
Hogyan őrizhetők meg a természeti értékek a 
bányászat mellett? 

 
Dr. Kerék Barbara, Dr. Jánossy László 

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT www.mbfsz.gov.hu 

Országos Bányászati Konferencia 

Egerszalók, 2017. 11. 1 ‒1  



Természeti erőforrások bányászata 1.  

• Mélyművelés – a felszínen a meddőhányókkal, szállítással okoz 
kárt, a mélyben a felszín alatti vízkészletet szennyezheti, 
kiszivattyúzva jelentősen apaszthatja a (karszt vagy talaj)víz szintet 

• Szénhidrogén kutatás és kitermelés – szeizmikus kutatás, terepen 
nehéz járművekkel okozott taposási kár. A fúrás vízzáró rétegeket 
sért. Szénhidrogénekkel szennyezett  víz ne jusson élővízbe! 
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Természeti erőforrások bányászata 2. 

• Külszíni fejtés – szén, lignit, tőzeg, kavics, homok, perlit, mészkő, dolomit, 
andezit, bazalt, homokkő stb. Tájsebek keletkeznek. 

Lignit: humuszos felső réteg elkülönített gyűjtése és gyors felhasználása, 
rekultiváció szántóföldi termesztésre (?), erdősítés 

Tőzeg: a lápok ex lege védettek, tőzeg kitermelésekor a talajvíz szintjét 
csökkentik, speciális élőhelyek, növény- és állatvilág pusztul el 

Kavics: a szántóföldi művelés lehetősége „örökre” megszűnik, a kavicsbánya 
tavak extrém talajvíz párologtatók, az elszennyeződés veszélye is nagy 
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kép forrása: http://www.asdag.hu/ 



Bányászat és természetvédelem, 
mindkettő közérdek! 
Bányászat:  

• kell a nyersanyag a gazdaságnak 
• importot vált ki 
• munkahelyeket teremt 
• nem kell távolról szállítani 
…de környezetrombolással jár, főként a külszíni fejtés! 
 

Természetvédelem ‒ társadalmi közérdek az Alaptörvény és az 1996. 
évi LIII. tv. a természet védelméről szerint: 
• „a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon 

sajátos és pótolhatatlan részei” 
• ökológiai szolgáltatások – tiszta ivóvíz, jó minőségű élelmiszer és 

takarmány, virágbeporzás nélkül nincs termés stb.  
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A bányászat rövid, átmenti állapot 

• A bányászat kezdeti és végállapota merőben különbözik!  
• A haszon túlnyomó része a bányavállalkozónál marad, rövid távú, 

természetromboló stratégia érvényesülhet. 
• A vállalkozó a hosszú távú helyi használókra gyakran egy rosszul 

használható, problémás területet hagy örökségül. 
• Ki teszi jóvá az okozott károkat? 
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Bányatavak Kiskunlacházán 



Mi marad a bányászat után? 

Egy olyan végterméknek kellene maradnia, amely kielégíti a 
többiek (pl. kavicsbányászat esetén a fürdőzők és más rekreáció, 
horgászok, helyi önkormányzat, mezőgazdálkodók, vízügy, 
környezetvédők, természetvédők, erdőgazdálkodás) által 
támasztott igényeket. 
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Felhagyott kavicsbánya-tó Dunakeszin 

Pontosan meg kell 

fogalmazni a reális 

igényeket, hogy a 

bányászási engedély 
rekultivációs tervébe 

bekerülhessenek!  



Mi marad a bányászat után? 
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Bükkábrány, lignitfejtés (fotó: Kerék Barbara) 



Mi marad a bányászat után? 
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Bükkábrány, lignitfejtés utáni rekultiváció (fotó: Kerék Barbara) 



Rekultiváció 

 Megfelelő gazdasági, környezet- és természetvédelmi, 
és idegenforgalmi stratégiát kell kidolgozni. 

 A természetvédelmi érdekek megfelelő védelme 
csakis az együttműködés elve alapján, az érdekek 
kiegyensúlyozásával, így a tulajdonhoz való jog 
megfelelő súlyozásával teremthető meg.  

 Ne alakuljon ki ellenérdekeltség a természeti értékek 
megőrzésében, hanem ehelyett a védelemre 

kötelezett gazdálkodók is magukénak érezzék a 

védelem felelősségét! 
 Tudatosítandó az élet természeti alapjainak véges 

volta és a természeti károk jelentős részének 
visszafordíthatatlansága, s végül az a tény, hogy 
mindezek az emberi élet fennmaradásának 

feltételei. A megfelelő környezethez való jog az 
emberi élethez való jog érvényesülésének fizikai 
feltételeit biztosítja.  
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A környezeti károk sokszor jóvátehetetlenek 

 Sem az állam, sem az önkormányzat nem élvez szabadságot abban, hogy 
a környezet állapotát romlani engedje, vagy a romlás kockázatát 
megengedje. 

 A környezetben okozott károk véges javakat pusztítanak, sok esetben 
jóvátehetetlenek, a védelem elmulasztása visszafordíthatatlan folyamatokat 
indít meg.  

 A természetvédelemben a valódi tét nem a természet háborítatlansága, 
hanem az emberi társadalmak jövője.  

 A természet védelme és a termőföld védelme is közérdek, a 
gyepterületeket, valamint a szántóföldi termesztés lehetőségét is meg kell 
tartani minél nagyobb területen. 
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A természet védelme közérdek 

A természet védelme társadalmi közérdek az Alaptörvény szerint is,  
 Az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése értelmében a természeti 

erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a 
biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 
valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, 
amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 
megőrzése az állam és mindenki kötelessége.  

 Alaptörvény 38. cikk (1) A nemzeti vagyon kezelésének és 
védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek 
kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő 
nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele. 
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http://www.termeszetvedelem.hu/ 



Mit tehetünk?  

 A bányászat okozta károk tekintetében keressük a felelősség- 

 teljes közös megoldást, ne a konfliktust! 
 Ne a természet-közeli zöld területeket, hanem a korábban lepusztult 

„barnamezőket” használjuk telephelynek, meddőhányó 
elhelyezésre vagy raktározásra! 

 Minimalizáljuk az élőhelyekben okozott károkat! 
 Ügyeljünk a tájképi hatásokra! 
 Minimalizáljuk a bányászat terület-használatát! 
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Csökkentsük a veszélyeztető tényezők hatásait! 
 kutatást csak a vegetációs időszakon kívül javasolt engedélyezni 
 a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai–geokémiai kutatásokat lehetőleg 

száraz vagy fagyos időben végezzék 
 felvonulásra és szállításra lehetőleg a már meglévő utakat használják  
 tervezett bányatelek lehetőleg ne érintsen természeti területet, védett, illetve 

védelemre tervezett természeti területet, „ex lege”védett értéket, ökológiai 
hálózat magterületét, ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok 
védőterületét és egyedi tájértéket [Tvt. 6.§ (2), 20.§ (1)] 

 vízfolyások és csatornák mentén védőszegélyt kellene hagyni 
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kép forrása: http://regithink.transindex.ro/?p=1595 



Jogszabályi háttér 
 A tervezett bányászati munkákat a 314/2005. (XII. 25.), a környezeti 

hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 
kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel összevetni. Amennyiben valamely 
munkafázist a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben nevesítenek, akkor a tevékenységre 
vonatkozó engedélyezési eljárások előtt az 1.§ (3) bekezdés szerinti engedély 
beszerzése szükséges. 

 A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és 
(2) bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció 
elkészítését írják elő. 

 A külfejtéses bányászat rekultivációs kötelezettségeit a Bányatörvény 
(1993.XLVIII.) szabályozza. Ezen belül a bányatavakra kiadott 239/2000. 
kormányrendelet határozza meg a bányatavak (utó)hasznosításával kapcsolatos 
jogokat és kötelezettségeket, különös tekintettel a vízminőség védelmére és a 
tájrendezési feladatokra. 
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A bányatelek csökkenthető, kártalanítás mellett… 

A Bányatörvény 1993.  évi XLVIII. Tv  26/C. § (1) Ha a bányászati munkák végzése során 

a művelésre engedélyezett bányatelek területén a bányabezárási műszaki üzemi terv 

benyújtása előtt olyan természeti, környezeti, műemléki vagy régészeti érték válik 

ismertté, amely más módon nem védhető meg, az érintett hatóság határozata alapján 

– amelyben rendelkezni kell a bányavállalkozó kártalanításáról is – a bányafelügyelet a 

bányatelket hivatalból csökkentheti. 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

        Vándorsólyom kőbányában 
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A bányászat hozzáadott értéke… 

o Rudabányai őshominida‒lelőhely 
természetvédelmi terület ‒ 
vasércbánya 

o földtani alapszelvény természeti 
emlék (kőfejtők, bányák) 

o földtani kutatás  

o oktatás, ismeretterjesztés (pl. 
Gánti földtani tanösvény) 
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Gánt, bányamúzeum a felhagyott bauxitbányában 
(Fotó: Solt P.) 

Villány, templom-hegyi kőfejtő 
(Fotó: Chikán G.) 

Rudapithecus koponya, „Gabi”  
(Fotó: Kordos L.) 

Róka-hegyi bánya földtani alapszelvény természeti emlék (Budapest) 
http://www.fori.hu/helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek-a-fovarosban 



A bányászat új élőhelyeket is teremt… 

o A kőbányákban holló, vándorsólyom, uhu és 
más védett madarak költhetnek 

o Ritka, védett növények, rovarok, hüllők 
telepedhetnek meg  

o A felszínre került barlangokban, felhagyott 
tárókban denevérek lakhatnak 

o A kavicsbánya tavak új vizes élőhelyeket 
jelentenek 

o A kavics-zátonyok speciális fészkelő                                           
helyek egyes vízimadarak számára 
 

             
 
     Az uhu sokszor kőbányában fészkel 
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Kerüljük a konfliktust, felelősen dolgozzunk együtt 
a természetvédelemért! 

 
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 
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