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*Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elvégzését 
az 1993. évi XLVIII. Bányatörvény írja elő.  

*A vizsgálat elvégzésére vonatkozó előírásokat és a miniszteri 
jelentés elkészítési feltételeit a 103/2011. (VI.29.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 

*A vizsgálatot az MBFH által kijelölt vagy elfogadható 
vállalkozói kezdeményezésre lehatárolt térrészen, illetve 
annak 5 km-es körzetében kell végezni. 

*A jelentés szerkezetét és tartalmát a rendelet 2. melléklete 
határozza meg. 

*Háttér 



*A vizsgálat célja 

*A vizsgálat célja, hogy a bányászatért felelős miniszter a kiírt 
koncessziós pályázat tartalmára vonatkozó döntés előkészítéséhez 

* a) környezet-, táj- és természetvédelmi, 

* b) vízgazdálkodási és vízvédelmi, 

* c) kulturális örökségvédelmi, 

* d) termőföldvédelmi, 

* e) közegészségügyi és egészségvédelmi, 

* f) nemzetvédelmi, 

* g) településrendezési, 

* h) közlekedési, valamint 

* i) ásványvagyon-gazdálkodási  

*szempontokat figyelembe véve, meghatározásra kerüljenek azok a 
terület- és térrészek, ahol bányászati tevékenység nem folytatható, 
valamint hogy megállapítsa a bányászati tevékenység folytatásának 
pályázati kiírásban előírni szükséges követelményeit. 



*Az MFGI és OVF szerepe az 
eljárásban  

*A vizsgálat lefolytatását és annak alapján a jelentés elkészítését a 
MBFH, az MFGI, a Herman Ottó Intézet és az OVF bevonásával, 
valamint az 1. mellékletben megjelölt közigazgatási és egyéb 
szervek közreműködésével végzi. 

*Az MBFH a koncessziós pályázatban kiírni tervezett területre és 
térrészre az MFGI, az OVF és a Herman Ottó Intézet bevonásával 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmányt  
készít. 

*Az OVF a 2. melléklet 1.4. pontjának elkészítéséhez szükséges 
adatokat és tájékoztatást, valamint a 2. melléklet 3.2. pontjával 
kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat adja meg. 



*Eljárásjogi „problémák” 

*A vizsgálat lefolytatása nem mentesít a tevékenység 
megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárások 
lefolytatásának kötelezettsége alól. 

*A jelentés elkészítésében közreműködő közigazgatási 
szervet a tevékenység engedélyezése során hozott 
döntésében nem köti a vizsgálat keretében adott 
véleménye. 

*Hatósági adatszolgáltatási kötelezettség ugyan van, de a 
kormányrendelet nem írja elő milyen adatot kinek kell 
szolgáltatni. 



*2. melléklet; a tanulmány 

*Pályázatra javasolt terület jellemzése 
*Földrajzi, térbeli, területhasználat, talajtan, földtan, vízföldtan, 

tektonika, megkutatottság 

*Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv: védett területek, víztestek, 
monitoring, vízkivétel, vízbázisok (1.4) 

*Termál-készlet hasznosítás 

*Bányászati tevékenységre vonatkozó tiltások, korlátozások 

*Tervezett koncessziós tevékenység vizsgálata 

*Hatások, következmények vizsgálata 
*A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 

víztestekre, ivóvízbázisokra  (3.2) 

 



*A tanulmány előnyei 

*A tanulmányok készítése a fenntartható fejlődés szellemében 

*Tényfeltárás: adott tevékenység milyen feltételek mellett lehetséges 

*Földtani – teleptani – vízföldtani és a termelési technológia összefoglaló 
ismertetése 

*Feltárja a természeti és részben társadalmi környezeti elemeket, 
amelyek érintettsége fennállhat 

* Illetékes hatóságok és intézmények a tanulmányt megismerik, javaslataik 
alapján az kiegészül: együttműködés és felkészülés 

*Az érzékenységi vizsgálat egy nagyobb területre (lehet több ezer km2) 
készül el, majd ez alapján történik a konkrét koncessziós terület 
kijelölése (100 km2 nagyságrendű) 

*Segítséget nyújt a vállalkozás számára a telephelyek optimális 
kijelöléséhez és az engedélyeztetéshez. 



*Érzékenységi vizsgálat és a 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 

*Tanulmány célja, hogy meghatározhatóak legyenek azok a 
területek, ahol a bányászati tevékenység nem végezhető 

*VGT feladata, hogy meghatározza a felszíni és felszín 
alatti víztesteket, védett területeket, állapotértékelést, 
monitoringot, intézkedéseket, biztosítsa a vizek jó 
állapotát illetve a jó állapot elérését 

*MBFH – OVF együttműködés 



*VGT1 és VGT2 

*2011-től 2016 februárig az első Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Terv tartalmát alkalmaztuk az tanulmányokban 

*1155/2016. (III.31.) Kormány határozat – Kormány 
elfogadta a felülvizsgált, 2015. évi VGT-t 

* Változott: 
*Felszíni és felszín alatti víztestek lehatárolása, azaz az áramlási 

rendszer leírása pontosabbá vált 

*Védett területek, ivóvízbázisok (50 fő ellátása, vagy 10 l/perc) 

*Terhelések, szennyezők nyilvántartása 

*Állapotértékelés, monitoring 

*A konkrét adatok, információk táblázatos és térképi 
formátumban 



*Felszíni vizes bekezdések 

*Felszíni vízgyűjtők, 

*Felszíni víztestek, azaz vízfolyások, állóvízek 

számbavétele, kategórián kívüliek megemlítése  

*Árvízi elöntési viszonyok, belvíz-veszélyeztetettség, 

műtárgyak 



*Felszín alatti vizes bekezdések 

*Érintett felszín alatti víztestek számbavétele 

*Csak a felszín alatti víztestek esetén tárgyaljuk a 
kiemelt határmenti kapcsolatokat, különös tekintettel a 
Duna Vízgyűjtő, 
ICPDR csoportokra 



Fiktív koncessziós 
terület környezetében 

található termál 
víztestek és megvalósult 

vízkiemelések 



*Védett területek 

*IVÓVÍZBÁZISOK és egyéb védett vízbázisok: FAV, FEV 
üzemelő, tartalék, távlati 
*Sérülékenység, védendő vízmennyiség, diagnosztika, határozat 

*Védőterületek, védőidomok térképen 

*Engedélyezett termelések 

*Tápanyag- és nitrátérzékeny területek 

*Természetes fürdőhelyek 

*Természeti értékei miatt védett területek 
*Vizes élőhelyek, FAVÖKO 

*Halas vizek 



Fiktív koncessziós 
terület környezetében 
található ivóvízbázisok 

védőterületei 



*Terhelések 

*Felszíni engedélyezett vízkivételek 

*Ásvány- és gyógyvíz minősítések - aktualizálás 

*Hévízkutak – rendszeres aktualizálás 

*Felszín alatti vízkivételek területre eső víztest rész 
szinten megadva 

*Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 



*Szennyezők

*Mind ipari, mind mezőgazdasági szennyezők és havária 
események figyelembe vétele 
*Pontszerű szennyezőforrások 
*Szennyvíz bevezetések, 
*  hulladék elhelyezések,  
*már elszennyezett területek,  
*bányatelkek,  
*ePRTR (Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási 

Nyilvántartás) 
*Seveso üzemek  
*Diffúz szennyezőforrások 
*Nitrát- és tápanyagterhelés 

 



*Állapotértékelés, monitoring 

*Felszíni víztestek biológiai, fizikai-kémiai, 
hidromorfológiai, ökológiai, kémiai és integrált 
értékelése 

*Felszín alatti víztestek mennyiségi és minőségi 
állapotértékelése  

*Felszíni és felszín alatti monitoring programok 

*Felszíni monitoring pontok és megfigyelt állapotjelzők 

*Felszín alatti monitoring program bemutatása, területre 
eső víztestrészenkénti monitoring pontok ismertetése 

*Célkitűzések azaz a jó állapot elérésének feltétel 
rendszere 

 



*Tevékenység hatása a víztestekre 

 

*A bányászati tevékenység értékelése 

*Talajvízre és felszíni vízre gyakorolt hatások 

*Hatás a rezervoárban, vízkémiai jellemzés 

*Hatás a rezervoár és felszín között 

*Vízbázisokra, vízművekre terjedő hatás 

*Hatás a felszínen  

*Országhatáron átnyúló hatás 

*EU-VKI szempontú előírás, felhívás 



*Összefoglalva 

*Az érzékenységi tanulmány és a beleépülő VGT 
információk lehetővé teszik, hogy a jövőbeni bányászati 
tevékenység legoptimálisabban legyen tervezhető 

*A vizek és a környezet számára a lehető legkisebb 
mértékben terhelő módon 

*A meglévő vízhasználatok védelme mellett 

*A meglévő szennyezések fokozása nélkül 

*Segédlet a tervezőnek, valamint a hatóságnak 



*KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

hegyi.robert@ovf.hu 
gal.nora@mfgi.hu 
tolmacs.daniella@mfgi.hu 

www.mbfh.hu 
www.vizeink.hu 



*Mi történik a tanulmánnyal? 

Tanulmány  
MFGI, MBFH 

települések 

hatóságok 

vé
le

m
é
n
ye

zé
s, 

ad
atszolgáltatás 

Jelentés tervezet 

ellenőrzés  

Miniszteri Jelentés 

Koncessziós pályázat  

Internet 
nyilvános konzultáció hatóságok települések 

véleményezés  

1 hónap 
a nagy stábnak 
köszönhetően 

1 hónap 

1 hónap 

*Évente kb. 10 tanulmány készül el, így 
rövid az idő,  

*stábban az MFGI részéről mintegy 40 fő 

*geotermikus, szénhidrogén, szén, érc 


