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KESZTHELY VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 ELŐZETES ADATOK INFORMÁCIÓK 

Keszthely Város településrendezési terveinek jelen, 2019. évi 1. módosítása egy 

lakossági kezdeményezésre (Bereki Tőzeg 97 Kft.) indult módosítási szándékot 

tartalmaz. A módosítás célja Keszthely város külterületén tőzegbány létesítése. A 

későbbiekben részletesen bemutatott előzményeket követően, a bányatlek 

megállapításának feltétele, hogy a településrendezési eszközök az érintett terüeltet e 

célra jelöljék ki. Ez alapján a módosítás célja a tözegbánya bányítelek megállapítását, 

és a kitermelést lehetővé tevő szabályozási környezet kialakítása. 

Keszthely Város Önkormányzata között létrejött szerződés alapján a város 2018. 

04. 18-án, a Képviselő-testület határozott, az előzőekben megnevezett céllal, a 

településrendezési terv módosításról. A településfejlezstési döntést az előzetes 

tájékoztatási szakaszban tájékoztatásul megküldtük. 

Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési 

eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§-ban 

foglaltaknak alapján teljes eljárásként kívánja lefolytatni, a módosítási dokumentáció a 

kormányrendelet 45.§ (2) a) szerinti tartalommal, az OTÉK 2012. augusztus 6.-án 

hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 

megfelelően készül, a hatályos tervekkel összhangban. 

Önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek 

módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól (7/2017. (III.30) 

önkormányzati rendelet), melyeket jelen eljárás során is alkalmazni kíván. 

A tervezett módosítások a város fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal 

továbbra is összhangban vannak, a fő infrastruktúra hálózatot nem érintik. 

 

1.2 HELYI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

- 184/2002.(VI.27.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 

- 32/2009. (X.15.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és szabályozási 

terv 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA 5 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DUNÁTUSU ÚT 61, TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

1.3 ELŐKÉSZÍTŐ ESEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az indítványozó (Bereki Tőzeg 97 Kft.) kizárólagos tulajdonában lévő 0211/2 helyrajzi 

számú ingatlan vonatkozásában 2017-ben megkezdődtek a tőzegbánya nyitásával 

kapcsolatos előkészületek, melynek során az országban máshol nem fellelhető (tőzeg-

haszonanyag) kerülhet kitermelésre. A Kft. a területen kezdeményezte az ásványi 

nyersanyag megkutatását. A Bányafelügyelet a PBK/1723-16/2017 isz. kiadta a 

kutatási engedélyt. A kutatás Varga Gusztáv földtani szakértő (eng.sz.: FSZ-40/2011.) 

által 2017. augusztusában elkészített és a kezdeményező által a Bányafelügyeletnek 

benyújtott, a felügyelet által PBK/1999-23/2017. isz. határozattal elfogadott Műszaki 

üzemi terv alapján történt. 

A terület kutatását követően, a vállalkozó a benyújtotta kutatási zárójelentését, melyet 

a bányafelügyelet (PBK/2966-2/2017. isz.) határozatával elfogadott. A zárójelentésben 

rögzítésre kerültek a megkutatott nyersanyagok fajtái, mennyiségük, a terület 

lehatárolása és az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon 

Nyilvántartásba való feltételükhöz szükséges adatok. A területen tőzeg, lápföld és 

homok nyersanyag található. A zárójelentésnek megfelelően a Bányafelügyelet a 

nyersanyaglelőhely töréspontjainak koordinátáit nyilvántartásba vette. A 

nyersanyaglelőhely megegyezik a 0211/2 hrsz. ingatlan területével. A fent részletezett 

folyamatot, továbbá a rendezési terv megfelelő övezet kialakítását követően van 

lehetőség új bányatelek kijelölésére.  

A rendezési terv módosítási eljárását megelőzően a feltárásra került a terület 

természetvédelmi szempontú érintettsége is, melynek során megállapítást nyert, hogy 

a módosítással érintett terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat – Pufferterületében 

helyezkedik el, mely nem teszi lehetővé a tevékenység végézéséhez szükséges 

övezet kialakítását. A vállalkozó kezdeményezésére szakértői vélemény készült 

(Doronicum Kft., Vidéki Róbert okl. biológus, botanikus, természetvédelmi szakértő 

(Ny.sz.: Sz-03/2009). A Zala Megyi Kormányhivatal – Zalaegereszegi Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály – Környezetvédelmi és Természetivédelmi 

Osztálya, a terület degradált mivoltára hivatkozva, nem emelt kifogást az övezetből 

való kivonás ellen (ZA/KTF/02849-2/2017 isz.). Döntését a Balaton-felvidék Nemzeti 

Park igazgatósága által kiadott 488-3/2017. isz. levelében foglaltakra alapozva tette 

meg. A minisztérium irányába benyújtott kérelem eredményeképpen Fazekas Sándor 

miniszter az „országos ökológiai hálózat pufferterület övezetéből a területrész 

kivezetését jóváhagyta (TMF/65/2/2018 3.sz. melléklet), azzal a kitétellel, „hogy az 

érintett telken belül a Páhoki-patak mellet egy védősáv természetes állapotban történő 

fenntartását biztosítani szükséges”. 

Az előzetes vizsgálatok során kiderült továbbá, hogy a terület szerepel a 

Vidékfejlesztési Értesítő LXII. évfolyam 1. számában (2012. január 31.) megjelent 

közlemény 25. oldala által meghatározott területekkel, mint egyedi hatósági 

határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett láp. 
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A Zala Megyei Kormányhivatal – Zalaegerszegi Járási Hivatala – Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztálya – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a 

potenciális lápterület lehatárolása, illetve a láp jogi jelleg megállapítás érdekében 

helyszíni szemlét rendelt el (értesítés: ZA/KTF/00638-1/2018.) A 2018. április 3-án 

megvalósult helyszíni szemle során készült jegyzőkönyv (ZA/KTF/00638-4/2018.) 

megállapításai alapján az ingatlan 0211/2 hrsz. vonatkozásában a lápterület 0.00 ha 

területtel került megállapításra (ZA/KTF/00638-5/2018 4.sz. határozat). A hatóság 

ezzel kimondta, hogy az ingatlan láppal nem érintett. 

A módosítással érintett ingatlant Keszthely településszerkezeti terve, illetve azzal 

szinkronban külterületi szabályozási terve általános mezőgazdasági területbe sorolja 

(Má-gy). A településszerkezeti terv és a tervezett változtatás területrendezési 

terveknek való megfelelésének vizsgálata során kiderült, hogy a tervezett módosítás 

nem felel meg a BTv. 4/B.§ b) pontjának, a település kialakult területfelhasználási 

rendje miatt. Feltárásra került, hogy a kialakult helyzet megoldását jelentené, a BTv.-

vel kapcsolatos területrendezési hatósági eljárás elindítása, melnyek során a terület 

„építmények által igénybe vett térség” térségi területfelhasználási kategória kerülhetne 

figyelembe vételre. 

A bányavállalkozó megbízásából 2018. novemberében a PestTerv Kft. munkája 

nyomán (vezető tervező: Károlyi János TR 13-1017) dokumentum készült a hatósági 

eljárás megalapozására „Keszthely 0211/2 hrsz. ingatlan területrendezési hatósági 

eljárását megalapozó területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat” 

címmel. Az ügyben Keszthely város Önkormányzata kérelmére „területrendezési 

tervben nem szereplő egyedi építmény terület elhelyezése érdekében” indult 

területrendezési hatósági engedélyezési eljárás. Az eljárás során a kérvény nyomán a 

térségi területfelhasználási engedély kerül kiadásra (ZA/010/6-6/2018.1. sz. melléklet) 

az egyes államigazgatási szervek feltételei mellett, melyek hatása a 4. pontban kerül 

kifejtésre. 

A tőzegbánya létesítéséhez előzetes környezetvédelmi szempontú vizsgálat készült 

(Agrenvir Kft. Balogh Bálint környezetvédelmi szakértő, eng.szám: SZKV-14-0662) 

mely dokumentum megállapításai jelen tanulmány készítése során is 

figyelembevételre, egyes esetekben bemutatásra kerülnek. 

 

 

1.4 ELŐZETES TÁJÉKOZATÁSI SZAKASZ 

Az Önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletnek megfelelően előzetes 

felkérés keretében, adatot és előzetes véleményt kért az érintettektől. (2.sz. melléklet): 
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Érdemi észrevételt tett 

Szerv neve: Baranya Megyei Kormányhivatal – 
Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály 

 

Iktatószám: PBK/1048-
2/2018. 

 

Vélemény összefoglalása: Közölte a nyersanyag lelőhegy EOV szerinti 

töréspontjait, továbbá előírta, hogy a területet a településrendezési eszközök 

készítése során „Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára 

szolgáló terület”-ként kell feltüntet, továbbá olyan övezet alakítható ki rajta, mely nem 

leheteteníti el az ásványi nyersanyag távlati kitermelését. 

Válasz: A módosítás során megállapítást nyert, hogy az EOV koordináták által 
meghatározott terület megyegyezik az érintett ingatlan területével. A módosítás 
során a véleményben szereplő tevékenység végézséhez szükséges övezet kerül 
kialakításra. 

Szerv neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

 

Iktatószám: 5/13-4/2018. 

 

Vélemény összefoglalása: 

- Felhívja a figyelmet az ex-lege láp területi érintettségére 
- Felhívja a figyelmet az Ökológiai hálózat puffer területi érintettségére 
- Felhívja a figyelmet az OTRT Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetére 
- A jelentős környezeti hatás miatt indokoltnak tartja és javasolja Környezeti 

vizsgálat elkészítését 
- Az adatokból kiderül, hogy a terv nem érint NATURA2000 területet és nem is 

határos azzal 
- Az adatokból kideríthető, hogy a legközelebbi országos jelentőségű védett 

természeti terület a Hévizi tó TT, több mint 2 km-re található a területettől 

Válasz: 

- Ökológiai hálózat puffer területével és ex-lege védelemmel kapcsolatosan 

lásd 1.3. pont 

- A BTv. az OTRT övezetét tovább pontosítja a (2003. évi XXVI. törvény, 14/A. 

§ alapján). A BTv. hatályos térképi állománya szerint a terület nem érintett az 

övezettel, így a terület vonatkozásában rendezési tervi szinten nem történik 

a terület vonatkozásában további pontosítás, területi kijelölés. 

- A Környezeti vizsgálat a bánya létesítéséhez kapcsolódóan elkészült 

- A lápterület 0.00 ha került megállapításra 

Szerv neve: Hévíz város polgármestere Iktatószám: HIV/2685-4/2018 

Vélemény: 
Kéri a Hévizi tó vízgazdálkodására való hatásának vizsgálatát 
Válasz: 

- A tőzegbánya nyitásához kapcsolódó szakértői vélemény szerint a tervezett 
bányászati tevékenység nem okoz negatiy változást a felszín alatti vizekben. 
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Szerv neve: Nyugat-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 

Iktatószám: 0281-030/2018. 

Vélemény összefoglalása: 

-Felhívja a figyelmet, hogy a módosítással érintett terület érinti a 06.03 Keszthely-
Hévíz Belvízvédelmi szakaszt, 06.03.05. Északi öblözetét 

-Kéri, hogy a vízfolyások kerüljenek „V” vízgazdálkodási területbe 

Válasz: 

- A tervezett területhasználat a csapadékvizek mozgására nincs érdemi 

hatással, a bányában a művelési rendszer sekély mélységű külfejtés, haladó 

rézsűfalas, víz alóli kotrás alkalmazásával. A bányaművelés során talajvíz 

belvíz jelenlétével kell számolni. Ez a tény pedig meghatározza a 

bányaművelési rendszer meghatározásának módját. A fejtési mód mélyásós 

szerelékű hidraulikus kotróval (Caterpilar, JCB) történő kitermelés, helyi 

víztelenítés alkalmazásával.  A bányászati tevékenység befejeztével a terület 

várhatóan vizes élőhely, rekreációs területként hasznosul. 

- A módosítás nem érint Vízgazdálkodási területet, a területtől délre 
elhelyezkedő vízfolyás vízgazdálkodási területként ábrázolt. 

Szerv neve: Veszprém Megyei 
Kormányhivatal – Veszprémi Járási 
Hivatala 

Iktatószám: VEG/001/02282-2/2018. 

Vélemény: 

- Felhívja a figyelmet az érintett ingatlannal szomszédos erdő területekre, 
továbbá a tevékenység folytatása során keletkezett hulladék megfelelő 
elhelyezésére, továbbá az esetleges környezeti károkozásokra 

- Felhívja a figyelmet, hogy a terület északi részén fás állomány is található, 
melynek kitermelését engedélyeztetni kell. 

Válasz:- 

Szerv neve: Zala Megyei 
Kormányhivatal – Élelmiszerlánc-
Biztonsági és Földhivatali Főosztály-
Földhivatali Osztály 

Iktatószáma: 10036/2018. 

Vélemény: 

- a tárgyi legelő minősége a településen átlagosnál gyengébbnek számít, ezért 
az igénybevétel ellen termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően nem emel 
kifogást. 

Válasz:- 

Szerv neve: Zala Megei Kormányhivatal 
– Kormánymegbízotti Kabinet – Állami 
Főépítész 

Iktatószám:ZAB/010/142-2/2018. 

Vélemény: 
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- Többek között felhívja a figyelmet a térségi területi érintettség vizsgálatára és 
annak módszerére 

- A nyilvánosság szüségességére 
- Felhívja a figyelmet a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. által meghatározott 

környezeti vizsgálat lefolytatására, mely eljárás kötelező elem 

Válasz: A bánya nyitásához kapcsoló környezeti vizsgálat elkészült, jelen 
dokumentum készítése során is figyelembevételre kerül. A térségi tervekkel való 
összefüggés részletesen bemutatásra kerül jelen anyagban. 

 

Kifogást nem emel, nincs hatásköre, nem közölt releváns adatot 

Szerv neve Iktatószám Vélemény 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala – 

Népegészségügyi Főosztály 

BP/FNEF-

TKI/03896-2/2018. 

Nincs gyógytényező 

érintettsége, további 

szakaszokban nem kíván 

résztvenni, kifogást nem emel 

Honvédelmi Minisztérium – 

Hatósági Főosztály 

4539-2/2018h Honvédelmi érdekeket nem 

érinti, részt kíván venni a 

további eljárásban 

Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság – Balatoni 

Vízügiy Kirendeltség 

Siófok-0859-

0002/2018 

Nem kíván résztvenni a 

további eljárásban 

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

CP/11025-

2/2018 

Részt kíván venni az 

eljárásban 

Zala Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

37000/756-

1/2018.ált. 

Nem él kifogással 

Zala Megyei Közgyűlés 

Elnöke 

82/4/2018.T Nem emel kifogást 

Zala Megyei Kormányhivatal 

– Zalaegerszegi Járási Hivatal 

– Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

– Közlekedési és Útügyi 

Osztály 

ZA/ÚO/NS/A/450

/1/2018. 

Nincs hatásköre 

Zala Megyei Kormányhivatal 

– Népegészségügyi főosztály 

ZA/NEF/00327-

6/2018. 

Nem kifogásolja a módosítás, 

közegészségügyi 

szempontból 
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02. A MÓDOSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

A módosítási helyszín Keszthely nyugati külterületén, Alsópáhok településsel 

határos területen fekszik. Megközelítése a 75. sz. főút felől biztosítható. A környező 

területeken több esetben találhatunk bányterülteket mind Keszthely, mind pedig 

Alsópáhok közigazgatási területén belül.  

 

 

Átnézeti térkép 
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A város területén és környékén homokkő és több mészkőbánya is működik. A térség 

ásványi anyagainak hasznosítása a kőbányászat (működő dolomitbányák) és a 

tőzegkitermelés (Bereki Tőzeg - Alsópáhok; Keszthelyi berek Alsó-rét) területén 

jelenleg is folyamatban van. 

A módosítás területe átlagosan +106 mBf, vizuális kitettségére jellemző, hogy a 

Balaton irányából nem látható, az előnyös morfológiai adottságoknak köszönhető. 

Terület síknak mondható. A tervezett területtől D-re helyezkedik el a bányavállalkozó 

„Alsópáhok I. (Bereki tőzegbánya) - tőzeg - „védnevű bányatelke. A tervezett területtől 

ÉK-re pedig a „Keszthely VII. (Győri-rét dűlő) - Homokkő” védnevű bányatelek 

található. 

 

Keszthely, morfológiai viszonyai, a módosítással érintett terület láthatósága 

(készült az állami adatszolgáltatás alapján, saját számítás) 
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A módosítással érintett Keszthely külterület 0211/2 hrsz. ingatlan, a hiteles 

ingatlannyilvántartási adatok alapján 11 4892 m2 területű, a becslőkörzetben is 

alcsony kateszteri jövedelmmel rendelkező gyenge minőségű 7. osztályú legelő (össz 

kat. jöv: 21.83, ,1,9AK/ha). A telket, 6-7 osztályú fásított, legelők, 5 osztályú szántók 

övezik. Déli irányba a Páhoki-patak telke határolja. A meder középvonala a 

telekhatártól több mint 15m re található (állami adatszolgáltatás, ortofotó alapján). 

 

 

Hitelek ingatlannyilvántartási állapotot bemutatása 
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03. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

Jelenlegi állapot és használat, adottságok 

 

Az érintett terület nagy részben 

fátlan, keskeny sávban fiatal 

akácos található rajta. A 

lágyszárú társulások mellett több 

invazív és néhány fiatalabb 

őshonos fafaj látható. A terület 

észak részén erősen 

felszakadozott, degradált gyep. A 

déli területeket jellegtelen üde 

gyepek borítják. A terület egy 

része rendszeresen kaszált. A 

terület jelenleg kaszállóként 

funkcionál. (részletes élőhelyi 

bemutatásáért lásd Doronicum 

Kft. 2017. készült Szakértői 

véleményét). 

 

A módosítási közvetlen környezetét bemutató ortofotó 

 

Északi területek fényképe, háttérben a fiatal akácossal 

(forrás: Szakértői vélemény, Doronicum Kft. ) 
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Az Országos Erdészeti Nyilvántartásban a területet érintő, üzemtervezett erdő nem 

található. 

 

 

Északi területek fényképe, háttérben a fiatal akácossal. (forrás: Szakértői vélemény, Doronicum Kft. ) 

 ( 

 

forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 
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Beépítés: 

A telek jelenleg teljesen beépítetlen. Épület, építmény, közmű és egyéb műtárgy nem 

található. 

Hatályos szerkezeti és szabályozási terv: 

A hatályos szerkezeti terv, Má - Mezőgazdasági általános területfelhasználásba 

sorolja a területet. Az ingatlantól északi irányba Véderdő, déli irányba Páhoki-patak 

telkének V-3 vízgazdálkodási területe található. A Szabályozási terven a 1996. évi LIII. 

törvény (továbbiakban: Tvt.) 18. § szakasz (3) pontja szerinti védőterületet jelöl ki, a 

 

Kivonat a hatályos szerkezeti tervből 

 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből  
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patak védelmét szolgálandó, a szabályozási terv a telken Má(gy) Általános 

mezőgazdasági – gyepfelület övezetbe sorolja. Az övezetben a legnagyobb 

beépítettség jelenleg 1%. (max 1000m2), legfeljebb 6.5m-es építménymagassággal 

(KÉSZ 17.§.). 

A módosítás célja, tartalma  

Jelen módosítás célja, az 1.3. pontban részletezettek szerint az országosan is 

egyedülálló ásványvagyon (tőzeg) kitermelési elősegítése, mely gyógyászati, 

mezőgazdasági, valmint kertészeti hasznosítása mellett, emberi fogyasztásra 

alkalmas gyógyászati termékek előállításának is alapanyaga lesz. A bányaművelési 

technológiából adódóan a bányaművelés felhagyásával keletkező bánya árok további 

turisztikai célú hasznosítása is tervezett (magas talajvíz következtében). 

Jelen módosítás célja tehát, a környezeti, természeti értékeket figyelembe vevő, 

azokat megőrző, az ásványvagyon gazdaságos kitermelését lehetővé tevő és a bánya 

felhagyása utáni utóhasznosítást támogató övezet kialakítása. 

Tekintettel arra, hogy Keszthely város közigazgatási területén nem ez az egyetlen 

bánya, a szabályozási terv is tartalmaza az 1993. évi XLVIII. tv. alapján kijelölt Kk-6 b 

jelű Különleges beépítésre nem szánt bánya területeket. Jelen módosítást 

megelőzően lefolytatott, hatósági eljárások (lásd 1.3. pont) megfogalmaztak olyan 

követelményeket melyek új övezet kialakítását teszik szükségessé. 

Az újonnan kialakítandó Kk-6bt Különleges, beépítésre nem szánt tőzegbányák 

területe megnevezésű övezetbe Keszthely azon bányatelke kerül, melyet a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján, a bányatelek megállapításánál 

megadott EOV koordináták szerint kerül szabályozásra. A bányatelek déli részén a 

Páhoki-patak tengelyétől számított 50-50m-es védőtávolság továbbra is megmarad a 

Tvt. 18.§ (3) pontjábam foglaltak teljesítése érdekében. E területen belül épület 

elhelyezése továbbra sem megengedett. 

A TMF/65/2/2018. és ZA/010/6-6/2018. iratokban megfogalmazottak szerint, a Páhoki-

patakkal közös telekhatárral párhuzamosan, északi irányba a vizes élőhelyekhez 

kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében 10m széles védősáv 

kerül kialakításra melyen belül a terület természetes állapotban történő fenntartását 

biztosítani kell, a bányaüzem és az utóhasznosítás teljes időtartama alatt egyaránt. A 

területen előírt védőterületen túl, a vízfolyás saját telkén, a vízfelülettől mért további 6-

7m parti, part menti terület található, mellyel öszesen a vízfelülettől számított nem 

bolygatott terület 16-17 m szélességű. 

Szintén a ZA/010/6-6/2018. isz. dokumentumban megfogalmazottak teljesítése 

érdekében a követelmények a követkők: 

- A tervezett bánya nem akadályozhatja a környező mezőgazdasági területek 

hasznosítását 

- A teleken úgy kell épületet, építméynt elhelyezni, hogy az a lehető leggyengébb 

minőségű termőföldet vegye igénybe  

- Bányászati tevékenység kizárólag a telken belül lehetséges, az a környező 

élőhelyeket nem zavarhatja 
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- A vízfolyás közelében tároló hely vagy depónia nem létesíthető 

- A bányaterületen kizárólag október 1-március 31 között végezhető cserjeirtás, 

fakitermelés, gyephántás 

- A területen csak olyan bányászati tevékenység végezhető mely nem 

veszélyezteti az élővízek természetes működését. 

A területen a bányászati üzem végzéséhez közvetlenül kapcsolódó létesítmények, 

épületek és építmények helyezhetők. Maximális beépítettség 1%, maximálisan 

1000m2, 6.5 m építménymagassággal. A bánya rekultivációját követően a terület 

utóhasznosítása során az utóhasznosítás céljához közvetlenül kapcsolódó turisztikai, 

rekreációs és sport létesítmények is elhelyezhetők.  

A fenti célok erlérése érdekében a Keszthely Helyi Építési Szabályzat kiegészül. A 

Külterületi szabályozási terven a bányakapitányság által megadott koordináták mentén 

övezet módosítás történik. A terület Má-gy övezetből, KK-bt övezetbe kerül 

átsorolásra. A településszerkezeti terven a terület Má – Mezőgazdasági átlalános 

területfelhasználásból, Kk - Különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba 

kerül átsorolásra. 

 

Tervezett szerkezeti terv kivágata 
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Tervezett szabályozási terv kivágata  
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04. A módosítások és a közlekedés, közműellátás, örökségvédelem, 

környezetalakítás, területrendezési terveknek való megfelelés összefüggései. 

 

04.1. Közlekedés 

 

A tervezett projekt megvalósításához szükséges a közlekedési feltárás. A terület 

megközelítése a 75. sz. főút felől biztosítható. Már jelenleg is létezik bekötőút a Bereki 

Tőzeg 97 Kft telephelyére, és a Bereki horgásztóhoz. Ennek a bekötőútnak a már 

meglévő földút kiépítésével történő továbbvitelével tervezett a vizsgált ingatlan 

megközelítése és a kitermelt anyag elszállítása. A projekt megvalósulását követően a 

közúti szállítás a 75. sz. főúton történik.1 

 
04.2. Közműellátás 

 

 

Közművek esetében a szükséges kapacitások az érintett ingatlan telekhatárán 

rendelkezésre állnak a vállalkozó tulajdonában lévő területen. Maga a terület jelenleg 

                                                           

1 Pestterv KFt. 2018. november - Keszthely 0211/2 hrsz. ingatlan területrendezési hatósági eljárását megalapozó 

területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat 36. oldal 

 

Forrás: ekozmu nyilvántartás 
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nem közművesített. A közelben a vállalkozó tulajdonában lévő kút az ivóvízellátást 

képes biztosítani. A szennyvíz kezelés zárt tartályos rendszerrel tervezett.2 

 

 

04.3. Víz (árvíz és belvíz, felszíni és felszín alatti vizek) 

 

Keszthely város területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

melléklete alapján, a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. 

pontjával összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny 

és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település. 
 

A bányatelek területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázist, vagy annak hidrogeológiai 

védőterületét nem érinti. 
 

A legközelebbi felszíni vízfolyás a vizsgált terület D-i oldalán haladó, szomszédos 

Büki-patak, amely D-i irányba a Páhoki-patakba, majd a Gyöngyös-patakba vezeti a 

vizet, végül a Zala-folyón keresztül a Balatonba jut. 
 

A haszonanyag talajvíz alatt helyezkedik el. A haszonanyag kitermelése után egy nyílt 

vízfelület marad vissza, mivel a tó vize a talajvízen keresztül közlekedik a környező 

felszíni vizekkel, ezért a keletkező tó vízminőségének megőrzésére fokozott gondot 

kell fordítani. A felszíni vizek esetleges szennyeződésével havária esetén kell 

számolni. 
 

A csapadékvíz bányába való bejutását a védőtöltés akadályozza meg. A 

bányaterületre jutó csapadék a bányatalpon elszivárog, ill. a kialakuló tóba esik. 

Hullámzás elleni védelem érdekében növénytelepítésre kerül sor a rézsűn. A kialakuló 

tó műszaki adatai: 

• a kialakuló tó átlagos fenékszintje 98,0 mBf 

• átlagos üzemi ízszint 103,0 mBf 

• vízfelszín 11,2 ha 

• tározó térfogata 560 000 m3 

• a rézsűhajlás 1 : 3,5 arányú 

 

A felszíni vizek minőségét normál üzemi körülmények között nem veszélyezteti a 

tervezett bányászati tevékenység. A fedőréteg letakarításából eredő változások 

hatásai elhanyagolhatók. A terület nagy része közel vízszintes, a lehulló csapadék 

átszivárog a talajban. A bányatelek területe a környezetéhez képest nincs mélyponton, 

így plusz hozzáfolyással nem kell számolni. 

 

 

 

                                                           

2 Pestterv KFt. 2018. november - Keszthely 0211/2 hrsz. ingatlan területrendezési hatósági eljárását megalapozó 

területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat 37. oldal 
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Az üzemelés hatótényezői 

 

• havária jellegű szennyezés: a gépi berendezések üzemeléséből, esetleges 

meghibásodásából, valamint az egyéb emberi tevékenységből származó 

szennyező hatások megjelenése a felszín-közeli talajvízben 

• a beszivárgási viszonyok megváltoznak 

• a kialakuló nyílt vízfelület némileg befolyásolja a vízháztartást 

A tervezett bányászati tevékenység a felszín alatti vizek tekintetében az esetleges 

szennyeződések miatt lehet minimális mértékben terhelő hatású. A bányaművelés 

során - a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében - fokozottan ügyelni kell az 

olajszennyezések megakadályozására.3 

 

04.4. Örökségvédelem 

 

 A hatályos településrendezési eszközök az örökségi értékek figyelembe 

vételével készültek, azok fennmaradását, hasznosítását, fejlesztését támogató 

szabályozási környezetet állapít meg. Ezen a tervezett módosítások sem változtatnak. 

A terület észak keleti részét a 38341 azonosítójú, Kis-legelő megnevezésű régészeti 

lelőhely érinti. Az érintettség kevesebb mint 1000 m2, a telek mélységébe való 

benyúlása kevesebb mint 15m. 

Az előkészítés során a régészeti szakfelügyeleti munkát végző Balaton 

Múzeum igazolása szerint a tervezett területen régészeti jelenség vagy lelet nem került 

elő, a szakfelügyelet eredménye negatív.4 

                                                           

3 Pestterv KFt. 2018. november - Keszthely 0211/2 hrsz. ingatlan területrendezési hatósági eljárását megalapozó 

területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat 28. oldal 

4 Pestterv KFt. 2018. november - Keszthely 0211/2 hrsz. ingatlan területrendezési hatósági eljárását megalapozó 

területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) hatásvizsgálat 32. oldal 
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04.5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, 

illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint 

„a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv” esetén környezeti értékelést kell végezni a várható jelentős hatások 

ellenőrzése érdekében. 

A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, 

módosításakor a környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével, az 

érintettek véleménye alapján dönt a döntéshozó a környezeti értékelés elvégzésének 

szükségességéről. 

 

A Balaton Törvény területrendezési hatósági eljárás keretében való módosítását során 

elkészített dokumentáció részletesen vizsgálja a tervezett fejlesztés környezeti 

hatásmechanizmusait. A dokumentum megállapításai jelen módosítás során 

alkalmazásra kerülnek. 

Ezen felül az Agenvir Kft. által készített előzetes vizsgála tőzegbánya létesítéséhez 

részletesen vizsgálja a bánya létesítésének környezeti és természeti, társadalmi 

aspektusait. A dokumentáció 66. oldalának Összefoglaló értékelése szerint a 

dokumentumban megjelenített előfeltételek meteremtése esetén nem 

prognosztizálható, a tervezett tevékenységet kizáró környezeti változások. 

A dokumnetáció alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett módosíás 

várható környezeti hatása az előzetes vizsgálatok alapján nem jelentős, a módosítás 

végrehajtásána környezetvédelmi, természetvédelmi akadálya nincs. 

 

04.6.BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény7. §(3) 

bekezdés b) pontja értelmében, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 

egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 

Jelen, egyszerűsített eljárásban foglalt módosítások során, újonnan beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik, biológiai aktivitás érték számítást végezni nem kell. 
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04.7.TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 

 
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által megfogalmazott 

övezetek érintettsége 

Övezet megnevezése Érintett ? 

Országos ökológiai hálózat Nem* 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Nem 

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók terület övezete 

Nem 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete Nem 

Tájképvédelemi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete Igen 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete Igen 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben 

szereplő övezetek érintettsége 

Övezet megnevezése Érintett ? 

Ökológiai folyosó övezete Nem 

Magterület övezete Nem 

Pufferterület övezete Nem* 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Nem 

Világörökség és világörökség-várományos települési terület övezete Nem 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Nem 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület Nem 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete Nem 

Földtani veszélyforrás területének övezete Nem 

Vízeróziónak kitett terület övezete Nem 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete Nem 

Tómeder övezete Nem 

Térségi hulladéklerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület 
övezete 

Nem 

Települési terület övezete Nem 

Gazdasági terület övezete Nem 

Kertgazdasági terület övezete Nem 

Erdőterület övezete Nem 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete Nem 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete Nem 

Turisztikai fejlesztési terület övezete Nem 

Szőlőtermőhelyi kataszteri terület övezete Nem 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete Nem 

Történeti települési terület övezete Igen 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Igen 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete Igen 

Általános mezőgazdasági terület övezete Igen 
* TMF/65/2/2018 alapján 
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Országos Területrendezési tervnek való megfelelés 

Jelen módosítás során az OTrt. 31/B.§ szakaszának megfelelően az alábbi övezetek 

kerültek figyelmbe vételre. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét 

a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a 

településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a 

kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 

keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 

valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a 

tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi 

építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba 

illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására 

látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 

határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket 

és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 

fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 

elhelyezni. 

Az övezetet tovább pontosítja a BTv. A terület nem érinti a módosítással érintett 

területet. 

Országos vízminőségi-védelmi terület övezete 

15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 

övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 

történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 

ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az 

építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 
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(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezete nem tartalmaz olyan előírást, 

amellyel a tervezett fejlesztés ellentétes lenne.  

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének való megfelelés 

A Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3§. f) pontja 

meghatározza, a kiemelt térségek, mint a települési léptéket meghaladó területre 

kiterjedő, társadalmi, gazdasági, környezeti szempontból együtt kezelendő területi 

egységet. 

A Balaton környezetének vonatkozásában a 1996. évi XXI. törvény 6.§ d) pontja 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve megnevezéssel törvényi szintre 

emeli, mely a Terv az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvénnyel (továbbiakban: OTRT) összhangban készül el. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 

(továbbiakban BTv) 2.§ (2) pontja alapján a BTv. 1/1. számú melléklete határozza meg 

azon települések jegyzékét, melyek a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartoznak, illetve 

1/2. szám melléklete azon települések listáját melyeket a BTv. a parti, vagy partközeli 

települések közé sorol. Az alábbiakban, a hatályos elérhető BTv. tervi állományon 

keresztül kerül bemutatásra a Tv-nek való megfelelés: 

Mezőgazdasági térség (elérhető tevi állomány alapján értintett) 

A BTv. 4/B.§ b) pontja szerint a tervi állomány szerinti mezőgazdasági térség által 

lefedett területek legalább 95%-át mezőgazdasági területfelhasználási egységbe kell 

sorolni. A település korábbi módosításai során, ezen értéket a településrendezési terv 

meghaladta, így a tervi állomány alapján nem jelölhető ki a bányászati tevékenységhez 

szükséges területfelhasználási egység. A terület hasznosítása, valós ökológiai és 

használati állapota, továbbá az országosan is magas értékkel bíró ásványi nyersanyag 

kitermelhetősége miatt, Keszthely város kezdeményezése nyomán területrendezési 

hatósági eljárás keretében (ZA/010/6-6/2018.) a telek területe a Mezőgazdasági térség 

helyett, Építmények által igénybe vett térségként kerül figyelembevételre. 

Építmények által igénybe vett térség (területrendezési hatósági eljárás alapján 

érintett): 

A Btv. 4/B.§ h) pontja szerint az építmények által igénybe vett térséget az adott 

műszaki infrastruktúra, illetve az építmény jellege szerinti települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. Ezen kitétel lehetővé teszi, a bányászati 

üzemhez kapcsolódó övezet kialakítását az alábbiak figyelembevétele mellett. 

A területrendezési hatósági eljárás során a térségi területfelhasználásái engedély a 

következő feltételekkel került megadásra. Az abban foglaltak jelen módosítás során is 

alkalmazandók: 
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- termőföld-védelmi szakkérdésé feltételei (10877/2018. isz.): 

o A tervezett bánya megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy 

a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a 

tervezett tevékenysé ne akadályozza 

o A tervezett tevékenység termőföld igénybevételével fog járni, így a 

munkálatok megkezdése előtt az illetékes hivataltól végleges más célú 

hasznosítára vonatkozó engedélyt kell kérni. 

o Amennyiben bányászati tevékenység végzésére kerül a sor, a 

bányászati tevékenység során végzett építési tevékenység végzése 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy a lehető legkisebb mértékű és 

lehetőség szerint gyengébb minőségű termőföldet vegyék igénybe. Az 

igénybevételre tervezett területhez tartozik az esetlegesen kialakított 

felvonulási terület, a gépek okozta taposási terület, az építési anyagok 

tároló területe, amely során időleges igénybevétel is történik, és ezt is 

engedélytetni kell az illetékes hivatallal. 

o Ügyelni kell arra, hogy a vonatkozó jogszabáylok alapján átlagosnál jobb 

minőségű termőföldet más célre hasznosítani csak időlegesen vagy 

helyhez kötött igénybevétel véljából lehet. Helyhez kötött beruházásnak 

csak a már meglévő létesítmény bővítése, közlekedési és közműv 

kapcsolatainak kiépítése minősül. 

o A bányászati tevékenység megkezdését az illetékes hivatalnak be kell 

jelenteni. 

- Környezet-, természet- és tájvédelmi szakkérdés feltételei 

(ZA/KTF/00075/2019): 

o Az ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag a bányatelken belül 

történhet a zavarás és szomszédos előhelyek károsításának elkerülése 

érdekében. 

o A Páhoki-patak védelme érdekében 

▪ a vízfolyás mentén – a vizes élőhelyekhez kötődő védett és 

közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében – egy védősáv 

természetes állapotban történő fenntartását biztosítani kell; 

▪ szennyeződések (havária esemény) elkerülése érdekében a 

vízfolyás közelében tároló hely vag depónia nem létesíthető 

▪ a tervezett bányaterületen az állatvilág védelme érdekében 

kizárólag októbet 1. – március 1. között végezhető cserjeirtás, 

fakitermelés, gyephántás. 

o A környező területeken található természetes előhelyek, illetve az ott élő 

védett fajok károsodásának megelőzése érdekében biztosítani kell, hogy 

a beruházás, hogy a beruházás területén inváziós fajok a zöldfelületek 

kialakítása sroán ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán 

megtelepedésük esetén el kell távolítani azokat. 
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Kivonat a területrendezési hatósági eljárásban rögzített térzségi szerkezeti trvből 

 

Ö3 országos Ökológiai hálózat puffer területének övezete (az elérhető tervi 

állomány alapján érintett) 

Az elérhető tervi állományon a terület az Országos Ökológiai Hálózat pufferterületének 

övezetébe tartozik. A terület degradált mivolta miatt, megalapozó tanulmány 

elkészítését követően, egyedi döntés nyomán a terület kikerült az Ökológiai hálózat 

pufferterületének övezetéből (lásd Előzmények). Így jelen tervezés során az 

érintettsége hiánya állapítható meg. Az alábbi térkép mutatja a Földművelésügyi 

Minisztérium adatszolgáltatása alapján figyelembe vehető országos nyilvántartási 

állapotot. (ügyiratszám: TMF/65/2/2018.) 
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T2 Történeti települési terület övezete 

Az elérhető BTv. tervi állományok a település teljes közigazgatási területét Történeti 

település terület övezetébe sorolja. 

A Btv. 27.§ (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét - a kulturális 

örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján - a településrendezési eszközökben a 

tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése 

érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény 

előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott 

kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, 

valamint a történeti települési terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó 

övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a)   a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló 

rendeletben - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - meg kell határozni, és 

elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, 

az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő 

megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak 

megfelelő építési anyagok használatát; 
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b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 

kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az 

esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett 

értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 

biztosítani; 

c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint 

hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető. 

Az övezetet további pontosítását a Tv. a települési léptékű tervek (Szabályozási terv), 

szintjére delegálja. A Szabályozási terv nem tartalmaz olyan lehatárolást, mely a 

módosítással érintett területet metszené. Továbbá a tervezett fejlesztési nem 

ellentétes az övezet fenti előírásaival. 

A1 Ásvány nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

28/B. § A Btv. tervi állománya a település teljes közigazgatási területét az Ásvány 

nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe sorolja. 

(1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét - az állami 

földtani feladatokat ellátó szerv állásfoglalása alapján - a településrendezési 

eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni, és e törvény 

előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) tekintetében az OTrT 

által meghatározott ásványi nyersanyag gazdálkodási terület országos övezetre 

vonatkozó övezeti előírások érvényesek. 

A jogszabály kimondja, hogy az ásványi nyersanyag gazdálkodási területeket a 

településrendezési terv szintjén kell pontosítani. Jelen módosítás során új ásványi 

nyersanyag kitermelő hely létesítéséhez szükséges övezet kerül kijelölésre, mely így 

megfelel a jogszabály elvárásainak. 

SZ1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 

A teljes módosítással érintett területet lefedi az övezet. 

31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében 

az OTrT által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek 

védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások 

alkalmazandók:  

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 

mezőgazdasági termelés folytatható;  

b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag 

lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét 
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A szabályok betartása mellett a területen a bányászati tevékenység végzéséhez 

megfelelő, a település helyi jogszabályi rendszerében már meglévő övezet kerül 

kialakításra, mely biztosítja a fenti szabályoknak való megfelelést. A területen 

mezőgazdasági tevékenység végzésére nem kerül sor, továbbá nem létesül 

hulladéklerakó, vagy hulladékkezelő telep sem. Az tervezett módosítás így megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. 

M1- Általános mezőgazdasági terület övezete 

A módosítással érintett terület egészét lefedi az övezet. 

39. §  (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): 

a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem 

létesíthető; 

b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 

terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület 

építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 1000 m2-t nem haladhatja 

meg; 

c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem 

létesíthető; 

d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén 

hagyományos, almos állattartó, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a 

beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 

e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti 

telekméret esetén épület nem létesíthető; 

f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és 

azt meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust 

szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 

2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg; 

g)  a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti 

területű telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy borvidéken lévő telkeinek 

összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője művelésével, fel dolgozásával, illetve ehhez 

kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési tevékenysége 

engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt 

övezetén kívül lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek 

összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25%-ot nem 

haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági 

terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a 

kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog 

megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre telekalakítási és 

építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; 
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h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem 

létesíthető; 

i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 

termelést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a 

beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek alapterülete az 1000 m2-t 

nem haladhatja meg; 

j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés 

feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án 

meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 

60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó 

előírás szerint lehet építeni; 

k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a 

lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - tómedertől legkevesebb 1000 méter, 

egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. 

 

A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a 

településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 

l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 

m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, 

útvédő fásításokat a településrendezési eszközökben meghatározott módon kell 

telepíteni; 

n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet 

védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása 

mellett kell megoldani. 

(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - 

parti és partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem 

partközelinek nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló 

település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó - legalább 

50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és 

térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a 

birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok összterületének 

1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 

(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a 

településrendezési eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, ahol 

környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység folytatható. 

(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület települési 

területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy 



KESZTHELY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2019. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA 32 

5T ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KFT. 7635 DUNÁTUSU ÚT 61, TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: 5TERVKFT@GMAIL.COM 

bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem 

engedélyezhető. 

A tervezett fejlesztés során új kűlszíni bánya üzemeltetéséhez szükséges övezet kerül 

kialakításra (így nem kerül sor mezőgazdasági tevékenységre). A Páhoki-patak partján 

nem található fásszárú állomány. Az övezeti átsorolást a fenti követelmények nem 

akadályozzák. 



 

OTrt- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
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OTrt - Országos vízminőségi-védelmi terület övezete 
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Térségi szerkezeti terv 
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Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete, Puffer terület övezete 
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Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
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Történeti települési terület övezete 
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Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
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Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 
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Vízeróziónak kitett terület övezete 
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Felszíni vízminőség-védelmi terület 

 

Komplex tájrehabilitációt, ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
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Turisztikai fejlesztési terület övezete, 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 
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Általános mezőgazdasági terület övezete 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

01.A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁROZAT-TERVEZETE 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

. . /2019. ( .) sz. határozata  

 
Keszthely Város településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 213/2013. 
(VI.27.) számú határozat módosításáról 
 

 

1.) A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a határozat 1. mellékletében ábrázoltak 
szerint módosítja a többször módosított 184/2002.(VI.27.) számú határozattal 
megállapított településszerkezeti tervet. 
 

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatban 
tegye meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény és a Korm. rendelet szerint szükséges intézkedéseket. 
 

 
Határidő: 2019. ……… 
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester 

Dr. Horváth Teréz jegyző 
(Riedl Tamás mb. főépítész) 
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1. melléklet a    /2019 (.) önkormányzati határozathoz  

 

KESZTHELY VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 1. 

 



 

02.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-

TERVEZETE 

 
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

......../2019. (.....) önkormányzati rendelete 
a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 

32/2009. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerek véleményének 
kikérésével és a 40. § (1) bekezdésében biztosított szakmai véleményezési jogkörében eljáró 
állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 

 
 
1.§ A város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.15.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§-a az alábbi (7a) jelű bekezdéssel 
egészül ki:  

 

„(7a) A Kk-6 bt jelű övezetek Keszthely tőzeg bányatelkei tartoznak, melyeket a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján, az egyes bányatelek megállapításánál megadott EOV 
koordináták szerint a V-1 jelű szabályozási terv tüntet fel. 
 

a.) A nyilvántartott országos ásványvagyon területeket bányaművelés céljára fenn kell 
tartani, a területeken új a j) és l) pont kivételéve, beépítést létrehozni nem lehet. 

b) A területen belül bármely környező vízfolyás partvonalától számított 50m-en belül 
épületet, építményt elhelyezni nem lehet 

c) A vízfolyások telekhatárától minimálisan 10 m-es védősávot kell kialakítani, melyen 
biztosítani kell a terület természetes állapotában történő fenntartását. 

d) A bányászati tevékenység, nem akadályozhatja a környező mezőgazdasági területek 
hasznosítását 

e) A területen csak olyan bányászati tevékenység folytatható, amely nem veszélyezteti 
az élővíz folyások természetes működését, a természeti értékek fennmaradásához, a 
természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget nem vonja 
el. 

f) A bányaterületen kizárólag október 1.-március 31 között végezhető cserjeirtás, 
fakitermelés, gyephántás. 

g) A területen a maximális beépítés 1% de maximálisan 1000m2 
h) A maximális építménymagasság 6,5m 
i) Minimálisan kialakítható teleknagyság 10 000 m2 
j) A területen bányászati tevékenység folytatása idején csak a nyersanyag kitermelési, 

azok kiszolgálását szolgáló, szociális célú funkciók telepíthetők. Továbbá kizárólag a 
nyersanyag kitermelés üzemi és tárolási építményei helyezhetők el.  

k) A bányaterületeket a bányászat megszűnése után az engedélyezett rekultivációs 
terveknek megfelelően kell rekultiválni.  

l) A területen a bányászati tevékenység végleges felhagyását és rekultivációt követően, 
az utóhasznosítás során kizárólag az utóhasznosítás céljához kapcsolódó, sport, rekreációs, 
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ökoturizmushoz kapcsolódó, továbbá terület fenntartásához kapcsolódó létesítményeket lehet 
elhelyezni. 

 
 

 
2.§ (1) A Rendelet 8. melléklet V-1 tervlapja az 1. mellékklet szerint módosul. 

 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
 
          Ruzsics Ferenc          dr. Horváth Teréz 
 polgármester         jegyző  
 



 

KESZTHELY VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 

Módosító indítvány sorszáma: 1. 
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AGRENVIR KFT 

Balogh Bálint ügyvezető, Környezetvédelmi szakértő, Eng.sz.: SZKV-14-0662;  

Székhely: 7400 Kaposvár, József u. 86. , Mobil: 30/413 0569; E-mail:kornyesz58@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

ELŐZETES VIZSGÁLAT 
 

TŐZEGBÁNYA  LÉTESÍTÉSÉHEZ 
 
 

 
 

ENGEDÉLYES: 
 

BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 
 

8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2. 

 
 

 
 

TERVEZÉSI HELYSZÍN: 

 

 
 

8360 Keszthely 0211/2 hrsz.  
 
 

 
 

                                           Készítette: Balogh Bálint  
                                                                            Környezetvédelmi szakértő 

                                                           Készült: 2018 június-július hónapokban 

http://www.nemzetijelkepek.hu/pictures/onkormanyzat/keszthely_varos_cimere.jpg
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1.Általános adatok 

 

 

1.1.Az előzetes vizsgálatot végző adatai 

 

 

A vállalkozás megnevezése:                                  AGRENVIR KFT.,  
                                                                               Balogh Bálint ügyvezető 
 

 
Székhelye:                                                              7400 Kaposvár, József u. 86. 

 
 
Vizsgálatra jogosult:                                       Balogh Bálint 

 
 

Engedélyező hatóság:                                             SOMOGY MEGYEI MÉRNÖKI          
                                                                                KAMARA 
 

 
Engedély nyilvántartási száma:                              SZKV-14-0662 –          1.sz. melléklet 

 
 
Engedély érvényessége:                         határozatlan 

 
 

 

1.2.Az engedélyes adatai 
 

Megnevezése:                               BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 
 

 
Székhelye:                                                                 8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2. 
 

 
KSH azonosító:                                                       11530491 

 
 
KÜJ szám:                                                              100318454 

 
 

Felelős képviselő:                                                    Nagy Zoltán ügyvezető 
 
 

Kapcsolattartási információ tel.:   0630/9377592 
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1.3.A tervezési helyszín adatai 

 

 

Megnevezése:                                                        Tervezett tőzegbánya 
 
 

A tervezett terület helyszíne:  Keszthely 0211/2. hrsz.  
 

Tulajdoni lap   2.sz. melléklet 
 
Térképmásolat   3.1.sz. melléklet 

 
Átnézeti térkép   3.2.sz. melléklet 

 
Tervezett helyszínrajz   3.3.sz. melléklet 
 

A tevezett ingatlan szab.terv. besorolása   legelő 
 

 
A tervezett ingatlan teülete   11.4892  ha 
 

 
Keszhely település statisztikai azonosítója:   18421 
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2.-Előzmények 

 
A Bereki Tőzeg ’97 Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2.) mint engedélyes bányászati 
vállalkozó külfejtéses bánya nyitását tervezi a Keszthely 0211/2. hrsz. ingatlanon.  

 
A Keszthely Város Önkormányzata és az engedélyes közt 2018 márciusában köttetett 5/13-

2/18.sz. Településrendezési szerződés – 4.sz. melléklet – alapján a tervezett ingatlan Má-gy 
jelű, általános mezőgazdasági terület besorolású. A módosítással a bányászati célra fenntartott 
területek valamelyik övezetébe kerül átsorolásra. 

 
A tervezett ingatlan legelő művelési ágú, 11,4892 ha területű, országos jelentőségű védett 

természeti terület – ex lege láp – kiterjedését a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi 
Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya a ZA/KTF/00638-5/2018. üisz. határozatával – 5.sz. melléklet – 

0,00 ha területi mértékben állapította meg. 
 

A kivonási eljárásban indoklásként benyújtott dokumentáció a 6. és a 7.sz. mellékletekben 
szerepel. 
 

Az ehhez szükséges kutatási engedélyt a hatósághoz benyújtott, Varga Gusztáv földtani 
szakértő által készített kutatási „Műszaki Üzemi Terv” alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályától a PBK/1723-16/2017. sz. 
határozattal megkapta.  
 

A kutatásról készült zárójelentést a hatóság a PBK/2966-3/2017. sz. jogerős határozatával – 
8.sz. melléklet – elfogadta. 

 
A régészeti szakfelügyeleti munkát végző Balaton Múzeum a 9.sz. mellékletben szereplő, 
igazolás tárgyú levelében értesíti az engedélyes képviselőjét, hogy a tervezett területen 

régészeti jelenség vagy lelet nem került elő, a szakfelügyelet eredménye negatív. 
 

 
A tevékenység besorolása –  

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében –  

 

12

. 

Tőzegkitermelés (amennyiben nem tartozik az  

1. számú mellékletbe) 
méretmegkötés nélkül 

1.sz. táblázat 

 

A jogsazbály alapján a tevékenység előzetes vizsgálat köteles. 
 
Az előzetes vizsgálat elvégzésére az engedélyestől megbízást – 10.sz. melléklet – kaptam. 
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3.-A tervezett tevékenység környezetének bemutatása 

 

Keszthely a Dunántúl középső részén, Zala megye keleti részén, Budapesttől 190 km-re 
nyugatra, az ország nyugati határától, Soprontól 135 km-re délre, a megyeszékhelytől pedig 
45 km-re, a Balaton észak-nyugati partja mentén, a Hévízi gyógyforrástól néhány kilométerre 

fekszik.  
 

A település a Keszthelyi-hegység déli lejtőin alakult ki. A környék ásványkincsben gazdag, a 
város területén és környékén homokkő és több mészkőbánya is működik, illetve működött. A 
város országos jellegű térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit elsősorban az 

befolyásolja, hogy közel fekszik a M7-es autópályához, a Déli (Fiumei) vasútvonalhoz, és a 
hozzájuk kapcsolódó mai korridor-fejlesztési vonalhoz. Menetrend szerinti buszok 

közlekednek az ország nagyobb városaiból Keszthely érintésével, de elérhetők nemzetközi 
buszjáratok is. Budapestre közlekednek több európai városból is repülőjáratok. A reptérről 
transzferjárattal, illetve menetrend szerinti buszjárattal is elérhető a város, a közelben, 

Sármelléken lévő Hévíz-Balaton Airport fogad rendszeresen charter járatokat. Sármellékről a 
76-os úton szintén transzferrel legegyszerűbb megközelíteni a várost.   

 
A város megyék közti és megyei vérkeringése is javult, hiszen a nyugati országhatártól a 
(szélesítésre váró) 84. sz. főút irányából Sümeg felől, illetve a két éve megújult 76. számú 

főút irányából, Zalaegerszeg felöl is elérhető a Balaton nyugati csücske. Keszthely és 
térségének a másik meghatározó országos jellegűnek és jelentőségűnek tekinthető sajátossága, 

hogy a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) révén, hogy része a Balaton fejlesztési régiójának, 
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek (BKÜ).  
 

A távolabbi kapcsolatok tekintetében a Dunántúlon lehatárolt három statisztikai-tervezési 
régió funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Győr, Pécs, Székesfehérvár) képest viszonylag 

periférikus a helyzete, hisz a három régió közös határán fekszik. A város legelőnyösebb 
topográfiai pozíciója a Zalaegerszeg Kaposvár, Veszprém közötti erővonal, mely a 
kapcsolatok szempontjából legkedvezőbbnek Zalaegerszeg irányában tűnik.  

  
Keszthely egyértelműen a Keszthelyi Járás foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási, 

közszolgáltatási centruma. 
 
Keszthely a Nyugat-Balaton központja. 2013. január 1-től járási központ, ebből adóan a 

környező településekkel igen szoros kapcsolatban van. A Keszthelyi járás Zala megyéhez 
tartozik, székhelye Keszthely.  Területe 535,93 km², népessége 49 384 fő, népsűrűsége pedig 

92 fő/km². Két város (Keszthely és Hévíz) és 28 község tartozott hozzá. (A Keszthelyi járás a 
járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek 
kijelölése (1886) óta mindvégig Keszthely volt. Az 1950-es megyerendezésig Zala 

vármegyéhez tartozott, akkor Veszprém megyéhez csatolták, és csak 1978 végétől tartozott 
Zala megyéhez.)  

  
Hévízen is elérhetőek bizonyos alapvető városi funkciók, ami a kisvárost a térség második 
központjává teszi. Ennek megfelelően a járásban Keszthely-Hévíz kettős központtal gazdasági 

magterület alakult ki, melynek települései a két város Keszthely és Hévíz mellett: Alsópáhok, 
Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Balatongyörök, illetve Vonyarcvashegy.  Bár Keszthely a 

„Balaton fővárosa” cím birtokosa, nem tekinthető a Balaton régió legnagyobb városának. 
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A Balaton északnyugati végén, a Keszthelyi-hegység lábánál lévő település természeti 

környezete több száz millió éves fejlődés, változás után nyerte el mai arculatát.  Az északra 
húzódó hegység rendkívül tagolt, legmagasabb kiemelkedései elérik a 300 m-t is, amivel 

egységesen közel 200 m-rel magasodnak a Balaton fölé. A hegyek közötti eróziós völgyek 
déli lefutásúak, mellékvölgyeik kelet-nyugatiak. Állandó vízfolyások ritkák, mivel az 
alapkőzet jó beszivárgási képességekkel rendelkezik. Zömmel a hegységet felépítő dolomit, 

kisebb részben mészkő, foltokban pannóniai üledék és törmelékük, málladékuk van a 
felszínen. Az északnak felnyúló Keszthelyi öblözet nagy része homokos-löszös, 

dolomittörmelékes felépítésű. A hegységpermi lejtős síkok alsóbb szintjein fokozatosan 
kivastagszik a málladéktakaró és a homokos-löszös-agyagos összlet, mely Keszthelyen 
keresztül vonul. Keszthelynek önálló vízfolyása nincs. A Balatonra lejtő terület általában jó 

vízelvezetésű. A talajvíz mélysége 4 m alatt van, mennyisége nem számottevő.  
  

A táj nagy része éghajlati vonatkozásban a mérsékelten meleg és mérsékelten nedves 
övezetbe tartozik. Az évi középhőmérséklet 10˚C körül mozog. A csapadék évi mennyisége 
660-700 mm közötti. A táj területén túlnyomórészt harmadidőszaki és idősebb üledékeken 

képződött vályog összetételű barnaföldek az elterjedtek, melyek a terület 60%-át borítják. 
Keszthely és környéke éghajlati adottságaira a kontinentális mellett leginkább az atlanti-

óceáni hatás jellemző. Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati. A Balaton éghajlat-
befolyásoló szerepe jelentősen érződik a területen. Szezonálisan szelesnek tekinthető a vidék. 
A szélsebesség óraértéke évi átlagban 2,8 -3,0 m/s értékre becsülhető, ami a Keszthely-

medencét közepes szélsebességű tájak közé sorolja. 
 

A város területhasználata a táj domborzatának megfelelően alakult. A mezőgazdasági művelés 
alatt álló talajok minősége kifogástalan. A város területén található felszíni- és felszín alatti 
vizek állapota elfogadható. A város határában közel 3800 ha védett természeti terület 

található. Védett természeti területek vonatkozásában ez a terület többszöröse az országos 
aránynak, és valamennyi védett terület országosan is kiemelkedő jelentőségű, így például a 

Keszthelyihegység, a Keszthely-hévízi láp és a Kis-Balaton.  
  
Zöldterületeinek, parkjainak elhelyezkedése a város egyik meghatározó pozitívuma, azonban 

a Balaton menti zöldsáv természetközeli rendezése feltétlenül indokolt, mely tovább növelné 
a terület esztétikai élményét. Az épített környezeten belül a műemlékek súlyponti szerepet 

töltenek be a város arculatában. 
 
Keszthely a múzeumok városa is, mivel több, mint 20 kiállítóhely és múzeum található a 

településen. Ezek közül kiemelkedik a Helikon Kastélymúzeum - amely területén több 
tematikus múzeumot tekinthetünk meg –, a Balatoni Múzeum és a Georgikon Majormúzeum. 

A kulturális élet is nagyon sokszínű a városban, amelynek fő szervezője és működtetője a 
Goldmark Károly Művelődési Központ és a Balaton Színház. Keszthely a térség oktatási 
központja, köszönhető ez a Festetics családnak, akik jelentős fejlesztéseket valósítottak meg 

az 1700-as évektől.  
 

Keszthely természeti értékekben igen gazdag, amely köszönhető a róla elnevezett hegység és 
a Balaton által nyújtott mikroklímának. Számos védett fasorral, facsoporttal rendelkezik a 
város és virágos területek is nagy számban fordulnak elő. Keszthely város több mint 770 éves 

múltra tekint vissza. Ez idő alatt jelentős építészeti értéket képviselő, ma már műemlék 
épületek épültek. Ilyen Keszthely egyik szimbóluma, a Festetics kastély, a Fő téri templom a 

rendházzal vagy a Balaton part a szigetfürdővel. Ezeken kívül számos műemlék épülettel 
találkozhatunk a belvárosban. 
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A város relációjában különös jelentősége van a környezetvédelemnek. Az önkormányzat célja 
a zöld vagy „ökovárosi rang” elérése és ezzel azon európai városok körébe tartozni, ahol a 

környezetvédelemnek kitüntetett szerepe van egy város életében. Annál is inkább, hiszen 
világörökségi várományos helyszínekkel is rendelkezik a város. 
 

A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-gazdasági élet 
meghatározó részévé vált. Ennek alapvető oka egyrészt a hosszú távon nem fenntartható 

módon folytatott gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű 
felhasználása, kimerülése; másrészt a gazdasági tevékenységek hatásaként a környezetbe 
kibocsátott szennyező anyagok növekvő mennyisége.  A megfelelő környezeti feltételek 

nélkülözhetetlenek a jelen és a jövő nemzedékek jólétének, egészséges életének 
biztosításához, így a társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával párhuzamosan, azokkal 

együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani. 
 
A térség ásványi anyagainak hasznosítása a kőbányászat (5 db működő dolomitbánya) és a 

tőzegkitermelés (Bereki Tőzeg – Alsópáhok; Keszthelyi berek Alsó-rét) területén történik. A 
kőbányászat a térségi gyorsforgalmi útépítések bővülésével vált jelentősebbé, amin 

ugyanakkor idegenforgalmi ágazatra is kihatással van.  
  
A tőzeg kitermelés az utóbbi években megnőtt, ami azonban tovább már nem bővülhet, mivel 

a lápterületeket a vonatkozó jogszabály ex-lege védetté tette.   
(KESZTHELY VÁROS K Ö R N Y E Z E T  V É D E L M I P R O G R A M J A  2 0 1 7 – 2 0 2 2. Készítette: Varsás 

Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.) 

 
Keszthely település területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján, a 
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontjával összhangban  
 

a felszín alatti víz állapota szempontjából  

fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen 

lévő település 
 
A beruházás tervezett területe YU1EN-7-15 blokk-azonosítóval rendelkezik, amelyek 2018 

évi adatlapja a következő. 
 

YU1EN-7-15 

gazdasági év (frissítés dátuma) 
2018 (2018-03-
01) 

támogatható terület 54.8578 ha 

összes terület 62.2633 ha 

KAT 0 

Natura 2000 Nem 

nitrátérzékeny terület Igen 

ÉTT Nem 

MTÉT Nem 

árvízjárta terület Nem 

VTT terület Nem 

javascript:;
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VTT zóna Nem 

aszály érzékeny területek Nem 

túzokvédelmi (szántó) terület Nem 

kék vércse-védelmi (szántó) terület Nem 

alföldi madárvédelmi (szántó) terület Nem 

hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó) 

terület 
Nem 

túzokvédelmi (gyep) terület Nem 

alföldi madárvédelmi (gyep) terület Nem 

hegy- és dombvidéki madárvédelmi (gyep) 
terület 

Nem 

nappali lepke-védelmi terület Ne 

2.sz. táblázat 

 

 
A legközelebbi élővíz az ingatlan D-i oldalán haladó, szomszédos Büki-patak, amely D-i 
irányba a Páhoki-patakba, majd a Gyöngyös-patakba vezeti a vizet, végül a Zala-folyón 

keresztül a Balatonba jut.   
 

 

 
1.sz. ábra – A tervezési helyszín átnézetes térképe 

 

 

 

3.1.-A tevékenység térképi lehatárolása, a szomszédos területhasználatok  
 

A tervezett beruházással érintett ingatlanok szomszédos terület-használatai az alábbiak –  
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Beruházással 

érintett ingatlan 

Szomszédos ingatlanok 

É K D Ny 

 

hrsz. 
Keszthely 

hasznosítás 
 

hasznosítás 
 

 

Keszthely 

 

Keszthely 

 

Keszthely 

 

Alsópáhok 

 
 

 
0211/2 
 

 
 

 
legelő 
 

0209/1.- szántó 0212/4. - 
legelő 

0276/1 – 
Héviz-Páhoki 

öntözőcsatorna 

052/1. - 
szántó 

0209/2.- 
faültetvény 

 0350/6-nyárfa 052/2 - legelő 

   053. – 

Páhoki-patak 

3.sz. táblázat 

 
 

 
2.sz. kép – A legelő besorolású tervezési helyszín környezete 
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3.sz. kép – A tervezési helyszín 

 

 
A tervezett terület Zala megyében, tájföldrajzilag a Dunántúli-dombság nagytájban, a 

Balaton-medence középtájban, a Keszthelyi-Riviéra kistájban található. Felszíne sík, átlagos 
tengerszint feletti magassága + 106 mBf. 
A keszthely 0211/2. hrsz., legelő művelési ágú ingatlan tulajdonosa Nagy Zoltán – 8314 

Vonyarcvashegy, Cseri u. 2. – a BEREKI TŐZEG Kft. ügyvezetője, aki a tervezett kutatás 
elvégzéséhez a Műszaki Üzemi Terv aláírásával hozzájárult. 

 
A tervezett területtől D-re helyezkedik el a bányavállalkozó „Alsópáhok I. (Bereki 
tőzegbánya) – tőzeg – „ védnevű bányatelke. 

A tervezett területtől ÉK-re helyezkedik el a „Keszthely VII. (Győri-rét dülő) – Homokkő” 
védnevű bányatelek. 

 
A tervezett területen az elvégzett kutatások során az alábi táblázat szerinti rétegek kerültek 
felszínre. 

 

Réteg 
 

vastagság megnevezés megjegyzés 

m-től m-ig 

0,0 0,3 0,3 talaj  

0,3 1,0 0,7 lápföld haszonanyag 

1,0 1,3 0,3 mésziszap  

1,3 4,8 3,5 tőzeg haszonanyag 

4,8 6,8 2,0 meszes, agyagos, 
tőzeges iszap 

 

6,8   agyag fekü 

4.sz. táblázat 

 

0211/2.  
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4.-A tervezett tevékenység célja  

 

A tervezett Keszthely 0211/2. hrsz. ingatlanon lévő ásványi anyag, tőzeg-haszonanyag 
laborvizsgálattal talált beltartalma – 11.sz. melléklet – és szakértői véleménnyel alátámasztott 
kedvező egészségügyi hatása indokolja a kitermelését.  

A Hévizi Szent András Reumakórházban folytatott balneológiai kezelések során használt 
gyógyiszap és tőzeg folyamatos ellátásának biztosítása a Nemzeti Ökológiai Hálózatból való 

kivonás indoka is egyben.  
 
5.-A tervezett tevékenység alapadatai és volumene és a tervezett tevékenység során 

alkalmazandó műveletek ismertetése 

 

A tervezett tevékenység technológiai folyamata  

 
Művelési rendszer –  

 
Sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas, víz alóli kotrás alkalmazásával.  

A bányaművelés során talajvíz jelenlétével kell számolni. Ez a tény pedig meghatározza a 
bányaművelési rendszer meghatározásának módját.  
 

Fejtési mód –  
 

Mélyásós szerelékű hidraulikus kotróval( Caterpilar, JCB) történő kitermelés, helyi 
víztelenítés alkalmazásával.  
 

A művelés során két szintet egy letakarító- és egy termelőszintet képeznek ki. A fedő melynek 
átlagvastagsága 1,3 m, átlagosan 0,3 m talaj, 0,7 m lápföldet és 0,3 m lápi-meszet tartalmaz. 

 
Letakarítás- 
 

A bánya külszínén állva mélykotrásban termelik ki a talajt, a lápföldet és a lápi-meszet. Az 
anyagokat elkülönített depóban tárolják. A mélyásós szerelékű kotró a termelvényt 

közvetlenül az önjáró tőzegkihordókra rakja. A hidraulikus kotró szélesített, mocsárjáró 
lánctalppal van szerelve a kisebb felületi-nyomás elérése érdekében.  
 

A letakarítás folyamán olyan mélységű és szélességű termelőszintet kell képezni, hogy onnan 
a termelés és a külszínen álló szállítójárművek rakodása biztonságosan elvégezhető legyen.  

 
Termelőszint –  
 

A termelőszintet átlagosa 1,3 m mélyen, a tőzeg szintjén alakítják ki, melynek minimális 
szélessége 7 m-nél kisebb nem lehet. A termelőszinten a munkagép kisebb talajnyomása 

érdekében áthelyezhető párnafa-rakatot használnak. A munkagép ezen állva dolgozik.  
 
A tőzeg kitermelése víztelenített kazettákban történik. A vizet a kialakult bányatavakba 

szivattyúzzák át. A fejtési kazetták átlagos felülete megegyezik az 1 évre tervezett művelés 
területével. A kazetták elválasztására 15 m koronaszélességű gátakat hagynak vissza, melynek 

rézsűhajlása 1 : 3,5 arányú.  
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A gátak letermelése részben víz alól történik, a munkagép a termelőszinten állva a víztől kb. 1 

m széles vándorgátat hagy el körkörösen a fogás szélességben, majd ennek védelmében – 
mivel az átszivárgás nem gyors – viszonylag szárazon végzi a kitermelést. 

 
A száraz kitermelés után a gép átszakítja a vándorgátat és kitermeli annak anyagát, melyet a 
depón szárítani – vízteleníteni – kell. 

 
A haladó homok dőlésszöge 70o-90o- os is lehet, de hosszabb leállások és munkaszünetek 

idején azt 16o-nál meredekebbre nem szabad kiképezni.  
A kialakuló végrézsűjét 1 : 3,5, azaz 16o hajlásúra kell kiképezni.  
 

Amennyiben a tőzeg agy vastagságú, úgy szintosztást is közbeiktathatnak, melynek 
vastagsága 2,0 m, minimális szélessége pedig 10 m.  

A kitermelés során keletkezett termelvényt a 0211/2. hrsz. területen tárolják.  
A bányaterületet, ill. a fejtési kazettákat védőkerítéssel és veszélyre figyelmeztető táblákkal 
látják el úgy, hogy a bányaterület szabad széle 2 m-nél jobban ne legyen megközelíthető.  

A bányaterület kivonása megtörtént.  
 

A bányában a piaci igényekhez igazodva folyik majd a termelés. Főleg száraz időben várható 
nagyobb mennyiség szállítása. Csapadékos időjárás, téli hideg esetén a termelés szünetelhet. 
A tervezett művelési határra kiérve a végrézsűt 16o-os dőlésre állítják be.  A munkaszinteket 

és az utakat olyan szélesre képezik ki, hogy rajtuk biztonságos munkavégzés folyhasson. 
 

A 43/2011(VIII. 18.) NFM rendelet 14. § az alábbiakat rögzíti –  
- a rézsű stabilitását vizsgáln kell 
- a munkaszintet minimálisan 10 m szélességben rögzítik 

- a kotrás mélysége maximum 5 m lehet(szintosztás esetén 2 m) 
- a mozgó rézsű dőlésszöge 70o-90o 

- leállások idején a munkarézsű dőlésszöge 16o 
- a végrézsű 16o-os dőlésű lehet  
- a kotrást végző munkagép a partvonallal párhuzamosan kell hogy közlekedjen, a 

lánctalp a rézsű szabad peremét 2 m-nél jobban nem közelítheti meg 
 

Több szinten való együttes munkavégzés esetén a munkaszinteknek olyan szélesnek kell 
lenniük, hogy rajtuk a fnt felsorolt műveletek biztonságosan végezhetők legyenek és a 
munkaszinteken a biztonsági védőtöltés is kiépítést nyerjen.  

 
A védőtöltéseket úgy kell kihelyezni, hogy a bánya szabad rézsűperemét 2 m-nél jobban ne 

lehessen megközelíteni. A védőtöltés egyben a csapadékvíz bányába való bejutását 
megakadályozza. A bánya felületére jutó csapadék a bányatalpon elszivárog.  
Az ásványvagyon és a letakarításból származó meddő-anyagok szállítását feltáró-utakon 

biztosítják, melyek a bánya előrehaladtával folyamatosan változhatnak. A ezeken – 
termelésben résztvevő – közlekedő járművek kezelői folyamatosan tájékoztatást kapnak a 

változásokról.  
Az üzemi utakon melyeken a készlet-terek közelíthetők meg idegen járművek is közlekednek. 
Ezen utakat jelzéssel látják el (út kikarózása, jelzőkerítés kiépítése). 

 
A bányaterületre való belépés előtt egy ismertetőt kap minden járművezető amely az 

alábbiakról nyújt tájékoztatást – 
- a bányaterület neve 
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- a sebességkorlátozás 

- a közlekedésre használt út megjelölésének módja 
- rakodás megkezdése előtt a megengedett legnagyobb terhelhetőség közlésének 

kötelezettségét a rakodást végző munkagép kezelőjének. 
 
A bányában a piaci igényekhez igazodva folyik majd a termelés.  

 
A bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális 

szintjéről szóló 4/2001.(II.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „A 
munkáltatónak el kell készítenie és naprakész állapotban kell tartania  munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. trv.(MVT) 54-59. §-ok előírásainak teljesítését szolgáló és igazoló biztonsági 

és egészségügyi dokumentumot.” 
 

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

előírásainak teljesítésére a munkaterület és a berendezések kialakítása, használata és 
karbantartása biztonságos.” 

 
A kitermelési munkálatokat a tervidőszakban nem kívánják szüneteltetni. De szélszőséges 
időjárási körülmények kialakulása esetlegesen értékesítési gondok miatt előfordulhat 

kényszer-szünet. Ezen szempontok figyelembe vételével a bánya időszakosan akár 6 hónapot 
meghaladóan is szünetelhet. Ezen idő alatt a bányában semmilyen gép, berendezés nem kerül 

telepítése, munkavégzést nem terveznek.  
 
A kényszer-szünet ideje alatt szükséges ellenőrzést a külszini bányászati tevékenységek 

bányabiztonsági szabályzat 43/2011.(VIII.18.) NFM rendelet 4.§ 4. pontja alapján úgy 
tervezik, hogy azt a felelős műszaki vezető rendszeresen, de legalább havonta elvégzi. 

A szüneteltetés a környezetre feltehetően károsító hatást nem gyakorol, így erre vonatkozó 
vizsgálat, figyelés nem szükséges. 
 

Az ezen időszak alatt elvégzendő ellenőrzések során vizsgálni kell a visszamaradt rézsűk 
állapotát, az elhelyezett tilalmi táblák, lezárások meglétét. Az ellenőrzés tényét és a esetleges 

szükséges intézkedéseket intézkedések az üzem-ellenőrzési naplóba be kell jegyezni.  
A művelés újraindítás előtt a felelős műszaki vezető helyszíni bejárása után kiadott utasításai 
szerint kell eljárni.  

 
A bánya ellenőrzését a felelős műszaki vezető vagy helyettese heti gyakorisággal végzi. A 

bánya munkahelyeinek telepítése esetén a dokumentált ellenőrzést műszaki felügyelet látja el.  
 
 

A kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségének és minőségének meghatározási módszere és 

eszközrendszere 

 
A kitermelés folyamán az ásványi nyersanyag mennyisége  készletterek és hányók geodéziai 
felvétele és térfogat- és tömegszámítás után kelül meghatározásra. A bányatelek megállapítást 

megelőzően elvégett kutatómunka az alapja a tömegszámításnak.  
A kitermelés folyamán az ásványvagyon különválasztása szemrevételezéssel kerül 

megállapításra, mely a műszaki felügyelet által a kitermelést végzők oktatása folytán 
valósulhat meg.  



 13 

 

A nem várt geológiai anomáliákat feljegyzik, azt godéziai módszerekkel is rögzítik. Az 
ásványi nyersanyagok a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló 54/2008.(III.2.) Kormány rendelet 8.§ (4) bekezdésének 
előírásai alapján az ásványi nyersanyag mennyiségének meghatározását, a szükséges 
nyilvántartás rendjét Szolgálati utasításban szabályozzák le.  

 
A tájrendezés időszerinti ütemezése 

 
A bányának külszíni létesítménye (pl. állandó építménybe elhelyezett törő- osztályozó 
berendezés, állandósított szállítópálya) nincs és ilyen létesítését a bányavállalkozó nem is 

tervezi.  
Az iroda, a melegedő és műhely a bányatelken kívül található.  

 
Tájrendezési cél a bányaterületre: horgásztó és természet-megőrzési terület.  
 

A bányászat folyamán a végrézsűk kialakítását a tájrendezési terv és vízjogi engedély 
előírásai szerint végzik a területen.  

 
A tájrendezési munkálatok –  

-  a partvonal kialakítása 

-  meddőanyag helyszínre szállítsa és elterítése 
- humusz elterítése 

- füvesítés 
- fás szárúak telepítése 

 

A 16o –os végrézsűt a partvonal megóvása, stabilitása érdekében alakítják ki.  
 

Személyi erőforrás szükséglet –  

 
- felelős műszaki vezető 1 fő 

- felelős műszaki vezető helyettes 1 fő 
- mérleges-számlázó 1 fő 

- őrzésvédelem 2 fő 
- gépkezelő 3 fő 
- gépkocsi vezető 3 fő 

- bányamester 1 fő 
- bányászati felügyeleti személy 1 fő, feladata tőzegtermelés, értékesítés és üzemvitel 

biztosítása 
 
Tárgyi erőforrás szükséglet 

 
- mélyásós szerelékű hidraulikus kotró 2 db, Caterpillar és JCB 

- önjáró tőzegkihordó 1 db  
- lánctalpas bagger 1db 
- tolólapos földgép 1 db 

- szállítójármű 3 db 
 

A bányászati tevékenység során használt gépek karbantartás-javtása szakszervízben történik. 
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Az ásványvagyon mennyiségi és minőségi meghatározása 

 

A bányavállalkozó a a kutatás megszervezésével, irányításával és földtani-készletszámítási 
jelentés összeállításával Varga Gusztáv földtani szakértőt (FSZ 40/2011) bízta meg.  
A szükséges térképkészítési munkákat a Geobakony Kft.(8448 Ajka-Bakonygyepes,kökény u. 

3.) végezte el, a térképeket Németh László (62/1996) hites bányamérő (8448 Ajka-
Bakonygyepes, Kökény u. 3.) hitelesítette. 

 
A minősítő laboratóriumi vizsgálatokat a –  

- BÁLINT ANALITIKA Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. laboratóriuma (1116 

Budapest, Fehérvári út 144.), a NAT által NAT-1-1666/2015 sz. akkreditált 
vizsgálólaboratórium és a  

- VIANOVAPLAN Építőmérnöki és Minőségvizsgáló Kft. Laboratóriuma (8900 
Zalaegerszeg, Zrinyi út 97.) végezte el. 

 

A kutató aknákat a bányavállalkozó saját Caterpillar 315 BLGC típusú lánctalpas kotróival, a 
kutató fúrásokat kézi spirálfúró berendezéssel mélyítette le. 

 
A kutatási terület Zala megyében, Keszthely Ny-i oldali, Alsópáhok K-i külterületével határos 
külterületén, a Dunántúli-dombság nagytájban, a Balaton-medence középtájban, a Keszthelyi-

Riviéra kistájban található. 
Topográfiailag a terület sík, enyhén emelkedik ÉK-i irányba, +104,88 és +109,35 mBf 

közötti. 
A kutatott terület közelében, tőle Ny-ra és D-re található a Hévíz-Páhoki öntözőcsatorna, a fő 
vízgyűjtő a Balaton. 

A kutatott terület kiterjedése 11, 4892 ha, amely 14 db sarokponti koordináta-párral 
határozható meg. 

 
A területtől D-re helyezkedik el a bányavállalkozó „ALSÓPÁHOK I. – tőzeg” védnevű 
bányatelke, amely a Pécsi Bányakapitányság által kiadott, 1934/1996/4. sz. határozattal 

rendelkezik. 
 

Az ÉK-i oldalon a „Keszthely VII. (Győri-rét dűlő)  - Homokkő” védnevű bányatelek 
1521/2003./2 sz. bányakapitánysági határozattal rendelkezik. 
 

A kutatási területen Holocén korú Tavi mocsári üledékek találhatók a felszínen. A térségben a 
mélyen elhelyezkedő mezozoós aljzatot vastag, változatos felépítésű felső-pannon rétegsor 

fedi.  A felszínt többnyire a felső-pannon homokos képződmények áthalmozódásából 
keletkezett pleisztocén folyóvízi homok borítja. 
A magasabb térszínen lösz, míg az alacsony fekvésű területeken holocénban képződött Tavi 

mocsári üledékek tőzeg, lápföld és friss öntés találhatók.  
 

A Kis-Balaton és a Zala-völgy elnevezésű tőzeges lápvidék (tőzegmedence) lápterületei négy 
medencerészre tagolódnak –  

- a fő medence Zalától É-ra lévő részére 

- a fő medence Zalától D-re lévő részére 
- a Ny-i oldalmedencére 

- a K-i oldalmedencére 
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A kutatási terület a főmedence Zalától É-ra lévő részén, az un. Páhoki-sziget környezetében 

lévő kifejlődési övezetben helyezkedik el. 
A lelőhelyek a tőzeg előfordulása, települési viszonyai tekintetében összefüggő előfordulást 

képeznek, csak a mesterséges közigazgatási, jogi, kateszteri határok különítik őket egymástól. 
A kutatási terület összefüggő, közelítően trapézszelvényű teknő, itt a legegyenletesebb, 
legzavartalanabb kifejlődésű a tőzeg, amelynek átlagvastagsága 3 m. 

A sástőzeg és nádtőzeg típusú tőzegtelep nagyobb részét összefüggő lápföld fedőréteg takarja.  
 

A kutatási területen található tőzeg – 30 %-os nedvességtartalomra számított – átlagos 
minőségi paramétereit az alábbi táblázat ismerteti. 
 

Paraméterek Értékek 
hamu 12 % 

szervesanyag 58 %  
CaCO3 19,9 % 

fűtőérték 11 MJ/kg 
N 17,6 mg/100 g 

P2O5 23,0 mg/100 g 

K2O 424,0 mg/100 g 
sűrűség 0,2 t/m3 

vízfelszívás 283 % 

5.sz. táblázat 

 
A vizsgált medencerész Magyarország legnagyobb vagyonú és legjobb minőségű olyan 
tőzegterülete, ahol nagy területen, nagy tömegben és homogén kifejlődésben találhatunk 

tőzeget.  
A kutatási területen található mésziszap-rétegek nagyobbrészt a tőzeg fekvőjeként, vagy 

vékonyabb, néhány dm-es rétegben a tőzegbe közbetelepülve helyezkednek el.  
A tőzegösszletben közbetelepült tőzeges iszap rétegek is találhatók. A tőzegtelep és az 
ásványi tőzeg altalaj között enyhén nyomás alatt lévő talajvizet találunk. 

 
A kutatási terület térségében az átlagos rétegtani felépítést Dr. Dömsödi János egyetemi 

docens Úr által készített tanulmány és a Pécsi Bányakapitányság által elfogadott 
felülvizsgálati dokumentáció alapján állapítható meg. 
 

 
A 4.sz. táblázatban ismertetett átlagos rétegsor található a kutatási területen.  

 
A lemélyített 4 db kézi és 19 db kutató akna adatai alapján az összleten belül: 
- talaj,  

- lápföld,  
- mésziszap,  

- tőzeg,  
- homokkő 
- homok 

- kavicsos homok 
- iszap,  

 
Az iszapréteg a kutatott összlet közvetlen földtani feküjét alkotja.  
A kutatási területen csak az egyik fúrás harántolt vékony, 0,1 m vastag talajréteget.  
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A kutatás során feltárt ásványi nyersanyag rétegek közül haszonanyagnak tekinthető –  
- lápföldet, 

- tőzeget, 
- homokot. 

 

A kavicsos agyagos homokot, homokos agyagot, homokkövet és homokköves összletet 
meddőként kezeljük. A mésziszapot fedőmeddőnek tekintjük.  

 
A tőzeg kutató objektumokkal harántolt vastagsága 0,0 m és 5,0 m közötti, átlagosan 2,7 m, 
amely közvetlenül a lápföld alatt települ, közvetlen földtani feküje az iszap-réteg. 

 
A kutatás során a kutatóobjektumok többsége elérte a talajvizet, amelyek szintje 0, m és 4,0 m 

közötti, átlagosan 1,8 m (103,5 mBf), így a haszonanyagok többségében talajvízszint alatt 
helyezkednek el.  
A kitermeléssel létrejövő bányatóban beálló vízszint a 101-105 mBf szintek között várható. 

A kutatási területet felszíni vízfolyás nem érinti, tőle Ny-ra és D-re található a Héviz-Páhoki 
öntözőcsatorna.  

 
A kutató objektumok minta-anyagából 3 db minta került laboratóriumi vizsgálatra. A 
„Lápföld-1” és „Tőzeg-1” mintákat a BÁLINT Analitika Kft Laboratóriuma vizsgálata, míg a 

„Homok-1” mintát a VIANOVAPLAN Kft. Laboratóriuma vizsgálta. A vizsgálatok 
eredményeit a 11.sz. mellékletben találjuk. 

 
Készletszámítás 

 

A készletek meghatározása a 2017. december 01.-i állapot szerint, tömbmódszer 
alkalmazásával történt. A számítással lefedett terület nagysága 11 ha 4892 m2.  

 
A készletszámítás horizontális lehatárolása mesterségesen kijelölt vonalak mentén történt 
meg, vertikális lehatárolása a produktív összlet fedő- és feküfelületével történt. 

A készletszámításhoz a mélyített fúrásokból és kutató aknákból nyert vastagsági adatok 
kerültek felhasználásra, nagypontosságú területszámítás segítségével.  

 
A kutatott területen a földtani tömbmódszer alkalmazásával, a hasznonanyagok települési 
viszonyainak figyelembe vételével 3 db tömböt alakította ki.  

Az 1C2Mv tömböt a lápföld haszonanyagra alakították ki, a 2C2Mv tömböt a tőzeg 
haszonanyagra alakították ki, a 3C2Mv tömböt a homok haszonanyagra alakították ki.  

 
A három tömbbe foglalt haszonanyagok mennyiségét az alábbi táblázat ismerteti. 
 

Tömb Haszonanyag Terület 
m2 

Átlag vastagság 
m 

Földtani vagyon 
m3 

1C2Mv lápföld 107 998 0,6 64 799 

2C2Mv tőzeg 80 174 2,7 216 470 
3C2Mv homok 14 430 5,8 82 973 

6.sz. táblázat 

 
A készletszámítási területen 690 m3 a talaj és kb. 7 ezer m3 a fedő meddőanyag mennyisége.  
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A rekultiváció, mint végleges állapot 

 
A tájrendezési cél horgásztó és természetmegőrzési terület kialakítása. A bányászat folyamán 

a végrézsűk kialakítását már az elfogadásra benyújtandó tájrendezési terv és vízjogi engedély 
előírásai szerint végzik a területen.  
A tájrendezési munkálatok a partvonal kialakításából, meddőanyag helyszínre szállításából és 

elterítéséből, humusz elterítéséből, füvesítésből és fásszárúak telepítéséből állnak.  
A 16o–os, lapos végrézsűt a megmaradó tó partvonalának megóvása, stabilitása érdekében 

alakítják ki. 
A partvonal kialakítása a műveléssel párhuzamosan történik a jövesztéshez használt 
kotrógéppel. A lapos rézsű csökkenti csúszásveszélyt, elősegíti a növényzet megtelepedését, 

evvel a stabilitást. A védősáv kialakításával a műszaki rekultiváció befejeződik, kezdődhet a 
biológiai rekultiváció. 

 
A növénytelepítés tervezési szempontjai –  

- tájbaillesztés, táji kapcsolatok megteremtése, a víz-közelre jellemző növényekkel a 

kialakult vízfelület hangsúlyozása, 
- a környező területekről történő esetleges szrvesanyag bemosódás csökkentése, 

- a várhatóan megjelenő medárvilág és más állatfajok részére élő- és búvóhely 
biztosítása, 

- partvédelem, 

- a művelés ideje alatt a műszaki telep takarása. 
 

A területen meglévő és a tervezett tavak, valamint a környező erdőterületek extenzív művelés 
alatt állnak, azaz csak minimálisan szükséges emberi beavatkozás.  
 

A rekultiváció során kialakuló vízfelület és növényzet alkalmas lesz a környéken korábban élt 
természetes növény- és állatfajok visszatelepedésére, sőt akár a Kis-Balatoról is várható 

madarak áttelepedése. Ezáltal a kialakuló vizes élőhely biodiverzitása megnő, amely kedvező 
irányú természeti változást indít be a területen. 
A végállapotban megjelenő vízfelületek és növényzet a tájképi potenciált jelentősen növeli.  

 
 

6.-A tevékenységgel érintett területek természetvédelmi adottságainak ismertetése 

 

6.1. A hatásterület lehatárolása 

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz – közvetlen hatásterülete a tervezett bánya és 
annak közvetlen környezete. Ezen a területen érvényesülnek a tervezett a bányászat közvetlen 

hatásai, úgymint az élőhelyek pusztulása, a zavarás és a szennyeződések.  
A közvetett hatásterület a közvetlen hatásterületen bekövetkező környezeti állapotváltozások 
miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe. Az a tágabb környezet, ahol a tárgyi 

bányatelek, mint tájalkotó elem látszik. A zavarás a nagyjából a közvetlen hatásterületen 
(gyakorlatilag: bányatelek területen) kívül max. 250 méter távolságban érzékelhető.  

Összegezve: közvetlen hatásterületnek a tervezett bánya és annak közvetlen környezetét, 
közvetett hatásterületnek a bánytelek szélétől számított 250 m széles sávot tekintettük 
Részletes élőhelytérkép a Keszthely 0211/2 hrsz  területéről készült.  

 
Keszthely 0211/2 hrsz.-ú ingatlan elhelyezkedését az 1.1. -1.2. ábra mutatja be. 
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6.2. Vizsgálati módszerek 

A terepi vizsgálatokra 2017. november és 2018. július hónapokban került sor.  
 

Botanikai módszerek 
A vizsgálati dokumentáció részben a területbejárások során végzett felmérések, részben a 
területre vonatkozó szakanyagok (lásd felhasznált irodalom) alapján került összeállításra. A 

felmérések révén szabatos információkkal rendelkezünk, amely megfelelő alapot jelent a 
véleményalkotásra és a természetvédelmi következtetések levonására. A felmérések során 

digitális fényképfelvételeket készítettünk a jellemző szituációkról, azok pontos helyét is 
rögzítettük. 
A felmérés során az NBMR módszertan szerint (Takács et al. 2009) élőhely térkép készült a 

tervezett nyomvonal szakaszok tengelyétől 50-50 m távolságra. Az előforduló élőhely-típusok 
az ÁNÉR rendszere szerinti csoportosításban, Natura 2000 élőhely-megfeleltetéssel is 

meghatározásra kerültek, az ÁNÉR 2011-es, az NBMR monitorozás során szabványként 
használt kategóriarendszere szerint. A védett növény- és állatfajok előfordulásait indokolt 
esetben 1-2 m-es pontossággal GPS-el (Garmin 62s) rögzítettük. 

 
A felmérés kitért az egyes élőhelyfoltok természetességének vizsgálatára. A jellemzésnél 

általánosan elfogadott és alkalmazott Seregélyes és S. Csomós (1995) féle természetességi 
kategóriák azonban tovább vannak tagolva (módosított Seregélyes és S. Csomós skála= 
mT_S), finomítva a köztes kategóriák (pl. 2-3) alkalmazásával, úgy, hogy a főkategóriák 

továbbra is megvannak. A további tagolás az élőhelyfoltok természetességének további, az 
alapskálánál finomabb, pontosabb megadására, jellemzésére ad lehetőséget. Seregélyes és S. 

Csomós (1995) szerint a természetességi kategóriák a következőképpen alakulnak: 
1: A természetes állapot teljesen leromlott, az eredeti vegetáció nem ismerhető fel, 

gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elő (szántók, intenzív 

erdészeti és gyümölcskultúrák, bányaudvarok, meddőhányók, vizek betonparttal, stb.). 
2: A természetes állapot erősen leromlott, az eredeti társulás csak nyomokban van meg, 

domináns elemei szórványosan, nem jellemző arányban fordulnak elő, tömegesek a 
gyomjellegű növények (intenzív gyepkultúrák, fenyérfüves, csillagpázsitos leromlott 
legelők, szántó vagy gyep helyére telepített erdők, vizek mesterséges, szabályozott 

mederrel, stb.). 
3: A természetes állapot közepesen romlott le, az eredeti vegetáció elemei megfelelő 

arányban vannak jelen, de színező elemek alig fordulnak elő, jelentős a gyomok és a 
jellegtelen fajok aránya (túlhasznált legelők, intenzív turizmus által érintett területek, 
stb.). 

4: Az állapot természetközeli, az emberi beavatkozás nem jelentős, a fajszám a társulásra 
jellemző maximum közelében van, a színező elemek aránya jelentős, a gyomok és a 

jellegtelen fajok aránya nem jelentős (erdészeti kezelés alatt álló öreg erdők, 
természetes parti övezettel rendelkező vizek, régebben felhagyott hegylábi 
gyümölcsösök, stb.). 

5: Az állapot természetes, illetve annak tekinthető, a színező elemek (zömük védett faj) 
aránya kiemelkedő, köztük reliktum jellegű ritkaságok is fellelhetők. A gyomnak 

minősülő fajok közül kevés jellemző. (őserdők, őslápok, hasznosítatlan szikla-gyepek, 
tőzegmohalápok gazdag lápi flórával, fajgazdag hegyi kaszálórétek, stb.) 

 

Ebben a rendszerben az 1. kategória a nem-természetes; a 2. és 3. az alacsony természetességű 
(2. leromlott, 3. közepesen leromlott), a 4. és 5. kategória pedig a természetes élőhelyeket 

jelzi. 
 



 19 

Zoológiai módszerek 

A tervezett beruházással kapcsolatos célzott zoológiai kutatás a madarak és a terület déli 
határát képező csatorna (Páhoki-, vagy Büki-patak) fajkészletének összeírása kivételével nem 

történt. Az általános szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően az élővilág-
védelmi szempontú minősítés, értékelése jelen körülmények között alapvetően az élőhely 
vizsgálata alapján történt. A terepbejárások, térképezések, állapotfelvételezések során 

azonban minden szakember figyelemmel volt a kétéltűek (Amphibia), hüllők (Reptilia), 
valamint az emlősök (Mammalia) előfordulására alkalmas élőhelyekre, előfordulásainak, 

jelenlétükre utaló nyomok rögzítésére. A terepbejárások során szerzett tapasztalatok, 
felmérési eredmények alapján nagy biztonsággal valószínűsíthetők a tervezett beruházásnak 
az élővilágra gyakorolt hatásai. 

 
Madarak (Aves) 

A madártani megfigyelések során a terepi munkát Minox 10×42-es kézitávcső segítette. A 
vizuális megfigyeléseken túl számos madárfajt hang alapján azonosítottunk. Az ornitológiai 
bejárások útvonalát úgy választottuk meg, hogy az minden releváns élőhelyet érintsen. A 

megfigyeléseket elsősorban a tervezett bánya körzetében 2×300 m széles sávban végeztük, 
egyes nagy testű, vagy kiemelten fontos madárfajokról azon kívül is gyűjtöttünk adatokat. A 

fészkelő fajok egy részének állománynagysága az élőhely természetessége alapján becsléssel 
került meghatározásra.  
 

Keszthely 0211/2 hrsz.-ú ingatlan elhelyezkedését az 1.1. -1.2. ábra mutatja be. 
 

 
 
 

 

 
1.1. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan topográfiai térképen. 
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1.2. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan 2016. évi légifényképen. 

 

6.3. Vonatkozó jogszabályok, rendeletek 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
67/1998. (IV. 3.) korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 

korlátozásokról és tilalmakról 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 
[kibővítve, illetve módosítva a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 

22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel] 
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L. 

törvény az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

módosításáról 
275/2004. (X. 8.) korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 
314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdő-

gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgaz-

dálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

14/2010. (V.11) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
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6.4. A vizsgált terület természetvédelmi jelentőségű területei 

 

6.4.1. Országos jelentőségű védett természeti területek 

 
A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 

ingatlan – nem érint országos jelentőségű védett természeti területet. A tervezési területhez 
legközelebb található országos jelentőségű védett természeti terület, a Hévízi tó TT széle 2,3 

km távolságra, északra esik. Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság biotikai 
adatbázisa. 
 

 

6.4.2. A törvény erejénél fogva („ex lege”) – védett természeti területek, természeti emlékek, 

természeti értékek 

„Ex lege” láp és szikes tó, kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, barlang 
A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 

ingatlan – 2018. májusáig az egyedi határozattal történő lehatárolásra váró ex lege védett 
láppal érintett ingatlanok listáján szerepelt. Keszthely 0211/2 hrsz-ú terület szerepelt a 

Vidékfejlesztési Értesítő (LXII. évf. 1. szám 25. oldal) „A vidékfejlesztési miniszter 
közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről” szóló jegyzékében. 
2018. év tavaszán a tárgyi ingatlannal kapcsolatosan a „lápi” kritériumoknak való megfelelés 

és a védett terület lehatárolása ügyében a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztálya egyedi eljárást folytatott le (üi.sz.: ZA/KTF600638-5/2018). Az 

eljárás nyomán a természetvédelmi hatóság a Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 
11,4892 ha területű ingatlan területén az „országos jelentőségű védett természeti terület (láp) 
kiterjedését 0,00 ha területi mértékben állapította meg”. 

Szikes tavat, földvárat, kunhalmot, forrást, víznyelőt és barlangot nem érint. Forrás: Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisa. (lásd 2.1. sz. ábra) 
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2.1. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan az ex lege lápterületek hálózatában. 

 
 

6.4.3. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 
ingatlan – által érintett Keszthely település közigazgatási határán belül több helyi jelentőségű 

védelem alatt álló természeti terület és természeti emlék található. Ezeket az alábbi táblázat 
foglalja össze.  

A tervezett fejlesztés nem érinti helyi jelentőségű védett természeti területet, vagy természeti 
emléket. 
 

Település Védelmi kategória 
Védett természeti terület, 

érték megnevezése  

Törzskönyvi 

szám 

Keszthely természetvédelmi terület Balaton múzeum kertje 19/118/TT/99 

Keszthely természeti emlék 
Bercsényi Miklós utcai 
vadgesztenye fasor 

19/114/TE/99 

Keszthely természeti emlék 
Béri Balogh Ádám utcai 
vadgesztenye fasor 

19/113/TE/99 

Keszthely természeti emlék Csapás utcai fekete fenyő fasor 19/115/TE/99 

Keszthely természetvédelmi terület Deák 16., 57. PATE udvar 19/119/TT/99 

Keszthely természeti emlék 
Deák Ferenc utcai 
vadgesztenye fasor 

19/111/TE/99 

Keszthely természeti emlék 
Erzsébet királyné utca 30. 
szám alatti platánfa 

19/117/TE/99 

Keszthely természeti emlék Feketefenyő fasorok 19/40/TT/63 

Keszthely természeti emlék 
Georgikon u. DÉDÁSZ telep 
platánfája 

19/121/TE/99 
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Keszthely természetvédelmi terület Helikon park 19/37/TT/60 

Keszthely természeti emlék 
Keszthely, Madách utcai 
vadgesztenye fasor 

19/127/TE/99 

Keszthely természetvédelmi terület 
Keszthely, Történelmi 
Kastélypark 

19/157/TT/11 

Keszthely természetvédelmi terület Keszthelyi-láp 19/108/TT/99 

Keszthely természeti emlék Kossuth Lajos utca 19/110/TE/99 

Keszthely természetvédelmi terület 
Pethe F. Kollégium Jubileumi 
park, botanikus kert 

19/120/TT/99 

Keszthely természetvédelmi terület Szent Miklós temető 19/112/TT/99 

Keszthely természeti emlék Tapolca utcai japánakác fasor 19/116/TE/99 

Keszthely természeti emlék 
Vadgesztenyefasor (Keszthely 
és Fenékpuszta között) 

19/39/TT/60 

Keszthely természetvédelmi terület Várkert 19/109/TT/99 

 

 

6.4.4. Európai közösségi irányelvek alapján védett területek 

Közösségi jelentőségű területek (SCI, SAC) 

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 

ingatlan – nem érint közösségi jelentőségű természetmegőrzési területet. A tervezett 
fejlesztéshez legközelebb található közösségi jelentőségű természetmegőrzési terület, a 
Balaton (HUBF30002) széle 3,8 km távolságra, keletre esik. 

 
Különleges madárvédelmi területek (SPA) 

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 
ingatlan – nem érint különleges madárvédelmi területet. A tervezett fejlesztéshez legközelebb 
található különleges madárvédelmi terület, a Balaton (HUBF30002) széle 3,8 km távolságra, 

keletre esik. 
 

 

6.4.5. Egyéb természetvédelmi rendeltetésű területek 

Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat)  

 
Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat)  

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 
ingatlan – 2018. januárjáig az Országos Ökológiai Hálózat (Nemzeti Ökológiai Hálózat) 
túlnyomórészt a „puffer terület” övezeti besorolásba tartozó területére esett. A déli oldal 

„magterülettel” határos. A többi oldalán „puffer terület” övezeti besorolásba tartozó területek 
találhatók. A Bereki Tőzeg ’97 Kft. 2017. év végén kezdeményezte a Keszthely 0211/2 hrsz-ú 

ingatlan bányászati célú hasznosítás céljából az ökológiai hálózat puffer terület övezeti 
besorolásának módosítását. A benyújtott kérelem kapcsán végzett felülvizsgálat 
eredményeképpen Fazekas Sándor miniszter (Földművelési Minisztérium; iktsz.: 

TMF/65/2/2018) az „országos ökológiai hálózat pufferterület övezetéből a területrész 
kivezetését jóváhagyta, azzal a kitétellel, hogy az érintett telken belül a Páhoki-patak mellett 

egy védősáv természetes állapotban történő fenntartását biztosítani szükséges, a hatályos 
településrendezési tervvel összhangban” (lásd 2.2. sz. ábra). 
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2.2. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan az Országos Ökológiai Hálózatban (Nemzeti Ökológiai 
Hálózat). 

 

6.5.. A VIZSGÁLT TERÜLET ÉLŐVILÁGA 

6.5.1. A vizsgált terület táji környezete  

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 
ingatlan – Zala megyében, közigazgatásilag Keszthely település külterületi részére esik. (lásd 

1.1. – 1.2. sz. térkép) 
 

A Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás – Magyarország kistájainak 
katasztere (DÖVÉNYI 2010.) – szerint a Balaton-medence középtájon belül a Kis-Balaton-
medence kistáj területére esik. 

 
A tervezési terület növényföldrajzi értelemben a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Dél-

Dunántúl flóravidékén belül (Praeillyricum) a Zalai-domvidék, Tapolcai- és Káli-medence, 
Bakonyalja flórajárás (Saladiense) területen található (MOLNÁR in FARKAS 1999). 
 

Megközelítése több irányból burkolt úton lehetséges. A vizsgált területet részben gépkocsival, 
részben csak gyalogosan lehet bejárni. 

 
 

6.5.2. A tervezési terület és környezetének élőhelyei 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek tervezési területen található élőhelyek. A bemutatás az 
élőhely térképen használt sorszámozás szerint történik. (leírások előtt fel vannak tüntetve az 

élőhelytérkép foltjainak sorszámai és a NÉR kódjai). Az élőhelyek azonosítása az Általános 
Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR 2011) élőhelylistája alapján történt. (lásd 3.1. 

– 3.2. sz. és 4. sz. ábra). 
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A tervezési terület és közvetlen környezetének általános botanikai jellemzése 

 
A tervezési terület – Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan – változatos mikrodomborzatú, 

alapvetően fátlan terület. Az északi határát azonban egy keskeny sávban fiatal akácos képezi.  
1. folt – S1: A lombkoronaszintet fehér akác (Robinia pseudoacacia) alkotja. A cserjeszintben 
a fekete bodza (Sambucus nigra) és a fiatal akác egyedek találhatók. A gyepszintje az 

akácosokra jellemző gyomos, jellegtelen. Meghatározó fűfaj a meddő rozsnok (Bromus 
sterilis). További megfigyelt lágyszárú növényfajok: zamatos turbolya (Anthriscus 

cerefolium), vérehulló fecskefű (Chelidonium majus), tyúkhúr (Stellaria media), peszterce 
(Ballota nigra). Az akácos szélében, lékekben, utak mentén kisebb-nagyobb foltokat képez az 
inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea). 

 
3. folt – OF×S6: Kisebb spontán fás folt, amelyet a közönséges dió (Juglans regia) 

szórványosan álló egyedei alkotnak. A domb lábánál további fafajok meghagyott egyedei 
állnak, mint a cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), fehér akác (Robinia pseudoacacia) (2 tő), 
bálványfa (Ailanthus altissima) (2 tő), zöld juhar (Acer negundo) (több tő). A fás folt alatt és 

előtt, fás foltok szélében (5. folt – OF) nagy kiterjedésű nitrofil gyomfoltok figyelhetők meg. 
A foltok meghatározó faja a nagy csalán (Urtica dioica), tyúkhúr (Stellaria media), magas 

aranyvessző (Solidago gigantea), közönséges tarackbúza (Elymus 
Keszthely 0211/2 hrsz.-ú ingatlan elhelyezkedését az 1.1. -1.2. ábra mutatja be. 
 

 
1.1. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan topográfiai térképen. 

 
 
repens), peszterce (Ballota nigra), mezei aszat (Cirsium arvense), borostyánlevelű veronika 

(Veronica hederifolia), indás pimpó (Potentilla reptans), csemegebaraboly (Chaerophyllum 
bulbosum).  
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A területen két magányosan álló őshonos fafaj egyede is megtalálható, mint a 7. folt – RA: 

vénic-szil (Ulmus laevis), 1 fiatal példány, valamint a 6. folt – RA: magyar kőris (Fraxinus 
angustifolia subsp. pannonica), 1 idősebb példánya.  

 
2. folt – OC: A terület északi részén, változó, 1-1,5 m relatív szintkülönbséggel kissé 
magasabb térszín húzódik. Rendszeresen kaszált. Erősen felszakadozott jellegtelen félszáraz 

gyep jellemzi. A kétszikű fajok tömegessége és az élőhely vázát képező fűfélék hiánya miatt 
egyértelműen egy korábbi bolygatásra utal. A termőréteg lenyesése előtt franciaperjés 

(Arrhenatherum elatius) félszáraz gyep lehetett a helyén. A borítási érték 50% körüli, jelentős 
mohaborítással. Meghatározó fűfaj a siskanád (Calamagrostis epigeios) (kisebb-nagyobb, de 
nem zárt foltokban), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csomós ebír (Dactylis glomerata), 

réti csenkesz (Festuca pratensis) (szórványosan álló csomók), csillagpázsit (Cynodon 
dactylon) (kis foltokban).  

 
Néhány, országosan elterjedt gyakoribb sztyepfaj jelenléte jelzi egyértelműen az élőhelyfolt 
félszáraz jellegét, mint a mezei zsálya (Salvia pratensis), magyar kakukkfű (Thymus 

pannonicus), mezei iringó (Eryngium campestre), réti útifű (Plantago media),  
 

 
3.1. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan élőhely térképe Á-NÉR élőhely kódokkal. 
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3.2. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan élőhely térképe élőhelyfolt azonosító számokkal. 

 
4. ábra: Keszthely 0211/2 hrsz-ú ingatlan természetességi térképe. 
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pusztai csenkesz (Festuca rupicola) (csomói szórványosan, szálanként), homoki gurgolya 

(Seseli annuum), vörösszárú pimpó (Potentilla heptaphylla), lenlevelű zsellérke (Thesium 
linophyllon), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), csabaíre (Sanguisorba minor).  

 
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: pongyola pitypang (Taraxacum officinale), 
közönséges galaj (Galium mollugo), indás pimpó (Potentilla reptans), közönséges medvetalp 

(Heracleum sphondylium), mezei aszat (Cirsium arvense), kaszanyűgbükköny (Vicia cracca), 
magyar imola (Centaurea jacea subsp. angustifolia), vadmurok (Daucus carota), közönséges 

párlófű (Agrimonia eupatoria), réti here (Trifolium pratense), vadmurok (Daucus carota), 
mezei varfű (Knautia arvensis), közönséges oroszlánfog (Leontodon hispidus), nagy útifű 
(Plantago major), deres sás (Carex flacca), közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris), tövises 

iglice (Ononis spinosa), tejoltó galaj (Galium verum), fakó muhar (Setaria pumila), fehér 
mécsvirág (Silene alba), szamárbogáncs (Onopordum acanthium), útszéli bogáncs (Carduus 

acanthoides), mezei cickafark (Achillea collina), közönséges bakszakáll (Tragopogon 
orientalis), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), bókoló bogáncs (Carduus nutans), 
hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), szeplőlapu (Cerinthe minor), betyárkóró (Conyza 

canadensis).  
Spontán cserjésedik gyepűrózsával (Rosa canina), kökény (Prunus spinosa), gyalogakáccal 

(Amorpha fruticosa), de a cserjésedést a rendszeres kaszálás megakadályozza. 
 
4. folt – OB: A tervezési terület déli fele egy mélyebb fekvésű terület. Rendszeresen kaszált. 

A felszíne nem egyenletes. A tőzeg bomlása miatt nagyszámú, kis kiterjedésű 10-30 cm 
szintkülönbségű mélyedések jellemzik. Többé-kevésbé zárt, fajszegény jellegtelen üde gyep 

fedi. Meghatározó az élőhelyen a fűfélék borítása és feltűnő a kétszikű fajok hiánya. A 
gyepalkotó fűfajok térszín változatosságának megfelelően nagyfokú mozaikos képet 
mutatnak. A legmélyebb pontokon a fehér tippan (Agrostis stolonifera), míg a legmagasabb 

térszínen a közönséges tarackbúza (Elymus repens), franciaperje (Arrhenatherum elatius) 
vagy a siskanád (Calamagrostis epigeios) képez változó kiterjedésű foltokat. A foltok 

nagysága a termőhelyi adottságtól függően változik. A fehér tippan (Agrostis stolonifera) alig 
néhány m2-es foltokat képez, míg a vegetatívan jól szaporodó, tág tűrésű közönséges 
tarackbúza, vagy a siskanád 10-20 m átmérőjű foltokat is alkothat. További megfigyelt 

fűfajok: réti perje (Poa pratensis), réti csenkesz (Festuca pratensis) (szórványosan, szálanként, 
ill. kisebb foltokat alkotva, nádképű csenkesz (Festuca arundinacea) (szórványosan, 

szálanként), pelyhes selyemperje (Holcus lanatus) (szórványosan, kisebb foltokban), gyepes 
sédbúza (Deschampsia cespitosa) (10-15 m-ként 1-1 tő), zsióka (Bolboschoenus maritimus) 
(néhány m2-es felszakadozott foltok a legmélyebb pontokon), pántlikafű (Phalaris 

arundinacea), (néhány m2-es felszakadozott foltok a legmélyebb pontokon), nád (Phragmites 
australis), (szálanként), mocsári sás (Carex acutiformis) erősen felszakadozott formában, kb. 

25 átmérőjű foltban. 
 
Nagyobb mennyiségben jelen lévő kétszikű faj: indás pimpó (Potentilla reptans).  

 
A megfigyelt egyéb lágyszárú növényfajok szórványosan, szétszórva, a természetes 

mocsárréti, vagy kaszálóréti élőhelyhez képest lényegesen kisebb mennyiségben, sok esetben 
csak néhány egyedével képviseltetve vannak jelen.  
 

Nedvességjelző fajok: szürke aszat (Cirsium canum) (1 foltban nagyobb mennyiségben), 
orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis) (szórványosan, nagy távolságra 1-1 tő), deres 

szittyó (Juncus inflexus) (szórványosan, nagy távolságra 1-1 tő), kúszó boglárka (Ranunculus 
repens), mocsári orbáncfű (Hypericum tetrapterum) (1 helyen néhány tő), erdei angyalgyökér 
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(Angelica sylvestris) (1-1 gyengén fejlett tő), vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum) (egy 

ponton), réti sás (Carex distans) (1 ponton néhány tő), libapimpó (Potentilla anserina) (ritka),  
 

Generalista fajok (sok szempontból tágtűrésűek, ezért sok élettérben előfordulhatnak): 
csomós ebír (Dactylis glomerata), deres sás (Carex flacca), mezei aszat (Cirsium arvense), 
közönséges galaj (Galium mollugo), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), nagy útifű (Plantago 

major). 
 

Gyomok: közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), parlagfű (Ambrosia artemisifolia), 
magas aranyvessző (Solidago gigantea).  
 

A nedves terület keleti oldalát 2013-ig egy többé-kevésbé zárt, spontán felverődött gyomos 
üde cserjés fedte (a területre jellemző korábbi állapot jól megfigyelhető jelenleg is a hrsz-től 

északra eső részen). Gyalogakác (Amorpha fruticosa), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), 
fekete bodza (Sambucus nigra) és a rekettyefűz (Salix cinerea) vegyes állománya volt a 
területen. A magasabb térszínek felé a földi szeder (Rubus fruticosus agg.) zárt szövedéke is 

megjelent. A cserjés foltok közötti területet meghatározóan az inváziós magas aranyvessző 
(Solidago gigantea) fedte a korábbi mocsárrét elemeivel vegyesen. A cserjésből szórványosan 

álltak ki főként az inváziós zöld juhar (Acer negundo), közönséges dió (Juglans regia) 
egyedei. A folt helyenként járhatatlan sűrűségű volt. További megfigyelt lágyszárú 
növényfajok: vadkomló (Humulus lupulus),  

 
A tervezési terület déli határán, a tervezett tőzegbányán kívül a Páhoki-, vagy Büki-pataknak 

nevezett kis csatorna található. A felmérés idején 20-40 cm víz állt benne. A mederben 
változó a növényzettel való fedettség. . A mederben lévő nyílt vízfelszínen keresztes 
békalencse (Lemna trisulca), apró békalencse (Lemna minor) képezi az úszóhínárt. 

Felszakadozott vízi-vízparti növényzet van a mederben. Egy rövidebb szakaszon van a nád 
(Phragmites australis), valamint a széleslevelű gyékény (Typha latifolia) és a keskenylevelű 

gyékény (Typha angustifolia) foltja. Meghatározó a vízi harmatkása (Glyceria maxima), 
amely a vadjárta részeken csak erősen felszakadozva van jelen. A felszakadozott, nyílt vizes 
foltokon mételykóró (Oenanthe aquatica), vízi kányafű (Rorippa amphibia), vörös libatop 

(Chenopodium rubrum), subás farkasfog (Bidens tripartitus) keskenylevelű lórom (Rumex 
stenophyllus) és vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica) figyelhető meg. A partmenti sávot a 

parti sás (Carex riparia) keskeny szövedéke kíséri. További megfigyelt lágyszárú 
növényfajok: sárga nőszirom (Iris pseudacorus), ágas békabuzogány (Sparganium erectum), 
réti füzény (Lythrum salicaria), keserű csucsor (Solanum dulcamara), tavi káka 

(Schoenoplectus lacustris), zsombéksás (Carex elata), réti füzény (Lythrum salicaria), ágas 
békabuzogány (Sparganium erectum), bodros békaszőlő (Potamogeton crispus), süntök 

(Echinocystis lobata), sövényszulák (Calystegia sepium), pántlikafű (Phalaris arundinacea), 
vízicsillaghúr (Myosoton aquaticum), zsióka (Bolboschoenus maritimus), vízi peszérce 
(Lycopus europaeus), szárnyas görvélyfű (Scrophularia umbrosa), keserű csucsor (Solanum 

dulcamara), vidrakeserűfű (Persicaria amphibia), gyűrűs süllőhínár (Myriophyllum 
verticillatum), virágkáka (Butomus umbellatus), vízi veronika (Veronica anagallis-aquatica), 

mocsári tisztesfű (Stachys palustris). 
A parttól kissé távolabb a magasabb térszín (depónia nyomvonala) erőteljesen gyomos, 
jellegtelen. Az inváziós magas aranyvessző (Solidago gigantea) mellett a közönséges 

tarackbúza (Elymus repens) és franciaperje (Arrhenatherum elatius) fajszegény gyepe kíséri. 
További megfigyelt lágyszárú növényfajok: tyúkhúr (Stellaria media), nagy csalán (Urtica 

dioica), kerek repkény (Glechoma hederacea).  
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A csatornán túl egy idősebb égeres található. A gyepszintjét összefüggően az inváziós magas 

aranyvessző (Solidago gigantea) és a nagy csalán (Urtica dioica) vegyes állománya határozza 
meg.  

 
 
6.5.3. Az élőhely térképen lehatárolt foltok sorszámai és adatai 

 
Az alábbi táblázatban a tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési 

ágú, 11,4892 ha területű ingatlan – és környezetében készített élőhely térkép élőhelyfoltjainak 
azonosítószámai, kódjai és a folt megnevezése látható (Részletes jellemzésüket lásd fentebb). 
A táblázat kiegészül a foltok természetvédelmi értékelésével (T_S) (lásd 3.1. – 3.2. és 4. sz. 

ábra). 
 

ID Á-NÉR Élőhely megnevezés  T_S 

1 S1 Akácos.  2 

2 OC Jellegtelen félszáraz gyep. 2 

3 OFxS6 

Magaskórós ruderális gyomnövényzet nem őshonos fafajok 

spontán állományaival, közönséges dióval (Juglans regia), fehér 

akáccal (Robinia pseudoacacia). 

2 

4 OB Jellegtelen üde gyep.  2 

5 OF Magaskórós ruderális gyomnövényzet. 2 

6 RA Őshonos fajú fa, fehér fűz (Salix alba) egyede. 3 

7 RA 
Őshonos fajú fa, magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. 

pannonica) egyede. 
3 

 

Az élőhely térképezés eredménye 
Az élőhely térképezés eredményeként megállapítható, hogy a tervezett tőzegbánya – 
Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű ingatlan – túlnyomóan 

fátlan részén a térszínnek megfelelően változó mértékben degradált jellegtelen félszáraz és 
üde gyep található. A felmérés alapján változó mértékben degradált, csökkent ökológiai 
adottságokkal jellemezhető, inváziós fajokkal fertőzött élőhelyeket őriz. Az élőhelyek 

természetessége a korábbi területhasználatok nyomán erősen leromlott. A területen hazai 
védett növényfaj, vagy közösségi jelentőségű növényfaj állománya nem került elő. A tárgyi 

ingatlant a déli „magterület” kivételével az ingatlanhoz hasonló, erőteljes antropogén hatás 
alatt álló, gyenge természetességi állapotú területek veszik körbe.  
A fás foltokat a telepített fehér akác (Robinia pseudoacacia) állománya mellett a spontán 

megtelepedett közönséges dió (Juglans regia), és az inváziós zöld juhar (Acer negundo), 
bálványfa (Ailanthus altissima) egyedei adják. Őshonos fafajnak csak két példánya került elő. 

Az élőhelyek természetességi állapota a két őshonos fafaj kivételével az erősen leromlott 
kategóriába sorolható.  
 

 

6.5.4. A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű növényfajok 

A tervezett tőzegbánya – Keszthely 0211/2 hrsz-ú „legelő” művelési ágú, 11,4892 ha területű 
ingatlan – területén a felmérés során hazai védett növényfaj, Natura 2000 jelölő, vagy 
közösségi jelentőségű növényfaj állománya nem került elő.  
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6.5.5. A hatásterületen előforduló védett és közösségi jelentőségű állatfajok 

 

6.5.5.1. Az állatvilág jellemzése taxoncsoportonként 

A fejezetben a tervezett tőzegbánya hatásterületének zoológiai vizsgálata során szerzett 
tapasztalatokat rendszertani csoportonként összegezzük, kiemelve a természetvédelmi 
szempontból legjelentősebb fajokat, fajcsoportokat.  

 
Az állatcsoportok esetében általánosan elmondható, hogy a tervezett tőzegbánya területén 

tágtűrésű, zavarást jól toleráló taxonok jellemzőek.  
 
A tervezési terület déli határán, a tervezett tőzegbányán kívül a Páhoki-, vagy Büki-pataknak 

nevezett kis csatornában kétéltűek és hüllők vizuális és hang alapján történő megkeresés és 
megfigyelés mellett 25 cm × 25 cm keretszélességű, 500μm-es lyukbőségű nyeles hálóval 

(Mavige háló) végeztünk egyoldalon (bal) mintavételezést. A hálózás a vizsgált szakaszon 50-
szer lett megismételve, amelynek nyomán 1 közönséges óriáscsibor (Hydrophilus piceus) 
lárva, 9 db hátonúszó poloska (Notonecta glauca), 1 lópióca (Haemopis sanguisuga), nagy 

tányércsiga (Planorbarius corneus) (néhány), nagy mocsáricsiga (Lymnaea stagnalis) 
(néhány), 17 db határozásra nem alkalmas 1 cm körüli halivadék, 2 kecskebéka (Pelophylax 

kl. esculentus) lárva (ebihal), de 5-10 m-ként különböző korú kifejlett kecskebéka 
(Pelophylax kl. esculentus) egyed került elő. A csatorna tervezett tőzegbányával határos 
szakaszán a szitakötőket vizuális detektálás, ill. hálóval történő befogás alapján határozták 

meg. A kék légivadász (Ischnura elegans) végig a csatorna vonalában, gyakori, míg a déli 
szitakötő (Crocothemis erythraea) egy nőstény példánya került elő. A vízi hálózás során 

szitakötő lárva nem került elő.  
A csatornában kifogott, vagy megfigyelt élőlények kis száma arra utal, hogy a csatorna 
időszakos vízállású.  

 
 

Halak (Pisces) 

A halakkal kapcsolatosan általánosan elmondható, hogy a tervezett tőzegbánya  kialakítása 
nem jár mederkotrási munkálatokkal, amelyek csökkentenék a halfajok számára rendelkezésre 

álló ívóhelyeket. Az anyagnyerőhelyen keletkezett nyílt vízfelület halak számára biztosít a 
későbbiekben további életteret. A tervezett fejlesztésnek nem lesz jelentős hatása a térségben 

előforduló halfajokra.  
 
 

Kétéltűek (Amphibia) – Hüllők (Reptilia) 

Az élőhely felmérések során a tervezett tőzegbányán kívül, a Páhoki-, vagy Büki-pataknak 

nevezett kis csatornában került elő a (Pelophylax kl. esculentus) kifejlett és lárvális állapotú 
egyedei. Egyéb faj nem került megfigyelésre. A tervezett fejlesztés hatása a megfigyelt 
kecskebéka esetében semleges, illetve az anyagnyerőhelyen keletkezett nyílt vízfelület 

kétéltűek és hüllők számára biztosít később további életteret, ezért pozitív jellegű. A tervezett 
fejlesztésnek nem lesz jelentős hatása a tárgyi szakaszon előforduló kétéltű vagy hüllőfajokra. 

A legfontosabb veszélyeztető tényezők közül az élőhelyek kismértékű megszűnése, valamint 
csökkenése mellett azok leromlása említhető. Az építés során a közvetlen veszély 
hatáscsökkentő intézkedésekkel jelentősen mérsékelhető, pl. a megfelelően megválasztott 

idejű (a szaporodási periódust elkerülő) kivitelezés. A tervezett fejlesztésnek nem lesz 
jelentős hatása a a térségben előforduló kétéltű vagy hüllőfajokra. 
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Madarak (Aves) 

A tervezett tőzegbánya területén található élőhelyek meghatározzák a madárfauna 
fajösszetételét is. A tőzegbánya körüli környező élőhelyek madárfajainak egy része a területre 
jár táplálkozni. A területen az élőhelyeknek megfelelően megtalálhatók kis számban a 

specialista fajok, többsége azonban a generalista jellegű madárfajok közül kerül ki.  
 

A tervezés terület környezetében fészkelő madárfajok: 

 tőkés réce (Anas platyrhynchos) – Vizesélőhelyeken ill. azok mentén, sűrű növényzetben 

fészkel. Fiókanevelési időszakban vízhez kötődik.  

 karvaly (Accipiter nisus) védett – Erdők, facsoportok fészkelő faja. Táplálkozó területe 

gyakorlatilag minden madárélőhelyet érint.  

 egerészölyv (Buteo buteo) védett – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet. Nyílt 
területen táplálkozik. A tervezési területen kívül, de annak közelében költőpárok száma: 

1. 

 fácán (Phasianus colchicus) – Mezőgazdasági területeken, gyepekben és egyéb fátlan 

területeken költ. Kedveli az utakat szegélyező mezsgyéket, árokpartokat.  

 örvös galamb (Columba palumbus) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet, 

előszeretettel fészkel települések idős fáin.  

 balkáni gerle (Streptopelia decaocto) – Zárt erdőket kivéve minden fás élőhelyen 

előfordul.  

 vadgerle (Streptopelia turtur) védett – Utakat kísérő fasorok, nyílt területeket szegélyező 

erdősávok és egyéb fás-cserjés élőhelyek fészkelője.  

 kakukk (Cuculus canorus) védett – Cserjésekben és fás-cserjésekben költő 

énekesmadárfajok fészekparazitája. 

 zöld küllő (Picus viridis) védett – Kertek, ligetes facsoportok, ártéri erdők idős fáiban 

költő, fontos odúkészítő madárfaj.  

 nagy fakopáncs (Dendrocopos major) védett – Kertekben, erdőkben és egyéb fás 

élőhelyeken előforduló faj.  

 kis fakopáncs (Dendrocopos minor) védett – Ártéri ligeterdők idős fűzfáiban fészkel, de 
előfordul idősebb fasorokban is.  

 mezei pacsirta (Alauda arvensis) védett – Nyílt, fátlan élőhelyeken előforduló, földön 
költő madárfaj. Mezőgazdasági területeken is fészkel.  

 füsti fecske (Hirundo rustica) védett – Állattartáshoz és folyókhoz kötődő, épületeken 
költő madárfaj. A legeltetett terület közelsége miatt rendszeres.  

 sárga billegető (Motacilla flava) védett – Nyílt, fátlan vizesélőhelyek közelében 
előforduló, földön költő madárfaj. Mezőgazdasági területeket szegélyező gyepsávokban 

is megtelepedhet.  

 barázdabillegető (Motacilla alba) védett – Gyepek, nyílt felszínek és vizesélőhelyek 

közelében, épületeken fészkel.  

 fülemüle (Luscinia megarhynchos) védett – Üde cserjésekben, erdők cserjeszintjében 

költ.  

 fekete rigó (Turdus merula) védett – Összefüggő fás-cserjés élőhelyeken, ill. kertekben, 

parkokban költ.  

 berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis) védett – Sűrű aljnövényzetű ártéri erdőkben, ill. 
cserjésekben fészkel.  
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 mezei poszáta (Sylvia communis) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan 

élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja.  

 csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) védett – Elsősorban üde erdőkben és üde fás-

cserjésekben költ, de bármely fás-cserjésben megtelepedhet.  

 kék cinege (Cyanistes caeruleus) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb fás 

élőhelyeken is, ha talál megfelelő odút.  

 széncinege (Parus major) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is 

előfordul.  

 csuszka (Sitta europaea) védett – Erdei fészkelő, de megtelepedhet egyéb zártabb fás 

élőhelyeken is.  

 szarka (Pica pica) – Bármilyen fás-cserjés élőhelyen megtelepedhet, a zárt erdőket 

kivéve.  

 dolmányos varjú (Corvus corone) – Bármilyen fás élőhelyen megtelepedhet, a zárt 

erdőket kivéve.  

 seregély (Sturnus vulgaris) – Kertekben, erdőkben és egyéb fás élőhelyeken előforduló 

odúlakó faj.  

 házi veréb (Passer domesticus) – Épületekhez kötődő, telepesen fészkelő madárfaj.  

 mezei veréb (Passer montanus) védett – Mezőgazdasági területeket és egyéb fátlan 
élőhelyeket szegélyező bokorsávok jellegzetes költőfaja.  

 erdei pinty (Fringilla coelebs) védett – Erdőkben, facsoportokban fészkel. Településen is 
előfordul.  

 csicsörke (Serinus serinus) védett – Gyümölcsösök, kertek és egyéb fás ligetek jellegzetes 

fészkelője.  

 zöldike (Carduelis chloris) védett – Mindenféle fás élőhelyen előfordul, előnyben 

részesíti a településeken található örökzöldeket.  
 

A madárvilág körében rövidtávon több faj esetében várhatóan jelentkező legfontosabb 
veszélyeztető tényezők közé tartozik a zavaró hatások az üzemelés (kitermelési munkák) 

során. Ennek ellenére valószínűsíthető, hogy a tervezett beruházás nem lesz jelentős negatív 
hatással a térségben élő állományaikra, mivel alig néhány faj költ a területen. 
 

 

Emlősök (Mammalia) 

A tervezési terület környezetében az ország teljes területén általánosan elterjedt, helyenként 
gyakori és viszonylag zavarástűrő, részben védett, részben nem védett emlősök kerültek elő: 

 vakondok (Talpa europaea) 

 keleti sün (Erinaceus europaeus) 

 mezei nyúl (Lepus europaeus) 

 nyest (Martes foina) 

 róka (Vulpes vulpes) 
 
A felsorolt fajokra, gyakoriságuk miatt a tervezett beruházás nincs tartósan negatív hatással, 

nagyobb alkalmazkodóképességűk miatt várhatóan képesek tolerálni életterük megváltozását. 
 

 



 35 

6.6. A TERVEZETT BERUHÁZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A VIZSGÁLT 

TERÜLET ÉLŐVILÁGÁRA 

6.6.1. Védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek pusztulása 

A bányaterületeken minden esetben számítani kell védettségtől függetlenül azon fajok 
egyedeinek közvetlen veszélyeztetettségére, amelyek mozgásra nem, illetve alig képesek. 

Ezek közé tartoznak a növények, továbbá a rovarvilág speciális élőhelyekhez kötött tagjai. A 
mobilisabb gerinces fajok egyedeit a közvetlen pusztulás kevésbé fenyegeti (ez alól kivétel pl. 
a szaporodóhelyek érintettsége a kitermelés során, vagy az esetleges elütések számának 

növekedése a szállítás során). Általánosságban elmondható, hogy a tervezett fejlesztés egyik 
csoportnál sem okozhat jelentős közvetlen pusztulást. Valamennyi csoport esetében megfelelő 

védelmi intézkedésekkel a jelentős volumenű közvetlen pusztulás, vagy zavarás elhárítható.  
 
 

6.6.2. Védett és közösségi jelentőségű fajok élőhelyeinek átalakulása vagy megszűnése  

A tőzegkitermelés helyén az addig ott található élőhelyek és az élővilág visszafordíthatatlanul, 

vagy számottevő mértékben károsodnak. Az bányaterületettel szomszédos néhány méter 
széles sávban várható gyomosodás. 
A környező élőhelyek esetében, ha a bányászat kapcsán a talaj nedvességviszonyai kis 

mértékben szárazodás irányába mozdulnának el, mértéke a környező élőhelyek 
természetességi állapota alapján aligha meghatározható. A környező élőhelyek a korábbi 

területhasználatból fakadóan a domborzati viszonyoktól függően jellegtelen üde és félszáraz 
gyep élőhely kategóriába sorolhatók. Továbbá az inváziós magas aranyvesszővel (Solidago 
gigantea) erőteljesen fertőzöttek. A fertőzöttség mértéke jelen esetben nem a kiszáradás, 

hanem a területkezelés hiánya miatt növekszik. 
 

 

6.6.3. Védett és közösségi jelentőségű fajok egyedeinek zavarása 

A kitermelés (üzemelés) közvetlen zavaró hatása a bányaterületre és annak szegélyező sávjára 

korlátozódik. A zavarás a közvetlen hatásterületen (gyakorlatilag: bánya területen) kívül max. 
néhány száz méter szélességben érzékelhető. Legfőbb forrása a zaj. A kitermelés során fellépő 

zavarás időszakos, a munkavégzés fázisaihoz kötődik.  
A bányászattal érintett élőhelyek helyén a korábbitól eltérő élőhely alakul ki. Ez azonban nem 
tekinthető teljes mértékben „elveszett területnek”, mivel a bányaterület közvetlen 

környezetével együtt továbbra is különböző élőlény csoportok számára más-más minőségű 
élőhelyként funkcionál! A bánya területén alapos vizsgálattal a tevékenységtől függetlenül 

folyamatosan számos élőlény (rovar-, kétéltű-, hüllő- és madár- és emlősfaj) előfordulását 
lehet kimutatni. Ezek között lehetnek védettek, közönséges, országosan gyakori és veszélyes 
inváziós fajok egyaránt, a fajok száma, mennyisége stb. a tevékenység intenzitásától függően 

változott és változik (és ez igaz valamennyi hasonló hasznosítású területre is). A bánya 
területe a bányászati tevékenység miatt folyamatosan pionír élőhelynek minősül, ahol 

elsősorban a pionír élőhelyekhez alkalmazkodó állat- és növényfajok telepednek meg 
tartósan. Szaporodó helye számos állatfajnak többek között a pl. a csatornában is megfigyelt 
kecskebékának (Pelophylax kl. esculentus). A keletkezett bányató számos faj számára válhat 

fontos szaporodó hellyé a környező területeken a szaporodásra alkalmas víztestek hiánya 
miatt. Az emberi jelenlétre kevésbé érzékeny fajok a tapasztalatok szerint nem hagyják el a 

területet, hanem továbbra is táplálkozó, pihenő stb. területként használják. A bányatelek 
szélén keletkező töltések, humuszdepók, bányagödrök stb. a mobilis állatok által könnyen 
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keresztezhetők, átjárhatók. A bányatelek domborzati viszonyoktól függetlenül a vadállomány 

keresztirányú mozgását nem akadályozza, és nem okoz problémát. 
 

 
6.7. JAVASOLT HATÁSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

6.7.1. Építés idejére vonatkozó előírások 

 

Építési szakasz 

 Az ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag a bányatelken belül történhet a zavarás és 

a szomszédos élőhelyek károsításának elkerülése érdekében.  

 A bányatelken kívül eső védett területen még időlegesen sem alakítható ki ásványi 

nyersanyag, inert hulladék, építési anyagok és eszközök tárolására használt lerakat 
vagy depónia, illetve nem létesíthető anyagnyerőhely, szállítási útvonal.  

 A Páhoki-patak mellett egy védősáv természetes állapotban történő fenntartását 

biztosítani szükséges, a hatályos településrendezési tervvel összhangban. 
- A vizes élőhelyekhez kötődő védett és közösségi jelentőségű fajok védelme érdekében 

a kivitelezés során a Páhoki-patak vízminőségének megőrzésére figyelemmel kell 
lenni. A vízfolyások haváriás szennyeződésének elkerülése érdekében a vízfolyások 
közelében semmilyen típusú tároló hely vagy depónia nem létesíthető. 

- A tervezett bányaterületen az állatvilág védelme érdekében kizárólag október 1. – 
március 1. között végezhető cserjeirtás, fakitermelés, gyephántás. 

 
Működési, üzemelési szakasz 
A környező területeken megmaradó természetes élőhelyek, illetve az ott élő védett fajok 

károsodásának megelőzése érdekében biztosítani kell, hogy a beruházás területén invázióra 
hajlamos fajok a zöldfelületek kialakítása során ne kerüljenek telepítésre, illetve spontán 

megtelepedésük esetén haladéktalanul eltávolításra kerüljenek. 
 
A felhagyás kapcsán 

A felhagyás utáni rekultiváció hatása nagyjából azonos az építési szakasz hatásaival. A 
felhagyás kapcsán természetvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. 

Ez leginkább az özönfajok visszaszorításában nyilvánulhat meg. Felhagyás esetén 
folyamatosan biztosítani kell ezeknek a fajoknak az azonnali eltávolítását, vagy meg kell 
előzni megtelepedésüket. 

 
 

Biomonitoring javaslatok 

A tervezett beruházás kapcsán nem szükségesek biomonitoring vizsgálatok. 
 

 

Mellékletek 
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Fénykép melléklet: 

 
1. fénykép: Jellegtelen félszáraz és üde gyep határa a tervezett tőzegbánya területén. 

 

 
2. fénykép: Jellegtelen üde gyep részlet a tervezett tőzegbánya területén. 
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3. fénykép: Jellegtelen üde gyep részlet a tervezett tőzegbánya területén. 

 

 
4. fénykép: A tervezett tőzegbánya déli határát képező Páhoki-, vagy Büki-patak részlete. 
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7.-A tevékenység végzéséhez szükséges adatok bizonytalansága 

 
7.1.-Földszállítási útvonalak, felvonulási területek  

 
A tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozó organizációs elemeket csak a kiviteli 
tervezés során lehet pontosan meghatározni, mivel a kiviteli tervek elkészítésére a kivitelezőt 

kötelezi a beruházó. A környezetbe történő kibocsátások számbavétele azonban szükségessé 
teszi ezek becslését. 

 
7.2.-A kivitelezés időpontja, időtartama 
 

A kivitelezés időpontja jelenleg nem meghatározható, mivel időtartama a beruházó 
rendelkezésére álló pénzeszközök ismeretében határozható meg, ugyanis egyes feladatokra 

akár több, az általunk ismertetett géplánc is beállítható. Egy dolog biztos, hogy március 15. és 
július 15. között irtási munka nem végezhető (költési időszak), valamint november 15. és 
március 15. között földmunka csak külön engedéllyel végezhető (fagyszünet). Ennek 

megfelelően lehet meghatározni az egyes munkafázisok időpontját. 
A munkafázisok időtartamának becslése azonban a környezetbe történő kibocsátások 

számbavétele szempontjából indokolt. 
 
8.-A tervezett tevékenység elmaradásából származó környezeti következmények 

 
A bányatelek kitermelésének elmaradása az egyes környezeti elemek tekintetében eltérő 

hatású.  
 
A levegőkörnyezetre gyakorolt hatás a tevékenység elmaradása esetén semleges, hiszen a 

gépjárművek terhelése nem jelentkezik. 
 

A felszíni és felszín alatti vizeire gyakorolt hatás a tevékenység elmaradásával semlegesként 
értékelhető.  
 

A talajra gyakorolt hatás a tevékenység elmaradása esetén semleges. 
 

Az élővilág, az ökoszisztémák vonatkozásában a tevékenység elmaradása semleges..  
A tájkép, tájhasználat esetében az elmaradás hatása megegyezik a jelenlegi állapottal, hiszen 
a tájképi elemek a helyükön maradnak, azaz rövid- és hosszabb távon is a hatás semleges.  

 
Az épített, művi elemekre gyakorolt hatás a környező lakott területek vonatkozásában 

semleges. 
Hulladéktermelésre a tevékenység elmaradása esetén nem kerül sor, így a hatás nem 

értékelhető. 

 
A zavaró zajhatás a tevékenység elmaradása esetén nem értékelhető.  

 
A tágabban értelmezett emberi környezetre értelmezendő hatás vizsgálata a munkák 
elmaradásából származó jövedelem-kiesést is jelenti, hiszen a tervezett feladat elvégzése több 

család sok havi megélhetéséhez járulhat hozzá. Ezen túl tágabb értelemben és hosszabb távon 
a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan a hatás korlátozónak minősíthető. 
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9.-A hatótényezők ismertetése, valamint a várható környezeti hatások előzetes becslése és 

térképi – területi - lehatárolása 

 

 
9.1.Az üzemeltetés hatásai 

 

A külszíni bányászati technológia létesítés és egyben üzemeltetés is, a két folyamat nem 
különíthető el.  

 
9.1.1.Légszennyező hatás 

 

A munkaterület felületi, diffúz forrásként határozható meg, a munkálatok velejárója a 
porképződés és a munkagépek működése során képződő kipufogógázok emissziója. 

A bányatelekhez legközelebb eső lakott ingatlan Ny-i irányban, 1030 m-re Alsópáhok 
településen található, a Dózsa György utcában. 
A bányatelek településrendezési terv szerinti besorolása Má-gy, általános mezőgazdasági. 

 
A légszennyező hatás a technológia 2 fő szakaszára meghatározható, ezek –  

- kitermelés 
- szállítás 
- rekultiváció 

 
A rekutiváció a kitermelés előrehaladtával, avval párhuzamosan folyamatosan végezhető, 

emiatt ennek légszennyező hatása öállóan nem értékelhető. 
 
A kitermelés légszennyező hatása  

 
A kitermelés során külszíni bányaművelést fognak folytatni, a bánya külszínén állva 

mélykotrásban termelik ki a talajt, a lápföldet és a lápimeszet. Az anyagokat elkülönített 
depóban fogják tárolni.  
A mlyásós szerlékű kotró a termelvényt közvetlenül az önjáró tőzegkihordóra rakja.  

 
A munkát végző gépek –  

- 2 db mélyásós szerelékű kotró – Caterpillar, JCB 
- 1 db lántalpas bagger 
- 1 db tolólapos földgép 

- 3 db szállítójármű 
 

A tervezett 364 242 m3 haszonanyag kitermelése csúcsidőben 1 db rakodógéppel, 1 db önjáró 
tőzegkihordóval és 1 db lántalpas baggerrel végzik.  
 

A légszennyezést okozó, munkát végző gépek üzemanyagfogyasztását ismerteti az alábbi 
táblázat. 

 
 

Típus Gépek 

száma fogyasztása 

db l/h l/nap kg/nap 

kotrógép 2 12 192 163,2 

bagger 1 9 72 61,2 
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tolólapos gép 1 9 72 61,2 

tehergépkocsi 3 11 264 211,2 

Összesen    496,8 

14.sz. táblázat 

 
A légszennyező anyagok kibocsátását ismerteti az alábbi táblázat. 

 

Légszennyező 
anyagok 

Fajlagos 
kibocsátás 

Üzemanyag 
fogyasztás 

Kibocsátott légszennyező anyag 

kg/t kg/nap kg/nap(8 óra) mg/s 

CO 32,0  

 
496,8 

15,8976 441,6 

SO2 7,7 3,8254 106,3 

NOx 4,4 2,1859 60,7 

CH 1,0 0,4968 13,8 

szilárd anyag 6,0 2,9808 82,/ 

ólom 0,0 0,000 0,0 

15.sz. táblázat 

 
Kiindulási adatok. 

- Szélsebesség – um=3 m/s 
- Kibocsátás magassága – H=2,5 m 

- Felület érdessége – z0=0,1 
- Kibocsátó forrástól mért távolság – x=1030 m 

- szélre merőleges vízszintes turbulens szóródási együttható -  y=130,0 m   

- szélre merőleges függőleges turbulens szóródási együttható - z=90,0 m   

 
 
A vizsgált ponton várható, 1 órás átlagolási időre számított imisszió maximális értékeit 

ismerteti az alábbi táblázat. 
 

Légszennyező 

anyagok 

Hatáérték 

(µg/m3) 

CGmax (µg/m3 ) 

CO 10000 12,24 

SO2 250 2,95 

NOx 200 1,68 

szilárd anyag 100 2,3 

16.sz. táblázat 

 

A vizsgált bányatelken végzendő kitermelési tevékenység légszennyező hatása az 1030 m-re 
lévő, Dózsa György utca 28. sz. lakóingatlannál éppen kimutatható mértékű, hiszen a 
határérték 1 %-át alig haladja meg. 

 
A bányászati tevékenység levegővédelmi hatásterülete 

 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
292/2015. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza a tevékenységet. 
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„8. diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, 

amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, 
amely légszennyezőanyag kibocsátással jár;” 

 
3. § A Korm. rendelet 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki: 
(E rendelet alkalmazásában:) 

 
„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható 

azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – 
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a 

talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 

 
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 
 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;” 
 
A számításnál figyelembe veendő alapadatok –  

 
- Szélsebesség – um=3 m/s 

- Kibocsátás magassága – H=2,5 m 
- Felület érdessége – z0=0,1 

 

Az 1 órás átlagolási  időre számított imissziókat ismerteti az alábbi táblázat. 
 

Légszennyező 

anyagok 

Határértékek 

(µg/m3) 

Határérték 

10 %-a (µg/m3) 

CG 

(µg/m3 ) 

Hatásterület 

m 

CO 10000 1000 994,09 59 

SO2 250 25 24,96 234 

NOX 200 20 19,90 191 

Szilárd anyag 100 10 9,96 352 

17.sz. táblázat 

 

A legkedvezőtlenebb eredmény a 352 m hatásterület. 
 

A terhelhetőség 20 %-át tekintve a 84/2016. (XII. 16.) FM rendelettel módosított 
4/2011.(I.14.) VM rendelet 1.sz. mellékletében szereplő tűréshatári értékek figyelembe 
vételével számított hatástertületeket ismerteti az alábbi táblázat. 

 

Légszennyező 

anyagok 

Tűréshatár/ 

terhelhetőség 

(µg/m3 ) 

Terhelhetőség 

20 %-a 

(µg/m3 ) 

CG 

(µg/m3 ) 
Hatásterület 

m 

CO 3000 600 590,92 81 

SO2 150 30 29,81 210 

NOX 50 10 9,98 291 

szilárd anyag 25 5 4,99 536 

18.sz. táblázat 
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A legkedvezőtlenebb erdmény alapján a hatásterület 536 m, amelyen belül védendő 
létesítmény nem található, a legközelebbi védendő lakott ingatlan 1030 m távolságban 

található, Alsópáhok település Dózsa György utca 28.sz. lakóingatlanjánál. 
 
A szállításból származó légszennyezés 

 
Kedvező piaci viszonyok esetén várhatóan maximálisan évente – 364 242 m3 6 évi termelését 

tervezve – 60 ezer m3 haszonanyag kitermelése és mozgatása tervezhető a bányterületen. 
 
A meddőt a bányatelek területén belül hasznosítják rekultivációs célokra. A tőzeget a 

BEREGI Tőzeg ’97 Kft. tőzegfeldolgozó telephelyére földúton szállítják és deponálják. A 
telephelyről 15 m3-es kapacitású nyerges szállítójárművek végzik a szállítást a 75. sz., majd a 

71., 76 és 68. sz. utakon Balatonszentgyörgy irányába az M7 autópályára fölhajtva. 
 
A fordulók számítása  

 
60 000 m3/év 200 napon keresztül évente = 300 m3/nap / 15 m3/forduló = 20 forduló/nap (40 

elhaladás /nap). 
 
A szállítással érintett 75-ös sz. útra vonatkozó forgalmi adatok a 0 km + 200 m szelvénynél, 

érvényességi szakasz határai 0 km + 024 m – 2 km + 059 m szelvények. 
 

Személygépkocsi Autóbusz Tehergépkocsi 

Jármű/nap 

4274 45 526 Bánya nélkül 

4274 45 562 Bányával terhelt 

19.sz. táblázat 

 
A forgalmi adatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott „Az országos közutak 2016 

évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kidvány alaján került meghatározásra. 
 

A bányából kivezető földúton való szállítójármű-forgalom számított imissziós értékeit 
ismerteti az alábbi táblázat. 
 

         Komponensek 

 
Távolság m 

CO 

µg/m3 

NOX 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

Határérték 10 000 100 250 

10 15,03 2,3 0,98 

20 9,21 1,41 0,60 

20.sz. táblázat 

 
 

A bányából a közúton/75-ös úton való közlekedés imissziós értékeit ismerteti az alábbi 
táblázat. 
A számlálóállomás km-szelvénye 0 km + 0200 m 

Érvényességi szakasz határszelvényei. 0 km + 024 m – 2 + 059 km szelvények. 
 

         Komponensek CO NOX SO2 
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Távolság m 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Határérték 10 000 100 250 

10 99,52 20,52 1,63 

20 62,46 12,71 1,02 

21.sz. táblázat 

 

A számítások alapján a bányászati tevékenységből származó imisszió az érintett útvonalon 
minimális többleterhelést jelent. 
A haszonanyag szállítása levegőtisztaság-védelmi szempontból gyakolatilag nem okoz 

jelentős környezetterhelést. 
 

 
Porterhelés 

 

A technológiából adódóan a munkafolyamatok során porterheléssel számolhatunk. Ezt a 
meteorológiai viszonyok és a páratartalom nagymértékben befolyásolja. 

Figyelembe véve a helyszínen tapasztalható meteorológiai viszonyokat, a haszonanyag 
jellegét, a jelenlévő talajvizet és a lakott terület 1000 m-en túli távolságát a tevékenységből 
jelentős porszennyezés nem várható. 

 
A számításokat az MSZ 21459/1-81 szabvány ismerteti. 

A kiindulási adat a porszemcse mérete, ami  
- d=3x10-3 cm. 
- Az ülepedő szilárd részecske emissziója 103 mg/s. 

- Tükrözési tényező 0,88 
- Ülepedési sebesség 0,05 m/s 

- szélsebesség 2,5 m/s 
- kibocsátási magasság 1 m 

 

A számított értékeket az alábbi táblázat ismerteti. 
 

Vizsgált 

távolság  
m 

y 

 
m 

 z 

 
m 

Koncentráció 

1 órás 
µg/m3 

 

Leülepedett szilárd 

részecskék mennyisége 

Tervezési 

irányérték 

mg/m2xs mg/m2 

30 nap 

mg/m2x30 nap 

20 7,04 5,2 3,25 1,62x10-1 32,48  
 

16 
50 14,91 11,04 7,27x10-1 3,64x10-2 4,85 

100 26,29 19,51 2,33x10-1 1,17x10-2 1,55 

600 113,94 85,05 1,22x10-2 6,12x10-4 0,08 

22.sz. táblázat 

 

A fenti erdmények alaján a bányászati tevékenység porterhelése minimális, a hatásterület (a 
határérték 10 %-a) 100 m. 

A csúcskapacitású kitermelés esetén sem éri el a levegőterhelési szint a legközelebbi lakott 
ingatlannál az egészségügyi hatáérték 10 %-át és a terhelhetőség 20 %-át. 
Az erdmények akadálytalan terjedést föltételeznek, figyelmen kívül hagyva a természetes 

szűrőként működő növényzetet. 
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9.1.2.Zaj és rezgés hatása 
A telep zajforrásai: 

 I. Termelési zaj esetén: 
 A bánya üzemi területe Keszthely város Délnyugati külterületén Alsópáhok irányába 

helyezkedik el a hrsz.: 0211/2. szám alatt. 
A telepet minden oldalról mezőgazdasági terület határolja. A zaj hatásterület meghatározása 
szempontjából előnyös, mert a zaj hatásterület határa közelít a lakóterületi határértékhez (45 

dB). 
A telepen a kitermelés zajkibocsátása a 27/2008.)XII.3.) KvVM-EüM rendelet 3§ (3) 

bekezdés alapján nappa l(6:00-22:00) a legnagyobb zajterhelést adó, folyamatos 8 óra. 
A bányatelepen 4 fő dolgozik a kitermelés ideje alatt. 
A számítások során a kitermelésben résztvevő gépek zajkibocsátását összegzem, majd a 

kritikus pontokra (telekhatár) számolom. 
A fentiek szerint csak kültéri zajkibocsátás lesz. 

A zajszámításnál figyelembe vett külsőtéri zajkibocsátás számítása (mesterséges szellőzés 
nem lesz): 

 

Zajforrások:                                            Zajkibocsátása          Várható üzemidő 
                /1 m-re/  óra 

 1. Caterpillar 322 BL kotró  (88 dB)mért érték   2,0 
 2. Caterpillar forgó rakodó  (102 dB)mért érték   6,0 
 3. MTZ traktor, pótkocsival (84 dB)mért érték   3,0 

 
Lkülső = 10xlg1/8 (2x108,8+6x1010,2+3x108,45)= 100,8 dB 
A legnagyobb zaj hatásterületet akkor kapom, ha elhanyagolom a növényzet, illetve a 

levegő csökkentő hatását, mert a telepen nincs csökkentő növényzet, a távolságok 
pedig olyan kicsik, hogy a levegő csillapítása nem számottevő ekkora 

zajkibocsátásnál. 
 

Irányonként számított zajterhelés.(A hatásterületet csak nappali üzemmódra 

számolom, mert nappali munkavégzés lesz.) 
 

I. irány M 111 megítélési pont a Déli telekhatáron, a zajforrások telekhatári munkavégzése 
közben. 

 

Zajforrások 

 rk11=160 m a külső zajforrások átlagos távolsága 

 L11külső= Lkülső-(20lg160+8)=100,8-52,1=48,7 dB 
Háttérterhelés a 11-es ponton a 284/2007.(X.29) Korm.6 § d. pontja alapján nappal: 45 dB 

Számított zajterhelés a telekhatáron: 49 dB. 

Hatásterület távolsága: 45 = 49-20lg r/160  20lgr/ 160= +4 r=253,6 m 

Legnagyobb hatásterület a telekhatáron végzett munka esetén: 254 m a telek teljes 

vonalában. 

 
II. irány M211 megítélési pont a Keleti telekhatáron, a zajforrások telekhatári munkavégzése 

közben. 
 

 rk21= 440 m a külső zajforrások távolsága 
 L21külső= Lkülső-(20lg 440+8)= 100,8-60,8=40,0 dB 
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A tervezett üzem zajterhelési hatásterületének számítása:  

Számított zajterhelés a telekhatáron: 40 dB. 
r=225,0 m 

Hatásterület a telekhatáron végzett munka esetén: 225 m. 

 

 

III. irány M 31 megítélési pont az Északi telekhatáron, a zajforrások telekhatári 
munkavégzése közben. 

 

 rk31= 130 m a külső zajforrások távolsága 
 L31külső= Lkülső-(20lg 130+8)= 100,8-50,2=50,6 dB 

A tervezett üzem zajterhelési hatásterületének számítása:  

Számított zajterhelés a telekhatáron: 51 dB. 

r=259,4 m 
Hatásterület a telekhatáron végzett munka esetén: 260 m. 

 

III. irány M 32 megítélési pont az Északi telekhatáron, a zajforrások telekhatári 
munkavégzése közben. 

 rk32= 100 m a külső zajforrások távolsága 
 L32külső= Lkülső-(20lg 100+8)= 100,8-48,0=52,8 dB 
A tervezett üzem zajterhelési hatásterületének számítása:  

Számított zajterhelés a telekhatáron: 53 dB. 
r=251,2 m 

Hatásterület a telekhatáron végzett munka esetén: 251 m. 

 

IV. irány M 41 megítélési pont a Nyugati telekhatáron, a zajforrások telekhatári 

munkavégzése közben 
 

Zajforrások 

 rk41= 110 m a külső zajforrások távolsága 
 L41külső= Lkülső-(20lg 110+8)= 100,8-48,8= 52,0 dB 

A tervezett üzem legnagyobb zajterhelési hatásterületének számítása:  

Számított zajterhelés a telekhatáron: 52 dB. 

Hatásterület távolsága: 45 = 52-20lg r/110       20lgr/110= +7  r=246,2 m 
Hatásterület a telekhatáron végzett munka esetén: 247 m, a telekhatár vonalában. 

 

Zajterhelési vizsgálatok eredménye: 

Megítélési pont Mértékadó 
hangnyomásszint 

dB 

Határérték 
dB 

Túllépés 
dB 

Értékelés 

M11 49 - -  

M21 40 - -  

M31 51 - -  

M32 53 - -  

M41 52 - -  

 
Megállapítható, hogy a 27/2008.(XII.3) KöM-EüM rendelet 1 sz. melléklete alapján 

nincs védendő objektum a közelben. 
Hatásterületek irányonként: 

      M11:   254 m 
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      M21:   225 m 

      M31:   260 m 

      M32:   251 m 

      M41:   247 m 

 

Közvetlen kiszállítás esetén a szállítójárművek zaja a deponáló traktor zaját 

helyettesítik, így zajkibocsátás növekedést nem okoz. 

  A bánya működési zaj hatásterületébe védendő objektumok nem esnek. 

 
 

II. Szállítási zaj esetén: 
 

A bánya területén éves szinten 60 000 m3 haszonanyag kitermelése a cél. Az anyag 

kiszállítása főként 15 m3-es nyerges vontatókkal történik. 
Az anyagot a 75-ös főúton szállítják ki, 90%-át Balatonszentgyörgy irányába, 10%-át Rédics 

irányába. 
A gépjármű fordulók számítása: 200 munkanappal számolva. 
60 000/200=300 (m3/nap) / 15 (m3/forduló) = 20 (forduló/nap) = 40 elhaladás/nap 

Ebből 36 elhaladás/nap a mérvadó Balatonszentgyörgy irányába. 
 

A jelenlegi forgalom zajkibocsátásának számítása: 

A számítások alapja egyrészt a Környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007.(X.29) sz. Kormányrendelet 9. §-ában foglaltak, másrészt 

az Országos Közutak 2015 évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma adatbázisa által, a 
75-ös számú főközlekedési út adott mérési szakaszára vonatkozó járműszámlálási 
adatokat vettem figyelembe. Az adatok járműtípusonként vannak összesítve és 

jármű/nap egységben. 
Az adatokat járműkategóriánként az ÚT 2-1.302. előírás 3.1.1 2. táblázata alapján 

összesítettem és nappalra a 91%-os 16 órás idővel számoltam át jármű/órára. 
 
Az adatok a következők: 

 
I. járműkategória: Q1= 243 jármű/óra; v1= 60 km/óra 

II. járműkategória: Q2= 35 jármű/óra; v1= 50 km/óra 

III. járműkategória: Q3= 29 jármű/óra; v1= 50 km/óra 

 

Ahol: 

 Q= az egyes járműkategóriák mértékadó forgalma, jármű/óra. 

 v= az adott útszakaszon átlagos menetsebesség járműkategóriánként, Km/óra. 
 

:AeqML  adott forgalmi adatok alapján számított zajterhelés: 





3

1

1,0
10lg10

i

L

AeqM

AeqMi

L  

LAeqM1= 15,0 + 10lg QM1 + 16,7lg vM1=15 +10lg243 + 16,7lg60 = 15 +23,8 +29,7 = 68,5 dB 

LAeqM2= 17,3 + 10lg QM2 + 19,lgvM2 = 17,3 + 10lg35 + 19lg50=17,3 + 15,4 +32,2 = 64,9 dB 
LAeqM3= 23,2 + 10lg QM3 + 16,7gvM3 = 23,2 +10lg29 + 16,7lg50=23,2 +14,6+29,7= 67,5 dB 

 

LAeqM=10 lg (106,85+106,49+106,75)=71,98 dB 
LAeqM=72 dB  
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A vonalforrás zajkibocsátása az út tengelyétől 7,5 m távolságban értendő. 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EÜM rendelet 3. melléklet 2. pont, főutakra 

vonatkozó előírásai alapján a védendő objektumok előtt a zajterhelés nappal 60 dB 

lehet. 

Ezek alapján az út középvonalától a határérték a következő távolságban teljesül: 

NAPPAL: 

 Számított zajterhelés az út tengelyétől:7,5 m-re 72 dB 

A zajforrás zajkibocsátása: Lh=72-20 lg r/7,5 
 Határérték teljesülésének távolsága: 60 = 72-20lgr/7,5 20lg r/7,5=+12 
 r=29,8 m. 

 Határérték teljesülése az út tengelyvonalától: 30-0= 30 m 

 

A napi 40 járműforduló a nappalra számított 91 %-ot és a 16 órás időszakot 
figyelembe véve az óránkénti III-as kategóriás járműforgalom maximum 3 járművel 
növekszik óránként, tehát 29 jármű/óráról 32 jármű/órára nőhet. 

 

I. járműkategória: Q1= 243 jármű/óra; v1= 60 km/óra 

II. járműkategória: Q2= 35 jármű/óra; v1= 50 km/óra 

III. járműkategória: Q3= 32 jármű/óra; v1= 50 km/óra 

 

:AeqML  adott forgalmi adatok alapján számított zajterhelés  

LAeqM1= 15,0 + 10lg QM1 + 16,7lg vM1=15 +10lg243 + 16,7lg60 = 15 +23,8 +29,7 = 68,5 dB 

LAeqM2= 17,3 + 10lg QM2 + 19,lgvM2 = 17,3 + 10lg35 + 19lg50=17,3 + 15,4 +32,2 = 64,9 dB 
LAeqM3= 23,2 + 10lg QM3 + 16,7gvM3 = 23,2 +10lg32 + 16,7lg50=23,2 +15,0+29,7= 67,9 dB 

 

LAeqM=10 lg (106,85+106,49+106,79)=72,1 dB 
LAeqM=72 dB  

  

Az üzemi szállítási zaj 3 dB alatti (0,1 dB) zajterhelés növekedést okoz, így nem 

okoz változást a közlekedési zajban. 

 
 

9.1.3.Hatás a felszíni- és felszín alatti vizekre 

 
Felszíni vizek 

 
Legközelebbi felszíni vízfolyás a D-i irányban szomszédos Büki-patak, amely D-i irányba a 

Páhoki-patakba, majd a Gyöngyös-patakba vezeti a vizet, végül a Zala-folyón keresztül a 
Balatonba jut.   
A csapadékvíz bányába való bejutását a védőtöltés akadályozza meg. A bányaterületre jutó 

csapadék a bányatalpon elszivárog, ill. a tóba esik. 
A kialakuló tó műszaki adatai –  

- a kialakuló tó átlagos fenékszintje 98,0 mBf  
- átlagos üzemi ízszint 103,0 mBf 
- vízfelszín 11,2 ha 

- tározó térfogata 560 000 m3 
- a rézsűhajlás 1 : 3,5 arányú 

 
Hullámzás elleni védelem érdekében növénytelepítésre kerül sor a rézsűn. 
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A bánytóba vízbefolyás nem történik, a tó vízszintje mindig megegyezik a környező terület 

talajvízszintjével. 
A vízjogi engedély-köteles bányató vízének évente két alkalommal történő akkreditált 

laboratóriumi vizsgálata előírásra kerül az engedélyben. 
 
A felszíni vizek minőségét normál üzemi körülmények között nem veszélyezteti a tervezett 

bányászti tevékenység. A fedőréteg letakarításából eredő változások hatásai elhanyagolhatók. 
A terület nagy része közel vízszintes, a lehulló csapadék átszivárog a talajban. 

A bányatelek területe a környezetéhez képest nins mélyponton, így plusz hozzáfolyással nem 
kell számolni. 
A haszonanyag kitermelése után egy nyílt vízfelület marad vissza, mivel a tó vize a talajvízen 

keresztül közlekedik a környező felszíni vizekkel, ezért a keletkező tó vízminőségének 
megőrzésére fokozott gondot kell fordítani. 

 
Vízminőség- és mennyiségi változás 
 

- a fedőréteg letakarításakor a csapadékaz lefolyási viszonyai kismértékben 
megváltozhatnak 

- a haszonanyag kitermelésekor új vízfelületek keletkeznek 
- havária jellegű szennyezés: a gépi berendezések üzemeléséből, esetleges 

meghibásodásából, valamint az egyéb emberi tevékenységből származó szennyező 

hatások megjelenése 
 

Hatásterületek –  
- Közvetlen hatásterület – a bánya védőpillérének határa, a kialakuló bányató 
- Közvetett hatásterület: - a kialakuló bányató védőpillérének vertikális vetülete 

 
A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység a felszíni 

vizek tekintetében az esetleges szennyeződések miatt terhelő hatású lehet. 
 
 

Felszín alatti vizek 
 

A felszín alatti víz állapota szempontjából Keszthely területe a 27/2004. (XII.25.) KvVM 
rendelet melléklete szerint fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő település. 

A bányatelek területe üzemelő vagy távlati ivüvízbázist, vagy annak hidrogeológiai 
védőterületet nem érint. 

 
A terület kutatása során minden fúrásban elérték a talajvizet. A talajvíz áramlása É-ÉK – D-
DNy irányú. A haszonanyag talajvízszint alatt helyezkedik el. 

 
Az üzemelés hatótényezői –  

- havária jellegű szennyezés: a gépi berendezések üzemeléséből, esetleges 
meghibásodásából, valamint az egyéb emberi tevékenységből származó szennyező 
hatások megjelenése a felszín-közeli talajvízben 

- a beszivárgási viszonyok megváltoznak 
- a kialakuló nyílt vízfelület némileg befolyásolja a vízháztartást 

 
A talajvízszint csökkenés várható mértéke -  
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A csapadék utóbbi 5 éves átlagban 825 mm, a területre jellemző fajlagos lefolyás 4 l/(sxkm2), 

a az évente lefolyó csapadék mennyisége 80-100 mm. 
 

A keletkező tó, mint nyílt vízfelület befolyásolja a vízháztartást, mivel a nyílt vízfelület 
párolása nagyobb, mint a területre jellemző evapotranspiráció mértéke. 
 

A szabadvízfelület éves párolgása 820 mm, így a tó keetkezése kb. 149 mm-rel növeli meg a 
bánya területének vízveszteségét. a területre jellemző felszíni csapadéklefolyás mértéke 80-

100 mm/év lenne, azonban a tó keletkezése eredményeképpen ez  mennyiség nem folyi el, 
hanem a területen marad, a vízveszteség mértéke 69 mm/év-re csökken. 
 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység a felszín alatti 
vizek tekintetében az esetleges szennyeződések miatt minimális mértékben terhelő hatású.  

 
9.1.4.A hulladékképződés hatásai 

 

A bányaművelésből termelési hulladék nem képződik, a kommunális hulladékokat naponta 
folyamatosan gyűjtik és elszállítását az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatóval oldják 

meg. 
A bánytelek területén semmiféle gépjavítás és gépkarbantartás nem lehetséges. Normál üzemi 
körülmények között veszélyes hulladék knem képződik.  

 
9.2.-A felhagyás hatásai 

 
A felhagyás fogalma az üzemszerű működés ember által irányított megszűntetését jelenti, ami 
alatt jelen esetben a bányatelek kitermelési munkáinak elmaradása értendő. Ennek lehetőségét 

jelenlegi információink szerint kizárhatjuk. 
Amennyiben azonban mégis előfordul, úgy az engedély időbeni hatálya figyelembe veendő, 

hiszen annak lejárata előtt az vagy meghosszabbítandó, vagy az előírt rekultiváció 
elvégzendő.  
A bányatelek dokumentált ellenőrzése a felhagyásra is vonatkozik, azaz a rézsűk ellenőrzése 

továbbra is kötelezettségként megmarad. 
 

9.3.-Haváriahelyzetek hatásai 
 
A gépi munkák üzemanyag-használattal, hulladékképződéssel járnak. Szervezetlenség, de 

műszaki hiba is okozhat a környezetbe jutó káros kibocsátást. Ezek elkerülése és 
előfordulásuk esetén mielőbbi lokalizálásuk és megszüntetésük érdekében pontos, az adott 

helyszínre és munkafolyamatra adaptált intézkedési tervre van szükség a felelősség 
megjelölésével.  
 

A bányterületen anyagtárolás nem történik, csak a folyamatos működés közben előforduló 
géphibák által okozott olajszennyezés jelenthet fokozott környezeti terhelést. Ennek anyaga 

lehet –  
- gázolaj 
- motorolaj 

- hidraulikaolaj 
- fékolaj 

 
Havária esetén keletkező veszélyes hulladékok megnevezése – EWC kódja 
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- 130113 – hidraulika rendszer meghibásodásából származó olajok 

- 130208 – motor és hajtómű meghibásodásából származó olajok 
- 150202 – olajok felitatására szolgáló szenyneze tt abszorbensek 

- 170503 – veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 
A képződő veszélyes hulladékokat a helyszínen gyűjtik, elszállításukról és 
ártalmatlanításukról partnerekkel kötöt szerződésben gondoskodni kell. 

 
A megelőzés érdekében a gépek rendszres karbantarásáról gondoskodni kell. javasolt a 

mentesítéshez szükséges eszközök és anyagok rendszeresítése. 
 
Az alábbi táblázat a hatótényezők körrrnnnyezeti elemek irányába való hatááását ismerteti.  

 
 

Érintett 

környezeti 

elem 

Hatótényező Hatótényező 

jellege 

Környezeti hatás A változás 

jellemzése 

Hatás 

minősítése 

Föld Letakarítás végleges mikrodomborzati 

viszonyok 
változása 

rekultiváció 

után más 
jelleg 

Elviselhető 

Kitermelés végleges ásványvagyon 
csökkenése 

ásványvagyon 
készlet 

csökken 

Elviselhető 

havária 
munagépek 

üzemelése során 
 

átmeneti talajszennyezés kárelhárítással 
megszűnik 

Ideiglenesen 
károsító 

Víz letakarítás, 

fejtés 

végleges felszíni lefolyási 

viszonyok 
változása 

a beszivárgás 

változik 

Semleges 

havária 

munagépek 
üzemelése során 

átmeneti vizek 

szennyezése 

kárelhárítással 

megszűnik 

Ideiglenesen 

károsító 

Levegő munkagépek, 
szállítójárművek 

működése 

tevékenység  
időtartama 

helyszíni 
levegőkörnyezet 

ideiglenes 
változása 

időszakos 
terhelés 

Elviselhető 

Élővilág fedőréteg 

letakarítása 

végleges művelési ág 
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élőhelyek 
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nyersanyag 

kitermelése 

tartós tájkép változás a táj 
arculatának 

változása 
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rekultiváció tartós flóra-fauna 
változása 

ökoszisztéma 
változása 

Semleges 

Épített 

környezet 

szállítás tartós légszennyező 

anyag, zaj 

többletterhelés 

minimális 

Elviselhető 

24.sz. táblázat 

 
A levegőtisztaságra gyakorolt terhelő hatás a gyúlékony szénhidrogén-származékok 

környezetbe kerülése során jelentkezhet.  
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A vizeket érintő haváriás szennyezések kezelése jelenti a legjelentősebb problémát, hiszen 
ezek igénylik a legmagasabb szintű technológiai felkészültséget és technikai ismereteket.  

A vizsgált helyszín vizeivel minden vízfolyás-közeli életközösség találkozik, emiatt a 
haváriás hatás ezekre terhelő és megszüntető lehet, a fajok tűrőképessége, ill. a szennyezés 
minősége függvényében.  

 
A talajra gyakorolt hatás a szennyezés mértékétől függően lehet terhelő, jelentősebb esetben 

megszüntető is, amikor az adott területen indokolt a talaj cseréje. Ez esetben jelentési a 
hatóság felé kötelezettsége áll fenn.  
 

Az környező élővilág életközösségei számára a közvetlen szennyezés annak mértékétől és 
minőségétől függően terhelő vagy megszüntető lehet.  

 
Az épített környezeti elemekre  gyakorolt hatás attól függően értékelhető, hogy az 
előzőekben felsorolt egyes környezeti elemekkel milyen kapcsolatban van. Amennyiben 

közvetlen a kontaktus, úgy lehet akár megszüntető is, pl. műtárgy rongálódott elemének 
cseréje. Egyéb esetben a hatás semlegesnek ítélhető.  

 
Az emberi egészség, mint végső hatásviselő haváriás szennyezés esetén veszélybe kerülhet, 
úgy a kárelhárítás során, mint vétlenül is. E miatt újra hangsúlyozandó az intézkedési terv 

meglétének fontossága.  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet egyértelműen szabályozza a veszélyes hulladékok kezelését, 
amelynek betartása kötelezően előírt. 
A haváriás hatás az emberi egészség irányába a semlegestől a megszüntetőig lehetséges.  

 
10. Éghajlatváltozás hatásai 

 

139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

 
4. A Khvr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő h) és i) alponttal egészül ki: 
 

(Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén) 
 

„h) az éghajlatváltozással összefüggésben 
 
ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni 

érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés), 
 

hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése, 
 
hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, 

 
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített 

kockázatértékelés, 
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he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

bemutatása, 
 

hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére; 
 

hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az 
egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve; 

 
i) a megalapozó információk bemutatása.” 
 

 
A tervezett bányatelek területen dolgozó belsőégésű motorok kipufogógázai ÜHG gázokat 

engednek a levegőbe, és mint ilyenek, hozzájárulnak a globális éghajlatváltozáshoz.  
 

Az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzés-mátrix (a 

továbbiakban érzékenységelemzés) 

Egy változat került kidolgozásra, ennek az éghajlatváltozással szembeni érzékenység 

elemzését a Miniszterelnökség által kiadott, pályázatokhoz alkalmazott útmutatóját vettük 
igénybe (Közzétéve: 2017. január). 

Érzékenységi mátrix: 
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1. Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú 
növekedése  

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Közepes  

2. Nyári napok számának 

növekedése (napi max. > 25 
0
C) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Közepes  Alacsony 

3. Fagyos napok számának 

csökkenése (napi min. < 00C) 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

4. Hőségnapok számának 
növekedése (napi max. ≥30 

0
C) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Közepes  Közepes  

5. Trópusi éjszakák számának 
növekedése (napi min.≥20 

0
C) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

6. Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi középT > 25 

0
C) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Közepes  Közepes  

7. Átlagos napi hőingás növekedése 

(napi max. és min. különbsége 
0
C) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

8. Éves csapadékmennyiség 

csökkenése 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

9.Csapadékos napok számának 
csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 
1 mm) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

10. Átlagos napi csapadékosság 
növekedése (csapadékos napok 

átlagos csapadéka, mm/nap) 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

11.Max. száraz időszak hosszának 
növekedése (leghosszabb időszak, 
amikor a csapadékösszeg < 
1mm/nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

12. Max. nedves időszak hosszának 

változása (leghosszabb időszak, 
amikor a napi csapadékösszeg ≥1 
mm/nap) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

13.20 mm-t  elérő csap. napok Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 
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Éghajlati paraméter 
változása 
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számának növekedése (napok 

száma, amikor a napi 
csapadékösszeg ≥20 mm)  

14. Felszíni vizek 

átlaghőmérsékletének lassú 

növekedése 

 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

15. Csapadék évszakos 

eloszlásának változása 
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

16. Megnövekedett UV 

sugárzás, csökkent 
felhőképződés  

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

17. Felhőszakadási (viharos 
időjárási) események 
számának és intenzitásának 

növekedése 

Magas Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony Alacsony 

18. Vil lámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

19. Árhullámok 
gyakoriságának és 

intenzitásának növekedése 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

20. Belvíz kialakulásának 
gyakoriságnövekedése 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

21. Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások, nyári kisvízi 
készletének csökkenése, 

tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá 
válása, felszín alatti 
vízkészletek csökkenése) 

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

22. Aszály gyakoribb 

előfordulása  
Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

23. Tömegmozgás 
gyakoribb előfordulása  

Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony Alacsony 

24. Erdőtüzek 
gyakoriságának növekedése 

Közepes  Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony Alacsony 

25. Szélerózió Közepes  Közepes  Közepes  Közepes  Alacsony Alacsony 

30.sz. táblázat 

Értékelés: kvalitatív: alacsony, közepes, magas kitettséget értékel. 

Összességében a tervezett bányászti kitermelő munka érzékenyen reagál a nagy intenzitású 
csapadékkal járó heves szélviharokra: pl. rézsűomlás előfordulhat.  

Az érzékenység vizsgálata megadja, hogy a tervezett tevékenység az éghajlati veszélyekre és 
kockázatokra mennyire érzékeny általában. 

 

A telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése  
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A kitettség értékelését azokra a sorokra végezzük el, ahol az alacsonytól eltérő értékelést 

kapott a hatótényező. 

Éghajlati paraméter változás  Kitettség értékelése  
1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése A víz közelsége a hőérzetet csökkenti 

2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 
0
C) A víz közelsége a hőérzetet csökkenti 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 
0
C) A víz közelsége a hőérzetet csökkenti 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középT > 25 
0
C) A víz közelsége a hőérzetet csökkenti 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és 
intenzitásának növekedése 

Szélsőséges viharok alkalmával: vízátfolyások a rézsűomlások miatt 
gyakoribbak 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Környező erdőterületek  esetébe előfordulás lehetősége megnő 

Fagyos esők gyakoriságának növekedése Rézsűomlás kockázata növekszik, vízátfolyások lehetősége nő  

31.sz. táblázat 

 

 

Egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése  

Szélsőséges hőmérsékleti indexek 

Átlagos érték 
(nap) 

Várható változás (nap) 

1961-1990 2021-2050 2071-2100 
Fagyos napok száma (Tmin<0

0
C) 93 -35 -54 

Nyári napok száma (Tmax>25
0
C) 67 38 68 

Hőségnapok száma (Tmax>30
0
C) 14 34 65 

Forró napok száma (Tmax>35
0
C) 0,3 12 34 

Hőhullámos napok száma (Tközép>25
0
C) 4 30 59 

32.sz. táblázat 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

A fentiek alapján látható, hogy a fagyos napok száma hosszútávon jelentősen csökken, a 

melegedéssel leírható napok száma jelentősen nő, ami előrevetíti az adaptációt biztosító 

hűtés iránti magasabb igényt (víz hűtő hatásának gyakoribb igénybe vétele). 

A magasabb hőmérséklet levegő intenzívebb szeleket, szélviharokat produkál, ezek az 
áramelltás folyamatosságát vezetékszakaások alkalmával megszakítják. 

 

A bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés  

Potenciális hatás értékelésére alkalmazott kockázatértékelési szintek 

 Kitettség 

Alacsony Közepes Magas 

Ér
zé

ke
n
ys
é
g Magas Közepes Magas Magas 

Közepes Alacsony Közepes Magas 

Alacsony Alacsony Alacsony Közepes 

33.sz. táblázat 

Az értékelendőnek kiválasztott paraméterek fenti táblázat szerinti értékelése: 
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Éghajlati paraméter Kockázatértékelési szint 

1. Felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése Közepes 
2. Nyári napok számának növekedése (napi max. > 25 

0
C) Közepes 

4. Hőségnapok számának növekedése (napi max. ≥30 
0
C) Közepes 

6. Hőhullámos napok számának növekedése (napi középT > 25 
0
C) Közepes 

17. Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és 
intenzitásának növekedése 

Közepes 

24. Erdőtüzek gyakoriságának növekedése Közepes 
*Fagyos esők gyakoriságának növekedése Közepes 

34.sz. táblázat 

 

A tervezett felszíni bányászati tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás 

hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása 

Ahhoz, hogy a potenciális hatásról beszélhessünk, a kitettség és érzékenység együttes 
jelenléte szükséges. 

A technikai elemek sérülékenysége az időben előrehaladva a szélsőséges időjárási események 

bekövetkezésével nőni fog, vezetéksérülések, szakadások gyakoriságának növekedése 
várható, ehhez az alkalmazkodást (adaptáció) a nagyobb, rendelkezésre álló, regionális, gyors 

reagálású helyreállító csapatok létrehozása segítheti. 

 

Annak bemutatása, hogy tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére  

A 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelettel módosított 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. 

számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes 
üvegházhatású gázok - szén-dioxid, dinitrogén-oxid, metán, PFC, HFC, SF6 - várható éves 
kibocsátását tonnában kifejezve 

A tervezett tevékenység a 3. mellékletbe tartozik. 
 

- Megalapozó információk bemutatása 

 

A 2017 évi 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, a 2050-ig tartó időszakra is kitekintést 

nyújtó második Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia terv IV. fejezete foglalkozik az 
alkalmazkodási stratégiával, ezen belül a 4.3. és a 4.5. fejezetrész az erdővel és a turizmussal.  

 
IV.3.4. Erdők 

Magyarországon jelenleg 2,06 millió hektár az erdőgazdálkodásba bevont terület, amelynek 

94%-át (1,94 millió ha) borítja faállomány. A faállománnyal borított területet alapul véve az 
ország erdősültsége 20,8%, amely alacsonynak tekinthető az európai uniós átlaghoz (42,4%) 

viszonyítva. A klímaváltozás hatására sérülhetnek az erdők ökoszisztéma szolgáltatásai, pl. a 
biodiverzitás, szénmegkötő képesség; édesvíz készletek szabályozása; erdők rekreációs 
értéke; faanyag és egyéb erdei melléktermékek; erdők levegőtisztító képessége stb. Az 

erdőknek továbbá fontos szerepük van a megfelelő talajárnyékolásban is. 
A 2016-ban lezárult AGRATéR projekt keretében vizsgálták Magyarország erdős területeinek 

klímaváltozással szembeni sérülékenységét is. A kutatás eredményei a IV.5 fejezetben 
kerülnek ismertetésre. 
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Az erdők kiemelten fontos szerepet játszanak a légmozgásokban és a víz körforgásában, ebből 

adódóan mérsékelhetik a szélsőséges helyi klímaviszonyokat, a sivatagosodást és a 
vízbiztonsági problémákat is. Az erdők kedvező mikro- és mezoklimatikus hatásait erősíthetik 

az erdőtelepítések, illetve az egyéb zöldítési megoldások (pl. agráriumban mezővédő fásítás). 
Az erdőirtások közvetlen kapcsolatban állnak a szél- és időjárásmintákkal helyi és globális 
szinten a víz körforgásának megváltoztatása által. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy ez 

egyes száraz területeken nem igaz, a nem megfelelő területre ültetett magas vízigényű fajok 
esetén. 

 
VÁRHATÓ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HATÁSOK 
 

Várható klímaváltozás (a mérsékelt éghajlati övezet, kontinentális éghajlaton): 
-2,5°C-os hőmérsékletemelkedés esetén a rügyfakadás egyre korábbra kerül 

(évtizedenként átlagosan 1-3 nappal), a lombhullás pedig évről-évre később következik be (1-
2 nap/évtized). Ennek következtében a fák növekedési időszaka évtizedenként átlagosan 2 
nappal hosszabbodik, ami a megemelkedett CO2-szint mellett szintén hozzájárul a növények 

nagyobb produkciójához, megfelelő vízmennyiség esetén. Ez szerencsés esetben növelheti a 
szervesanyag-produkciót. Azonban az enyhébb telek következtében csökken a fák hideg elleni 

védekezőképessége, amely fokozhatja sérülékenységüket a fagykárra. 
 

csökkenő csapadék. Magyarországon (mérsékelt kontinentális éghajlaton) a hőmérséklet 
növekedése csökkenő csapadékmennyiség esetén aszályhoz vezet. A várhatóan télen és 

tavasszal egyszerre nagy mennyiségben lezúduló csapadék megnöveli az árvizek esélyét. Az 
árvizek tavasszal, a növekedés időszakában legkárosabbak a fák számára, az ekkor keletkező 
sérülések akár a fa pusztulásához is vezethetnek. 

 

súlyos lehet az erdőkben a faanyag csökkenése, valamint a helyreállítás költségei miatt, 
továbbá a törött és kicsavart fák, valamint a keletkezett nyílt sebek nagyobb eséllyel lehetnek 
rovartámadásoknak kitéve. 

 
-Európában különösen a hőmérsékletemelkedés 

kedvezhet a kártevők elszaporodásának, különös tekintettel a megnövekedett vegetációs 
időszakra és az enyhébb telek következtében a túlélő egyedekre, lárvákra, különösen a 
fenyőerdőkben. A hőmérsékletnövekedés egyes egzotikus, a területen addig ismeretlen fajok 

megjelenését is eredményezheti. Számítani kell – és erre már Magyarország esetében is volt 
konkrét példa a gyapjaslepke 2004–2006. évi, korábban soha nem látott mértékű 

tömegszaporodásával – egyes károsítóknak a számukra kedvezőbb időjárási feltételek miatti 
tömeges elszaporodására, amelyet az állományok gyengébb ellenálló képessége is elősegíthet. 
Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy számos kártevő faj esetében nem ismert, hogy hogyan 

reagál majd a hőmérséklet, a fogadó faj, a táplálék, és csapadékviszonyok változására, ezért 
sok a bizonytalanság a rovarok elterjedésével kapcsolatosan. 

 
en több olyan, meleg- és szárazságkedvelőnek ismert rovar okoz 

növekvő károkat, aminek erdővédelmi szerepén túlmenően humán-egészségügyi és 

mezőgazdasági jelentősége is van. Ilyenek például a gyapjaslepke (Lymantria dispar), az 
aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea) és a búcsújáró lepke (Thaumetopoea processionea). 

Az elmúlt években számos új, inváziós kártevő és kórokozó jelent meg és terjedt el 
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Magyarországon. Ezek némelyike már most is jelentős károkat okoz, és várható, hogy a 

jövőben jelentőségük tovább fog növekedni. 
 

leginkább a dél-európai területekre jelenthetnek fokozott veszélyt, ugyanakkor 
Magyarországon a felmelegedés és az aszályok fogékonnyá tehetik az erdőket az erdőtüzekre. 

 

várhatóan rosszabbul fog reagálni a hőmérsékletváltozásokra, míg a tölgy kevésbé bizonyul 
érzékenynek a vízhiányra, ezért az állományt várhatóan kevésbé befolyásolja a növekedő 
vízhiány. A jelenlegi kedvezőtlen irányú klímaváltozás hatására lucfenyveseink legyengültek, 

nedvkeringésük-gyantatermelésük lecsökkent, ezért jelentős pusztítást okoznak a szúfélék. 
Különösen igaz lehet ez az egykorú monokultúrás hegyi állományokra Közép-Európában, 

ahol különösen nagy károkat okozhatnak a szúfélék a fokozott vízhiány és viharkárok 
következtében. Az elegyesebb állományok létrehozása hozzájárulhat az erdőknek az 
éghajlatváltozás várható hatásaival szembeni túlélőképességének növeléséhez. 

 

különbözőképpen változhat. A komplex ökonómiai modellbe vont erdőgazdaságokban a 
jövedelemkiesés még enyhe kimenetelű klímaváltozás esetében is számottevő, közepesen erős 
(1,7°C nyári átlaghőmérséklet-emelkedés) változás esetén a jövedelemkiesés mértéke pedig 

már olyan nagyságrendű, ami megkérdőjelezi a gazdálkodás rentábilitását is. Kritikus fafajok 
a bükk és a cser, ezek termesztésének jövedelmezősége csökkenhet a legnagyobb mértékben. 

 
-gazdálkodás és fafajpolitika. A hazai erdőművelés teendőire várhatóan a 

hőmérséklet-emelkedés és csapadékhiány mellet az extrém időjárási események gyakorisága, 

illetve kiszámíthatatlansága lesz meghatározó hatással. A természetvédelem és a fenntartható 
erdőgazdálkodás érdekében egyrészt támogatni kell a helyi – az esetleges szélsőségesebb 

termőhelyi viszonyokhoz jól alkalmazkodott és feltehetően továbbra is alkalmazkodni képes – 
szaporítóanyag-források alkalmazását, másrészt azokon a termőhelyeken, ahol az már nem 
teszi lehetővé a megfelelő mennyiségű és minőségű szaporítóanyag megtermelését, ott széles 

tűrőképességű, valamint szárazságtűrő szaporító-anyagot kell felhasználni. Előtérbe kell 
helyezni a déli származási körzetekben megtermelt szaporítóanyag felhasználását, még akkor 

is, ha ez esetleg külföldről származik. Mindezeket figyelembe véve fontos a hazai 
génforrások, génbanki gyűjtemények fenntartása, megóvása. 
 

 
IV.5.3. Erdők éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége 

Magyarországon az erdőgazdálkodásba bevont terület nagysága meghaladja a 2 millió hektárt 
az elmúlt évszázadban kialakult tudatos és szakszerű erdőgazdálkodási tevékenység hatására. 
Az erdőknek fontos szerepük van a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, hiszen egyrészt 

megkötik a légköri szén-dioxid jelentős mennyiségét, másrészt kedvező mikro-, mezo- és 
makroklimatikus hatásuk révén hozzájárulnak a szélsőséges hőmérsékleti és 

csapadékviszonyok mérsékléséhez.  
A IV.7.6. fejezettel összhangban kijelenthető, hogy az évi csapadékeloszlás megváltozása, az 
évi átlaghőmérséklet növekedése, a szárazság, az aszály, az alacsony relatív páratartalom és a 

szélsőséges időjárási jelenségek (pl. szélviharok) gyakoriságának növekedése révén 
érzékenyen érinti az erdőterületeket, termőhelyüket, az erdők fajösszetételét, sokoldalú 

szerepkörét és fennmaradását, hiszen az erdők fatermőképességét a genetikai adottságok 
mellett a termőhely adottságai befolyásolják a leginkább. 
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A NATéR-ben elérhető, 8 fafajra vonatkozó adatokat összesítő integrált fatermesztési 

sérülékenységi besorolás a következő tényezőket veszi figyelembe: az ún. erdészeti 
klímatípusok két regionális klímamodell (RegCM és ALADIN) projekciói alapján 

valószínűsíthető átrendeződése 2021–2050-es, illetve a 2071–2100-as évekre az az 1961–
1990 közötti évekhez képest; ennek hatása a faállományok produkciójára (fatermésére, 
fatermési osztály); a termőhely talaj–textúra–termőréteg paraméterei; az alkalmazkodást 

(termőhelyi alkalmazkodási potenciál, elegyesség és korosztály) jellemző adatok. A NATéR 
vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a klímaérzékenységet tekintve jelentős eltérések 

mutathatók ki a fafajok között. Legérzékenyebb a bükk, amelyet a kocsánytalan tölgy és a 
cser követ, mérsékelten érzékenynek tekinthető a feketefenyő, míg végül az éghajlat 
változására legkevésbé érzékeny az akác, a kocsányos tölgy és az erdei fenyő.  

 
Az erdők éghajlatváltozással szembeni sérülékenysége területi eloszlását tekintve rendkívül 

heterogén. A legerősebben sérülékeny területek esetében mindazonáltal kimutatható egy – 
kevéssé markáns – területi koncentráció az Alföldön, a Duna-Tisza közén annak is elsősorban 
déli részén; a Balaton környékén; a Mezőföldön; továbbá a Komárom–Esztergomi-síkság, 

valamint a Kisalföld nyugati részein. E döntően alacsony mértékű termőhelyi 
alkalmazkodóképességet mutató erdőterületek túlnyomó részének esetében a klimatikus 

kitettség a legkedvezőtlenebb, azaz az erdő a klímaváltozás hatására a legkedvezőtlenebb 
erdészeti klímatípusba fog kerülni az előrejelzések szerint. E magas sérülékenységű 
területeken kulcsfontosságú az erdőgazdálkodás klímaváltozáshoz való alkalmazkodását 

segítő intézkedések meghozatala. A klímaváltozással szemben legkevésbé sérülékeny erdők 
az Északi-középhegységben, a Nyírség déli részén, a Dunántúli-dombságban, valamint a 

nyugat-magyarországi területeken terülnek el. A Nyírség déli területeit leszámítva e 
területeken a termőhelyi alkalmazkodóképességi potenciál igen magas, az elegyességi mutató 
is többnyire közepes, továbbá az erdőállomány korszerkezete is változatos. 

 
IV.5.4. Természetes élőhelyek sérülékenysége 

Hazánk éghajlatának megfigyelt és várható változásai (kiemelten a hőmérsékletemelkedés, az 
csapadék mennyiségének csökkenése, valamint annak térbeli és időbeli átrendeződése)  
alapvetően befolyásolják és veszélyeztetik Magyarország természetes élőhelyeit, védett állat- 

és növényfajait. A természetes élőhelyekben keletkezett károk az ökoszisztéma-szolgáltatások 
romlásán keresztül a társadalom egészére hatással vannak, sőt nem csak lokálisan 

jelentkeznek, hanem a helyi károsodástól messzebb, akár térségi károkat is okozhatnak. 
 
A NATéR alapján a természetes élőhelyek éghajlati sérülékenysége arról ad információt a 

2021 és 2050-es évek átlagára vetítve, hogy a bioklimatikus modellek alapján előzetesen 
azonosított 12 db leginkább klímaérzékeny természetes és természetközeli élőhely jelenléte 

Magyarország egyes térségeiben az éghajlati paraméterek előre jelzett változásai esetén 
mennyiben válik veszélyeztetetté. 
 

A 12 db kiválasztott élőhely típus nagyrészt lefedi a hazai klímazonális vegetációt. Adott 
tájrészlet sérülékenységét az ott előforduló élőhelyek klímaérzékenysége, a környezeti és 

klímaparaméter változások (éghajlat, talaj- és vízrajzi viszonyok, domborzat), valamint az ott 
előforduló élőhelyek alkalmazkodóképessége (élőhely-diverzitás, természeti tőke index és 
konnektivitás) határozzák meg. 

 
A NATéR vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a klímaváltozás hatása várhatóan az 

élőhelyek többségére – azon belül kiemelkedő mértékben az erdőkre – vonatkozóan 
kedvezőtlen lesz. Ezzel szemben a szikesek várhatóan pozitívan fognak reagálni az éghajlat 
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megváltozására, ami mindenekelőtt azzal indokolható, hogy eleve száraz éghajlaton alakultak 

ki és egy bizonyos szintig így jól is alkalmazkodnak a további várható szárazodáshoz. A fenti 
térképek tanúsága szerint mindkét alkalmazott regionális klímamodell alapján Magyarország 

államhatár menti területein terülnek el a kiemelt sérülékenységű természetes élőhelyek. Míg 
az ALADIN modell alapján a Dél-Dunántúl déli területein fekvő élőhelyek sorolhatók e 
kategóriába, addig a RegCM modell eredményei alapján a Kisalföld északnyugati részén, az 

Alpokalján, a Balatontól délre fekvő térségben, a Duna-Tisza középső részén, a Nyírségben és 
a tőle délre fekvő területeken lévő élőhelyek tartoznak a kiemelt és fokozott sérülékenységi 

kategóriába. Az ALADIN modell alapján az Alföldön, a RegCM modell alapján az ország 
középső területein fekvő élőhelyek minősülnek a legkevésbé sérülékenynek, ami a 
természetes élőhelyek kedvezőbb alkalmazkodóképességével indokolható az ország határ 

menti területeihez képest. Összességében megállapítható, hogy a két klímamodell eredményei 
kismértékben ugyan, de eltérnek egymástól 2021–2050-es évek átlagára nézve, a RegCM 

modell alkalmazásával általában magasabb mértékű sérülékenységi értékek 
prognosztizálhatók. A sérülékenység-vizsgálat alapján a gyepek, valamint az erdők közül a 
cseres tölgyesek a klímaváltozás hatásainak várhatóan legkisebb mértékben kitett természetes 

élőhelyek, azonban a többi, kifejezetten sérülékeny élőhelytípusra kiemelt figyelmet kell 
fordítani az erdészeti és élőhely-restaurációs tervezés, az erdőgazdálkodás, a tájtervezés és a 

táj-rehabilitációs akciók során. 
 
Az éghajlatváltozás jellemző paramétereit ismerteti az alábbi táblázat. 

35.sz. táblázat: A lineáris trend alapján becsült változások [nap] két időszakban. 

Jól jellemzi a melegebb klíma felé tolódást az éghajlati normálok, vagy más néven a standard 

időszakokra jellemző átlagok alakulása (4. ábra). Míg az éghajlati vizsgálatokhoz sok esetben 
referencia időszaknak tekintett 1961–1990-es időszak átlagában, sőt a következő standard 

periódusban: 1971–2000 között sem érte el az egy napot egyik "meleg" klímaindex értéke 
sem országos átlagban, addig a legutóbbi harmincéves időszakot, az 1987–2016 periódust már 
2,3 forró nap, 2 trópusi éjszaka, 10,3 alapfokú és 1,5 tartós hőhullámos nap jellemzi. Az 

országos átlag értékekben a hűvösebb, magasabban fekvő területek és a legmelegebb dél-
alföldi régiók jellemzői is megjelennek. Területenként eltérőek ezek a normál értékek és a 

változások sem egyöntetűek az ország egyes régióiban. Az ország középső és dél-alföldi 
területein a legmarkánsabb a hőhullámos napok növekedése: kiterjedt területeken a két hetet 
is meghaladja a nyolcvanas évek elejétől (5. ábra). 
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4. ábra 

A vizsgált klímaindexek harmincéves átlagai különböző időszakokban. 

5. ábra 

A hőhullámos napok változása az 1981–2015 időszakban. 

Mi várható a jövőben? 

A hőhullámokkal kapcsolatos indikátorok jövőbeli alakulása objektívan éghajlati modellek 
segítségével vizsgálható. A modelleredmények bizonytalanságokat hordoznak, egyrészt a 

fizikai folyamatok közelítő jellegű leírásából, másrészt az emberi tevékenység jövőbeli 
alakulásának kiszámíthatatlanságából fakadóan. A bizonytalanságok számszerűsítésére az 
OMSZ-ban jelenleg két regionális éghajlati modellel (ALADIN és REMO) végzünk 
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finomfelbontású (10 és 25 km-es) éghajlati szimulációkat, az emberi tevékenység alakulását 

egy pesszimista és egy átlagos forgatókönyvvel figyelembe véve. A következőkben három 
szimuláció eredménye alapján mutatjuk be a hazánkban várható változásokat egy közelebbi 

(2021–2050) és egy távolabbi (2071–2100) időszakra vonatkozóan. 

A megfigyelt tendenciákkal összhangban a jövőben gyakrabban fordulnak elő extrém magas 
hőmérsékletű napok. Az éghajlat természetes változékonyságából adódóan azonban ugyan 

ritkábban, de továbbra is számítanunk kell a múltbeli értékeknél hűvösebb nyarakra is. Míg az 
1971–2000 közötti időszakban forró nap évente átlagosan alig egyszer fordult elő, a jövőben 
ezen napok száma többszörösére növekedhet: a közeljövőben legfeljebb 3, az évszázad végére 

pedig átlagosan akár 9 napon is tapasztalhatunk ilyen extrém hőmérsékletű nappalokat 
Várhatóan a nyári éjszakák is ritkábban hoznak majd felfrissülést, hiszen a trópusi éjszakák is 

mind gyakrabbak lesznek a jövőben. Köszönhetően az utóbbi 10 év meleg időszakainak, ezen 
indexek legutolsó 30 évben (1987–2016) mért értékei a közeljövőre (2021–2050) szimulált 
intervallumba illeszkednek. 

A hőhullámos napok száma a legoptimistább modell szerint is a XXI. század közepére 

legalább a múltbeli (1971–2000) érték kétszeresére növekszik, a század végére pedig az 
indikátor évi átlagos előfordulása megközelítheti az egy hónapot. Az Alföld és az ország 

délkeleti területei különösen kitettek a növekvő hőhullámos időszakok okozta hőstressznek, 
míg a Dunántúl és a magasabb hegyvidékeink felett várható értékek elmaradnak az országos 
átlagoktól. Az emberi szervezetre nagy megterhelést jelentő tartós hőhullámos napokból álló 

időszakokból nemcsak több várható, hanem azok átlagos hossza is növekedni látszik a 
modelleredményekben. Míg az 1971–2000 időszakban megfigyelt tartós hőhullámok 

átlagosan 3,5 napig tartottak, a század közepére egy-két nappal hosszabbak lesznek. A XXI. 
sz. második felében azonban akár évente előfordulhatnak több napos (átlagosan akár egy hét) 
hosszúságú, felkészülést és odafigyelést igénylő hőhullámok. 

 

36  . táblázat: Extrém magas hőmérsékleti indikátorok országos átlagos éves száma [nap] a 
2021–2050 és a 2071–2100 időszakban az OMSZ-ban alkalmazott klímamodellek szerint. A 

megadott intervallumok a modelleredmények bizonytalanságát jelzik. 

 

 2021-2050 2071-2100 

Forró napok 1-3 2-9 

Trópusi éjszakák 1-3 4-7 

Hőhullámos napok 9-15 14-26 

Tartós hőhullámos napok 1-2 1-5 

36.sz. táblázat 

 

 
 

11.-A tevékenység során megvalósítandó „elérhető legjobb technika” jellemzői  

 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete tartalmazza az elérhető legjobb 

technika meghatározásának szempontjait, ezek a következők: 
 



 63 

Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következő 

szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és 
a megelőzés alapelveit is: 

 
1. kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása –  
 

A tervezett tevékenység technológiáját a kivitelező vállalkozás határozza meg, a munka 
nagyságrendje alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírja a hulladékok 
nyilvántartását, ill. kezelésükről bejelentés készítését.  
 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet alapján:  

 
5. § (1) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell 
megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék  

a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, 
b) hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő, 

c) keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen, 
d) kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával 
történjen. 

(2) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során 
a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze 

vagy károsítsa a környezetet. 
(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység 
végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, 

amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 
(4) A veszélyes hulladékot kezelő tevékenységek végzése során a leghatékonyabb megoldást, 

illetve a külön jogszabályban meghatározott esetekben az elérhető legjobb technikát kell 
alkalmazni. A külön jogszabályban meghatározottak szerint az elérhető legjobb technika 
bevezetéséhez a szükséges és elégséges felkészülési időt biztosítani kell. 

 
2. kevésbé veszélyes anyagok használata –  

 
Veszélyes anyagok, - szénhidrogén-származékok, valamint ezekkel szennyezett 
csomagolóanyagok és abszorbensek - használata a tevékenység során a gépek és járművek 

üzemeltetésével kapcsolatban valósul meg. Ezek műszaki állapota meghatározza a veszélyes 
anyagok helyszíni kibocsátási szintjét.  

 
3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és 

újrafelhasználásának elősegítése – 

 
A munkafolyamatok során kitermelt talaj, föld a helyszínen további felhasználásra kerül.  

 
4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel 

próbáltak ki ipari méretekben – 

 
A kivitelező rendelkezik a munkafolyamat technológiájának megválasztása felett, amely nem 

nélkülözheti az ökonómiai és az ökológiai szempontok egyensúlyának keresését. 
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5. a műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások, 

 
A tevékenység hidrológiai tervezése, a kivitelezés műszaki terveinek készítése, valamint a 

megvalósítás feltételezi a szakmai igényességet. 
 

6. a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége, 

 
A bányászati tevékenység során vizsgált kibocsátások zavaró hatása az egyes környezeti 

elemek vonatkozásában csak ideiglenesnek és rövid ideig hatónak értékelhetők, a 
rekultivációt követő műszaki átadást követően pedig a maradó hatások hosszabb távon 
meghatározóan javítónak ítélhetők  

 
7. az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai, 

 
Az engedélyezés a vizsgált tevékenység vonatkozásában az ügyfél kezdeményezésére indul 
meg, azaz jelen dokumentáció környezetvédelmi hatósághoz való benyújtásával. 

 
8. az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő, 

 
Az elérhető legjobb technika elemei a munkafolyamatok, ill. azok egyes részletei előzetes 
operatív terveinek készítése során eldőlnek, azonban a folyamatos értékelési munka nem 

mellőzhető. 
 

9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői 
és a folyamat energiahatékonysága, 

 

A kitermelésre kerülő nyersanyagok mennyisége tervezett, munkafolyamatok 
energiahatékonysága a kivitelező vállalkozás gépkapacitásának függvénye. 

 
10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát 

a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék, 

 
A kibocsátások csökkentésének igénye, valamint a munka hatékonysága egymással szorosan 

összefüggő tényezők, azonban a környezeti elemek védelme alaposságot és körültekintést, sok 
egyeztető munkát kíván. Ennek következtében az ökonómiai érdekek sérülhetnek, amely a 
jelen tevékenység velejárója. 

 
11. annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek 

környezetre gyakorolt hatását, 
 
A haváriák kockázata a tevékenység során a jelentős gépi munka, az esetlegesen kialakuló 

nehezen járható terepszakaszok akadályt jelentő hatása következtében nem hagyható 
figyelmen kívül. Emiatt az erre való felkészülés, az intézkedési terv elkészítése a kivitelező 

vállalkozás alapvető feladata.  
A feladatok elvégzésében részt vevő dolgozók felkészítése nélkül, valamint a műszaki 
biztonsági feltételek megléte nélkül a tevékenység nem végezhető. 
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12.-Indoklás a részletes hatásvizsgálati döntéshez  

 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete A felügyelőség döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek-et sorolja fel, amelyek között található a 
vizsgált tevékenység, így –  
 

12.- Tőzegkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés 

nélkül 

 
Az 5. §  

d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat 

eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység 
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

 
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet 
hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) 

bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz 
meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket; 

 

 

 

 A hatótényezők hatásainak összegző táblázata 

Hatásviselők Hatótényezők 

Üzemelés Felhagyás Havária 

Felszíni vizek S Nem 

értelmezhető 

S 

Felszín alatti vizek S Né Z 

Talaj S Né Z 

Levegőminőség Semleges Né Z 

Természeti környezet S Né Z 

Épített környezet S Né S 

Tájkép J Né S 

Emberi egészség S Né Z 

37.sz. táblázat 

 

 
Az előzetes vizsgálatot összegezve megállapítható, hogy jelentős környezeti hatás a külszíni 

bányászati tevékenység során nem várható. A kivitelező vállalkozás alkalmazandó 
technológiájának elvárható legjobb technikával szembeni kötelező érvényű igénye 
biztosítékul szolgálhat a kibocsátások mérséklése vonatkozásában.  

 
 

13.-Összefoglaló értékelés, javaslatok 

 
A tevékenység megnevezése –  

3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez 

A felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenységek 
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12
. 

Tőzegkitermelés (amennyiben nem tartozik az  
1. számú mellékletbe) 

méretmegkötés nélkül 

 

Megállapítható, hogy sem a aporszennyezés, sem a munkagépek működéséből adódó 
szennyezés nem közelíti meg a hatáértékeket, minimális mértékben emelkedik a 
környezetterhelés.  

A munkagépek szakszerű, rendszetes és dokumentált karbantartása biztosítéka lehet a 
haváriák megelőzésének. 

Száraz időben a kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról 
gondoskodni kell. 
 

A kitermelés zajterhelése minimális zajtöbblettel jár az alapállapothoz képest. A napi 
munkaidő – 06-22 óra – betartása indolot. 

A szállítás zajhatása a lakott területeken az alapállapothoz képest tényleges változást nem 
eredményez.  
 

A képződő hulladékokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni. 
Fokozott figyelmet kell fordítani az illegális hulladéklerakás é hulladékégetés 

megakadályozására. 
 
A tervezési terület szennyeződés érzékenységi alkategória szerinti besorolása „2c érzékeny”. 

A bányatelek területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázist, vagy annak hidrogeológiai 
védőterületét nem érinti. 

A haszonanyag talajvíz alatt helyezkedik el, a kitermelés után bányató marad vissza. 
 
A bányaművelés során – a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében – fokozottan 

ügyelni kell az olajszennyezések megakadályozására.  
- A bányatelek területén üzemanyag feltöltése kizárólag kármentő tálca használata 

mellett történhet! 
- A gépek meghibásodása esetén a szennyezés azonnali kármentesítése szükséges! 
- A munkagépek javítása, karbantartása a bánya területén TILOS! 

 
A termőföldről szóló 1994. évi LV. trv. rendelkezéseit s leakarítás során be kell tartani. A 

bányászati tevékenység során a rekultivációhoz felhasználandó anyagok – humusz és meddő – 
szennyezésmentes elülönítéséről és deponálásáról gondoskodni kell. A depóniák kiporzását 
takarással meg kell akadályozni. 

 
A bányatelek területe nem tartozik védett természeti területhez és nem része Natura 2000 

hálózatnak sem. 
 
A dokumentációban megjelenített előfeltételek megteremtése esetén nem prognosztizálható a 

tervezett tevékenységet kizáró környezeti változás. 
 

 
 
 

 
Kaposvár, 2018 július 15.  
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                                                                                                          Balogh Bálint 
                                                                                                                      Környezetvédelmi szakmérnök 
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Mellékletek  jegyzéke  
 

 
  1.sz.melléklet – Környezetvédelmi szakértői engedélyek 
 
 
  2.sz.melléklet – Tulajdoni lap 
 
 
3.1.sz.melléklet – Térképmásolat 
 
 
3.2.sz.melléklet – Átnézetes helyszínrajz   
 
 
3.3.sz.melléklet – Tervezett helyszínrajz 
 
 
  4, sz.melléklet – Településrendezési szerződés 
 
 
  5, sz.melléklet – Határozat NÖH-kivonás 
 
 
  6, sz.melléklet – Kivonás-doc-NÖH 
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  7, sz.melléklet – NÖH-kivonás indoklás 
 
 
  8. sz.melléklet – Bányászati határozat 
 
 
  9.sz. melléklet – Balaton Múzeum doc. 
 
 
10. sz. melléklet – Meghatalmazás  
 
 
11.sz. melléklet – Laborvizsgálati jelentés 
 
 
12.sz. melléklet - Zajtérkép 


