjük, hogy a mérhet  regionális hatások jelenlegi ismereteink szerint nem 
fogják meghaladni a néhány száz méteres, maximum kilométeres értéket. Országhatáron 
átnyúló hatással nem kell számolni. Űár ennek ellenére egy regionális áramlási modell 
készítését szükségesnek tartjuk még a kutatási fázisban. Egy ilyen modell aztán a bányászat 
el rehaladtával gyarapodó ismeretek birtokában folyamatosan frissítend  a regionális 
kapcsolatok folyamatos nyomon követése érdekében. 

3.2.5. Országhatáron átnyúló hatások 

Űár a terület nem határos országhatárral, a Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1, p.2.8.1) sekély 
porózus és porózus víztestek Tisza szinten kiemelt területek. A határvízi bizottságok 
egyezményeiben a kétoldali monitoring pontok szerepelnek, melyekr l az információk 
elérhet ek az érintett Vízügyi Igazgatóságokon keresztül. 

Ugyanakkor a tevékenység lokális volta miatt nem várható határon átnyúló hatás. 
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3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 
tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása 

Jelenleg nincs tudomásunk általános tiltás alá es  bányászati technológiáról. Azonban, 
mivel a vizsgálati területen ökológiai folyosóként is feltüntetett csatorna, vízfolyás is található 
és a patakvölgyeket keretez  domboldalakon Natura 2000-es területek is érintik, a kezelési 
tervben egyedi korlátozó el írások lehetnek a végezhet  tevékenységre vonatkozóan, 
melyeket környezetvédelmi, erdészeti szakhatóságok írhatnak el . A környezetvédelmi 
engedély minden bizonnyal tartalmazni fog korlátozásokat. 

 

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 (HOI) 

3.4.1. A bányászati kutatás és kitermelés természetkárosító hatásainak mérséklése, 
általános elvek 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér l egyik alapelve rögzíti, hogy „a 
természet védelméhez f z d  érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 
gazdasági, terület- és településfejlesztési, illet leg rendezési döntések, valamint a hatósági 
intézkedések során figyelembe kell venni.” A bányászati kutató és kitermel  tevékenységek 
következtében védett, értékes és ritka fajok egyedei sérülhetnek, t nhetnek el, illetve értékes 
él helyek alakulhatnak át vagy sz nhetnek meg teljesen. A nemzeti parkok területét – a 
nemzetközi el írásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (13Ő/2013. 
(XII. 29.) VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímél  hasznosítás övezetébe és 
szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi űűL. törvény 2ő. §). Az egyes övezetekben 
eltér  szint  korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti besorolást a nemzeti parkok többsége 
2017-ig még nem véglegesítette. A 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közösségi 
jelent ség  természetvédelmi rendeltetés  területekr l, kimondja, hogy terv vagy beruházás 
elfogadása, illet leg engedélyezése el tt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésének 
alapjául szolgáló fajok és él helytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.  

A bányászati tevékenységek kedvez tlen hatással lehetnek a biológiai sokféleségre. 
Ezekkel a hatásokkal szemben egy természetvédelmi szempontból értékes terület 
érzékenyebb, mint egy már leromlott állapotú terület. A tevékenységek tervezésekor különös 
figyelmet kell fordítani az érintett területen el forduló védett és Natura 2000 terültekre, a 
Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területekre, a Ramsari területekre, a természetvédelmi 
oltalom alatt álló egyéb értékekre, továbbá a védett fajok, illetve a jelöl  fajok és él helyek 
védett, illetve Natura 2000 területeken kívül es  el fordulásaira is. Ritka és veszélyeztetett 
fajok esetében akár kisebb vagy id szakos zavaró hatásoknak is komoly következményei 
lehetnek állományaik hosszútávú fennmaradása szempontjából. Mindemellett az adott 
bányakoncessziós területen „ex lege” védett értékek (lápok, kunhalmok, földvárak), illetve 
védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is el fordulhatnak, amelyeket kiemelten kell kezelni 
a várható hatások becslése során. A tervezési területen található védett területek és értékek 
elhelyezkedését a 68. ábra mutatja. 

Űármilyen kedvez tlen hatás megállapításakor bizonyos közérdekhez f z d  tervek vagy 
beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az 
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a lehet  legkisebb kedvez tlen hatással járjon, mivel a természet védelme társadalmi 
közérdek az Alaptörvény szerint is.  

 

 
68. ábra. Sajókápolna bányakoncessziós terület védett területei és „ex lege” védett értékei  

A természetvédelem közérdek, amely az országos jelent ség  védett és fokozottan védett 
természeti területekre, az ezekkel részben átfed  Natura 2000 területekre, valamint a védett 
területeken kívül el forduló védett növény- és állatfajokra egyaránt vonatkozik. Az 
Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése értelmében a természeti er források, különösen a 
term föld, az erd k és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és 
állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 
védelme, fenntartása és a jöv  nemzedékek számára való meg rzése nem csak az állam, 
hanem minden állampolgár kötelessége is. Ugyancsak az Alaptörvény rendelkezik arról a 38. 
cikk (1) bekezdésében, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. 
A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös 
szükségletek kielégítése és a természeti er források megóvása, különös tekintettel a jöv  
nemzedékek szükségleteire. 

Az európai uniós természetvédelmi kötelezettségeink teljesítése során a Natura 2000 
szabályozás alá tartozó él helyek, illetve növény- és állatfajok meg rzése az EU 
természetvédelmi jogszabályainak betartása oldaláról is közérdek. Az EU által létrehozott 
természetvédelmi hálózat – a Natura 2000 – alá es  fajok és él helyek meg rzése, 
természetvédelmi helyzetük javítása, uniós kötelezettségként is közérdek.  

A természetvédelem, mint közérdek a hatályos jogszabályi definíciókban is megjelenik. Az 
Alaptörvény 13. cikk (2) bekezdése értelmében tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 
közérdekb l, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás mellett lehet. A 2007. évi űXXIII. törvény is a természetvédelmet, mint 
közérdeket egyértelm en nevesíti. 
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Sajókápolna bányakoncessziós területre vonatkozóan a természetvédelemnek és a 
tájvédelemnek kiemelt szempontként kell megjelenniük a kutatás és kitermelés megtervezése 
és megvalósítása során. A kutatás alatt a szállító és a jelgerjeszt  gépjárm vek közlekedése, 
illetve a kutatás során történ  taposás talajtömörít  hatása az érintett él helyek zavarásra 
érzékenyebb növényfajainak – köztük több védett növényfaj egyedeinek – a pusztulását, 
károsodását idézheti el . Mindez, a szóban forgó fajok állományainak visszaszorulását, 
elt nését okozhatja az adott területr l. Az emberi zavarás növekedése egyben a zavaró 
hatásokat jól t r  gyomfajok betörését és elterjedését indukálja a természetes vegetációban. A 
természetes vegetáció nem kívánatos fajösszetételbeli és szerkezetbeli változása, 
degradálódása károsan hat az él helyek fajgazdag gerinctelen állatvilágára, lecsökkentve 
annak biológiai sokféleségét. A tömörített talajon a letaposott, gyomokban feldúsuló 
vegetáció regenerációja több évet vehet igénybe. E folyamatok nem kívánatos jellegváltozást 
idéznek el  a védett természeti területek állapotában és ellentétesek a Tvt. 31. §-ával („Tilos a 
védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal 
ellentétesen megváltoztatni.”), 3ő. § (1) bekezdés b) pontjával („gondoskodni kell a vadon élő 
szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti 
feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről;”), és a Ő2. § (1) és 
(2) bekezdésével („Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 
elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett 
növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek 
között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”). A bányászati tevékenység emellett a 
védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységeinek megzavarásával járhat, amely 
ellentétes a Tvt. Ő3. § (1) bekezdésével („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 
lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”). 

 
A tervezett munkálatokat (beleértve az el készítést, az építményt kiszolgáló egyéb 

infrastrukturális munkálatokat, az üzemeltetést és a rehabilitációt is) a vadon él  él világ, a 
természetes és természetközeli állapotú él helyek legnagyobb kíméletével kell elvégezni. A 
kutatás során érintett valamennyi természetközeli állapotú területet kímélni kell, rajtuk 
anyagnyer  vagy depónia és bármilyen eszköz számára tárolóhely nem alakítható ki. 
Szeizmikus jelgerjesztés kizárólag védett természeti területeken kívül végezhet . 

Védett természeti területeken – jelen esetben a Űükki Nemzeti Park Igazgatóság 
fennhatósága alá tartozó természeti területeken és a törvény erejénél fogva védett országos 
jelent ség  védett természeti területeken („ex lege”) –, valamint az EU által létrehozott 
természetvédelmi hálózatban, a Natura 2000 területeken az év egyetlen részében sem 
mozoghatnak kutatást kiszolgáló és mér  járm vek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos 
közlekedés, és emberi er vel, a talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mér eszköz (geofon) 
telepítés valósítható meg.  

 
Védett növényfaj egyedeinek, valamint egyes felszínformák meg rzésében érintett 

területeken a kutatás során az év egyetlen részében sem mozoghatnak kutatást kiszolgáló és 
mér  járm vek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos közlekedés, és emberi er vel, a 
talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mér eszköz (geofon) telepítés valósítható meg.  

Fokozottan védett madárfaj fészkel helyeként számon tartott terület esetén – a fészkelési 
id szakban – a gyalogos közlekedés sem megengedett, a fészkelés zavartalanságának 
biztosítása érdekében. A korlátozási id szakokról és a fokozottan védett fajok fészkelése által 
érintett területekr l el re egyeztetés szükséges az illetékes Űükki Nemzeti Park 
Igazgatósággal.  
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A természeti területnek jelölt területeken tervezett kutatási tevékenység a vegetációs 
id szakon kívül (november 1-t l február 28-ig) történhet. A kutatási munkálatokat kiszolgáló 
járm vek csak a kiépített és a földnyilvántartás szerinti (útként nyilvántartott) földutakon 
közlekedhetnek és tartózkodhatnak. A földutakon kívül kizárólag gyalogosan lehet 
közlekedni. A mélyfúrás és kútkiképzés kialakításához köt d  munkafolyamatok 
megvalósítása, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és min ségi védelmének kiemelt 
figyelembevételével kell, hogy történjen. A tervezett kivitelezési munkálatok során (pl. 
nyomvonalas vezetékfektetés, beleértve a kivitelezést megel z  esetleges régészeti feltárást 
is) a természeti értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében – ferde 
rézs s munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával vagy a munkálatok 
következtében keletkez  partfalak egy-két napon belüli megsz ntetésével – meg kell el zni a 
védett (partifecske), illetve a fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok megtelepedését. 
Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök falába védett (partifecske), illetve fokozottan 
védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az észlelést követ en azonnal értesíteni kell 
a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságokat. A munkálatokat és a feltárási 
tevékenységet a további intézkedésig haladéktalanul fel kell függeszteni.  

 
A kivitelezés során (pl. nyomvonalas vezetékfektetés, beleértve a kivitelezést megel z  

esetleges régészeti feltárást is) a nyitott munkaárkok csapdaként m ködnek egyes ízeltlábú, 
kétélt - és hüll fajok, s t, egyes eml sök számára is. A munkaárkokból történ  folyamatos – 
legalább háromnaponta történ  – mentésükr l és a kivitelezés által érintett területt l számított 
legalább 100 méterre, természetközeli állapotú él helyen történ  elhelyezésükr l 
gondoskodni kell (a munkaárkok betemetését közvetlenül megel z en is). A kutatás tervezése 
során, a terepi munkálatok pontos tervezése és kivitelezése el tt – a tervezett munkálatok 
további pontosítása és egyeztetése érdekében – fel kell venni a kapcsolatot a területileg 
illetékes Űükki Nemzeti Park Igazgatósággal.  

Űeépítésre, kútfúrásra, telephely vagy ideiglenes logisztikai állomás létesítésére, a 
természetes vagy természetközeli állapotú, „zöld” területek helyett, a barnamez s, leromlott 
területeket kell el nyben részesíteni. A természetközeli gyepeket, erd ket, cserjéseket meg 
kell rizni, minél több él helyet, zöldfelületet meghagyva az él világ, valamint a környez  
települések élhet sége érdekében egyaránt. 

A koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó megkötéseket a 
koncessziós tevékenység id tartama alatt módosítani kell (a különleges madárvédelmi 
területek közelében, ahol pl. fokozottan védett vagy zavarásra különösen érzékeny madárfaj 
költ, nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet folytatni, a Nemzeti Ökológiai 
Hálózat területein a 10 m-nél magasabb építmények elhelyezése nem kívánatos stb.).  

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 31Ő/200ő. (XII. 2ő.), a 
környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésr l szóló 
kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel kell összevetni. Amennyiben valamely 
munkafázist a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben nevesítenek, akkor a tevékenységre vonatkozó 
engedélyezési eljárások el tt az 1.§ (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. A 
Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 
Területrendezési Tervr l szóló, 2003. évi XXVI. törvény el írásait kell figyelembe venni. A 
törvény 3/ő. sz. melléklete alapján országos jelent ség  tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 
térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
csak végezni. 

 
A Natura 2000 területek esetében a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és (2) 

bekezdései a 1Ő. és 1ő. mellékletnek megfelel  hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 
el , amit a kivitelez  köteles megcsinálni vagy csináltatni, ennek alapján az illetékes 
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kormányhivatal véleményezi és jóváhagyja vagy elutasítja a hatásbecslést, majd a hatóság 
dönt a fejlesztési elképzelésekr l. Ha a tevékenység károsan befolyásolhatja kiemelt 
közösségi jelent ség  faj populációt vagy azok él helyét, sem kutatás, sem kitermelés nem 
folytatható az adott területen. 

 
Figyelmet kell fordítani a 92/Ő3/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 

felhalmozódó, összeadódó hatások elleni védekezésre is. Így például a talajfelszín 
növényborításának sérülése el segíti a gyomfajok, valamint az idegenhonos inváziós 
növényfajok (pl. ürömlevel  parlagf , bálványfa, selyemkóró, siskanád, gyalogakác, 
keskenylevel  ezüstfa, japán keser f ) megjelenését és terjedését. Ezzel az eredeti 
közösségek összetétele és szerkezete megváltozik, a fajgazdagság rendszerint csökken. 

 
A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja értelmében a 

tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes él világ 
maradandó károsodása, a védett él  szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 
sokféleségük számottev  csökkenése nélkül kell végezni. Kutatási tevékenység csak a már 
meglév  földutakon végezhet , stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthet . Nem 
megfelel  talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a 
terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelöl  fajok és 
él helyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a Natura 2000 terület 
kijelölésének céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények 
elhelyezkedését, és meg kell határozni a véd távolságokat, amelyeken belül a tevékenység 
nem folytatható. A tervezéskor figyelembe kell venni továbbá a vízgazdálkodásról szóló 
199ő/LVII. és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 199ő/LIII. törvények 
el írásait is. Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi 
hatósággal, az illetékes nemzeti park igazgatóság szakembereivel és a Magyar Űányászati és 
Földtani Szolgálat kijelölt szakért ivel a közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

 
A taposási kárt is minimalizálni kell, törekedve arra, hogy minél kisebb területen 

degradálják az eredeti növényzetet és talajt. A szükséges gépeket természetvédelmi 
szempontból nem értékes területen kell tárolni, erre a célra nem szabad természetes, illetve 
természetközeli állapotú él helyet vagy szántót igénybe venni. A kutakat megközelít  utak 
nyomvonala él helyeket választhat el. Ha nem szilárd burkolatú az út, száraz id ben jelent s 
kiporzásos légszennyezéssel is kell számolni, nagy tehergépjárm vel történ  közlekedés 
esetén.  

A bányagödör helyének rekultivációja az eredeti, deponált humuszréteg visszaterítése után 
lehet vé teszi az eredeti vegetáció visszatelepedését, amit természetvédelmi célú magvetéssel 
el  lehet segíteni. Az eredeti vegetáció legalább részleges helyreállításának ökológiai értéke is 
jelent s.  

A Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területek is megtalálhatók a térségben, ezeket 
(ökológiai folyosó, magterület és puffer terület) szintén meg kell rizni. 

 
Mivel a természet védelme és a term föld védelme is közérdek, Sajókápolna környékén a 

gyepterületeket, valamint a szántóföldeket is a lehet  legnagyobb területen meg kell tartani. 
Jelent s term földvesztést okozhat például, ha nagyobb területeken termelik le vagy 
szennyezik el a term talajt a kutatás, fúrás vagy kitermelés során. A term föld nem 
helyettesíthet , ezért esetleges átmin sítésér l, mez gazdasági helyett gazdasági célú 
hasznosításáról csak a hosszú távú szempontokat is felel sen mérlegelve szabad döntést 
hozni. 
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A hazánkra is kötelez  EU Víz Keretirányelv szerint vizeinket a jelenleginél jobb 
ökológiai állapotba kell hozni. Vízfolyások esetében a folyamatos vízparti növényzetborítás, 
erd sáv vagy legalább gyep megfoghatja a diffúz szennyezést. A kutatási tevékenységet a 
csatornáktól, kisebb és nagyobb vízfolyásoktól megfelel  távolságra kell végezni, véd sávot 
hagyva vagy kialakítva a kutatási területek és a felszíni vízfolyások között. A kisvízfolyások 
kis vízhozamuk és változó vízjárásuk miatt igen sérülékenyek, így meg akadályozni, hogy 
azokba szennyez anyagok kerüljenek. Ezek a vízfolyások kis vízhozamuk miatt nem tudják a 
szennyez anyagokat kell en felhígítani, így szennyez désük jelent s következményekkel 
járhat él világukra (pl. növény- és állatfajok kipusztulása). Az állóvizek esetében, 
szennyez désük elkerülése érdekében, ugyancsak szükséges megfelel  véd sávról 
gondoskodni. 

A tervezett munkálatok nem csupán potenciális szennyez források, hanem a felszín 
bolygatásával a táj arculatát is jelent sen megváltoztathatják. A nehézgépek felszaggatják a 
talajt (kivéve, ha rendkívül száraz id szakban vagy komoly fagyban dolgoznának a terepen). 
A bolygatott térszíneken nagy valószín séggel igen rövid id  alatt megindul a gyomosodás, 
illetve idegenhonos inváziós növényfajok jelennek meg (pl. ürömlevel  parlagf , selyemkóró, 
kései meggy, keskenylevel  ezüstfa), amelyek az shonos fajok konkurensei, és azokat 
kiszoríthatják. Ezeket a növényfajokat rendkívül nehéz kiirtani, mind mechanikusan 
(szárzúzással, kaszálással), mind pedig vegyszeres kezeléssel (gyomirtószerekkel). 

A tájképi elemek bolygatása csökkenti az idegenforgalom, a helyi értékek bemutatásának 
esélyét, a falusi turizmus lehet ségeit is. 
 

A bányászati tevékenység során természetvédelmi és tájvédelmi szempontból els sorban 
az alábbi kedvez tlen hatásokkal és veszélyeztet  tényez kkel kell számolni:  

− vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 
− emberi jelenlét és zavarás; 
− környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszer  és diffúz 

fényszennyezés, leveg -, talaj- és vízszennyezés, vízmin ség romlás); 
− hidrológiai viszonyok módosítása; 
− él helyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megsz nése; 
− szukcessziós folyamatokba történ  beavatkozás; 
− fajok egyedeinek zavarása, zavarás miatti elvándorlása vagy közvetlen pusztulása;  
− él lényközösségek összetételének változása, fajszámuk csökkenése; 
− pionír és idegenhonos inváziós fajok megjelenése, terjedése; 
− vonulási útvonalak módosítása, vonulás zavarása; 
− negatív tájképi változások. 
 
A hatások munkafázisonként – kutatás, kitermelés és felhagyás – eltér ek lehetnek, 

többségük azonban kedvez tlen, lassan visszafordítható vagy visszafordíthatatlan. A 
bányászat okozta környezeti és természeti hatások nagysága és fajtája függ a következ  
tényez kt l: 

− a kutatás módja; 
− az alkalmazott kitermelési technológia, a kitermelés id tartalma; a bányászott 

nyersanyag min sége; 
− a feldolgozási, szállítási technológia; 
− a zagytározók, derít k kialakítása; 
− a kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, beköt utak, 

tárolók); 
− különböz  munkafázisok, tevékenységek (kutatás, fúrás, kitermelés, lezárás, 

szüneteltetés); 
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− az érintett terület nagysága; 
− az érintett terület természeti adottságai;  
− az érintett terület érzékenysége, sérülékenysége; regenerálódó képessége. 
 
A bányászat megkezdése során pedig másodlagos, nemcsak ökológiai, hanem társadalmi és 

gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. Így például további ipari, kereskedelmi 
fejlesztések megjelenésével, melyek természetkárosítással járhatnak. Ugyanakkor szem el tt 
kell tartani, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is hatással vannak (pl. adott 
él hely átalakítása maga után vonja életközösségének megváltozását is). 

Minden egyes kitermel  projekt estében gondoskodni kell arról, hogy az ne okozzon kárt 
azokon a területeken, amelyeken jelent s természeti érték vagy értékek jelenlétével lehet 
számolni.  

 
A kutatási, tervezési fázisban védett, értékes területek esetében, a kedvez tlen hatások 

mérséklése érdekében, javasolt az alábbi szempontokat figyelembe venni (űS SZI et al. 
201Ő): 

− ha a területen el forduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 
id szakon kívül javasolt engedélyezni; 

− szikes felszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai–geokémiai kutatásokat száraz 
vagy fagyos id ben javasolt végezni; 

− felvonulást és szállítást lehet leg a már meglév  utakon kell lebonyolítani; 
− a mintavételezés kit zését a növényzet lehet  legkisebb sérelmével kell megoldani.  
− a szennyezett vizet tároló medencéket a kutatás befejezése után vissza kell temetni, 

felületüket el kell egyengetni; 
− kutató, kitermel  helyeket úgy javasolt kijelölni, hogy a helyszínt megközelít , rávezet  

út természeti, táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehet leg a már 
meglév  utak felhasználásával;  

− tervezett bányatelek lehet leg ne érintsen természeti területet, védett, illetve védelemre 
tervezett természeti területet, „ex lege” védett értéket, Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterületét, ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok véd területét és 
egyedi tájértéket (Tvt. 6.§ (2), 20.§ (1)); 

− a kutatási terület lehet leg ne érintsen védelemre tervezett területeket se, illetve tájképi 
szempontból értékes területet; 

− bányatelek megállapítása során célszer  figyelembe venni a bányászati tevékenység 
várható tájképi hatásait, a talajvíz várható szintváltozásával érintett él helyek 
veszélyeztetettségét; 

− a kutatás során a természetes vízjárású vízfolyások és csatornák mentén érdemes 
véd szegélyt kialakítani. 

 
Havária esetén, megfelel en összeállított haváriaterv segítségével elkerülhet k vagy 

idejében és helyben felszámolhatók azok a szennyez dések, amelyek felszíni vízfolyásokat, 
illetve más felszíni környezeti elemeket, ezáltal védett él helyeket is terhelhetnek. 

Határon átnyúló szennyezés, illetve regionális szint  szennyezések elkerülése érdekében a 
területen található vízfolyások, valamint a felszín alatti vízbázisok vízmin ségi állapotának 
védelme kiemelten fontos szempont. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelölésér l szóló 71/201ő. (III. 30.) kormányrendelet 2Ő. §-a értelmében a terület a Űükki 
Nemzeti Park Igazgatóság m ködési területén található. A munkálatok megkezdése el tt 
legalább fél évvel egyeztetni kell az érintett nemzeti park igazgatóság munkatársaival az 
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érintett területekr l és azok természeti értékeir l, valamint a munka várható volumenér l és 
ütemezésér l. 

3.4.2. Hatások összefoglaló értékelése 

A területet érint  és a környez  bányavidéken már az 1800-as évek utolsó negyedét l 
napjainkig zajló bányászati tevékenység következtében számos környezeti értékre vonatkozó 
hatást már meg lehetett ismerni. Ez az ismeret nagymértékben segítette jelen vizsgálati 
tanulmány készítésénél a tervezett bányászati tevékenységek továbbiakban várható hatásainak 
összeállítását is. 

A területen tartós változások várhatók a felszín állapotában a felszíni tereprendezések, a 
kutatási és bányászati tevékenységet biztosító felszíni létesítmények kialakítása során. 
Ugyancsak tartósan módosítják a felszín állapotát a bányászati tevékenységek során, illetve a 
felhagyási fázisaiban várható rogyások, beszakadások is. Ki kell emelni, hogy a terület 
rekultivációja a bányászati tevékenységgel párhuzamosan zajlik majd, hiszen medd hányó 
nem kerül kialakításra, a külfejtés során kitermelt medd  a rétegsornak megfelel en 
visszatöltésre kerül a széntelep kitermelését követ en a lefejtett bányagödörbe. A bányászat 
befejeztével így szinte már csak a felhagyott bányaterület füvesítését kell megoldani. 
Mindezek a hatások azonban a természeti értékek esetében gondos tervezés, megfigyelés, 
kivitelezés és rehabilitáció után, nem jelentenek a teljes terület egészének természetvédelmi 
jellegére vonatkozó alapvet  változást. 

Lokális vízáramlási, vízháztartási és depressziós hatások várhatóak a felszíni és felszín 
alatti vizek esetében a bányászkodási szakaszban. Fentebbiek következtében jelent s 
változások következnek be a bányászat által érintett vízrendszerben, ez azonban csak ott 
érinthet jelent sebb természeti és ökoszisztémás értékeket, ahol a felszíni vizek közvetlen 
kapcsolatban vannak a felszín alattiakkal. Sajókápolna területen ilyenek a patak völgyek, 
amelyeknél el kell végezni azok pontos ökológiai állapotfelmérését. Ezt követ en megfelel  
indikátorok megfigyelésével a változások nyomon követhet k, és értékelhet ek lesznek, mely 
alapján a legértékesebb részek számára szükséges vízpótlások tervezhet k és megvalósíthatók 
lesznek. 

Szükséges egy olyan el zetes regionális vízföldtani modell kialakítása mely az említett 
hatások térbeli kiterjedését megadja. A korábbi értékelések szerint ennek mértéke néhány 
kilométeren belül marad és ezért országhatáron átterjed  hatásokról sem beszélhetünk. 
Mindenestre az említett el zetes regionális(abb) modellezés erre a kérdésre is pontosabb 
választ adhat majd. 

Továbbá a tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek 
figyelembe veszik a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó 
intézkedéseket, valamint az EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban 
megfogalmazott környezeti célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni és felszín 
alatti víztestek, valamint a védett területek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják, a 
meglévő jó állapotot fenntartják. 
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II. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhet ségi 
vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

 
Az MŰFSZ (az MŰFH és MFGI jogutódja) a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) 

pontja alapján az OVF és HOI intézményekkel együttm ködve elkészítette a kormányrendelet 
2. melléklete szerint el írt feltételeknek megfelel  érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatot 
Sajókápolna k szén vizsgálati területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MŰFSZ a kormányrendelet Ő.§ (1) 
bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek 
véleményezésre és azok el írt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal 
kapcsolatban az Magyar Űányászati és Földtani Szolgálatnak véleményeltérése nincs, így a 
Ő.§ (7) bekezdésében el írt egyeztetésre nincs szükség. 

Kivételt képez ez alól a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat véleménye. A Szolgálat 
a végleges jelentés tervezetének elkészítéséhez továbbra is szükségesnek tartja a 
3őő00/ő901/2018. ált. számú levelében foglaltak maradéktalan figyelembevételét. 
 

38. táblázat A jogszabály által megállapított határidőig a beérkezett hatósági válaszok 

űímzett Postacím Válasz2 
Űudapest F város Kormányhivatala elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 
Innovációs és Technológiai Minisztérium elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 

Honvédelmi Minisztérium elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 
Űorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) - 
Űorsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 

Kondó elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) - 

Parasznya elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) - 

Radostyán elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) - 

Sajókápolna elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) + 

Sajólászlófalva elektronikusan küldve (Hivatali Kapu) - 

 
Űudapest F város Kormányhivatala, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a 

Magyar Közút Nonprofit Zártkör en M köd  Részvénytársaság és a Űorsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által közölt adatok alapján a tanulmányt ellen riztük, 
javítottuk, illetve kiegészítettük. A továbbiakban ismertetjük Sajókápolna területre az 
érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat, valamint a közrem köd  közigazgatási szervek 
válaszai alapján megállapítható tiltásokat és korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes 
levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett kivonatát közöljük: 

Az áttekinthet ség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében 
meghatározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek els  szakaszában a 
tanulmánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a 

                                                 
2 A jelentés tervezet közzétételi ideje alatt beérkez  válaszokat a jelentés lezárása el tt csatolni fogjuk az 

anyaghoz. 
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szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban 
pedig az illet  tárgyban közrem köd  szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MŰFSZ Irattárában tekinthet  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 területen országos szint  védettséget 
élvez , illetve Natura 2000-es területek nem találhatók. A különleges vagy kiemelt 
jelent ség  természetmeg rzési területek nem találhatók, madárvédelmi területb l egy 
található a területen. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei kis kiterjedésben találhatóak. 

A különféle szint  védettséget élvez  területek esetében bármilyen tevékenység — 
amennyiben összeegyeztethet  a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban 
rögzített feltételek betartásával, folyamatos ellen rzés mellett végezhet . 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.8. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek 
várható terhelésér l, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvet bb szabályozási elvekre 
is. 
 
A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következ  hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 
 
A hatósági levél még nem érkezett meg. 
 
Az alábbi válaszadók kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön nem 
érint helyi természetvédelmi oltalom, ill. helyi védettség alatt álló területet: 
 
Sajókápolna3 Község Önkormányzatának Jegyz je. 
 

A 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 1.§ (2) pontjában nem tesz külön említést az 
erd gazdálkodással kapcsolatos kérdésekr l, ezért az erd k védelmét a természetvédelemmel 
összefügg en, ebben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erd gazdálkodással kapcsolatos, alapvet  
irányelvekkel a 3.1.8. alfejezet foglalkozik. A szakterületr l érkezett hatósági vélemény: 
 
A hatósági levél még nem érkezett meg. 
 
Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 
 
Sajókápolna Község Önkormányzata 
 
 
2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti 
a szénbányászat esetén a rezervoárt ér  hatásokat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a bánya-
nyitáshoz szükséges terepi helyszíni kutatásokhoz akkor szabad hozzákezdeni, ha hidrológiai 
állapotra vonatkozó valamennyi információ feldolgozásra került. A víztermelések pontosabb 
mértékét a nyersanyagtermelés lefejtési sorrendjének kialakítása nyomán lehet majd megadni. 

                                                 
3 A levelek ismertetésekor vastag bet s településnév esetén az információk magára a településre vonatkoznak. Normál bet vel írt 

településnév esetében az érintett település (vagy települések) neve a bekezdés szövegében d lt bet vel jelenik meg. 
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Jelzi, hogy számítani lehet a terület állandó vízfolyásainak, forrásainak hozamcsökkenésére, 
majd az alaphozamok teljes elt nésére is. 

A szénbányászat során figyelembe veend  hidrológiai feltételeket; a vízgy jt -gazdálko-
dási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti víz-
testek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 
 
A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági vélemény érkezett: 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményezése szerint 
— A tanulmányban többször (pl. az 1.Ő.1.1. és az 1.Ő.2.3. szakaszokban) hivatkoznak a 
vizsgálati terület ő km-es környezetére, azonban azt egyértelm en feltüntet  térképet a 
tanulmány nem tartalmaz. Ennek a hatóság szempontjából azért van jelent sége, mert a 
vizsgálati terület ugyan nem érint vízbázisvédelmi területet, de a vizsgálati terület 
környezetében több vízbázis ill. (a tanulmánytól részben eltér en, ld. a következ kben) több 
kijelölt vízbázisvédelmi terület is található.Ő 
— Szükségesnek látja a koncesszióra javasolt térrész egyértelm  térbeli meghatározását (pl. a 
térrész alap- és fed lap szintjének rögzítését), tekintettel arra, hogy az a 2. és 3. táblázatban 
sem állapítható meg kétséget kizáróan (a táblázatokban csak az eltávolított térrészek 
szerepelnek). 
— A vizsgálati terület ő km-es körzetének pontos ismerete nélkül a tanulmány 
ivóvízbázisokra vonatkozó megállapításait a következ k szerint pontosítja: 

— A „sajószentpéteri felszín alatti, illetve a borsodsziráki felszíni vízbázis” (1.Ő.2.3. 
szakasz) egyaránt az ÉRV Zrt. I. telep (Űorsodszirák/Sajószentpéter I.) ivóvízbázist 
jelenti, amely a Űódva-patakból kivett felszíni vízzel folytatott talajvíz dúsítással 
üzemel. A víztermelés a dúsítómedencékb l „táplált” talajvizes vízm kutakból 
történik. A talajvíz dúsítás megvalósítására nem utolsósorban a Sajó-Űódva 
kavicsteraszban tárolt talajvízkészlet vízmin sége, a vízbázis utánpótlódási területén 
lév  ipari és kommunális szennyez források regionális talajvízszennyez  hatása miatt, 
a szennyezett víztömegek távoltartása érdekében került sor. A talajvízdúsítás miatt, a 
jelenleg hatályos (21.938-6/200ő. számú) véd övezeti kijelölés alapján a talajvizes 
vízm kutak kijelölt véd területei és véd idomai nem terjednek túl a vízm telep 
határán. A felszíni vízkivétel véd területeinek kijelölésére pedig nem került még sor 
(a hatóság ismeretei szerint lehatárolására sem). 

— A Kondó külterületén található Harica-vízm kút véd övezeteit és hidrogeológiai 
véd idomát az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
20.ő1Ő-3/1989. sz. határozatában jelölte ki. A kijelöl  határozatot és a hozzá tartozó 
térképmásolatokat a levél melléklete tartalmazza. 

— A vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint a lekötött vízmennyiségek a Harica-kút 
esetében 30 000 m3/év (~82 m3/nap), a Galya-forrásokból 1ő0 000 m3/nap), a 
Királykútból pedig 10 000 m3/év (27,Ő m3/nap), a 16. táblázatot ennek megfelel en 
kell javítani. 

— A talajvíz pontos meghatározását a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
szóló 1Ő7/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 31. pontja tartalmazza, az egyértelm  
szóhasználat, a kés bbi félreértések elkerülése érdekében szükséges a jelentés tervezetében az 
említett jogszabálynak megfelel  megnevezések alkalmazása (a 3.2.2. szakaszban pl. „A 

                                                 
Ő A részletesebb felbontású térképek beillesztését — mivel a tanulmánynak nem a koncessziós tevékenység 

mérnöki tervezéséhez, hanem a kiírandó pályázat megfogalmazásához kell szakmai alapot szolgáltatnia — 
nem tartjuk szükségesnek. 
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dombok alatt már természetes állapotban is több tíz, helyenként 100 métert is meghaladó 
mélységben található a talajvíztükör mélysége.”, miközben az említett jogszabályi 
meghatározás szerint a talajvíz megnevezés alapvet en felszínközeli vízkészletet jelöl), a 
3.1.3. szakaszban is. 
— A tanulmányban több helyen szerepel, hogy a bányanyitáshoz víztelenítésre lenne szükség. 
Amellett, hogy mindenképpen a víztelenítés során kiemelt vizek hasznosítására kell törekedni 
(ahogyan arra a tanulmányban van is utalás), fontos azt is tisztázni, hogy az elvezetésre kerül  
vizek befogadói mindenkor (pl. nagycsapadék idején is) alkalmasak lesznek/lehetnek-e a 
bányavizek elvezetésére (ismeretei szerint a térség vízfolyásai nem feltétlenül alkalmasak 
mindenkor többletvizek befogadására). A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 
szóló 1Ő7/2010. (IV. 29.) kormányrendelet Ő. § (ő) bekezdése értelmében: ha a vízimunka, 
illetve vízilétesítmény által a befogadóba vezetett víz veszélyezteti a befogadó vízelvezet  
képességét, akkor a többlet-vízhozam elvezetése feltételeinek megteremtésér l az abban 
érdekelt, jelen esetben a bányavállalkozó köteles gondoskodni. 
— A bányászati tevékenység folytatásának pályázati kiírásában követelményként kell 
meghatározni az alábbiakat: 

— a térség felszíni és felszín alatti vizeinek mennyiségi, min ségi vizsgálata, mely alapján 
a tervezett bányászati tevékenységek vizekre gyakorolt hatásai megállapíthatók, ill. 
megalapozottan értékelhet k; 

— a részletes vizsgálatok, számítások alapján a tervezett tevékenységgel összefüggésben 
kitermelt vizek várható mennyiségének meghatározása, valamint a víztermelés érintett 
felszíni és felszín alatti víztestekre gyakorolt hatásának értékelése; 

— a tervezett tevékenységgel összefüggésben elvezetett vizek befogadóra gyakorolt 
hatásának vizsgálata és értékelése, a befogadó(k) vízelvezet  képességének 
figyelembevételével; 

— a várható hatások el rejelzéséhez regionális áramlási-hidrodinamikai modell 
alkalmazása; 

— a víztelenítés során kitermelt felszín alatti vizek hasznosításának megoldása [kiemelt 
figyelemmel a 1Ő7/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet Ő. § (3) b) pontjára, melynek 
értelmében a vízilétesítmények, vízimunkák (a tervezett víztelenítéshez vízilétesítmény 
szükséges!) hatása nem sértheti a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, 
különösképpen az ivóvízmin ség  vízkészletekkel való rendeltetésszer  gazdálkodás 
követelményeit]; 

— az érintett térség vízfolyásai parti sávjainak – a vonatkozó hatályos jogszabálynak 
megfelel  – biztosítása. 

A tanulmányt a Hivatal által megadott adatok alapján, lehet ségeinkhez mérten ellen riztük, 
javítottuk. 

 
A 2. témakörben együttműködő szakhatóságok: 
 
Űorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 
 
3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MŰFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat során a 
kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 
túlmen en a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 
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A kulturális örökségvédelem kapcsán a következ  hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 
 
A hatósági levél még nem érkezett meg. 
 
 
A 3. témakörben együttműködő hatóságok: 
 
 
Ő. Term földvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati 
területen el forduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb 
szabályozási elveket. 
 
A term földvédelemmel kapcsolatosan érkezett hatósági vélemény: 
 
A hatósági levél még nem érkezett meg. 
 
A 4. témakörben együttműködő hatóságok: 
 
 
ő. Közegészségügy és egészségvédelem 
 
A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelemmel 

kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán érkezett hatósági válasz: 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala megállapítja, hogy 
— A területen és annak közelében gyógyhely, gyógygáz és gyógyiszap kitermel hely, 
valamint ásvány- és gyógyvizes kút nem található. 
 
Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 
Űudapest F város Kormányhivatala 
 
 
6. Nemzetvédelem 
 
A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, így 
ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 
A nemzetvédelem kapcsán a következ  hatósági választ kell figyelembe venni: 
 
A Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Főosztály 
— Tájékoztat arról, hogy a jelzett területen belül HM vagyonjelzés , honvédelmi rendeltetés  

ingatlan nem található.  
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A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 
 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági F osztály 
 
7. Településrendezés 
 
A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értékelést, a 
témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 
 
A településrendezés kapcsán jelenleg az alábbi hatósági válaszok érkeztek: 
 
Sajókápolna Község Önkormányzatának Jegyz je felhívja a figyelmet arra, hogy a 

tevékenység végzésével összefüggésben a településen lév  ingatlanokban, lakóépületekben 
keletkezett igazolható károkozásért a kivitelez  köteles felelni. 

 
A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 
 
Sajókápolna Község Önkormányzata 
 
8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.Ő.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és 
vasúthálózatának f bb jellemz it, néhány vonatkozó jogszabállyal. 
 
A közlekedés kapcsán a következ  hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium véleményezése szerint: 
— A „Sajókápolna k szén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és 
terhelhet ségi vizsgálati tanulmánya” cím  dokumentumban foglaltakkal — vasúti 
szempontból — egyetértenek, további kiegészítést nem tesznek. 
 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Igazgatósága a következ  véleményt adja: 
— A szén koncesszióra javasolt területen az országos közutak érintettségében az alábbi 
javításokat javasolja: 

— az alábbi országos közutak érintettek:  
F út: - közvetlenül f út nem érintett 
Összeköt  út:  
 2ő17 jel  Sajószentpéter – Parasznya – Miskolc összeköt  út 
Űeköt  utak: 

2ő131 jel  Sajókápolna beköt  út 
2ő132 jel  Sajólászlófalva beköt  út 

  2ő133 jel  Kondó beköt  út 
— Közvetve érintett a 26. számú Miskolc – Űánréve másodrend  f út, ez a Űorsodi 
iparterület közlekedési tengelye, a terület közúti megközelítése Sajószentpéter fel l ezen az 
úton lehetséges, a bányaterület szállító járm vei ezt az útvonalat használhatják.  
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— A város elkerülése a jelenleg terv szinten létez  északi irányú útszakasz kiépítésével lesz 
megoldható, de a tárgyi vizsgált terület közúton csak a 26. számú f út jelenlegi 
nyomvonaláról érhet  el. A Sajószentpéter városi átkelési szakasz jelenleg is túlterhelt, a 
burkolat felújításra szorul, szállítási útvonalként való felhasználása esetén a szükséges 
intézkedések megtételére további vizsgálatot javaslunk.    
— Az útburkolatok adatairól a társaság nyilvántartást (Országos Közúti Adatbank – OKA) 
vezet, ennek alapján az érintett közutak általános állapota az országos átlagnak megfelel nek 
mondható. Az érintett mellékutakon az utóbbi öt évben átfogó burkolat-felújítás nem történt. 
— Az 1988. évi I. törvény értelmében a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, a 
közút melletti ingatlan útcsatlakozása létesítéséhez, a közút felbontásához, alatta vagy fölötte 
más építmény elhelyezéséhez a közút kezel jének a hozzájárulása szükséges, amelyben a 
kezel  feltételeket írhat el . 
— A megengedett össztömeget vagy tengelyterhelést jelent sen meghaladó („túlsúlyos”) 
vagy a közúti rszelvényt meghaladó méret  („túlméretes”) járm vek közlekedése egyedi 
útvonalengedélyekben rögzített feltételekkel lehetséges. 
— Az országos közutak használata, igénybe vétele során az 1988. évi I. törvény „A közúti 
közlekedésr l” valamint a végrehajtásáról kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet el írásait be 
kell tartani. 
— Az országos közutak fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejleszt  Zrt. (113Ő Űudapest, Váci út Őő.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. a területet érint  tervekkel nem rendelkezik. 
— Jelzik, hogy a szövegben a 2.Ő.1.1. pontban, a 92. oldalon szerepl  Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ a 378/2016. (XII.2.) kormányrendelettel 2016. XII. 31-én megsz nt. 
A tanulmányt a Hivatal által megadott adatok alapján ellen riztük, javítottuk.  
 
Sajókápolna Község Önkormányzatának Jegyz je kiemeli, hogy a tevékenység végzésével 

összefüggésben keletkezett károk megtérítésének, valamint a helyi közutak eredeti 
állapotba történ  helyreállításának költségét a kivitelez  köteles viselni. 

 
A 8. témakörben együttműködő hatóságok: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Magyar Közút Nonprofit Zártkör en M köd  Részvénytársaság Űorsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatósága  
Sajókápolna Község Önkormányzata 
 
9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MŰFSZ, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt 
vett az érzékenységi és terhelhet ségi 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. Rövidítések 
ŰHE: Űore Hole Exchanger 
űH: szénhidrogén 
űO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-
növekedéssel egyenérték  hatást kiváltó űO2 mennyisége 
űORINE: űoordination of Information on the Environment (űorine Land cover: európai 
egységes felszínborítás) 
DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 
dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 
dZ: (föld)mágneses mérés, függ leges komponens (geofizika) 
EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 
termelt gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 
EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 
EMS intenzitás: Európai Makroszeizmikus Skála (földrengés). A 12 fokozatú skálán az I-es 
fokozat az emberek által az adott helyen nem érzékelhet  rengést jellemzi, a II-IV-es 
fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az 
épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 
EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 
termelt olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 
EOV: Egységes Országos Vetület 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
EJ: exajoule (1018 J) 
ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
FAVÖKO: Felszín Alatti Vizekt l függ  Ökoszisztémák 
HPHT: nagy nyomású és nagy h mérséklet  
MÁFGŰA: MŰFSZ Országos Földtani, Geofizikai és Űányászati Adattár 
GJ: Gigajoule (109 J) 
GVV: gáz-víz viszony (m3/m3) 
GW: Gigawatt (109 W) 
HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 
HMV: használati melegvíz 
IűPDR: International űommission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna 
Védelmi Egyezmény) 
Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 
MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 
ma: méretarány 
mAf: Adriai tenger feletti magasság 
mŰf: Űalti tenger feletti magasság 
MŰFH: Magyar Űányászati és Földtani Hivatal (2017.06.01-t l MŰFSZ) 
MŰFSZ: Magyar Űányászati és Földtani Szolgálat (az MŰFH és MFGI jogutódja 2017.06.01-t l) 
MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.0Ő.01-t l, ) 
MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 
MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 
MW: megawatt (106 W)
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NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 
NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 
OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürd ügyi F igazgatóság 
ORű: Organic Rankine űycle: szerves anyag munkaközeg  kett sközeg  geotermikus er m  
típus 
PJ: petajoule (101ő J) 
SűI: Sites of űommon Importance, közösségi jelent ség  él hely (Natura 2000) 
SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 
TE: természeti emlék (természetvédelem) 
TE: tellurikus mérés (geofizika) 
TJ: terajoule (1012 J) 
TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 
toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna k olaj f t értékén alapuló mértékegység,  
1 toe = Ő1,868 GJ = 11 630 kWh 
TT: természetvédelmi terület 
VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 
VGT: Vízgazdálkodási terv 
VKI: Víz Keretirányelv 
VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 
Watt: a teljesítmény SI-b l származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 
F: formáció 
T: tagozat 
Q: kvarter 
Pl: pliocén 
Pa2: fels -pannóniai 
Pa1: alsó-pannóniai 
Pa: pannóniai 
Ms: szarmata 
Mb: badeni 
Mk: kárpáti 
Mo: ottnangi 
Me: eggenburgi 
Mi: miocén 
Ol: oligocén 
K: kréta 
J: jura  
T3: fels -triász 
T2: középs -triász 
T1: alsó-triász 
T: triász  
Mz: mezozoikum 
P: perm 
ű: karbon  
D: devon 
S: szilur 
O: ordovícium 
űm: kambrium 
Pz: paleozoikum 
OPz: ópaleozoikum. 
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2. függelék. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége (Forrás: TEiR [KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi 
jövedelemadó statisztika]) 

Település Járás Lakónépesség, 
2011 (fő) 

Terület, 
2011 
(km2) 

Népsűrűség, 
2011 

(fő/km2) 

Öregedési 
index, 

2011 (%) 

Az 
általános 

iskola 
nyolcadik 

évfolyamát 
elvégzők 
aránya, 

2011 (%) 

Középfokú 
iskolai 

végzettség, 
érettségi 
nélküli, 
szakmai 

oklevéllel 
rendelkezők 
aránya, 2011 

(%) 

Érettség
izettek 
aránya, 

2011 
(%) 

Egyetemi, 
főiskolai, 

egyéb 
oklevéllel 
rendelkez
ők aránya, 
2011 (%) 

Aktivitási 
arány, 

2011 (%) 

Munka-
nélküliségi 
ráta, 2011 

(%) 

Egy 
lakosra 

jutó 
jövedelem, 

2011 
(Ft/fő) 

A cigány 
(romani, 

beás) 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

Miskolci járás összesen 250530 972,8 257,5 88,7 22,6 17,0 32,0 16,4 43,6 16,0 740715 5,2 
Kondó Miskolci 611 19,6 31,1 83,ő 3Ő,0 23,Ő 2Ő,1 3,6 38,1 21,0 őŐő019 0,ő 
Sajókápolna Miskolci 383 10,ő 36,Ő 70,ő 28,1 29,2 21,1 6,Ő 38,9 26,2 őŐ2800 1,8 
Parasznya Miskolci 1180 16,8 70,Ő 106,7 32,0 23,1 2ő,0 6,6 39,7 18,Ő őő8ő70 Ő,8 
Radostyán Miskolci 631 8,1 77,9 76,2 33,7 2ő,6 18,1 7,0 39,9 23,8 ő02112 1,0 
Sajólászlófalva Miskolci Ő30 6,6 6ő,0 ő0,6 33,8 2ő,Ő 22,7 3,8 Ő3,ő 16,0 ő6ő017 0,0 

 
 
 
 
 



Függelék 
 

1ő9 
 

3. függelék. Sajókápolna vizsgálati területre eső Natura 2000-es különleges vagy kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) és a különleges madárvédelmi terület 

(SPA) jelölő élőhelyei és fajai 
 

A különleges madárvédelmi terület (SPA) 
 
 
Jelölő madárfajok a Bükk-hegység és peremterületei (HUBN10003) különleges 
madárvédelmi területen 
 
bajszos sármány (Emberiza cia) 
balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 
békászó sas  (Aquila pomarina) 
császármadár  (Tetrastes bonasia) 
darázsölyv  (Pernis apivorus) 
erdei pacsirta  (Lullula arborea) 
fehér gólya  (Ciconia ciconia) 
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 
fekete gólya  (Ciconia nigra) 
fekete harkály  (Dryocopus martius) 
füleskuvik  (Otus scops) 
hamvas küll   (Picus canus) 
haris   (Crex crex) 
hegyi billeget  (Motacilla cinerea) 
jégmadár  (Alcedo atthis) 
karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 
kék galamb  (Columba oenas) 
kígyászölyv  (Circaetus gallicus) 
kis légykapó  (Ficedula parva) 
középfakopáncs (Dendrocopos medius) 
lappantyú  (Caprimulgus europaeus) 
örvös légykapó (Ficedula albicollis) 
parlagi sas  (Aquila heliaca) 
tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
uhu   (Bubo bubo) 
uráli bagoly  (Strix uralensis) 
vándorsólyom  (Falco peregrinus)  
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4. függelék. A területre eső fúrások (MBFSZ Fúrásnyilvántartás, GeoBank, MFA) 

Település Azonosító EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mŰf) 

Mélység 
(m) Dátum MŰFH 

dokumentáció+ 
Mélyfúrás-geofizika* 

A Méréstípusok 
Kondó K–121 767Ő28,9 316Ő07,Ő 2Ő2,ő2 Ő2,ő 1962 Őőő/130 2 GG,R,R2,R3,SP, 
Kondó K–13Ő 767763,6 3167Ő6 21Ő,9Ő Ő1,2 1962 Őőő/1Ő3 2 GG,R,R2,SP, 
Kondó K–13ő 7679ő9,8 316686 227,2Ő 33,ő 1962 Őőő/1ŐŐ 2 R,R2,R3,SP, 
Kondó K–137 767606 317107,ő 217,1Ő 1Ő9 1963 Őőő/1Ő6 2 GG,R,R2,R3,SP,TG, 
Kondó K–19 768ő33,1 317009,7 2ő8,őő 301,8 19ő1 Őőő/13 1   
Kondó K–32 7687őŐ,2 317ő88,2 216,08 28 19ő2 Őőő/26 1   
Kondó K–33 7689ő9,2 317ő86,2 213,9ő 6Ő,8 19ő2 Őőő/27 1   
Kondó K–83/13 767709,8 317ő68 181,01 21,ő 19ő8 Őőő/8Ő 1   
Kondó K–83/1Ő 767806,8 317őŐ2,1 179,86 9,7 19ő8 Őőő/8ő 1   
Kondó K–83/1ő 76790Ő,ő 317ő16,1 179 18 19ő8 Őőő/86 1   
Kondó K–83/16 768001,9 317Ő90,1 177,88 Ő2,1 19ő8 Őőő/87 1   
Kondó K–83/17 768097,8 317Ő6ő 176,7 17,2 19ő8 Őőő/88 1   
Kondó K–83/18 768207,9 317Ő2ő,6 17ő,7ő 6ő,ő 19ő8 Őőő/89 1   
Radostyán Ra–22/11 768931,2 316138,3 176,12 1ő,3 19ő9 798/29 1   
Radostyán Ra–22/12 76888Ő,ő 3161ő9,2 177,73 9 19ő9 798/30 1   
Radostyán Ra–22/13 76898Ő,Ő 316110,1 17ő,8ő 1ő,ő 19ő9 798/31 1   
Radostyán Ra–22/13/a 76898Ő,Ő 316110,1 17ő,8ő 2Ő 19ő9 798/ő7 1   
Radostyán Ra–22/1Ő 768968,6 31623Ő,1 177,ő6 12 19ő9 798/32 1   
Radostyán Ra–22/1ő 768911,1 3162ő7,3 178,8Ő 1ő,ő 19ő9 798/33 1   
Radostyán Ra–22/16 769081,ő 316Ő13,6 177,22 13,ő 19ő9 798/3Ő 1   
Radostyán Ra–22/17 769136,Ő 316391,6 17ő,22 18,ő 19ő9 798/3ő 1   
Radostyán Ra–22/18 769031,ő 316Ő33,6 179,87 9,6 19ő9 798/36 1   
Radostyán Ra–22/19 76917Ő,2 316ő70,8 180,9ő 16,6 19ő9 798/37 1   
Radostyán Ra–22/20 769231,Ő 316őŐő,7 177,16 17,2 19ő9 798/ő8 1   
Radostyán Ra–22/21 769123,7 316ő93 183,66 13,8 19ő9 798/38 1   
Radostyán Ra–22/22 769072,Ő 31661ő,ő 18ő,88 1Ő 19ő9 798/ő9 1   
Radostyán Ra–22/23 769277 316706,6 178,67 1Ő 19ő9 798/39 1   
Radostyán Ra–22/2Ő 769228,1 316720,ő 181,87 13,ő 19ő9 798/Ő0 1   
Radostyán Ra–22/2ő 769176,ő 316739,Ő 183,98 11,ő 19ő9 798/Ő1 1   
Radostyán Ra–22/26 769019,8 316206,ő 176,68 19,Ő 19ő9 798/60 1   
Radostyán Ra–22/27 76933Ő,7 316807,2 171,67 1Ő 19ő9 798/Ő2 1   
Radostyán Ra–22/28 769297,6 316826,6 171,83 9,2 19ő9 798/Ő3 1   
Radostyán Ra–22/31 769380,9 316922,8 171,ő6 1ő 19ő9 798/ŐŐ 1   
Radostyán Ra–22/32 769ő67,1 317178 0 38 19ő2 798/Őő 1   
Radostyán Ra–22/33 769ő07,1 316760,ő 170,11 2ő 19ő9 798/Ő6 3   
Radostyán Ra–22/3Ő 769Ő63,9 316780,2 170,39 21,Ő 19ő9 798/Ő7 1   
Radostyán Ra–22/3ő 769Ő23 317022,9 170,62 20 19ő9 798/Ő8 1   
Radostyán Ra–22/36 769369 3170Ő6,ő 172,82 16 19ő9 798/Ő9 3   
Radostyán Ra–22/37 769312,8 317060 173,91 12 19ő9 798/ő0 3   
Radostyán Ra–22/38 7692ő8,7 317080,6 17Ő,29 12,ő 19ő9 798/ő1 3   
Radostyán Ra–22/39 769Ő00,9 3169ő2,Ő 171,77 19 19ő9 798/63 3   
Radostyán Ra–22/Ő 768869,6 31ő9ő9 179,ő2 23,6 19ő9 798/22 1   
Radostyán Ra–22/Ő0 769338,8 316967,1 171,26 12,7 19ő9 798/ő2 1   
Radostyán Ra–22/Ő1 76929Ő 317011,8 171,06 10,2 19ő9 798/ő3 1   
Radostyán Ra–22/Ő2 769Ő67,7 316880,6 170,82 21 19ő9 798/őŐ 3   
Radostyán Ra–22/ő 768821,ő 31ő973,7 179,92 17,2 19ő9 798/23 1   
Radostyán Ra–22/6 76877Ő,3 31ő992,3 180,Ő6 11 19ő9 798/2Ő 1   
Radostyán Ra–22/7 768727,8 316011,ő 181,1 13,ő 19ő9 798/2ő 1   
Radostyán Ra–22/8 7687ő2,6 316002 180,66 13,ő 19ő9 798/26 1   
Sajókápolna Sk–1 771677 318397 1ő0 32,1 1978   1   
Sajókápolna Sk–2 771797 318367 1Ő7 21 1978   1   
Sajókápolna Sk–3 771ő97 3182ő7 1ő0 17,3 1978   1   
Sajókápolna Sk–Ő 771897 318197 1ŐŐ 16,3 1978   1   
Sajókápolna Sk–ő 7717Ő7 318097 1Ő7 21 1978   1   
Sajókápolna Skp–118 771ő06,ő 3178ŐŐ,2 1Ő9,ő1 26,1 19ő8 8Ő2/103 1   
Sajókápolna Skp–119 77160Ő,3 3178Ő2,8 1Ő8,91 33 19ő8 8Ő2/10Ő 3   
Sajókápolna Skp–120 77170ő,ő 3178Ő0,6 1Ő8,32 Ő0,1 19ő8 8Ő2/10ő 1   
Sajókápolna Skp–121 771806,6 317838,1 1Ő9,6Ő Ő3,ő 19ő8 8Ő2/106 1   
Sajókápolna Skp–122 771910,3 31783ő,6 1Ő7,3Ő Ő2,Ő 19ő8 8Ő2/107 1   
Sajókápolna Skp–123 77168Ő,7 317ő37,7 1ő0,07 36 19ő8 8Ő2/108 3   
Sajókápolna Skp–133 771őő3,7 317801,Ő 1ő0,Ő9 ő7,ő 1962   1   
Sajókápolna Skp–36 771ő18 318Ő87,1 1ő6,7ő 29,6 1910 8Ő2/29 1   
Sajókápolna Skp–ŐŐ 770821,8 317677,3 162,01 ő0,9 1912 8Ő2/37 1   
Sajókápolna Skp–Ő8 771210,8 3172ő9,2 1ő3,8 33 1912 8Ő2/Ő1 1   
Sajókápolna Skp–60 77217ő,8 31791Ő 1Ő6,81 ő2,9 1922 8Ő2/ő3 1   
Sajókápolna Skp–62 771673,8 317Ő93,1 1ő0,87 37,2 1923 8Ő2/őő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/1 77128Ő,7 317206,2 1ő2,67 7,ő 19ő7 8Ő3/10 1   
Sajólászlófalva Slf–10/10 771266 317ő30,6 1ő3,őŐ 12,ő 19ő7 8Ő3/17 1   
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Település Azonosító EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mŰf) 

Mélység 
(m) Dátum MŰFH 

dokumentáció+ 
Mélyfúrás-geofizika* 

A Méréstípusok 
Sajólászlófalva Slf–10/11 771180,1 317392 1őŐ,08 12,3 19ő7 8Ő3/18 1   
Sajólászlófalva Slf–10/12 771089,ő 317Ő23,3 1őŐ,78 8,ő 19ő7 8Ő3/19 1   
Sajólászlófalva Slf–10/13 770989,Ő 317Őő6,Ő 1ő6,8 10,6 19ő7 8Ő3/20 1   
Sajólászlófalva Slf–10/1Ő 77103Ő 317ŐŐ2,Ő 1ő6 29,ő 19ő7 8Ő3/21 1   
Sajólászlófalva Slf–10/1ő 77122ő,Ő 317196,Ő 1ő2,98 12,8 19ő7 8Ő3/22 1   
Sajólászlófalva Slf–10/16 771129,7 31719Ő,2 1ő3,73 8,8 19ő7 8Ő3/23 1   
Sajólászlófalva Slf–10/17 7710Ő3,2 31719Ő,9 1ő3,78 22,ő 19ő7 8Ő3/2Ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/18 771091,Ő 317188,1 1ő3,ő3 8,8ő 19ő7 8Ő3/2ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/19 771088,3 317132,ő 1ő3,ő2 8,1 19ő7 8Ő3/26 1   
Sajólászlófalva Slf–10/2 771188,3 317227,Ő 1ő3,1 9 19ő7 8Ő3/11 1   
Sajólászlófalva Slf–10/20 7712ő2,ő 317Ő7ő 1ő2,ő 13,Ő 19ő7 8Ő3/27 1   
Sajólászlófalva Slf–10/21 771280,Ő 317ő76,ő 1ő3,17 1Ő,9ő 19ő7 8Ő3/28 1   
Sajólászlófalva Slf–10/22 771307 317669,Ő 1ő1,8Ő 16 19ő7 8Ő3/29 1   
Sajólászlófalva Slf–10/23 771209,6 317682,1 1ő2,88 12,6ő 19ő7 8Ő3/30 1   
Sajólászlófalva Slf–10/2Ő 771189 31768ő,7 1ő3,2Ő 12,7 19ő7 8Ő3/31 1   
Sajólászlófalva Slf–10/2ő 77111Ő,8 31769ő,ő 1őŐ,9 9,ő 19ő7 8Ő3/32 1   
Sajólászlófalva Slf–10/26 77117Ő,3 317179,ő 1ő3,őŐ 10,7 19ő7 8Ő3/33 1   
Sajólászlófalva Slf–10/27 7711Ő7,ő 3171Ő6,2 1ő3,7Ő ő,7 19ő7 8Ő3/3Ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/28 771121,7 317167,3 1ő3,6 8,ő 19ő7 8Ő3/3ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/29 77117ő,1 317199,8 1ő3,3Ő 8,6 19ő7 8Ő3/36 1   
Sajólászlófalva Slf–10/3 771100,8 3172Ő6,9 1ő3,93       1   
Sajólászlófalva Slf–10/30 771070,3 31719ő,1 1ő3,8 8,1 19ő7 8Ő3/37 1   
Sajólászlófalva Slf–10/31 771060,3 3172ő6,2 1őŐ,őŐ 8,2 19ő7 8Ő3/38 1   
Sajólászlófalva Slf–10/32 7711ő9,1 317Ő28,9 1őő,ő 6,3 19ő7 8Ő3/39 1   
Sajólászlófalva Slf–10/3Ő 771093,2 317ő6ő,2 1őő,ŐŐ 9,ő 19ő7 8Ő3/Ő1 1   
Sajólászlófalva Slf–10/3ő 771329,7 317ő6ő,9 1ő1,7 17 19ő7 8Ő3/Ő2 1   
Sajólászlófalva Slf–10/36 771168,3 317őő1,Ő 1őŐ,6ő 10 19ő7 8Ő3/Ő3 1   
Sajólászlófalva Slf–10/37 7711őő,9 31728ő,1 1ő3,93 10 19ő8 8Ő3/ŐŐ 1   
Sajólászlófalva Slf–10/38 771183,Ő 317ő96,6 1ő3,87 9 19ő7 8Ő3/Őő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/39 771106,ő 31729Ő,8 1őŐ,8 9,ő 19ő7 8Ő3/Ő6 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő 771002 317270,7 1őő,33 9,1 19ő7 8Ő3/12 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő0 771103,9 317611,1 1őő,18 6,7 19ő7 8Ő3/Ő7 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő1 771117,1 3173Ő7,1 1őŐ,82       1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő2 771112,1 317711,ő 1őŐ,68       1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő3 771223,Ő 317272,3 1ő2,3Ő 11,7 19ő7 8Ő3/Ő8 1   
Sajólászlófalva Slf–10/ŐŐ 7712Ő6,ő 31763Ő,Ő 1ő2,7Ő 13,3 19ő7 8Ő3/Ő9 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Őő 7711Ő0,7 317237,8 1ő3,38 7,8 19ő7 8Ő3/ő0 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő6 7711Ő8,ő 3176őő,8 1őŐ,12 9,1 19ő7 8Ő3/ő2 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő7 7711Ő1,7 317ŐŐ7,6 1őŐ,Ő1 0     1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő8 771070,1 317706,ő 1őő,Ő3 6 19ő7 8Ő3/őő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/Ő9 771068,9 317ő70,7 1őő,67 0     1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő 770898,9 317291,8 1őő,98 9,6 19ő7 8Ő3/13 1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő1 7712Ő2,3 317268,8 1ő2,2 11,2 19ő7 8Ő3/ő6 1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő3 771237,8 317218,2 1ő2,7 17,1ő     1   
Sajólászlófalva Slf–10/őŐ 77117ő,6 317ŐŐ9,7 1ő3,9 13,ő 19ő7 8Ő3/ő7 1   
Sajólászlófalva Slf–10/őő 771130,9 317811,2 1ő7,ő 9 19ő7 8Ő3/ő8 1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő6 7711Ő7,9 317907,3 1ő7,8 10,6 19ő7 8Ő3/ő9 1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő7 771180,9 318039,2 1ő6,9 10,6     1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő8 77119ő,1 317896,7 1ő6,8 10     1   
Sajólászlófalva Slf–10/ő9 77122Ő,ő 317991,3 1ő6 32,1     1   
Sajólászlófalva Slf–10/6 77121Ő,6 317323,2 1ő2,Ő6 10,2 19ő7 8Ő3/1Ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/62 771269,3 31800Ő,9 1ő3,73 8,1 19ő7 8Ő3/60 1   
Sajólászlófalva Slf–10/63 771286,9 3180Ő9 1ő3,62 10,8 19ő7 8Ő3/61 1   
Sajólászlófalva Slf–10/6Ő 771279,8 318108,ő 1őŐ,16 10,Őő 19ő7 8Ő3/62 1   
Sajólászlófalva Slf–10/6ő 771291 318188,ő 1őŐ,2Ő 12,Ő 19ő7 8Ő3/63 1   
Sajólászlófalva Slf–10/66 7712Ő0,3 318113,ő 1őŐ,86 9,8 19ő7 8Ő3/6Ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/67 771377,7 318098,9 1ő3,2Ő 16,3 19ő7 8Ő3/6ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/68 771302,Ő 3178Ő3,7 1ő0,62 1ő,Ő 19ő8 8Ő3/66 1   
Sajólászlófalva Slf–10/69 771231,ő 3178Ő3,2 1ő3,3Ő 12,2 19ő8 8Ő3/67 1   
Sajólászlófalva Slf–10/7 771239,3 317Ő26,1 1ő3,ŐŐ 13,7 19ő7 8Ő3/1ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/70 7711ŐŐ,1 3178Ő3,9 1ő6,3Ő 8,8 19ő8 8Ő3/68 1   
Sajólászlófalva Slf–10/71 771Ő00,7 3178Őő,3 1Ő8,8 19,9 19ő8 8Ő3/69 1   
Sajólászlófalva Slf–10/72 771312,1 31793ő,1 1ő1,62 7,8 19ő8 8Ő3/70 1   
Sajólászlófalva Slf–10/73 771391,9 317938,7 1ő0,09 1ő 19ő8 8Ő3/71 1   
Sajólászlófalva Slf–10/7Ő 771Ő86,Ő 3179Ő1,1 1ő0,2Ő 20,őő 19ő8 8Ő3/72 3   
Sajólászlófalva Slf–10/7ő 771ő60,8 31802ő,8 1Ő9,ő1 20,őő 19ő8 8Ő3/73 1   
Sajólászlófalva Slf–10/76 771Ő77,6 318033,2 1ő1,7Ő 21,3 19ő8 8Ő3/7Ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/77 771Ő1ő,1 318031,9 1őŐ,1ő 16,Ő 19ő8 8Ő3/7ő 1   
Sajólászlófalva Slf–10/78 7713Ő6,9 318033,Ő 1őŐ,ő7 12,6 19ő8 8Ő3/76 3   
Sajólászlófalva Slf–10/8 771169 3171ő9,3 1ő3,27       1   
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Település Azonosító EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mŰf) 

Mélység 
(m) Dátum MŰFH 

dokumentáció+ 
Mélyfúrás-geofizika* 

A Méréstípusok 
Sajólászlófalva Slf–10/80 771320,9 317891,2 1ő1,Ő7 13,6 19ő8 8Ő3/77 1   
Sajólászlófalva Slf–10/81 77137ő,9 317982,2 1ő2,Őő 16 19ő8 8Ő3/78 3   
Sajólászlófalva Slf–10/9 771282,3 3173ő8,7 1ő2,19 1Ő,8 19ő7 8Ő3/16 1   
Sajólászlófalva Slf–11 7713ő1,9 317937,2 1ő1 10 19ő8 8Ő3/9 1   
Sajólászlófalva Slf–12 7713őő,2 317ő17,1 1ő1,93 őŐ,6 1962   1   
Sajólászlófalva Slf–13 770912,9 317ő18,1 1ő7,86 3Ő,2 1962   1   
Radostyán T–1 770028 3163Ő7,1   12,2 2012 T.23308 2   
Radostyán T–10/A 769970 3163ő2,1   13 2012 T.23308 2   
Radostyán T–2 7701Ő8,2 3163őő   2ő 2012 T.23308 2   
Radostyán T–3 770268 31636Ő   27 2012 T.23308 2   
Radostyán T–Ő 770020 316Ő66   16 2012 T.23308 1   
Radostyán T–ő 770139 316Ő7ő   2ő 2012 T.23308 3   
Radostyán T–6 7702ő9 316Ő8Ő   2ő 2012 T.23308 1   
Radostyán T–7 770131,1 316ő9Ő,1   3ő,1 2012 T.23308 3   
Radostyán T–8 7702ő1,1 316602   31 2012 T.23308 2   

+MŰFSZ dokumentáció: MŰFSZ adattári azonosító (kútkönyv száma). 
*Mélyfúrás-geofizika: A: MŰFSZ Fúrásnyilvántartás szerint: 1 – nem volt mérés, 2 –volt mérés (analóg formában érhet  el), 3 –volt mérés 
(digitális formában elérhet ); Paraméterek: Az egyes fúrásokban lemért paraméterek (MFA alapján, ahol volt információ),  
Jelmagyarázat a mélyfúrás-geofizikai méréstípusokhoz 
 

KOD NEV 
GG GAMMA-GAMMA (S R SÉG) VIZSGÁLAT 
R ELLENÁLLÁS SZELVÉNYEZÉSEK 
R1 RÖVID NORMÁL MÉRÉS 
R2 HOSSZÚ NORMÁL MÉRÉS 
SP TERMÉSZETES POTENűIÁL SZELVÉNYEZÉSEK 
TG TERMÉSZETES GAMMA MÉRÉS 
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5. függelék. Minősített dokumentumok szénhidrogén és geotermia témakörben  
 
Sajókápolna, szén, kiemelten fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Űányászati 

Adattárában (Űudapest) 
Típus: „A” adat, mérési eredmény; „E”: értékelés, értelmezés, jelentés; „T”: terv; „P”: termelési adat, készlet, 
ásványvagyon; „S”: regionális, értékelés, tanulmány  
Adattári jel: T. 22Ő12 
 

GAÁL űS-NÉ, VÁRHEGYI P. 198Ő: Tardona-kelet barnak szén el fordulás földtani kutatási jelentése (részletes 
fázis). I-IV. kötet (Kondó, Varbó ) — OFKFV Miskolc; MŰK ÉMO.0Ő233 T.ő2Ő2K 
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 19ő9: A tervezett Parasznyai külfejtés összefoglaló földtani jelentés Doboz:73 — Űorsodi Szénbányák; 
ŰSZEN 9.03.0009/22 K 

 19ő9: Sajólászlófalvai külfejtés telepszelvény minták MEO adatai19ő8-19ő9 Doboz:ő16 — Űorsodi 
Szénbányák; ŰSZEN 9.18.0036/3 K 

 1966: Űükkaljai Űányaüzem, Sajószentpéter III. akna II-III.telep, Sajószentpéter II. akna III. telep, Harica-
lejt sakna II-III. telep - Kondó, Nagybarca lejt sakna IV. telep, 1966. évi m szaki üzemi terv 
felülvizsgálata és jóváhagyása - 90Ő/1966. — Űorsodi Szénbányászati Tröszt; MŰK ÉMO.17őŐ2 03M 

 1983: Űorsodi Szénbányák bányaterületeinek térképei 1983.I.1. (Alberttelep, Űánfalva, Űánhorváti, Űekölce, 
Űerente, Űorsodbóta, Űorsodnádasd, Űorsodszirák, űsernely, Kondó, űsokvaomány, Dédestapolcsány, 
Diósgy r, Fels kelecsény, Dusnok, Sajószentpéter /Dusnokpuszta/, Edelény, Egerbocs, Egercsehi, 
Fels nyárád, Izsófalva, Jákfalva, Kurityán, Lénárddaróc, Dövény, Kazincbarcika, Királd,... — ŰSZV 
Miskolc; MŰK ÉMO.02103 T 

 1983: Űorsodi Szénbányák bányaterületeinek térképei 1983.I.1... folyt. az el z  rekordról, Mikófalva, 
Miskolc, Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, Ózd, Parasznya, Pereces, Radostyán, Rudabánya, 
Rudolftelep, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóivánka, Sajókápolna, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, 
Sajómercse, Sajónémeti, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sáta, ...folyt. a köv. rekordon — ŰSZV Miskolc; 
MŰK ÉMO.02103 +1rT 

 1986: Radostyán külfejtés, Szeles, Edelény szénvagyon felhagyási engedélyek 1986 Doboz:ő6Ő — Űorsodi 
Szénbányák; ŰSZEN 9.12.1001/9 E 

 1987: Radostyán; Radostyáni külfejtés - megszüntetési terv — Űorsodi Szénbányák Igazgatósága Miskolc; 
MŰK MIŰAD.020ő8 1769E 

 1993: Miskolc I. szén bányatelek megosztása Miskolc I. (Lyukóbánya) -szén Miskolc II. (Űorsodi 
Szénbányák)-szénbányatelekre 1ő1Ő/1993-1.sz. Miskolci Űányakapitányság határozata (Miskolc, 
Szirmabeseny , Sajókeresztúr, Sajóbábony, Sajólászlófalva, Sajókápolna, Radostyán, Parasznya) — 
Űányakapitányság Miskolc; MŰK ÉMO.0Ő2Ő1 E 

 2002: Kutatási engedély; Radostyán - Űocsonya barnak szén kutatáshoz — Mendikás Kft., Miskolc; MŰK 
MIŰAD.06138 6292E 

 2002: M szaki üzemi terv; Radostyán --Űocsonya barnak szén kutatáshoz — Mendikás Kft., Miskolc; 
MŰK MIŰAD.06139 6293M 

 2003: Lyukóbánya bányabezárási m szaki üzemi terv /kivonat/ 200Ő.(Miskolc I./Lyukóbánya/-szén 
véd nev  bányatelek, Miskolc, Szirmabeseny , Sajókeresztúr, Sajóbábony, Sajólászlófalva, 
Sajókápolna, Radostyán, Parasznya) — AES Űorsodi Energetikai Kft Kazincbarcika; MŰK 
ÉMO.128Őő M 

 2006: Kondó - Radostyán elnevezés  terület szén fúrásos kutatás engedélyezése (kutatási jog határozat)     + 
Kutatási M szaki Üzemi Terv 2007 (GEOKOMPLEX Kft.) — Miskolci Űányakapitányság, 
GEOKOMPLEX Kft.; MŰK ÉMO.1Ő669 E 

 2006: Kutatási jog adományozási kérelem, Kondó-Radostyán - barnak szén kutatás — GEOKOMPLEX 
Geológiai-Geodéziai Tervez  és Kivitelez  Kft.,; MŰK MIŰAD.11837 602Ő/1E 

 2006: Tardona elnevezés  terület szén fúrásos kutatásának (kutatási jog határozat, Tardona, 
Dédestapolcsány,Űánhorváti, Kazincbarcika, Varbó, Parasznya, Kondó) — Miskolci Űányakapitányság; 
MŰK ÉMO.1Ő760 E 

 2006: Varbó elnevezés  terület szén fúrásos kutatásának (kutatási jog határozat, I. blokk Űánhorváti, 
Kazincbarcika, Kondó, Alacska, II. blokk Varbó, Parasznya, Radostyán) — Miskolci 
Űányakapitányság; MŰK ÉMO.1Ő761 E 
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 2007: MÜT kutatási, Kondó-Radostyán elnevezés  terület szénfúrásos kutatása — GEOKOMPLEX 
Geológiai-Geodéziai Tervez  és Kivitelez  Kft.,; MŰK MIŰAD.13888 2171/1M 

 2007: Tájékoztatás, Kondó-Radostyán elnev. ter. szén fúrásos kutatása MÜT. kapcs. - felhívás hiánypótlásra 
— Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala / Miskolci Igazgatóság; MŰK MIŰAD.13890 2171/ŐM 

 2007: Zárójelentés, Sajókápolna-Sajólászlófalva között terv. Nyög -völgyi külszíni fejtés — Geokoop Kft., 
3ő2ő Miskolc, Partos u. 10.; MŰK MIŰAD.131Ő3 961/1K 

 2008: MÜT kutatási, Kondó II. kutatási terület kutatási MÜT — Geokoop Kft., 3ő2ő Miskolc, Partos u. 10.; 
MŰK MIŰAD.1ő8ő8 2Ő1/1M 

 2010: KAS; ADM; Radostyán K barnak szén  kutatásra — Mendikás Mérnöki Környezetvédelmi Kft.; 
MŰK MIŰAD.1761ő 1707M 

 2010: KAS; MKU; Radostyán K barnak szén kutatási MÜT — Mendikás Kft.; MŰK MIŰAD.17668 
2607M 

 2011: "Kondó szén" területre kutatási jog adomány kérelem -MŰK/ő1/2011. — Szuha 2000 Kft.; MŰK 
ÉMO.176Ő6 E 

 2011: "Sajókápolna szén" kutatási területre kutatási adománykérelem 2011. év - MŰK/912/2011. — Szuha 
2000 Kft.; MŰK ÉMO.1766ő E 

 2011: KAS; ADM; "Sajókápolna szén" kutatási területre — Szuha 2000 Űányászati, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., 3; MŰK MIŰAD.17911 912E 

 2011: KAS; Kondó-Radostyán elnevezés  területen végzett barnak szén kutatásról készült földtani 
zárójelentés — GEOKOMPLEX Geológiai- Geodéziai Tervez  és Kivitelez  Kft.,; MŰK 
MIŰAD.18228 Ő2ŐőK 

 2011: KAS; MKU; Kondó szén 2011. évi kutatási MÜT. — Szuha 2000 Űányászati, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., 3; MŰK MIŰAD.17898 787M 

 2011: LAM; MEK; Kondó község területén tervezend  külszíni bánya alapításával kapcsolatban — Kondó 
község lakói,; MŰK MIŰAD.17922 9ő1M 

 2012: űsernely-Kelet, Somsály, Radostyán K, Ózd-Farkaslyuk kutatási jog átadási szerz dések - 
MŰK/1330/2012. — Ózdi Szénbányák Zrt.; MŰK ÉMO.177ő6 E 

ŰARANYI I., HEGED S K., TÖR  GY. 1991: Morgó kutatási terület részletes fázisú kutatási terve  II. telepi 
célkutatás (Kondó, barnak szén) — TNV Ipari és Kereskedelmi Kft. Miskolc; MŰK ÉMO.03732 
T.1626ŐK 

ŰARANYI I., HEGED S K., TÖR  GY. 1991: Morgó kutatási terület részletes fázisú kutatási terve. (II. telepi 
célkutatás). (Kondó). (Űarnak szén). — TNV Ipari és Kereskedelmi Kft. Miskolc; MŰFHT T.1626Ő E 

ŰOMŰIűZ J.  2006: Kondó I.-szén bányatelek külfejtés kitermelési m szaki üzemi terv 2006-2009. év 
(dokumentáció) (űd-lemez) +2008. 1. sz. módosítás — GEOPOMLPLEX Kft; MŰK ÉMO.1Ő392 M 

ŰOMŰIűZ J. 2009: Kondó I.-szén bányatelek külfejtés kitermelési m szaki üzemi terv 2010-2011. évekre - 
MŰK/6301/2009. — SZUHA 2000 Kft.; MŰK ÉMO.169Ő0 01M 

ŰOMŰIűZ J. 2010: Kondó I.-szén bányatelek külfejtés kitermelési m szaki üzemi terv, 1. sz. módosítás a 
2010-2011. évekre -MŰK/3368/2010. + Hiánypótlás — SZUHA 2000 Kft.; MŰK ÉMO.169Ő0 02M 

ŰOMŰIűZ J. 2011: "Kondó szén" Kutatási M szaki Üzemi Terv 2011. év -MŰK/787/2011. — Szuha 2000 
Kft.; MŰK ÉMO.1766Ő M 

ŰOMŰIűZ J. 2011: Sajókápolna kutatási terület Kutatási M szaki Üzemi Terv, m szaki leírás, hiánypótlás - 
MŰK/2717/2011. — Szuha 2000 Kft.; MŰK ÉMO.1772ő M 

ŰOMŰIűZ J. 2012: "Kondó I. - szén" bányatelek Űányabezárási M szaki Üzemi Terv 2012. év — SZUHA 
2000 Kft.; MŰK ÉMO.17Őő0 M 

ŰOMŰIűZ J., KISS P. 2012: Sajókápolna szén kutatás megkezdésének bejelentése -MŰK/306Ő/2012. — Szuha 
2000 Kft.; MŰK ÉMO.1772ő 02E 

ŰOMŰIűZ J., KISS P. 2013: Kutatási zárójelentés a Sajókápolna elnevezés  terület barnaszén kutatásról - 
MŰK/1Ő68/2013. — Szuha 2000 Kft., ENVIRA Kft.; MŰK ÉMO.1772ő 03K 

ELEK I., LADÁNYI G.-NÉ ?: Kondó 166, 181, 182, 18ő, 186, 188, Sb. ő, Sp. 73 fúrások szénk zettani 
vizsgálatai Doboz:166 — ; ŰSZEN 1.18.0020/Ő K 

FODOR Ű., GOMŰÁRNÉ FORGÁűS G., KÁLI Z., LUKÁűS Ű., NAGY I., PAMUűSI S-NÉ, SEŰESTYÉN I., SOÓS G. 
1966: Tájékoztató a Űorsodi és Ózd vidéki barnaszénmedencék szénvagyonának az Országos 
Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti, 199ő. évi mérlegszer  változásáról és 1996.január 1-jei 
állapotáról. (Űalaton, Szilvásvárad, Egercsehi, Kazincbarcika, Űorsodnádasd, Dubicsány, Putnok, Ózd, 
Mikófalva, Kondó, Arló, Királd, Miskolc, Nagybarca, Ormosbánya, Rudolftelep, Sajómercse, 
Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona,Vadna, Edelény — Magyar Geológiai Szolgálat; MŰFHT T.1711Ő 
K 

FODOR Ű., KONTSEK T., LUKÁűS Ű., PAMUűSI S-NÉ, PARTÉNYI Z., SOÓS G. 2003: Tájékoztató a Űorsodi és 
Ózd vidéki barnaszénmedencék szénvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 
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2002. évi mérlegszer  változásáról és 2003. január 1-jei állapotáról (Űorsodnádasd, Egercsehi, Királd, 
Fels nyárád, Kondó, Rudolftelep, Putnok, űsernely, űsokvaomány) — MGSZ; MŰFHT T.21136 K 

FODOR Ű., LUKÁűS Ű., PAMUűSI S-NÉ, SEŰESTYÉN I., SOÓS G., KONTSEK T., PARTÉNYI Z. 2000: Tájékoztató a 
Űorsodi és Ózd vidéki barnaszénmedencék szénvagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás 
szerinti 1999. évi mérlegszer  változásáról és 2000. január 1-jei állapotáról (Űalaton, Szilvásvárad, 
Edelény, Űorsodnádasd, Dubicsány, Vadna, Egercsehi, Kazincbarcika, Királd, Kondó, Mikófalva, 
Putnok, Nagybarca, Sajómercse, Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona) — MGSZ; MŰFHT T.19966 K 

FÜLÖP M. 199Ő: Kutatási engedélykérelem a Űikkes kutatási terület II. telepének kutatására (Kondó, 
barnak szén) — MENDIKÁS Kft Miskolc; MŰK ÉMO.0Ő273 E 

FÜLÖP M., MEZEI G. 2010: Radostyán K barnak szén kutatási terület ásványi nyersanyag-kutatási m szaki 
üzemi terve - MŰK/2607/2010.,MŰK/3391/2012. - kutatás bejelentése — MENDIKÁS Mérnöki 
Környezetvédelmi Kft. Miskolc; MŰK ÉMO.17ő7ő M 

JAKUűS L-NÉ 19ő1: A Űorsodi és Egercsehi-Ózdi k szénmedencék hidrogeológiai viszonyai. Jelentés a 
területen lemélyített mélyfúrások adatainak 19ő0. nyarán elvégzett vízföldtani kiértékelésér l. /víz.106/ 
(Diósgy r, Radostyán, Parasznya, Varbó, Kondó, Tardona, Mályinka, Űánfalva, Dédestapolcsány, 
Nagybarca, Kazincbarcika, Űerente, Sajószentpéter,...folyt. a köv. rekordon. — ; MŰK ÉMO.106ő9 
Szén:111V 

JAKUűS L-NÉ 19ő1: A Űorsodi és Egercsehi-Ózdi k szénmedencék hidrogeológiai viszonyai...folyt. az el z  
rekordról, Sajókápolna, Alacska, Sajóbábony, Sajólászlófalva, Sajókaza, Jákfalva, Szuhakálló, Szúcs, 
Egercsehi, Űekölce, Űorsodnádasd, Arló, Omány, Ózd, Sáta, Űóta, Sajómercse, Királd, Sajóvelezd, 
Putnok) — ; MŰK ÉMO.106ő9 +1r  Szén:111V 

JUHÁSZ A. 2007: A Nyög -völgyi tervezett külszíni fejtés területén (Sajókápolna és Sajólászlófalva között) a 
II. k széntelep földtani körülményeinek leírása és k szénvagyonának számítása, földtani zárójelentés - 
MŰK/961/2007. — GEOKOOP Kft Miskolc; MŰK ÉMO.1Ő89Ő K 

JUHÁSZ A., ŰÁNYAI L. 199Ő: A radostyáni tervezett táró környezetének, bányaterületének kutatási terve, II. 
telep (Radostyán,Parasznya, kutatási engedélykérelem) — ; MŰK ÉMO.0Ő113 E 

JUHÁSZ A., KOVÁűS ZS. 1997: Sajószentpéter II. bezárt bánya területén tervezett külfejtés kutatási terve 
(Sajókápolna, szén, kutatási engedélykérelem) — Meliorációs, Rekultivációs Kft Sajószentpéter; MŰK 
ÉMO.0ő261 E 

JUHÁSZ A., SINYEI I., HEGED S K. 198ő: Radostyán-i külfejtés összefoglaló földtani jelentése. — OFF É. 
Mélyfúró Vállalat Miskolc; KFH ő092 K 

JUHÁSZ A., SINYEI I., HEGEDÜS K. 198ő: Radostyáni külfejtés összefoglaló földtani jelentése. — ŰSZŰT; 
MŰFHT T.13097 K 

Kiss P. 1986: Radostyáni külfejtés IV. telepi min sítési térképe Doboz:2ő2 — Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 
1.0ő.0001/11 T 

KISS P. 1987: Radostyáni külfejtés szénvagyon elszámoló jelentése Doboz:127 — Űorsodi Szénbányák; 
ŰSZEN 1.03.0003 K 

KOLONIűS L., KRIűSFALVY J. 19ő8: Űaros a. (Parasznya IV.) szénvagyon térképe (19ő8.I.1.) Doboz:229 — 
Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 1.02.002Ő/9 T 

KOLONIűS L., KRIűSFALVY J. 19ő8: Finkey t. (Parasznya III.) szénvagyon térképe (19ő8.I.1.) Doboz:229 — 
Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 1.02.002Ő/8 T 

KOLONIűS L., KRIűSFALVY J. 19ő8: Pálinkás I. (Parasznya I.) szénvagyon térképe (19ő8.I.1.) Doboz:229 — 
Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 1.02.002Ő/6 T 

KOLONIűS L., KRIűSFALVY J. 19ő8: Pálinkás II.(Parasznya II.) szénvagyon térképe (19ő8.I.1.) Doboz:229 — 
Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 1.02.002Ő/7 T 

KOLONIűS Z. 19ő9: Parasznya I. (Pálinkás I.) I. telepi szénvagyon térképe19ő9.I.1.Doboz:101 — Űorsodi 
Szénbányászati Tröszt; ŰSZEN 1.1Ő.0123/7 T 

KOLONIűS Z. 19ő9: Parasznya III. (Finkei táró) II. telepi szénvagyon térképe 19ő9.I.1.Doboz:101 — Űorsodi 
Szénbányászati Tröszt; ŰSZEN 1.1Ő.0123/8 T 

KOLONIűS Z. 19ő9: Parasznya IV. (Űaross akna) IV. telepi szénvagyon térképe19ő9.I.1.Doboz:101 — 
Űorsodi Szénbányászati Tröszt; ŰSZEN 1.1Ő.0123/9 T 

LATRÁN Ű., GODA L. 1982: Tardona-Peres barnak szén el fordulás el zetes fázisú összefoglaló jelentése I., 
VI., VII., VIII. kötet (Űánhorváti, Dédestapolcsány, Mályinka, Varbó, Kondó, Űánfalva) — MÁFI 
Űudapest; MŰK ÉMO.020Ő2 K 

LATRÁN Ű., KÓRIK G., DEÁK J. 2002: Kondó - Harica külfejtéses szénbánya el zetes környezeti 
hatástanulmány (Kondó I.-szén véd nev  bányatelek) — GEOKOMPLEX Kft Miskolc; MŰK 
ÉMO.12006 K 

PARTÉNYI Z., RADÓűZ GY., TANÁűS J. 1992: A Nógrádi és a Űorsodi-medencében 1982-1991 között végzett 
barnak szén el kutatási tevékenység összefoglalása ...Farkaslyuk Ny, Járdánháza, ÉK-Heves, 
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Sajóvelezd, Kurityán-DK, Dubicsány-É, Farkaslyuk-Űoroszló, Rudolftelep, Űánfalva, Sajóivánka, 
Lippa-rét, Parasznya) — MÁFI Űp.; MŰK ÉMO.137Ő7 +1rK 

PÁZSIT űS. 2001: Sajószentpéter I.-Kazincbarcika I.-szén véd nev  bányatelek törlési dokumentációja 
(Alacska, Parasznya,Varbó, Kondó, Sajólászlófalva, Sajókápolna, Sajószentpéter, Kazincbarcika, 
Űánfalva, Nagybarca, Űánhorváti, Sajóivánka) ... folyt. a köv. rekordon — ŰÉSZ Kft Miskolc; MŰK 
ÉMO.11813 E 

PÜSPÖKI Z. 2001: Szekvenciasztratigráfai vizsgálatok a Kelet- borsodi-medence déli részén (Tardonai-
dombság) (Sajóvelezd, Diósgy r, Űánhorváti, Űánfalva, Nagybarca, Radostyán) — MFT Űp.; MŰK 
_F.KÖZ.2001/361.p 3-Ő.f.361.oldK 

RADEűZKY J. 1997: Sajószentpéter II. bezárt bánya területén tervezett külszíni fejtés. El zetes környezeti 
hatástanulmány (Sajókápolna, II. széntelep) — INTER-SERVIűE E96 Miskolc; MŰK ÉMO.0ő226 K 

SűHRÉTER Z. 19ő0: A Űorsod-Heves vármegyei miocén barnak szén medencék hidrogeológiai viszonyai 
(Kondó, Sajóivánka, Királd, Putnok, Egercsehi, Mónosbél, Nagybarca, Űánfalva, Szarvask , 
Fels tárkány, Felnémet, Dédestapolcsány, Miskolc, Pereces, Lyukó, Radostyán, Sajóbábony, 
Űánszállás, Farkaslyuk, Arló, ...folyt a köv. rekordon Hidrológiai Közlöny 19ő0.9-10.sz. 3őő-363.old. 
— ; MŰK ÉMO.02Ő3ő Ű/21V 

SűHRÉTER Z. 19ő0: A Űorsod-Heves vármegyei miocén barnak szén medencék hidrogeológiai viszonyai 
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Parasznya, Radostyán, Varbó, Sajóbábony, Sajóivánka, Sajószentpéter, Sajóvelezd) — Miskolci 
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engedélykérelem, m szaki üzemi terv /Meliorációs Rekultivációs és Környezetrendez  Kft/ — 
MENDIKÁS Kft Miskolc; MŰK ÉMO.122Ő2 M 

SZEPESSY A., FÜLÖP M. 200ő: Miskolc I. /Lyukóbánya/-szén bányatelek Lyukóbánya I./72701/ bányaterület 
bányabezárási ásványvagyon kimutatás (Miskolc, Szirmabeseny , Sajókeresztúr, Sajóbábony, 
Sajólászlófalva, Sajókápolna, Radostyán, Parasznya) 2.mell.: IV. telepi digitális bányam velési térkép 
űd-lemezen — Lyukószén Kft Miskolc, Lyukóbánya; MŰK ÉMO.13817 E 
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Sajókápolna, Környezetföldtan, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Űányászati 
Adattárában 
Típus: „K”: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; „V”: víz, vízbázis, vízkutatás; „TH”: 

területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gy jtemény, rendezési terv, kerékpárút, stb.); „M”: mérnöki (pl. 
MÜT, talajtani szakvélemény); „E”: egyéb (pl. beszámoló); „T”: térkép; „A” : adat  

Adattári jel: ŐőŐő 
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Szirmabeseny , Varbó — SMARAGD-GSH Kft.; MŰK ÉMO.181ő1 V;M 
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PADOS I. 1987: Miskolc város vízellátásába bekapcsolt források véd idoma /20.őŐ0/1987 ÉVIZIG határozat/ 
(Miskolc, Répáshuta, Nagyvisnyó, Varbó, Parasznya, Űükkszentkereszt, Űükkszentlászló, Űükkzsérc, 
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Doboz:187 — Űorsodi Szénbányák; ŰSZEN 1.16.001Ő/9 K 
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Koncesszióra javasolt terület
Részlegesen kizárandó bányatelek-rész

Natura 2000 különleges vagy kiemelt jelent ség  természetmeg rzési terület (SAC) [VM]

Natura 2000 különleges madárvédelmi terület (SPA) [VM]

Ramsari terület (nemzetközi jelent ség  vizes él hely) [VKGA 2009]
Nemzeti Ökológiai Hálózat (NÖH) [VKGA 2009]

Magterület

Ökológiai folyosó

Puffer terület

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018. 

Helyszínrajz, természetvédelmi területek:
Sajókápolna

Turczi Gábor
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243  Mez gazdasági területek, jelent s természetes növényzettel
311  Lomblevel  erd k
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324  Átmeneti erd s-cserjés területek

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018. 

Területhasznosítás (CORINE):
Sajókápolna

CORINE Land cover (felszínborítás). © EEA, Koppenhága (2009); Készítette a FÖMI a KvVM megbízásából (2009). Turczi Gábor
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!. Referencia fúrás
!. Feldolgozott fúrás
!. Részben feldolgozott fúrás
. Fúrás (MBFSZ)

%, Nyersanyag adattal rendelkez  fúrás (MFA-SZÜV)

2D szeizmikus reflexiós mérés

2D szeizmikus refrakciós mérés

S Szénkutató fúrás digitális mélyfúrás-geofizikai adattal

7 Szénkutató fúrás analóg mélyfúrás-geofizikai adattal
! Gravitációs mérés
! Mágneses mérés
") VESZ mérés
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Fúrási és geofizikai felmértség:
Sajókápolna

Méretarány:

Dátum: 2018.05.07.
3. melléklet

 

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018.

Megbízó:
Digitális szerk.:

Ellen rizte:

Jóváhagyta:

Püspöki Zoltán

Turczi Gábor

Paszera György
MBFSZ
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Méretarány:

Dátum: 2018.05.07.

Megrendel :
Digitális szerk.:

Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Püspöki Zoltán

MBFH

4. melléklet

-

Vetület: EOV
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Vizsgálati terület
Borsodi-medence

Prekainozoos aljzat
82     alsó-triász sekélytengeri homokk , márga, mészk

62     jura bázisos magmatitok
73     kisfokú  metamorf devon karbon medence fácies  karbonátok
72     kisfokú metamorf devon karbon platform fácies  karbonátok
74     kisfokú metamorf karbon medence fácies  sziliciklasztos képz dmények
66     kisfokú metamorf középs fels -triász platformkarbonátok
63     középs -jura olisztosztróma-melanzs

79     középs -triász és karni sekélytengeri karbonátok
65     középs fels -triász metavulkanitok
68     nagyon kisfokú metamorf fels -perm alsó-triász sekélytengeri mészk , homokk , márga
64     nagyon kisfokú metamorf középs fels -jura pelágikus összlet (radiolarit, agyagpala)
67     nagyon kisfokú metamorf középs fels -triász lejt - és medence fácies  t zköves mészk
70     nagyon kisfokú metamorf tengeri újpaleozoos képz dmények

69     nagyon kisfokú metamorf újpaleozoos és mezozoos képz dmények tagolás nélkül
76     paleozoos és mezozoos képz dmények tagolás nélkül
71     senon tengeri konglomerátum

Prekainozoos tektonika [Haas et al. 2010]
els rend  kainozoos eltolódás
másodrend  kainozoos eltolódás
másodrend  kainozoos tektonikai elem

másodrend  kainozoos normálvet
harmadrend  kainozoos tektonikai elem
földtani képz dményhatár

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018.

Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Sajókápolna

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500000.  Földtani Intézet kiadványa Turczi Gábor
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Digitális szerk.:
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Vetület: EOV
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Vizsgálati terület
Borsodi-medence

Preneogén felszín
fedve
kibúvásban

Tektonika
els rend  feltolódás
feltételezett els rend  feltolódás
másodrend  feltolódás
takaró
vízszintes eltolódás
vízszintes eltolódás iránya
feltételezett vízszintes eltolódás
els rend  vet
feltételezett els rend  vet
másodrend  vet
feltételezett másodrend  vet

DD els rend  szinklinális
DD másodrend  szinklinális
F els rend  antiklinális
F másodrend  antiklinális

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018.

Preneogén földtani térkép (Budinszkyné 
et al. 1999): Borsodi-medence

Budinszkyné et al. 1999: Az Északi-Középhegységi terület preneogén földtani térképe, (neogén és negyedid szaki képz dményekt l mentés földtani térkép) 1:100000.  Földtani Intézet kiadványa 

A földtani térkép jelkulcsát külön lap tartalmazza.

Turczi Gábor
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Digitális szerk.:

Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Püspöki Zoltán
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6. melléklet

-

Vetület: EOV
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km

Vizsgálati terület
Borsodi-medence

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018. 

Földtani térkép (Gyalog et al. 2005):
Borsodi-medence

Gyalog et al. 2005: Magyarország földtani térképe, 1:100000.  Földtani Intézet kiadványa 

A földtani térkép jelkulcsát külön lap tartalmazza.



6. melléklet: Felszíni földtani térkép (Gyalog et al. 2005): Borsodi-medence – jelkulcs 
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. Fúrás (MBFSZ)
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Bányászati fedettség:
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Megbízó:
Digitális szerk.:

Ellen rizte:

Jóváhagyta:

Püspöki Zoltán

Paszera György

Turczi Gábor

MBFSZ
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Vizsgálati terület

Koncesszióra javasolt terület
Korábbi külszíni bányam velés által érintett terület

Korábbi bányam velés által érintett terület

Hatályos szén bányatelek (MBFSZ)

Korábbi szén bányatelek

Korábbi szénkutatási terület

Tervezett külfejtés b vítés

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2018. 

Helyszínrajz, szénbányászat:
Sajókápolna

Turczi Gábor


