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A Dobai kA Dobai küülfejtlfejtééses szses széénbnbáánya nya 

ttöörtrtéénete nete éés rekultivs rekultiváácicióójaja

Készítette: Sebestyén Éva
Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyhoz
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Prezentációm célja : rövid betekintést nyújtani egy külszíni 
szénfejtés sorsába. Egy konkrét példán szemléltetni a rekultiváció menetét 
a teljesség igénye nélkül. Olyan terepet választottam, melyet személyesen 

is bejárhattam, ezzel nagyobb hitelt adva munkámnak.

A térképeket és adatokat a Vértes Erımő Zrt. bocsátotta 
rendelkezésemre.
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A tA táágabb kgabb köörnyezet bemutatrnyezet bemutatáásasa
ElhelyezElhelyezéés a ts a téérkrkéépen pen 

►► VVéértes a Csrtes a Csáákvkváárr-- ZZáámolyimolyi-- medencmedencéébbııl arl aráánylag kiemelkednylag kiemelkedıı, , 
majd a Tatabmajd a Tatabáányanya-- PusztavPusztaváámimi--medence felmedence feléé lanklankáákkal eskkal esıı, , 
harharáántnt--éés keresztvs keresztvöölgyekkel szaggatott fennslgyekkel szaggatott fennsíík.k.

►► ÁÁtlagos magasstlagos magassáága 250ga 250--400 m.400 m.

►► ÉÉszakiszaki-- VVéértes terrtes terüületletéére esik.re esik.

►► A kA köövetkezvetkezıı didiáán a tern a terüület domborzati tlet domborzati téérkrkéép lp lááthatthatóó..
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A terület domborzati térképe
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ÁÁsvsváánykincseknykincsek

►► A fA fööldtldtöörtrtéénet Jura korszaknet Jura korszakáábbóól, majd ezt kl, majd ezt köövetvetııen a Kren a Krééta korbta korbóól l 
visszamaradt emlvisszamaradt emléékekbkekbııl kl köövetkeztethetvetkeztethetıı, hogy a hegys, hogy a hegysééget az get az éévek vek 
ttíízmillizmilli óóin keresztin keresztüül tenger borl tenger boríította. totta. 

►► A KrA Krééta kor vta kor vééggéén kialakul a Vn kialakul a Véértes fontos rtes fontos éérce, a rce, a bauxitbauxit..

►► A tA táájat kjat kééssııbb ismbb isméét elbort elborííttóó PontusiPontusi-- tengertengerüüledledéékei a bauxitrkei a bauxitrééteget teget 
betemettbetemettéék k éés megs megóóvtvtáák. Ennek kk. Ennek köövetkeztvetkeztéében maradhatott meg a ben maradhatott meg a 
bauxit bauxit roppant kroppant kéészleteszlete..

►► A fA fööldmozgldmozgáások ksok köövetkeztvetkeztéében a hegysben a hegyséég egy rg egy réészszéét t úújbjbóól ell elööntntıı
PontusiPontusi-- tengertengermaga almaga aláá temette temette éés s üüledledéékkéével betakarta az itt vel betakarta az itt 
tenytenyéészszıı trtróópusi erdpusi erdııket. Ezekbket. Ezekbııl kl kéépzpzııddöött a tt a barna kbarna kııszszéénn, amely , amely 
helyenkhelyenkéént nt 25 m 25 m rréétegtegöösszletetsszletetalkot.alkot.

►► Nem tNem túúl nagy ml nagy méélyslyséégben megjelengben megjelenıı, er, erıısen tsen tööredezett, eocredezett, eocéén korn korúú
szszééntelep talntelep taláálhatlhatóó a tera terüületen. leten. 
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NNöövvéényvilnyviláágg

►► A terA terüület a magyar fllet a magyar flóóratartomratartomáány (ny (PannonicumPannonicum) Dun) Dunáántntúúlili --
kköözzééphegysphegyséég flg flóóravidravidéékkéébe (be (BakonyicumBakonyicum) Bakony) Bakony-- VVéértes rtes 
flfl óórajrajáárráássáába (ba (VesprimenseVesprimense) tartozik.) tartozik.

►► İİshonos fenyshonos fenyııfaj nincs. faj nincs. 
►► Az erdeifenyAz erdeifenyıı, a feketefeny, a feketefenyıı egyaregyaráántnt--de mde máás fenys fenyııfajok isfajok is-- kizkizáárróólag lag 

üültetettek. ltetettek. 
►► Majdnem minden hazai lombfaj megtalMajdnem minden hazai lombfaj megtaláálhatlhatóó..

Fiatal cseres, mögötte erdei fenyves,
a bányanyitás elıtt, 1990.
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A bA báányaternyaterüület flet fööldrajzi, topgrldrajzi, topgrááfiai fiai 
jellemzjellemzéésese

►► VVéértes hegysrtes hegyséég Nyg Ny--i eli elııterteréébenben fekszikfekszik..

►► Az eocAz eocéén szn szééntelepek kitermelntelepek kitermeléésséét vt véégzgzıı bbáányanyaüüzemek kzemek köözzüül a l a Dobai Dobai 
kküülfejtlfejtééss OroszlOroszláánytnytóól Dl D--re, mintegy 5 kmre, mintegy 5 km--re volt talre volt taláálhatlhatóó..

►► A Dobai kA Dobai küülfejtlfejtéés a Vs a Véértes Errtes Erıımmőő ZRtZRt. Egyetlen k. Egyetlen küülfejtlfejtéési msi mőővelvelééssel ssel 
termeltermelıı üüzeme volt. zeme volt. 
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A kA küülfejtlfejtéés megkezds megkezdéésséének knek köörrüülmlméényeinyei

►► A kA küülfejtlfejtéést Nyst Ny--on on éés Ds D--NyNy-- on ron réégi kgi küülfejtlfejtéésekkel lemsekkel lemőővelt tervelt terüületek letek 
hathatáároljroljáák. k. 

►► Az Az ÉÉ--i ri réészen a kutatszen a kutatóó ffúúrráások megnsok megnöövekedett telepvekedett telepüülléési msi méélyslysééget get 
regisztrregisztrááltak, s ez megszabta a kltak, s ez megszabta a küülfejtlfejtééssel tssel töörtrtéénnıı kitermelkitermeléés hats hatáárráát. t. 

►► DD-- en a teren a terüületet lepusztulletet lepusztuláás hats hatáárolta. rolta. 

►► 253 m253 m22 963 963 ktkt szszéénvagyonnvagyon

►► 19911991-- benbenelkelkéészszüül a nyitl a nyitóó--

áárokrok

A bányanyitás pillanatai
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A kA küülfejtlfejtéés megkezds megkezdéésese

►► A termelA termeléés 1991 augusztuss 1991 augusztusáában kezdban kezdııddöött.tt.

►► 2000. janu2000. januáár 1r 1--ig 1.100 ig 1.100 ktkt szszéén kern kerüült kitermellt kitermeléésre, s ez 11,5 sre, s ez 11,5 
millimillióó mm33 anyagmozgatanyagmozgatáással pssal páárosult.rosult.

►► Az elhAz elhúúzzóóddóó bbáányatelek nynyatelek nyúújtott alakja lehetjtott alakja lehetııvvéé tette a haladtette a haladóó
folyamatos bfolyamatos báánynyáászatot.szatot.

►► IdIdııvel bekvel beköövetkezett a telep elvvetkezett a telep elvéékonyodkonyodáása, minsa, minıısséég romlg romláása, sa, 
éés tektonikai zavarok is szerepet js tektonikai zavarok is szerepet jáátszottak a ktszottak a küülfejtlfejtéés s 
felhagyfelhagyáássáának sznak szüükskséégessgessééggéében. ben. 
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KKéépek a bpek a báányanyitnyanyitáás pillanataibs pillanataibóóll

Az észak- keleti sarok

A záróterület a déli szegélyrıl nézve
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A bA báánya jelentnya jelentıısséégege

►► NagysNagysáága, termelga, termeléési volumene messze elmaradt a msi volumene messze elmaradt a méég mg mőőkkööddıı--
MMáárkusrkus-- hegyi ill. Mhegyi ill. Máányinyi-- mméélymlymőővelvelééssőő aknaknááttóól.l.

►► JelentJelentııssééggéét a mt a méélymlymőővelvelééssőő bbáánynyáák termelk termeléési ingadozsi ingadozáássáának nak 
kiegyenlkiegyenlííttéésséében betben betööltltöött szerepe adta.tt szerepe adta.

►► A bA báánya egy nya egy „„ pufferpuffer”” szerepet tszerepet tööltltöött be a megntt be a megnöövekedett szezonvekedett szezonáális lis 
igigéények, ill. a mnyek, ill. a méélyblybáánynyáák termelk termelééss--elmaradelmaradáássáának pnak póótltláássáára, ra, 
mind mennyismind mennyiséégi, mind mingi, mind minıısséégi vonatkozgi vonatkozáásokban. sokban. 

►► A kA küülfejtlfejtéést elsst elsıısorban az sorban az ererıımmőővivi szszéénignigéény kielny kielééggííttéésséérere llééptettptettéék k 
termeltermeléésbe, de az elmsbe, de az elmúúlt 10 lt 10 éév v jelentjelentııs mennyiss mennyisééggőő úún. lakossn. lakossáági gi 
szszéén isn is kerkerüült az ellt az elııkkéészszííttııbe.be.

►► A barnakA barnakııszszéén, fn, főőttııéértrtééke ke 67006700--15000 kJ/kg.15000 kJ/kg.
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A kitermelA kitermeléésben sben éérintett frintett fööldrajzi szelvldrajzi szelvéények nyek 
adataiadatai
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SzSzéénvagyon vnvagyon vááltozltozáások a sok a kküülfejtlfejtııbenben
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A talaj A talaj 
fféémtartalmamtartalma

A talaj
Aluminium
Vas
Mangán
Kén 
Nátrium
tartalma nagy
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A kA küülfejtlfejtéés s 
áátlagos tlagos 

szelvszelvéényenye

Látható, hogy az átlagosan 
0,5 m vastag barnaszén
kincs nem túl mélyen volt 
található.
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A kA küülfejtlfejtéés felhagys felhagyáása 1.sa 1.

►► 2000. szeptember 252000. szeptember 25--één fejezn fejezııddöött be a termeltt be a termelééss

►► BBáányafelhagynyafelhagyáási munksi munkáákat vkat véégeztgeztéék el a bk el a báányagnyagööddöör aljr aljáán.n.

►► A szenes felA szenes felüületekre agyagos takarletekre agyagos takaráás kers kerüült. lt. 

►► ElkezdElkezdııddöött a btt a báányagnyagööddöör aljr aljáának elsimnak elsimííttáása. sa. 

►► A vA víízemelzemeléés les leáállll ííttáása utsa utáán kiszereln kiszereléésre kersre kerüült a vlt a víízmenteszmentesííttıı rendszer: rendszer: 
szivattyszivattyúúk, csk, csöövek vek éés ks káábelek. belek. 

►► A bA báányagnyagööddöör legmr legméélyebb pontjlyebb pontjáán ln léévvıı zsompotzsompotagyagos meddagyagos meddııvel vel 
feltfeltööltltööttttéék. k. 

►► 2001. 2001. éév elejv elejéén megtn megtöörtrtéént a telephely felsznt a telephely felszáámolmoláása is. sa is. 
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A kA küülfejtlfejtéés felhagys felhagyáása 2.sa 2.
►► Az Az ééppüületeket leteket éés a haszonanyagokat ms a haszonanyagokat máás telephelyre szs telephelyre száállll íítotttottáák. k. 
►► A kiA kiééppíített villamostett villamos-- energia, henergia, híírkrköözlzlıı éés ivs ivóóvvííz hz háállóózatokat zatokat 

visszaszereltvisszaszereltéék. k. 
►► A bA báányavnyaváállalkozllalkozóó a Tiszta Tisztáás Ms Méérnrnööki Iroda ki Iroda KFtKFt-- velvel szerzszerzııddéést kst kööttöött a tt a 

bbáányabeznyabezáárráás vs váárhatrhatóó kköörnyezeti hatrnyezeti hatáásainak felmsainak felméérréésséére irre iráányulnyulóó, , 
elelıızetes kzetes köörnyezeti hatrnyezeti hatáástanulmstanulmáány elkny elkéészszííttéésséére.re.

►► Ezzel pEzzel páárhuzamosan megtette a szrhuzamosan megtette a szüüksksééges bejelentges bejelentééseket ill. megkseket ill. megkéérte rte 
az az áállll áásfoglalsfoglaláásokat az illetsokat az illetéékes szakhallgatkes szakhallgatóóssáágoktgoktóól. l. 

A munkálatok kezdete
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A terA terüület rehabilitlet rehabilitáácicióója ja éés rekultivs rekultiváácicióójaja

►► RehabilitRehabilitáácicióó jelenthet 1. tjelenthet 1. táájrehabilitjrehabilitáácicióótt: : nagyobbnagyobböösszefsszefüüggggıı terterüületekletekeredetieredeti
áállapotllapotáánaknakmegmegıırzrzéésséérere éés/vagys/vagyvisszavisszaáállll ííttáássáárara iriráányulnyulóó tevtevéékenyskenysééggetet, , ééss 2. 2. 
ttererüületrehabilitletrehabilitáácicióótt: : bbáármilyenrmilyen okbokbóóll ttöönkrementnkrement((ffööldcsuszamlldcsuszamlááss, , ereróózizióó, , ááradradááss, , 
ttőőzvzvéészsz, , helytelenhelytelenmezmezııgazdgazdáálkodlkodááss, , ipariipari, , bbáánynyáászatiszatihasznhasznáálatlat, , globglobáálislis ééss helyihelyi
kköörnyezetirnyezetiáártalmakrtalmakpl. pl. balesetbaleset, , toxikustoxikusanyaganyagkibocskibocsááttááss, , hulladhulladéékkleraklerakááss, , stbstb.) .) terterüületlet
eredetieredetiáállapotllapotáánaknakvisszavisszaáállll ííttáásasavagyvagy, ha , ha ezeznemnemlehetslehetséégesges, , akkorakkorazaz irreverzibilisirreverzibilis
vvááltozltozáásokatsokat, a , a nagyobbnagyobbkköörnyezetirnyezetikockkockáázatzatotot jelentjelentıı áállapototllapototelfogadelfogadóó úújj funkcifunkcióó, , úújj
terterüülethasznlethasznáálatlat kialakkialakííttáásasa(MOKKA lexikon, (MOKKA lexikon, http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.phphttp://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php))

►► RekultivRekultiváácicióó alatt az emberi beavatkozalatt az emberi beavatkozáás miatt elpusztult terms miatt elpusztult terméészeti szeti kköörnyezet, rnyezet, 
kküüllöönnöösen nsen nöövvéényzet, tudatos helyrenyzet, tudatos helyreáállll ííttáássáát t éértjrtjüük, talajjavk, talajjavííttáással, ssal, üültetltetééssel, ssel, stbstb……

►► Az 1993. Az 1993. éévi XLVIII. Tvi XLVIII. T öörvrvéény a bny a báánynyáászatrszatróól, egysl, egysééges szerkezetben a vges szerkezetben a véégrehajtgrehajtáássáárróól l 
szszóóllóó 203/1998. (XII. 19.)  A Korm203/1998. (XII. 19.)  A Kormáány rendeletben megfogalmazottak szerint:ny rendeletben megfogalmazottak szerint:
„„ TTáájrendezjrendezééss”” a ba báánynyáászati tevszati tevéékenyskenysééggel ggel éérintett terrintett terüületnek letnek úújrahasznosjrahasznosííttáásra sra 
alkalmassalkalmassáá ttéétele (btele (báánynyáászati rekultivszati rekultiváácicióó) vagy a term) vagy a terméészeti kszeti köörnyezetbe illrnyezetbe illıı
kialakkialakííttáása.sa.

A jogi szabályozás legfıbb pontjai


