
►► Bt. 36. Bt. 36. §§ (1) A b(1) A báányavnyaváállalkozllalkozóó kkööteles azt a kteles azt a küülszlszííni terni terüületet, letet, 
amelynek hasznamelynek hasznáálhatlhatóóssáága a bga a báánynyáászati tevszati tevéékenyskenyséég g 
kköövetkeztvetkeztéében megszben megszőőnt vagy lnt vagy léényegesen korlnyegesen korláátoztozóódott, a dott, a 
mmőőszaki szaki üüzemi tervnek megfelelzemi tervnek megfelelııen, en, fokozatosan helyrefokozatosan helyreáállll íítanitani, , 
éés ezzel a ters ezzel a terüületet letet úújrahasznosjrahasznosííttáásra alkalmas sra alkalmas áállapotba hoznillapotba hozni
vagy a vagy a termterméészeti kszeti köörnyezetbe illrnyezetbe illııenenkialakkialakíítani (ttani (táájrendezjrendezéés).s).

►► (2) A b(2) A báányafelnyafelüügyelet a tgyelet a táájrendezjrendezééshez szshez szüüksksééges feladatokrges feladatokróól a l a 
bbáányavnyaváállalkozllalkozóó ááltal kltal kéészszíített felttett feltáárráási, kitermelsi, kitermeléési msi mőőszaki szaki 
üüzemi tervzemi tervjjóóvvááhagyhagyáási eljsi eljáárráássáában az ban az éérintett szakhatrintett szakhatóóssáágok gok 
hozzhozzáájjáárulruláássáávalval éés az s az éérdekeltek meghallgatrdekeltek meghallgatáássáával dval döönt.nt.

►► (3) A t(3) A táájrendezjrendezéést kst köövetvetııen a en a tulajdonos az tulajdonos az éérintett ingatlanokkal rintett ingatlanokkal 
szabadon rendelkezik.szabadon rendelkezik.

►► Egy felhagyott kEgy felhagyott küülszlszííni fejtni fejtéést tehst teháát t vagy az eredeti vagy az eredeti áállapotllapotáábabakell kell 
visszavisszaáállll íítani, tani, vagyvagypedig a pedig a ttáájnak, kjnak, köörnyezetnek megfelelrnyezetnek megfelelıı úúj j 
ééllııhelyethelyetjogszerjogszerőő kialakkialakíítani a tertani a terüületletéén. n. 



A felhagyA felhagyáás ks köövetkezmvetkezméényeinyei
►► A mA mőővelveléés okozta anyaghis okozta anyaghiáány kny köövetkeztvetkeztéében a terben a terüületen egy 8, 5leten egy 8, 5-- 10 10 

haha-- osos felszfelszííni vetni vetüületletőő 2020--41 m m41 m méély ly üüreg maradt vissza.reg maradt vissza.

►► A folyamatos bA folyamatos báányavnyavííz emelz emeléés megszs megszőőnnéésséével azonnal megkezdvel azonnal megkezdııddöött tt 
egy vegy víízzel tzzel töörtrtéénnıı feltfeltööltltııddéési folyamat, melynek eredmsi folyamat, melynek eredméényeknyekéént nt 
egy zegy záárróó-- ttóó maradt vissza.maradt vissza.

►► A tA tóó mai mmai méélyslyséége kb. 25 mge kb. 25 mééter, de nter, de nééhol ennhol ennéél tl tööbb is lehet.bb is lehet.

A visszamaradt tó

A bányató , peremén az 
eredeti flóratartomány



A helyreA helyreáállll ííttááss
A rA réézszsőők rendbe hozatalak rendbe hozatala

►► A haladA haladóó rréézszsőők lankk lankáássííttáása a Ksa a K--
i oldalon.i oldalon.

►► A bA báánya Dnya D--KK--i ri réészszéén a n a 
kedvezkedvezııtlen tektonika tlen tektonika éés a s a 
csapadcsapadéékos idkos idııjjáárráás miatt az s miatt az 
elelııíírráás szerint kialaks szerint kialakíított tott 
maradmaradóó rréézszsőő megszakadt megszakadt éés s 
lecslecsúúszott a bszott a báányagnyagööddöörbe. rbe. 

►► A tovA továábbi elmozdulbbi elmozduláást st 
alalááttööltltééssel meg kell ssel meg kell 
akadakadáályozni.lyozni.

A délkeleti rézsőcsúszás szakadó lapja



VVíízelvezetzelvezetıı csatorna csatorna éés s szervszervíízzúútt

►► A helyreA helyreáállll ííttáás sors soráán n ééppííteni kell egy teni kell egy úún. elvezetn. elvezetıı csatorncsatornáát/t/áárkotrkot ..

►► A szA száámmííttáások szerint a tsok szerint a tóó a mindenkori talajva mindenkori talajvííz szintjz szintjéére re ááll be, ll be, éés a s a 
szabad mozgszabad mozgááshoz van szshoz van szüükskséégg ilyen elvezetilyen elvezetéésre.sre.

►► A rA réézszsőőbe pedig bele kell tervezni egy be pedig bele kell tervezni egy úún. szervizn. szerviz-- utat, ami a utat, ami a 
rekultivrekultiváácicióós s „„ monitoringmonitoring”” elengedhetetlen kellelengedhetetlen kellééke.ke.

►► A kA köövetkezvetkezıı didiáán az elvezetn az elvezetıı áárokrrokróól, l, éés a s a szervszervíízzúútrtróóll llááthatthatóó nnééhháány ny 
kkéép. A felvp. A felvéételeket 2006teleket 2006-- banbankkéészszíítettem.tettem.



A vA víízelvezetzelvezetıı áárokrok

A szervízút



A biolA biolóógiai rekultivgiai rekultiváácicióó

►► A Dobai kA Dobai küülfejtlfejtéés nyomai js nyomai jóól megfigyelhetl megfigyelhetıık voltak a terk voltak a terüületen leten 
meddmeddııhháánynyóókk ((az az áásvsváányi nyersanyag kitermelnyi nyersanyag kitermeléése sorse soráán vagy n vagy 
azzal egyazzal együütt kitermelt tt kitermelt éés atts attóól fizikai ml fizikai móódszerekkel levdszerekkel leváálasztott lasztott 
szilsziláárd anyagok felhalmozott trd anyagok felhalmozott töömege) mege) éés zs záárróó--tavak.tavak.

►► A meredek meddA meredek meddııhháánynyóó oldalakon oldalakon éés a zs a záárróó--ggööddöör rr réézszsőőkköön n nem volt nem volt 
lehetlehetıısséég erdg erdııgazdasgazdasáági mgi mőővelveléésresre. . 

►► A platA platóókon kon éés a viszonylag szintes ters a viszonylag szintes terüületeken ugyan prleteken ugyan próóbbáálkoztak (a lkoztak (a 
forrforráások szerint) erdsok szerint) erdııteleptelepííttééssel, azonban a nem kellssel, azonban a nem kellıı mméértrtéékkőő
biolbiolóógiai) miatt a tergiai) miatt a terüület koplet kopáár ill. ligetes maradt. r ill. ligetes maradt. 

►► BiolBiolóógiai rekultivgiai rekultiváácicióó: olyan agron: olyan agronóómiai mmiai mőőveletek sora, amelyek veletek sora, amelyek 
hathatáássáára a kra a káárosodott terrosodott terüület  talajbiollet  talajbiolóógiai, talajkgiai, talajkéémiai, miai, 
vvíízgazdzgazdáálkodlkodáási tulajdonssi tulajdonsáágai fokozatosan javulnak  alkalmassgai fokozatosan javulnak  alkalmassáá
vváálik rendeltetlik rendeltetéésszersszerőő mezmezııgazdasgazdasáági, erdgi, erdéészeti hasznosszeti hasznosííttáásra.sra.



►► Amennyiben valamilyen oknAmennyiben valamilyen oknáál fogva a humuszterl fogva a humuszterííttéés nem vs nem véégezhetgezhetıı
el, biolel, biolóógiai rekultivgiai rekultiváácicióót kell alkalmazni, amely serkenti a t kell alkalmazni, amely serkenti a 
talajktalajkéépzpzııddéési folyamatokat, ill. a humuszksi folyamatokat, ill. a humuszkéépzpzııddéést.st.

►► A felszA felszíín rendezn rendezéése a kse a köörnyezeti viszonyoknak megfelelrnyezeti viszonyoknak megfelelııen ten töörtrtéént, nt, 30 30 
cm vastagscm vastagsáággúú talajtakartalajtakaráástst kapott. kapott. 

►► A bA báánynyáászati tevszati tevéékenyskenyséégek sorgek soráán az eln az elııíírráásoknak megfelelsoknak megfelelııen a en a 
talajfelsztalajfelszíínt (termnt (termıırrééteget) kteget) küüllöön tn táároltroltáákk, majd , majd finom finom 
tereprendeztereprendezéés uts utáán a feln a felüületen szleten szééttertteríítetttettéék.k.

►► A humuszterA humuszterííttéés csak a s csak a 
meddmeddıınyitnyitááskor skor 
kitermelt talajrkitermelt talajréétegbtegbııll
ttöörtrtéént, nt, íígy gy ttáájidegen jidegen 
anyag nem keranyag nem kerüülhetett a lhetett a 
terterüületre. letre. 

„Lehumuszolás” a bányanyitás során



►► Az Az íígy kialakgy kialakíított feltott felüület llet léényegesen jobb viszonyokat eredmnyegesen jobb viszonyokat eredméényez, nyez, 
azonban az eredetihez kazonban az eredetihez kéépest nyilvpest nyilváánvalnvalóóan an gyenggyengéébbbb. . 

►► A helyszA helyszíínen jnen jáárva is ezt tapasztalhatrva is ezt tapasztalhatóó. A jellemz. A jellemzıı nnöövvéényzet a terepen nyzet a terepen 
a zsurla zsurlóós, szegs, szegéényes fnyes főőttáársulrsuláás, ns, nééhháány ny üültetett fltetett főőfajjal.fajjal.

►► A felszA felszíín rendezn rendezéése sorse soráán az egyenletessn az egyenletesséégre tgre töörekedtek, rekedtek, 
de nde nééholhol--ffııleg az leg az 
éérintetlen szegrintetlen szegéélyeknlyeknéél l 
maradtak 10%maradtak 10%-- nnááll
nagyobb esnagyobb esééssőő rréézszsőők is.k is.
A maradA maradéék rk réézszsőő ddıılléése se 
homokban homokban maxmax. 60. 60°°, , 
mmáárgrgáábanban
maxmax. 70. 70°°lehet lehet 

mméélylyáássóóval, hegy bontval, hegy bontóóval val 
pedig pedig maxmax. 90. 90°°..



SzennyezSzennyezııanyagokanyagok

►► MielMielııtt a talaj visszatertt a talaj visszaterííttéésséére sor kerre sor kerüült, megtlt, megtöörtrtéént az esetleges nt az esetleges 
szennyezszennyezıı anyagok eltanyagok eltáávolvolííttáásasa. . 

►► A kA köözel 46 hektzel 46 hektááros bros báányafelnyafelüület kiklet kikéépzpzéése olyan, hogy a leesse olyan, hogy a leesıı
csapadcsapadéék nem leszivk nem lesziváárgrgóó rréésze a zsze a záárróó--ttóóba ba öösszpontosul, sszpontosul, íígy a gy a 
szomszszomszéédos fdos fööldfelszldfelszíínek talajszennyeznek talajszennyezéést kioldst kioldóóddáás uts utáán nem n nem 
kaphatnak. kaphatnak. 

►► EgyedEgyedüüli szennyezli szennyezııkkéént a rekultivnt a rekultiváácicióót vt véégzgzıı ggéépek olajszivpek olajsziváárgrgáásaisai
okozhatjokozhatjáák, de mivel ezek pontszerk, de mivel ezek pontszerőő szennyezszennyezéések, ezsek, ezéért azonnal rt azonnal 
megszmegszőőntethetntethetıık.k.

►► A tA táájrendezjrendezéési munksi munkáák 2002k 2002--ben befejezben befejezııdtek, dtek, éés a zs a záárróó--ttóó ezt ezt 
kköövetvetııen nen nééhháány ny ééven belven belüül bel beáállt, ezutllt, ezutáán a vn a váárhatrhatóó
porszennyezporszennyezéés is megszs is megszőőnt. nt. 



Technikai rekultivTechnikai rekultiváácicióó

►► A kA küülslsıı meddmeddııhháánynyóó terterüületletéén be kellett fejezni a finom rekultivn be kellett fejezni a finom rekultiváácicióós s 
munkmunkáákat kat éés el kellett vs el kellett véégezni felgezni felüületen a humusz szleten a humusz szééttertterííttéésséét. t. 

►► A terA terüületen enyhe, leten enyhe, éés ks köözepes lejtzepes lejtııket kellett kialakket kellett kialakíítani. tani. 
►► A kA köözepes lejtzepes lejtııknknéél mechanikai erl mechanikai eróózizióó elleni velleni véédelmet kellett delmet kellett 

alkalmazni, 3 malkalmazni, 3 m-- es szintkes szintküüllöönbsnbséégngnéél sl sááncolncoláást kell kialakst kell kialakíítani. tani. 
►► A mA mőővelet sorvelet soráán a terepesn a terepeséésnek megfelelsnek megfelelıı ttáávolsvolsáágban, 15%os gban, 15%os 

bevbeváággáást kellett alkalmazni, st kellett alkalmazni, ééleit le kellett tompleit le kellett tompíítani. Eztani. Ezááltal a lejtltal a lejtıı
hullhulláámos jelleget kapott, ami lassmos jelleget kapott, ami lassíítja a lefolytja a lefolyóó esesııvvííz sebessz sebessééggéét, t, éés s 
nem okoz nagy lemosnem okoz nagy lemosóóddáást.st.

►► A talajmA talajmőővelveléési, si, éés s üültetltetéési munksi munkáákat a skat a sááncokkal pncokkal páárhuzamosan kellett rhuzamosan kellett 
vvéégezni. (gezni. (technikai rekultivtechnikai rekultiváácicióó))



►► A A finom tereprendezfinom tereprendezééstst éés a humuszters a humuszterííttéést a st a teraszolteraszolááss éés a rs a réézszsőőkialakkialakííttáás s 
ututáán kell elvn kell elvéégezni. gezni. 

►► A kialakA kialakíított 40x40 cmtott 40x40 cm-- es hes háállóós s üültetltetééssel cserjssel cserjééket kell telepket kell telepííteni, teni, éés az egs az egéész sz 
felfelüületet fletet füüvesvesííteni kellett. teni kellett. 

►► A terepen megfigyelhetA terepen megfigyelhetıı, hogy az egyes r, hogy az egyes réézszsőőrréészek borszek boríítottstottsáága vga vááltozltozóó. . 
Ennek az az oka, hogy a fEnnek az az oka, hogy a főőmag elvetmag elvetéése ellense ellenéére is, ha mozog a talaj, a mag re is, ha mozog a talaj, a mag 
nem tud kikelni. nem tud kikelni. 

►► Vagyis az utVagyis az utóólagos mozglagos mozgáások nem egyenlsok nem egyenlıı mméértrtéékben jellemzkben jellemzııek a terek a terüületre, letre, 
hanem az intenzithanem az intenzitáás fs füüggvggvéénynyéében vben vááltozik. ltozik. 

►► A kA kéépen jpen jóól elkl elküüllöönnííthetthetıı
a mozga mozgóó, , éés nem mozgs nem mozgóó
terterüület.let.



A rekultivA rekultiváácicióós munks munkááknknáál felhasznl felhasznáált lt 
eszkeszköözzöökk

►► A bA báánynyáászati munka sorszati munka soráán felhasznn felhasznáált eszklt eszköözzööket a rekultivket a rekultiváácicióós s 
munkmunkáánnáál is fel lehet hasznl is fel lehet hasznáálni lni plpl: rakod: rakodááshoz lshoz láánctalpas, nctalpas, 
forgforgóózszsáámolyos mmolyos méélylyáássóó kotrkotróóggéépet ill. gumikerekes, csuklpet ill. gumikerekes, csuklóós s 
homokrakodhomokrakodóó ggéépetpet

►► Az anyagszAz anyagszáállll ííttááshoz gumikerekes, billenshoz gumikerekes, billenıı puttonyputtonyúú autautóókat, mkat, mííg a g a 
tereprendeztereprendezééshez shez éés a humuszters a humuszterííttééshez lshez láánctalpas, nctalpas, toltolóólaposlapos
ggéépeket kell alkalmazni. peket kell alkalmazni. 

►► A bA báányabeznyabezáárráási si éés ts táájrendezjrendezéési munksi munkáák durva fk durva fööldmunkldmunkáái sori soráán n 
alkalmazott technolalkalmazott technolóógigiáák megegyeznek a bk megegyeznek a báányamnyamőővelvelééssel ssel 
kapcsolatos munkkapcsolatos munkáával, azzal a kval, azzal a küüllöönbsnbsééggel, hogy robbantggel, hogy robbantáás itt s itt 
mmáár nem tr nem töörtrtéénik.nik.



A rekultivA rekultiv áácicióó esetleges elmaradesetleges elmaradáássáának nak 
hathatáásaisai

LevegLevegıırere
►► A kitermelA kitermeléés s ááltal keletkezett porszennyezltal keletkezett porszennyezéés nagyms nagyméértrtéékben szervetlen, kben szervetlen, 

szerves por nem is nagyon fordult elszerves por nem is nagyon fordult elıı. . 
►► A terA terüület tehlet teháát a sajt a sajáát levegt levegııjjéét szennyezte, de ezt a hatt szennyezte, de ezt a hatáárolrolóó erderdııssááv egy v egy 

keskeny rkeskeny réésze leszsze leszőőri, ri, éés megakads megakadáályozza a tovaterjedlyozza a tovaterjedééstst

VVíízrezre
►► A bA báánynyáászat megszszat megszőőnnéésséével a vvel a víízemelzemeléés is befejezs is befejezııdik. dik. 
►► A zA záárróó ttóó 55--7 7 éév alatt spontv alatt spontáán kialakul.n kialakul.
►► A kA köörnyezet talaj vizei bernyezet talaj vizei beáállnak az eredeti szintre. llnak az eredeti szintre. 
►► A felszA felszíín alatti vizek nem, vagy csak csekn alatti vizek nem, vagy csak csekéély mly méértrtééken szennyezken szennyezııdnek, hiszen dnek, hiszen 

a ta tóó kköörnyezetrnyezetéében veszben veszéélyes hulladlyes hulladéék tk táárolroláássáára nem kerra nem kerüült sor semmi lt sor semmi 
szszíín alatt.n alatt.

►► A tA tóó vizvizéének magas a nnek magas a náátrium tartalma, de ez nem a szennyeztrium tartalma, de ez nem a szennyezııddéés eredms eredméénye, nye, 
hanem ez a szhanem ez a széénbnbáánynyáák esetk esetéében megszokott jelensben megszokott jelenséég (kg (kíísséérrııkkıızetek zetek 
öösszetsszetéétele miatt).tele miatt).



ÉÉllııvilvil áágragra

►► A bA báánya beznya bezáárráása utsa utáán ott hagyott kopn ott hagyott kopáár felr felüületekenleteken-- az elaz elıızzıı fejezetekben fejezetekben 
ttáárgyalt okokbrgyalt okokbóóll-- a gazdag, legala gazdag, legaláább a korbb a koráábbihoz hasonlbbihoz hasonlóó ééllııvilvil áág g 
kialakkialakííttáása (a fentebb emlsa (a fentebb emlíített okstett oksáági tgi téényeznyezıık miatt) k miatt) éévtizedeket, esetleg vtizedeket, esetleg 
éévszvszáázadokat vehet igzadokat vehet igéénybe. nybe. 

►► ha a rha a réézszsőő szabszabáályozlyozáása elmarad, akkor a nagy foksa elmarad, akkor a nagy fokúú ereróózizióó kköövetkeztvetkeztéében a ben a 
korkoráábbihoz hasonlbbihoz hasonlóó (Cseres(Cseres--ttöölgyes, gyertylgyes, gyertyáánosnos--ttöölgyes) hasonllgyes) hasonlóó
ttáársulrsuláás teleps telepüülléése akse akáár r éévszvszáázados intervallumot is zados intervallumot is öölthet. lthet. 

►► Az Az áállatvilllatvil áág is csak g is csak éévtizedek mvtizedek múúlva tud beteleplva tud betelepüülni. Azonban vannak lni. Azonban vannak 
kivkivéételek is, ptelek is, pééldldáául a partifecske, vagy a gyurgyalag ul a partifecske, vagy a gyurgyalag ééletterletteréének nek ééppen a ppen a 
kezeletlenkezeletlenüül hagyott bl hagyott báányagnyagööddöör felel meg a legjobban. r felel meg a legjobban. 

►► A rA réézszsőőn terepszemln terepszemléém alkalmm alkalmáával val ıızek zek éés erdei vads erdei vadáállatok nyomllatok nyomáát lt lááttam a ttam a 
nedves talajban.nedves talajban.



KonklKonklúúzizióó

►► A bA báánynyáászati kszati kéényszer, nyszer, éés az s az áásvsváánykincsek kitermelnykincsek kitermeléése az emberi se az emberi 
civilizciviliz áácicióó velejvelejáárróója. ja. 

►► BBáánynyáákra tehkra teháát szt szüüksksééggüünk van, azonban mindenknk van, azonban mindenkééppen meg kell ppen meg kell 
taltaláálnunk az lnunk az öösszhangotsszhangota terma terméészet, szet, éés a bs a báányamnyamőővelveléés ks köözzöött, tt, éés s 
erre ad kiverre ad kiváállóó lehetlehetııssééget a rekultivget a rekultiváácicióó fejlesztfejlesztéésséének, elmnek, elmééleti leti 
kivitelezhetkivitelezhetııssééggéének, nek, éés gyakorlati kivitelezs gyakorlati kivitelezéésséének tnek téénye. nye. 

►► A Dobai eocA Dobai eocéén barnaszn barnaszéén n kküülfejtlfejtıı rekultivrekultiváácicióója tehja teháát sikerrel t sikerrel 
vvéégzgzııddöött, tt, éés mindenki szs mindenki száámmáára pra pééldakldakéént szolgnt szolgáálhat. lhat. 

►► BBáár a legnehezebb str a legnehezebb stáádium, a bendium, a benéépespesüülléés ,s ,éés a teljes biols a teljes biolóógiai giai 
regenerregeneráácicióó mméég a mai napon is tart, g a mai napon is tart, éés idestova ts idestova tííz z ééven belven belüül l 
nem is sznem is száámolhatunk a vmolhatunk a véégsgsıı áállapottal.llapottal.



A rekultiváció elıtti                        és                                  utáni állapot 
összehasonlítása



1.

2.

3.

Egy szemléltetı folyamatábra



RemReméélem ez a kis ismertetlem ez a kis ismertetıı hasznukra vhasznukra váált.lt.


