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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A mecseki uránérc-bányászat és ércfeldolgozás időszakát követően a hatósági előírásoknak 

megfelelően elvégzett rekultivációs munkálatok eredményeként 2008. év végére a közvetlen 

környezeti havaria veszély megszűnt, a tevékenységre vonatkozó Környezetvédelmi 

Engedélyben előírt határértékek betartása biztosított, azonban a pellérdi és tortyogói 

ivóvízbázisok (ezen keresztül Pécs város ivóvíz ellátásának) veszélyeztetettsége továbbra is 

fennáll. Az ércfeldolgozási zagytározók környezetében végzett felszín alatti vízkármentesítés, 

az uránnal szennyezett bányavíz emelés és tisztítás leállása esetén rövid időn belül 

elszennyeződnének a Pécs ivóvíz ellátásában jelentős szerepet játszó pellérdi és tortyogói 

ivóvízbázis vízműkútjai. A környezetellenőrzési rendszer működtetésének és a tájrendezett 

területek utógondozásának felhagyása olyan előre nem látható folyamatokat indukálnának, 

amelyek közvetve, vagy közvetlenül a környező ivóvízbázisokat veszélyeztetik. 

A 2006/2001. (I. 17.) számú Kormányhatározatban leírtaknak megfelelően a volt uránipari 

hatásterületen a rekultivációt követően is folytatni kell az ún. „hosszú távú” tevékenységet 

(szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer 

üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, 

létesítmények utógondozása, karbantartása). A védekezést folyamatosan, a veszélyeztetettség 

fennállásáig folytatni kell, így a rendszer üzemeltetése min. 30-40 évig szükséges. A leírtakon 

túl a környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően 

várhatóan további mintegy 50 évig szükséges folytatni. Az ivóvízbázis védelmi szempontok 

miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali 

beavatkozást igényel. 

Az elvégzendő feladatok az alábbiak: 

- egységes vízelvezető rendszer működtetése, 

- radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése, 

- zagytéri kármentesítő rendszer és kémiai vízkezelő üzemeltetése, 

- karbantartás, 

- környezetellenőrzési monitoring tevékenység, 

- rekultivált területek, létesítmények utógondozása. 

A feladat ellátása alapvetően folyamatosnak tekinthető, azonban a környezetellenőrzési 

monitoring tevékenység eredményeinek, adatainak megfelelően mindenkor fennáll a rendszer 

működtetésével összefüggő változtatási igények megjelenésének esélye. Fentieken túl szintén 

változást okozhat a jogszabályi háttérben, a szabályozási környezetben történő esetleges 

módosítás (pl. kibocsátási határértékek változása). 

Az Északi bányaüzemek (II., IV. és V. üzem) földalatti üregrendszerének feltelése miatt a 

jelenlegi rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi forráson túl 2017-ben is jelentős 

beruházást igényel a vízkezelő és vízkormányzó rendszer bővítése következő ütemének 

kivitelezése. E feladatokat 2018. és 2019. évben is ütemezetten folytatni kell. 

A felhagyott mecseki uránérc-bánya területén működő egységes vízkormányzó rendszer 2014. 

évben megkezdett bővítési munkálatainak I. üteme 2015. I. negyedévben fejeződött be, 
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melynek eredményeképpen biztosított volt a 2015. I. félévben bekövetkezett, III. bányaüzemi 

feltelésből származó, 267 549 m
3
 mennyiségű, átlagosan 5,51 mg/l urántartalmú uránnal 

szennyezett többlet bányavíz bányavíz-kezelő üzemben történő uránmentesítése. (2015. évben 

az éves összes kezelt uránszennyezett vízmennyiség 900 723 m
3
, az összes felszíni 

vízkibocsátás – mely a zagytéri kezelt és kezelést nem igénylő vízmennyiséget is tartalmazza 

– 2 154 766 m
3
 volt.) 

Az É-i bányaüzemek földalatti üregrendszere nincs közvetlen kapcsolatban a III. üzemi 

bányatérségekkel, így feltelése más ütemben zajlik. A monitoring adatok alapján a feltelés 

előreláthatólag 2019-2020. évben éri el az É-i tárót, melyet követően mintegy 500 000 m
3
, 

várhatóan 6-8 mg/l urántartalmú és magas összes oldottanyag-tartalmú további többlet 

vízmennyiség kezelése válik szükségessé. 

A vízkormányzó rendszer bővítését követően a megnövekedett vízmennyiség kezelése 

magasabb üzemeltetési költségekkel (anyag, energia, létszám, stb.) is jár, melyet a 2017. évet 

követő időszak működési kiadásainak tervezésekor figyelembe vettünk. 

A volt uránipari hatásterületen végzett hosszú távú tevékenység forrása a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium költségvetési fejezetében található (20. cím 35. alcím 1. jogcímcsoport 

„Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás” fejezeti kezelésű előirányzat). 

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben leírtaknak 

megfelelően jelen Intézkedési Terv 672,952 M Ft támogatással számol (tranzakciós illeték 

levonását követően). 

A 2017. évi Intézkedési Terv elkészítésének alapját a hatósági kötelezések mellett a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 2010-2011. évben elvégzett audit előírásai, 

valamint az ezt követően készített 30 éves Stratégiai Tervben meghatározott feladatok 

jelentették. A leírtakon túl kiemelendő, hogy 2015. évben a teljes tevékenységet átfogóan 

szabályozó Környezetvédelmi Engedély határideje lejárt, melynek megfelelően új környezeti 

felülvizsgálat történt. A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1034-2/2016. sz. 

Határozatával (illetve annak 1034-4/2016. sz. módosításával) módosította a tevékenységre 

vonatkozó Környezetvédelmi Engedélyt. 

Fentiekkel összhangban a 2017-2020. év közti időszakban el kell végezni több, az előző 

években a környezetellenőrzési monitoring tevékenység által feltárt anomália megszüntetését 

is (az I., II. és III. meddőhányók környezetében tapasztalt magas urántartalmú vízszivárgások 

szabályozott befogása, kezelése). A leírtakon túl szintén szükségessé válik a hatóságok által 

az elmúlt időszakban előírt, korábban nem, vagy nem teljes mértékben tervezett további 

feladat elvégzése (pl. zagytározói kármentesítő rendszer kiterjesztése, zagytározói monitoring 

rendszer fejlesztése, az I. és II/A meddőhányó esetében a tájrendezés teljes körű befejezése, 

valamint a korábban létesített, nem az előírásoknak megfelelően felhagyott érckutató fúrások 

felszámolása). Ezen feladatok egy része a 2017. évi Intézkedési Tervben – a rendelkezésre 

álló támogatási összeg erejéig – ütemezetten megjelenik. 

A leírtaknak megfelelően a 2017. évi Intézkedési Tervben tervezett feladatok elvégzése 

biztosítja az ivóvízbázisok védelmét, azonban a hosszú távú biztonság érdekében 
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elengedhetetlen a 30 éves Stratégiai Tervben szereplő pénzügyi forrás ütemezett módon 

történő további biztosítása is. 

Minden beruházás kivitelezése, illetve a szükséges eszközök beszerzése szigorúan pályáztatás 

során történik. A Közbeszerzési Törvény hatálya alá nem tartozó pályáztatások esetében is 

minden esetben törekszünk minimum 3 azonos műszaki tartalmú árajánlat beszerzésére. 

Minden esetben a legolcsóbb (de természetesen a kért műszaki tartalomnak való megfelelést 

biztosító) árajánlatot nyújtó vállalkozó kerül kihirdetésre nyertesként. 

A közzététel a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

 

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

2017. éves terv (bruttó) 

 

Uránérc-bányászat felszámolását követő hosszú távú környezeti 

kárelhárítás 2017. évi terv 

(eFt.) 

Összesen 

1. Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése          427 077     

2. Vásárolt szolgáltatások (2.1+2.2+2.3)          159 175     

2.1.     Monitoring és labor tevékenység            99 000     

2.2.     Bányászati tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások            11 600     

2.3.     Környezetvédelmi célú tevékenységhez vásárolt 

szolgáltatások 
           48 575     

 3. Beruházás (3.1+3.2 +3.3.)            86 700     

3.1. Immateriális javak              8 614     

3.2.   Eszközbeszerzés            14 386     

3.3. Létesítmény létrehozás            63 700     

MINDÖSSZESEN          672 952     
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1 KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG ÜZEMELTETÉSE 

A vízkezelési tevékenység két nagyobb víztisztító telephelyen történik, az uránmentesítést 

végző Bányavíz-kezelő Üzemben és a pellérdi zagytározók térségében lévő, magas 

sótartalommal szennyezett vizeket kezelő Kármentesítő rendszer Kémiai Vízkezelő 

Üzemében. Ezen túlmenően a feladat része a kisebb egyedi kármentesítő rendszerek és 

objektumok, valamint az összes felszíni szennyezett és szennyezetlen vizeket gyűjtő 

vízkormányzó rendszer üzemeltetése, villamos és gépész karbantartása (1. sz. ábra). 

 

 

1. ábra: A hosszú távú feladatok objektumai 

 

 

Az üzemeltetés a fentieken kívül magába foglalja az irányítási rendszer szabályozás feladatait, 

a Bányavíz kezelő üzem fizikai védelmi tervében megfogalmazott védelmi feladatok ellátását, 

illetve a szükséges hatósági adatszolgáltatási, monitoring értékelési-elemzési, jelentésadási 

kötelezettségeket. A feladat részét képezik a rendszerek optimalizálása és fejlesztése az ehhez 

szükséges eszközpótlásokkal együtt. 

A Környezetvédelmi Engedélyben (KE), jogszabályok és hatósági határozatok által 

szabályozott, továbbá a 30 éves Stratégiai Tervben megfogalmazott tevékenységek, a tárgyi 

időszakban, az alábbi feltétel- és feladatrendszerben kerülnek kivitelezésre. 
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1.1 VÍZKEZELŐ ÉS VÍZKORMÁNYZÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE 

A hatósági engedélyeknek megfelelően a napi kb. 3 000 m
3
 (tisztított és kezelést nem igénylő) 

bányavíz mennyiségen kívül e rendszeren keresztül történik a zagytéri szivárgóvíz (a 

tájrendezett, lefedett zagytározók zagytestéből zárt rendszeren gyűjtött, uránnal jelentősen 

szennyezett víz), valamint a zagyterek környezetéből kiemelt talaj- és rétegvíz mennyiség 

(éves szinten kb. 800 000 m
3
 szabályozott körülmények közötti kibocsátása a befogadóba, 

folyamatos üzemelésben. A III. üzemi bányatérség feltelése 2015. évben befejeződött és 

megjelent a feltelt bányatérségből a magas urántartalmú víz, mely éves szinten mintegy 

500 000 m
3
 többletvíz vízkormányozását és kezelését tette szükségessé. Az elkövetkező 

időben 2018-ig évente mintegy 1 500 000 m
3
 uránnal szennyezett víz vízkormányozására és 

uránmentesítésére kell a rendszert kialakítani. 2014-ben elindult vízkezelő és vízkormányozó 

rendszer bővítésének első ütemében megvalósításra került ennek a többletvíznek a kezelése. 

A beruházás 2016 évben megvalósult, majd 2017-ben és 2018-ban történő befejezésével már 

az É-i bányatérségek feltelése során megjelenő további többletvizek vízkormányozásának és 

vízkezelésének feltételei lesznek biztosítva. 

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a prognosztizált vízmennyiségek adatait: 

1. sz. táblázat: A Stratégiai Tervben 2014-20. között becsült várható vízmennyiségek és azok minősége 

Bányavíz típus Egység 
Időhorizont 

2014. 2015-2017. 2018-20. 

I. üzemi bányavíz (a 

meddőhányók alól szivárgó 

vízzel együtt) 

V, m3/év 500 000 500 000 500 000 

U, mg/l 4 4 4 

G, U, kg/év 2 000 2 000 2 000 

É-i táró vize 

V, m3/év 280 000  280 000  280 000  

U, mg/l 0,7 0,7 0,7 

G, U, kg/év 196  196  196  

III. bányaüzemi víz 

V, m
3
/év  230 000 230 000 

U, mg/l  10 10 

G, U, kg/év  2 300 2 300 

II., IV. és V. bányaüzemi víz 

V, m3/év    500 000 

U, mg/l    5 

G, U, kg/év    2 500 

Bányavíz-kezelő Üzemben 

kezelt vízmennyiség összesen 

V, m3/év 780 000 1 010 000  1 510 000 

U, mg/l 2,8 4,5 4,4 

G, U, kg/év 2 196 4 496  6570 
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2. sz. táblázat: A 2015. éves, valamint a 2016 I-VIII. havi tény alapján 2017 évben becsült vízmennyiségek és 

vízminőségek 

Bányavíz típus Egység 

Időhorizont   

2015.
 

2016. I-VIII. 

hó 

2017.
*
 

I. üzemi bányavíz (a 

meddőhányók alól szivárgó 

vízzel együtt) 

V, m3/év 592 453 271 736 500 000 

U, mg/l 4,58 3,9 4,2 

G, U, kg/év 2 713 1 060 2 100 

É-i táró vize 

V, m3/év 230 000  150 000 230 000 

U, mg/l 0,7 0,7 0,7 

G, U, kg/év 161  105 161 

III. bányaüzemi víz 

V, m
3
/év 267 549 180 000 280 000 

U, mg/l 10 10 10 

G, U, kg/év 2 676 1 800 2 700 

II., IV. és V. bányaüzemi víz 

V, m3/év    

U, mg/l    

G, U, kg/év    

Bányavíz-kezelő Üzemben 

kezelt vízmennyiség összesen 

V, m3/év 1 090 002 601 736 1 010 000 

U, mg/l 5,1 4,9 4,9 

G, U, kg/év 5 550  2 965 4 961 

* becsült mennyiség 

A 16 havi (2015. áprilisban telt fel a III. üzemi bányatérség és a tervezés időszakában 2016. 

évről az 1-8 havi adatokkal rendelkezünk) tény adatok jó egyezést mutatnak a stratégiai 

tervben becsült mennyiségi és minőségi adatokkal, így 2017. évi tervben a tény adatokra 

támaszkodtunk. 

Célunk, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a kibocsátási határértékek és egyéb 

hatósági előírások betartásával, rendkívüli esemény (havária) mentes üzemeltetéssel 

valósítsuk meg a szennyezett vizek kezelését és kibocsátását. 

Az egységes vízelvezető rendszer objektumai: 

 Öregségi (volt bányaüregből a táró szinten kifolyó vizek: Északi és Keleti táró) 

vízgyűjtő akna gépészeti és mérő berendezései, 

 II. meddőhányó és a Bányavíz kezelő üzem közötti csővezeték és aknái, 

o Két forrásfoglalás műtárgyai, 

o csővezeték és tisztító aknái (74 db), 

 I. üzemi tolózár akna gépészeti berendezései, 
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 Nyomáskiegyenlítő akna gépészeti berendezései, 

 III. meddőhányó alatti S4 nyelőkút és környezete, puffer tómeder, iszapgyűjtő, 

zsilipkamra, 

 III. meddőhányó szivárgó vizeit összegyűjtő rendszer tisztító aknái, gyűjtőaknája és 

gépészeti berendezései, 

 III. üzemi Bányavíz-kezelő üzem közötti csővezeték, aknák és környezetük, 

(mérőaknák, vízmércék, bukók), 

 Bányavíz-kezelő – és a Kémiai Vízkezelő üzem közötti csővezeték és aknák, 

o Delta akna gépészeti és mérő berendezései, 

o 6-os úti tolózárakna gépészeti berendezései, 

o ÉDÜ déli oldali akna gépészeti berendezései, 

 Pécsi-víz vízmérce és elektronikus berendezései, 

 A kibocsátó műtárgy gépészeti és vezérlés-irányítási berendezései, 

 Egyedi kármentesítő rendszerek vízi műtárgyai és gépészeti berendezései: 

o II. perkoláción végzett talajvíz kármentesítés, 

o Frici-tárói meddőhányó alól szivárgó szennyezett vizek in-situ kezelése, 

o ÉDÜ-Érctároló környezetében végzett talajvíz kármentesítés, 

o PEREBAR (passzív vízkezelő vízi műtárgyainak üzemeltetése). 

A rendszer főbb elemeit a 2. sz. ábra jól elkülöníthetően mutatja. 
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2. ábra: Egységes vízelvezetési rendszer 

Ez a tevékenységi kör nemcsak vízkormányzást, hanem az egész vízkezelés folyamatos 

üzemű irányítási és ellenőrzési munkáit is jelenti a szükséges optimalizálási üzemeltetési 

feladatokkal egyetemben. 

 

1.1.1 BÁNYAVÍZ KEZELÉS 

Az I. sz. bányaüzemi üregrendszerből kiemelt, uránnal szennyezett bányavíz mellett e 

tevékenység keretében kerülnek tisztításra a II. meddőhányó alól fakadó – majd az I. 

bányaüzem üregrendszerbe lejuttatott, és a bányavízzel együtt kiemelt – valamint a III. 

meddőhányó alól fakadó magas oldott urántartalmú vizek. A Frici-tárói meddőhányón 

kialakított vízkezelő létesítmény beüzemelését követően itt kerül feldolgozásra a Frici-tárói 

meddőhányó alól kifolyt magas urántartalmú víz uránmentesítéséből származó, ioncserélő 

A felhagyott uránércbányászat egységes 
vízelvezetési rendszere

Kémiai 
Vízkezelő

Üzem
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központi

 hulladék lerakó

egységes 
kibocsátási pont
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III. meddő,

PEREBÁR

III. meddő
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gyantán megkötött urán, továbbá a rendszer részét képezi a volt Ércdúsító Üzem érctárolója 

környezetében kialakult talajvíz kármentesítésére szolgáló, 2006 évben épített rendszer is, 

valamint a volt II. perkolációs területen hasonló célból kiépített és üzemeltetett talajvíz 

kármentesítő rendszer. A „bányavíz kezelés” más aspektusból összegfoglalóan a magas 

urántartalmú vizek tisztítását jelenti. 

Az elmúlt évhez hasonlóan az I. bányaüzemben hatósági előírásra a bányavíz szintjének 

pulzáltatását végezzük, így hatékonyabb uránmentesítést valósítunk meg, továbbra is 

fenntartva az 1973. óta a vízbázisok védelme érdekében előírt depressziós területet. Ez azt 

jelenti, hogy a bányavíz szintjét 65 mBf és 90 mBf szintek között ingadoztatjuk, így a 

„magasabb” bányaüregekben az oxidált uránásvány kimosódása is megtörténik.  

Új elemként jelent meg a III. bányaüzem feltelését követően a megjelent és a tárószinten 

kifolyó magas urántartalmú többletvíz, melynek a bányavíz kezelő üzem uránmentesítő 

egységébe történő vízkormányozása után az I. üzemi kiemelt és uránmentesített vízzel együtt 

kerül az egységes vízkormányozó rendszeren keresztül az ellenőrzött egypontú kibocsátó 

műtárgyon keresztül a Pécsi vízbe, mint felszíni befogadóba kibocsátásra. 

A kezelendő víz mennyisége erősen csapadékfüggő. Éves szinten mintegy 1 200 000 m
3
 

mennyiségű víz kiemelését és uránmentesítését tervezzük.  

Az üzemeltetés feladatai: 

 A I. üzemi bányavíz kiemelése a 0/6 és 6/11 aknán keresztül, 

 III. meddőhányó alól kifolyó uránnal szennyezett víz bányavíz kezelő üzem 500 m
3
 

gyűjtő medencéjébe való szivattyúzása zárt rendszerben. 

 III. bányaüzem táró szintjén kifolyó uránnal szennyezett víz bányavíz kezelő üzembe 

történő vízkormányozása 

 A víz uránmentesítése ioncserés technológiával, 

 Az uránnal telített gyanta elúciója, 

 A keletkezett szódás elútumból urán-peroxid előállítása, 

 A technológiai segédanyagok fogadása, tárolása, kezelése, 

 A keletkezett hulladékok megfelelő depózása, 

 A zagytéri vízkezelő üzemmel összehangolt működés biztosítása a Pécsi-víz minőségi 

és mennyiségi állapotának függvényében, 

 Az egykori ÉDÜ Érctároló környezetében kialakított kármentesítő rendszer 

üzemeltetése, 

 A II. perkoláción kialakított kármentesítő rendszer üzemeltetése, 

 A Frici-táró alól elfolyó szennyezett víz kezelésére kialakított rendszer üzemeltetése, 

 Bányavíz-kezelő Üzem vízkezelő létesítményeinek üzemeltetése, 
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o Aknák és berendezései, 

o Víztisztító technológiai berendezések, 

o Bányavíz-kezelő épületei,  

o Bányavíz-kezelő környezete, 

o Infrastruktúra működtetése, 

o Aknák karbantartása, eliszaposodás esetén tisztítás. 

 

A munkavégzés egyéb feltételei 

A vízkezelő üzem teljes területe D szintű fizikai és elektronikai védelemmel van felszerelve. 

Mélységében tagolt, a kialakított védelmi vonalak egymástól függetlenek, a bejutási 

útvonalak közel egyenlő védelmi szintet képviselnek. A rendszer megfelelő karbantartását és 

folyamatos működőképességét a hosszútávú tevékenységen foglalkoztatott dolgozók és külső 

vállalkozók biztosítják. 

A víztisztítás melléktermékeként keletkező urán-peroxid őrzése a kialakított és az OAH által 

jóváhagyott fizikai védelmi tervünknek megfelelően történik. A fizikai védelmi rendszer 

felügyeletét, a szükséges teendők elvégzését a megbízott folyamatos telepítésű dolgozók 

látják el munkaköri munkájuk mellett.  

A mintegy 64 km
2
-es területre kiterjedő vízkormányzó rendszer hatékony üzemeltetése, 

gépészeti és villamos karbantartásának elengedhetetlen feltételei a megfelelő, nehéz terepi 

viszonyokat is elviselő gépjárművek mellett a mobil telefonok használata, hiszen napi szintű 

illetve folyamatos ellenőrzéséket kell folytatni, műszaki probléma, havária esetén azonnal kell 

intézkedni: szennyezett víz a talajt, felszíni és felszín alatti vizeket még kis mennyiségben 

sem szennyezheti. 

A környezetvédelmi tevékenység üzemeltetése során a szennyezett vizek kezelése, a 

karbantartás és utóellenőrzés sugárveszélyes munkavégzés, ezért a dolgozók munkájukat a 

sugárvédelmi szabályzatban előírtak szerint végzik. A munkavégzéshez védőruhát és egyéb 

védőfelszerelést kell biztosítani, amelynek a mosatásáról a BVH Kft.-nek kell gondoskodnia. 

A védőruhát tilos hazavinni, mert sugárzó anyagoktól szennyezett lehet. A dolgozóknak 

törölközőt, tisztálkodási szereket, papírtörölközőt és papír zsebkendőt biztosítani kell. A 

szabályzat az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényben, a végrehajtása tárgyában 

kiadott jogszabályokban, elsősorban a 16/2000. (VI.8.) EüM rendeletben előírt sugárvédelmi 

követelmények végrehajtását szolgáló előírásokat tartalmazza a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv jóváhagyása alapján. 
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1.1.2 ZAGYTÉRI KÁRMENTESÍTŐ RENDSZER ÉS A KÉMIAI VÍZKEZELŐ 

ÜZEMELTETÉSE 

A szervetlen sókkal szennyezett talaj- és rétegvizek kitermelését – állandó depressziós terület 

fenntartásával biztosítva a pellérdi- és tortyogói vízbázisok védelmét – folyamatosan kell 

végezni a korábbi években elkészült víz-kármentesítési beruházás műtárgyain keresztül.  

A 2017-ben várhatóan kiemelésre kerülő, mintegy 700 000-800 000 m
3
 talaj- és rétegvízből, 

valamint a lefedett zagytestből kifolyó szivárgók vizéből mintegy 80 000-100 000 m
3
 víz 

kerül a kémiai vízkezelőben tisztításra.  

A hatósági előírások miatt a kármentesítés folyamatos, míg a kémiai kezelés félfolyamatos 

munkarendben történik. 

A zagyterek környezetéből összegyűjtött szennyezett vizek kezelése az alábbi feladatokat 

foglalja magába: 

 A kármentesítő rendszer megfelelő biztonságos üzemeltetése: 

o Keleti ág: drén szivárgó 2 db aknakút és 1 db gyűjtőmedence. 

o Északi ág: drén szivárgó 1 db aknakúttal, 3 db rétegvízkút és 1 db 

rétegvízgyűjtő akna. 

o Nyugati ág: drén szivárgó 2 db aknakúttal, 1 db talajvízgyűjtő aknával, 7 db 

talajvízkút és 4 db rétegvízkút, 1 db rétegvízgyűjtő aknával. 

o ZN1-ZK1 ág: 4 db talajvízkút. 

o ZR1-ZP1 ág: 3 db talajvízkút. 

o ZO1-ZW1 ág: 5 db talajvízkút. 

o ZL drénág: drén szivárgó 2 db aknakúttal. 

 Minden egyes víztermelő kútban folyamatosan ellenőrizni és szükség esetén állítani 

kell a helyszíni hidraulikai mérések és a modellezések alapján számított optimális 

vízhozamot, 

 A kármentesítő rendszer műtárgyainak állagmegőrzése, 

 A kiemelt talajvíz kémiai vízkezelő üzembe juttatása zárt rendszerben, 

 A kiemelt rétegvíz egységes kibocsátó műtárgyba juttatása zárt rendszerben, 

 A szennyezett vizek optimális kezelése és a kezelt vizek egypontú, zárt kibocsátása a 

hatósági előírásoknak megfelelően: 

o a kiemelt talaj- és rétegvizek fogadása,  

o a szivárgó U- és magas sótartalmú tisztítandó vizek fogadása, 

o a szivárgó vizek U- és sótalanítása, 
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o a szennyezett talajvizek sótalanítása, 

o a fázis szétválasztása - azaz a kicsapott szennyezők ülepítése, 

o a tisztított víz kibocsátás előtti pH beállítása, 

o a kezelt víz zárt rendszerben történő kibocsátása az egységes vízkezelő 

rendszer keverő medencéjébe, ahol az É-i bányavizekkel keveredve kerül 

kibocsátásra a Pécsi-vízbe, mint felszíni befogadóba, 

o a vízkezelés során keletkezett szervetlen csapadék részleges vízmentesítése, 

o segédanyagok fogadása, tárolása, előkészítése és felhasználása. 

 

1.1.3 KARBANTARTÁS 

Karbantartást igényel az infrastruktúra fenntartása, a tevékenységhez tartozó épületek, 

telephelyek működtetése, valamint a monitoring elemek megfelelő működésének biztosítása. 

A számos mérőhely, berendezés működőképességének folyamatos fenntartása létszám- és 

anyagigényes feladat. 

Az alábbi folyamatos, rendszeres tevékenyég ellátása szükséges a vízkormányzó rendszer 

működtetése érdekében: 

 Napi rendszerességgel: Kémiai vízkezelő és a Bányavíz-kezelő üzemben és a 

monitoring elemekhez rendszeresített Hibajelentő naplókban leírtakra való 

gyorsreagálás, javítások megkezdése.  

 Heti rendszerességgel: Kémiai vízkezelő üzem gépi berendezéseinek vizsgálata 

(DEWA Szűrőprés gép, BMSZ 100 kibocsátó szivattyú, besűrítő, 3 darab térfogat 

kiszorítás elvén működő szivattyú, polielektrolit bekeverő gép, mésztartály keverővel 

és ehhez tartozó szivattyú). Zagytározói kármentesítő rendszer 40 darab termelő kút és 

a kutanként számított egyéb berendezések (pl. vízórák, visszacsapó szelepek, 

szabályzószelepek, tolózárak) folyamatos ellenőrzése és karbantartása. A villamos 

hálózat ellenőrzése és karbantartása.  Bányavíz kezelő üzemhez tartozó tolózár aknák 

(Csillemosó akna, kiegyenlítő akna, delta akna, S4 parshall-csatorna, elosztó akna) 

vizsgálata, illetve az aknákban lévő elektromos berendezések felülvizsgálata és 

karbantartása. A bányaüregből kiemelt szennyezett víz szivattyúzására szolgáló 

búvárszivattyúk (SP 60-16 37 kW) ellenőrzése.  

 Havi rendszerességgel: A kémiai vízkezelő üzem nagykarbantartása, a zagytározói 

felszín alatti víz kármentesítő rendszer üzemeltetése, karbantartása utasítás szerint 

történik. Az ÉDÜ-Érctárolói kármentesítő rendszer (12 darab termelő kúttal és 2 darab 

nyomásfokozó szivattyúval) ellenőrzése és karbantartása. A II. perkoláción lévő 

kármentesítő rendszer (6 darab termelő kúttal) ellenőrzése és karbantartása.. 

 Negyedéves rendszerességgel: Monitoring rendszer karbantartása (98 km
2 

Pellérdi 
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közigazgatástól, az Abaligeti közigazgatás által határolt terület 300 db monitoring 

eleme). Ezen elemekhez tartozó kútfejek betonozása, kútsapkák-korlátok javítása, 

pótlása. Emelő berendezéseink 47/1999. (VIII.4.) GM. rendelet szerinti vizsgáztatása 

és műszaki állapotának megfelelő karbantartása. 

 Féléves rendszerességgel: Bányavíz kezelő üzemben 0/6-os és 6/11 aknákban 

működő nagy teljesítményű (SP 60-16 37kW) búvárszivattyúk 5000 üzemóránkénti 

cseréje és szervizelése. Az urán koncentrátumszárító berendezés revíziója. Kémiai 

vízkezelőhöz tartozó I-II kármentőrendszer gyűjtő aknáinak tisztítása a nyomásfokozó 

szivattyúk cseréje és karbantartása, illetve az ehhez tartozó szerelvények felújítása. Az 

utógondozásban üzemelő munkagépek revíziója.  A terület 0,4 kV-os hálózati 

berendezéseinek ellenőrzése. 

 Éves rendszerességgel: A Bányavíz-kezelő üzemben a szorpciós és az elúciós 

rendszer (15 darab szorpciós oszlop, darabonként 10 m
3
 gyantatöltettel, az elúciós 

rendszer 5 darab 5 m
3
 gyantával töltött tartállyal, 6 darab feladó szivattyúval) 

ellenőrzése, karbantartása. Érintésvédelmi vizsgák elkészítése kézi elektromos 

berendezésekre, illetve az üzemekben lévő elektromos berendezéseken. 

A karbantartás műszaki feltételei az öregedő berendezések miatt nem kedvezőek: 

Zagytéri kármentesítő rendszer üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek jelenleg 

éppen elegendőek. 40 darab termelő kút üzemel 24 órás üzemben, ennek 

üzemeltetéséhez jelenleg 4 darab új búvár szivattyú és 3 darab felújított szivattyú áll 

rendelkezésre tartalékban. A kutanként számított egyéb berendezések, mint például 

vízórák, visszacsapó szelepek, szabályzószelepek, tolózárak tartalékban nincsenek, 

ezért folyamatos ellenőrzésük és karbantartásuk helyileg fontos és szükséges; 

P1 kármentesítő rendszer 12 darab termelő kúttal és 2 darab nyomásfokozó szivattyúval 

üzemel, amelynek egyelőre 1 db nyomásfokozó szivattyú tartaléka van; 

P2 kármentesítő rendszer 6 darab termelő kúttal üzemel, amelynek külön tartaléka nincs.  

A Bányavíz-kezelő Üzemben 1 darab nagy teljesítményű búvárszivattyú üzemel 

folyamatosan, 1 db pedig szükség esetén. Az itt teljesítő szivattyúknak nincs 

alternatívája a kármentesítő rendszerek szivattyúiból, így külön kell hogy kielégítse a 

biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ezen a felhasználási helyen 2 db nagy 

teljesítményű tartalék szivattyúval rendelkezünk.  

Jelenleg a rendszerben 61 darab azonos gyártmányú, különböző típusú szivattyú üzemel.  

A 2000. évben létesült Kémiai vízkezelő Üzem szakaszosan üzemel, de az elöregedett 

berendezések állapota miatt folyamatos karbantartással lehet a víztisztító kapacitást 

fenntartani. A gépi berendezések zöme 16 éve szolgál. 
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A karbantartási területek elemei: 

Csővezeték rendszer és műtárgyak karbantartása 

o Frici táró-, bakonyai csővezeték közötti rész aknáinak karbantartása, tiszítása,  

o A Frici-tárói helyszíni, uránmentesítési műtárgy működtetése, karbantartása. 

o Bakonyai (II. meddőhányó - P-II.) csővezeték és aknáinak karbantartása, mérő 

akna karbantartása. 

o P-II. terület S-3, Pk-4 nyelőkút és a hozzájuk tartozó árok, valamint 

nyelőkutak, zsompok karbantartása. 

o P-II. területen kialakított talajvíz kármentesítő rendszer működtetése, 

karbantartása. 

o ÉDÜ Érctároló környezetében kialakított talajvíz kármentesítő rendszer 

működtetése, karbantartása. 

Vízkezelő üzemek karbantartása: 

o III. üzemi – Bányavíz-kezelő Üzem közötti csővezeték üzemeltetése, aknák és 

környezetük karbantartása. 

o Kémiai vízkezelő Üzem létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása. 

o Víztisztító technológiai berendezések karbantartása: 

- Víztisztító épületei. 

- Víztisztító környezete. 

o Vízkibocsátó műtárgy. 

o Infrastruktúra üzemeltetése, karbantartása, javítása. 

o A kármentesítő rendszer műtárgyainak és a hozzá tartozó területeinek 

karbantartása. 
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3. sz. táblázat: Karbantartási feladatok összefoglalása 

 

KARBANTARTÁSI TERV 2017. 

Idő, ciklus Helyszín Tevékenység Megjegyzés 

Napi rendszerességgel 

Bányavíz-kezelő Üzem Üzem ellenőrzése 
Diszpécsernél lévő Hibabejelentő naplóban leírtakra, a leggyorsabban 

történő reagálás 

Monitoring rendszer 
Kutak ellenőrzése, állagmegóvás, kút 

karbantartás 

Számítógépes hibajelentés az üzemeltető részéről, reagálás a szolgáltatást 

végző oldalról. 

M/Monitoring/Kútkarbantartás/2016 

I-II. kármentő rendszer 

Kémiai Vízkezelő Üzem 
Üzem ellenőrzése 

Diszpécsernél lévő Hibabejelentő naplóban leírtakra, a leggyorsabban 

történő reagálás 

Heti rendszerességgel 

Kémiai Vízkezelő Üzem Minden héten az üzem átvizsgálása, présgépen fúvókasor vízkőmentesítése (vegyszer), gép zsírozása. 

Kémiai Vízkezelő Üzem 

Minden héten, az SZ2-es kibocsátó szivattyú 

lábszelep cseréje, a levett darab 

gipsztelenítése, felújítása. 

Ha szükséges, akkor a kibocsátó szivattyú cseréje és felújítása is 

megtörténik. 

Bányavíz-kezelő Üzemhez tartozó műtárgyak, 

(tolózár aknák) 
Szerelvények ellenőrzése 

Csillemosó akna, kiegyenlítő akna, delta akna,S4 Parshall, ÉDÜ területén 

lévő elosztó akna 

ÉDÜ kármentő Rendszeres heti ellenőrzés, mintavétel 

I-es ill. II-es kármentő rendszer Vízórák leolvasása, kutak ellenőrzése 
Amennyiben a bejáráskor hiba észrevétele történt, úgy az azt követő 

napokban a beavatkozás, reagálás, javítás kezdetét veszi. 
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KARBANTARTÁSI TERV 2017. 

Havi rendszerességgel 

Kémiai Vízkezelő Üzem Aktuális havi leállás és karbantartás Üzemvezetéssel történt egyeztetés alapján 

P1-es kármentő rendszer 
12 db kútszivattyú+2db nyomásfokozó szivattyúk 

kiemelése, mintavétel, tisztítás-ellenőrzés 
Technológiával egyeztetve 

P2-es kármentő rendszer 
7db kút, Szivattyúk kiemelése, mintavétel, tisztítás-

ellenőrzés 
Technológiával egyeztetve 

Negyedév Monitoring rendszer 
Kútfejek betonozása, kútsapkák-korlát javítása, 

pótlása. 

98 km2 pellérdi közigazgatástól, az abaligeti közigazgatás által határolt 

terület, 300 db monitoring elem. 

Félévente 

I-es ill. II-es kármentő rendszer 
gyűjtőmedencéi 

Medencék, szerelvények teljes körű kitakarítása, 
gyűjtőszivattyúk műszaki állapotától függő cseréje 

Az évi kettő alkalom, az időjárást figyelembe véve, lehetőleg már ill. 
még a  jó időben történjen (március-szeptember utolsó ill. április-
október első hetében, szem előtt tartva a féléves időszakokat.  A 

gyűjtőszivattyúk (GRUNDFOS CRN) féléves üzemeléssel és szükség 
esetén szakszerviz által történt felülvizsgálattal, tisztítással hosszabb 

élettartamra képesek. 

Bányavíz-kezelő üzem terület-karbantartó 
gépek telephelye 

Munkagépek, tartozékok, kiegészítők felújítása, 
nagy karbantartása 

Téli időszakban, felkészülve a tavasztól induló munkákra, ill. nyáron a 
télen használt gépek karbantartása. A karbantartáshoz vásárolt 

szolgáltatásra is szükség lesz. 

Vízkezelő Üzem-szárító nagy revízió 

A technológia által teljesen letakarított, 

kármentesített szárító berendezés szétszedése, 
keverő elem kiemelése, annak ellenőrzése, 

átvizsgálása, tömítések cseréje, tolózár feljavítása. 

Üzemvezetéssel történt egyeztetés által, a szárítási időszakok végén 

I-es és 6/11-es aknaszivattyúk cseréje 
(üzemóra figyelembevétele, nyomon 

követése) 

5000 üzemóra elteltével automatikus csere, 
szakszervizbe felülvizsgálatra való elszállítás, vagy 

karbantartás helyben.  

A szivattyú cseréjének időpontja, az üzemvezetéssel egyeztetve 
történik. A végrehajtás a munkavédelmi ill. balesetvédelmi előírások 

figyelembevételével 

Kémiai Vízkezelő Üzem 
Présgép nagy revízió, szövet leszedése, hengerek 

felfüggesztésének felülvizsgálata, csapágycserék 
Üzemvezetéssel történt egyeztetés után. 
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1.1.4 HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE 

A III. meddőhányón magaslati részén, a Kővágószőlős, 097/22 hrsz-ú ingatlanon egy nyílt 

terű hulladéklerakó került kialakításra. A nem veszélyes hulladék lerakó 12838-19/2013. 

iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 7901-

8/2014. és 5305-19/2016. számon módosításra került. 

Fő feladata az uránipari zagytározó okozta talajvíz szennyezés megszüntetése érdekében 

végzett vízkitermeléssel keletkező, magas oldott anyag tartalmú vizek sótalanítása során 

keletkezett, veszélyesnek nem minősített hulladék (EWC 19 13 06 szennyezett talajvíz 

remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től) befogadása és elhelyezése.  

Feladata továbbá az utóellenőrzés során feltárt és felszedett sugárszennyezett föld és kő 

(EWC 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól)-, valamint a bányavíz 

kezelő üzem (EWC 16 02 16) sugárszennyezett üzemi hulladékainak befogadása. 

A zagytéri vizek kémiai vízkezelése során a magas sótartalmú vízből kicsapott, ülepített és 

présszűrőn víztelenített iszapot az üzem területén létesített átmeneti tárolóban helyezzük el, 

ahonnan vállalkozóval szállíttatjuk el az üzemtől mintegy 4 km-re található hulladéklerakóba. 

A szállítás havi egy-kétszeri gyakorisággal, 10 m
3
-s szállító konténerrel, alkalmanként 

maximálisan 15 fordulóval történik. A deponálásra kerülő vízkezelési iszap művelése 

(szintezése, egyengetése) dózerolással történik. A csapadékot max. 2 m vastagságú rétegben 

terítjük el, a rétegek között földtakarást alkalmazunk.  

A hulladéklerakó működése a jóváhagyott üzemeltetési és munkavédelmi utasítás alapján 

történik. A hulladéklerakó üzemi kárelhárítási tervét a környezetvédelmi hatóság 1533-

12/2016. számon jóváhagyta. 

2017 évben várhatóan mintegy 1200 t részlegesen víztelenített vízkezelési csapadék és 100 kg 

sugárszennyezett üzemi hulladék lerakását tervezzük.  

A hulladéklerakó geodéziai felmérése alapján mintegy 52 000 m
3
 szabad hely (lerakható 

hulladék) van a lerakóban, mely figyelembe véve a művelési technikát (földtakarást is) 

mintegy 15 évre elegendő helyet biztosít. 

 

1.1.5 KÖRNYEZETVÉDELMI ELLENŐRZŐ, ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG 

Adatbázis-térinformatikai rendszer üzemeltetése, informatikai háttér biztosítása 

Az utógondozás, hosszú távú ellenőrzés időszakában a mérési adatok folyamatos, gyors 

elemzése és a még meglévő szennyeződések kialakulásának esetleges terjedésének 

előrejelzése, modellezése továbbra is kiemelt feladat.  

Az értékelő elemző tevékenység egyrészt a műszaki beavatkozásokat, másrészt a monitoring 

hálózat ésszerű, fokozatos optimalizálását irányítja. Ez a tevékenység felel a takarékos, 

költséghatékony módszerek alkalmazásáért is.  
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Elemei a következők: 

 Szükséges a monitoring eredmények, helyszíni, laboratóriumi vizsgálatok 

eredményeinek egységes kezelésének és megőrzésének érdekében egységes 

adatbázisban tárolni az adatokat. Ezen rendszerből egyszerű lekérdezésekkel nyílna 

lehetőség az adatszolgáltatáshoz, tervezéshez és üzemeltetéshez szükséges adatok 

hosszútávú és rövidtávú gyors idősoros és egyéb paraméterek szerinti megjelenítésére 

és kiértékelésére. 2017-ben tervezzük adatbázis készíttetését (Mecseki Uránipari 

Rekultiváció Adatbázisa), amelynek becsült bruttó 8 000 000 Ft bekerülési költsége a 

3.1. IT soron jeleink meg. 

 A kötelező adatszolgáltatásokhoz szükséges adatkezelő és térképi illetve grafikus 

ábrázolásra alkalmas szoftverek megléte és szoftverkövetését biztosítani kell. A 

következő programok alkalmazása lehetőséget teremt az adatok térbeli 

megjelenítésére, a folyamatok térbeli alakulásának elemzésére, a vízdinamika, 

vízminőség elemzésére: Surfer, Grapher, AquaChem, AquiferTest AutoCAD, ArcGIS, 

Takarnet előfizetés, Jogtár hozzáférés, Adobe Acrobat, CorelDraw, stb.  

 A vízkezelő üzemek adatforgalmát, valamint az üzemek és a központi telephelyen 

végzendő folyamatos értékelő tevékenység hely közötti kapcsolatot interneten 

keresztül valósul meg. 

 Hatósági, lakossági tájékoztatás biztosítása érdekében 2005-ben ISPA projekt 

keretében készült térinformatikai rendszer lakossági és hatósági publikációs modullal 

rendelkezik, amely révén folyamatos tájékoztatás adható a rekultiváció technikájáról, a 

munkálatok folyamatáról, a legfrissebb mérési adatokról. A térinformatikai rendszer 

üzemeltetését, folyamatosan adatokkal való feltöltését a Pécsi Önkormányzattal kötött 

megállapodás értelmében a MECSEK-ÖKO Nonprofit Zrt. (illetve, 2016. július 13-tól 

jogutódja, a Bányavagyon-hasznosító Kft.) végzi. 

Az irányítást végző stáb napi munkái, az értékelő, elemző, és hatósági adatszolgáltatást végző 

saját tevékenység jelentős informatikai háttér biztosítását teszi szükségessé, amely 

karbantartásáról, fejlesztéséről folyamatosan gondoskodni kell.  

Értékelő jelentések, hatósági adatszolgáltatások 

A mecseki uránércbányászat megszüntetésének hatályos környezetvédelmi engedélye 2023. 

december 31-ig érvényes.  

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és 

azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI.6.) KöM rendelet alapján a radioaktív kibocsátások és 

kibocsátást ellenőrző éves monitoring tervet a tárgyévet megelőző év december 15-ig 

jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére, majd az eredményeket is 

tartalmazó értékelő jelentést tárgyi évet követő év március 31-i határidővel meg kell küldeni a 

hatóságnak.  
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Az egységes vízelvezető rendszer biztosítja, hogy a különböző tevékenységi területek során 

keletkezett vizek egy pontban, szabályozott és ellenőrzött körülmények között kerüljenek 

felszíni befogadóba, a Pécsi-vízbe. A 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a 

tevékenység önellenőrzésre köteles. A 15/2001. (VI.6.) KöM rendelet szerint önellenőrzési 

tervet kell készíteni, amit jóváhagyásra be kell nyújtani a hatósághoz, valamint az éves 

önellenőrzési időpontokat a tárgyévet megelőző november 30-ig be kell jelenteni. Az 

eredményekről éves értékelő jelentést kell küldeni a hatóságnak a tárgyi évet követő év január 

31-ig.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján elrendelt 

egyedi hatósági kötelezés alapján végzett kármentesítésekről – a kármentesítés szakaszától 

függően – műszaki beavatkozási éves jelentést vagy záródokumentációt, illetve utóellenőrzés 

esetén monitoring jelentést vagy záródokumentációt kell készíteni. Egyedi éves jelentésadási 

kötelezettséggel érintett tevékenységek az alábbiak: 

 II. perkoláció területén folyó kármentesítő műszaki beavatkozás (Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 443-18/2015. sz. 

határozat, tárgyévet követő január 31-ig), 

 egykori Ércdúsító Üzem zagyvezetéke környezetében végzett műszaki beavatkozás 

(DDKTF 4029-20/2014 sz. határozat, tárgyévet követő január 31-ig), 

 egykori Ércdúsító Üzem érctároló környezetében végzett műszaki beavatkozás 

(Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

5810-13/2015. sz. határozat, tárgyévet követő január 31-ig). 

A komplex monitoring rendszer üzemeltetésére éves környezetellenőrzési tervet kell 

készíteni, amelyet jóváhagyásra be kell nyújtani az érintett szakhatóságok részére. Az 

ellenőrzés eredményeiről készített éves értékelő jelentést tárgyi évet követő év március 31-i 

határidővel kell megküldeni a hatóságoknak. A 2016-ban végzett tevékenységek összegzését, 

értékelését a hatóságokhoz 2017. március 31-ig benyújtandó éves jelentésben adjuk meg. Az 

éves monitoring jelentés keretében a környezetellenőrzési monitoring eredmények 

bemutatása, értékelése mellett önálló fejezetben jelentésadási kötelezettségünk van az alábbi 

területeken:  

 I. üzemi szennyezett bányavíz kármentesítése műszaki beavatkozás éves jelentése 

(DDKTF 9114-18/2014. sz. határozat), 

 uránipari zagytározók környezetében végzett kármentesítő műszaki beavatkozás éves 

jelentése (DDKTF 173-25/2014. sz. határozat), 

 a radioaktív anyag kibocsátási- és kibocsátás-ellenőrzési terv megvalósulásának éves 

jelentése. 

A kármentesítési monitoringra vonatkozó mintavételi és vizsgálati adatokat a felszín alatti 

vizek és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI-MIR) 
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adatszolgáltatásáról szóló – a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerint az adatlapokat 

elektronikusan meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

A III. meddőhányó területén működő nem veszélyes hulladék lerakó egységes 

környezethasználati engedélye (DDKTF 12838-19/2013 ikt.sz. határozata) előírja 

nyilvántartások vezetését, valamint éves adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettséget.  

A környezetvédelmi engedély előírása, valamint az érintett önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás szerint a környezetellenőrzésbe bevont vízműkutak vízminőség 

vizsgálati adatait évente átadjuk az üzemeltető részére.  

Az MKB tevékenységéhez kötött statisztikai adatszolgáltatások az alábbiak: 

 Adatszolgáltatás vízhasználatról - felszíni vízbe történő kibocsátásról (OSAP 1694) a 

Vízügyi Igazgatóság részére a tárgyévet követő 01.31-ig. (288/2009. (XII.15.) Korm. 

rendelet szerint). 

 Adatszolgáltatás a felszín alatti víz kitermelés vonatkozásában (OSAP 1375) a 

Vízügyi Igazgatóság részére a tárgyévet követő 03.31-ig. (288/2009. (XII.15.) Korm. 

rendelet szerint). 

 Adatszolgáltatás ipari vízhasználat vonatkozásában (OSAP 1378) a Vízügyi 

Igazgatóság részére tárgyévet a követő 03.31-ig. (288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet 

szerint). 

 Adatszolgáltatás szennyvíz kibocsátásról (VAL-VÉL) a vízügyi hatóság részére a 

tárgyévet követő 03.31-ig (220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint). 

 5 db vízrajzi mérőműtárgy mérési eredményeinek megküldése féléves gyakorisággal a 

Vízügyi Igazgatóság részére (vízjogi üzemeltetési engedélyek szerint). 

 Légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) a környezetvédelmi hatóság részére 

tárgyévet követő 03.31-ig (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint). 

 Hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség (HIR) a 

környezetvédelmi hatóság részére tárgyévet követő 03.01-ig (309/2014. (XII.11.). 

Korm. rendelet szerint). 

 Izotópleltár és készletváltozás jelentés küldése évente az OAH Központi nyilvántartó 

rendszerébe (11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet szerint. 

 Bányajáradék önbevallás küldése és bányajáradék befizetése negyedévente a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) felé. 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 43. § (9) bekezdése 

alapján évente bányafelügyeleti díj számítása és befizetése az MBFH részére. 

 A 302/2005. EURATOM rendelet alapján havonta készletváltozási jelentés, illetve 

évente fizikai leltár küldése a EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-

GENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT (Luxembourg) részére.  

 7/2007. (III.6.) IRM rendelet 28. § 1) bekezdés szerint évente készletjelentés küldése 

az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részére. 
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 Uránkoncentrátum por kiszállítása esetén szállítási biztosítéki nyilvántartásba vételi 

kérelem az OAH felé, a kiszállítást követően jelentés a megvalósult szállításról.  

 A 12838-19/2013. sz. Egységes Környezethasználati Engedély alapján éves jelentés a 

III. meddőhányón létesített hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, 

megfigyelésekről és a gyűjtött vizsgálati eredményekről, valamint az elhelyezett 

anyagokról a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

természetvédelmi Főosztály felé. 

 2 évente adatszolgáltatás az OECD-Nuclear Energy Agency és a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség részére a Red Book – Uranium Resources, Production and 

Demand kiadványhoz. 

 

1.1.6 SUGÁRVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Az MKB üzemi területein a sugárvédelmi kérdéseket a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 

(MSSz) szabályozza, amit a területileg illetékes Tolna Megyei Sugárvédelmi Decentrum 

hagyott jóvá. Az ebben foglaltakon túlmenően 2015-ben két újabb sugárvédelmi intézkedést 

léptettünk életbe a dolgozók sugárvédelmének nagyobb biztonsága érdekében; az egyik a 

szállítóakna épületében történő munkavégzést (az ottani extrém radonkoncentráció okán), míg 

a másik a koncentrátum szárító-csomagoló helyiségben történő munkavégzést szabályozza (a 

kiporzás elkerülése érdekében). E cél érdekében a radiológiai monitoring állomásaink 

rendszerét is átalakítottuk: a külső környezet radiológiai állapotának regisztrálása helyett 

(amely most már tartósan megfelelő), sugárvédelmi célú (radon, aeroszol) mintavételi 

helyeket alakítottunk ki. Az átalakítás többlet-költséggel nem járt. 

Az épületek alapozásánál felhasznált bányameddő kőzet radonkibocsátása következtében a 

Kémiai vízkezelő üzem munkahelyein (diszpécser iroda, műhely, szociális helyiségek stb.) 

magas beltéri radonkoncentráció alakult ki, ami a zagytározók rekultivációját követően sem 

csökkent le normál szintre (ennek okozója az épületek alapozásánál felhasznált bányameddő 

kőzet). A hatályos 487/2015. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a munkahelyeken és a 

lakóhelyeken egyaránt 300 Bq/m
3
 a radonkoncentráció vonatkoztatási szintje, vagyis 

törekedni kell (szankció egyelőre nincs) az ez alatti koncentráció biztosítására. A 2013-tól 

folyamatosan végzett részletes monitoring vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a 

munkahelyi radonszint a vonatkoztatási értéket átlagosan meghaladja. A helyzet kezelésére 

2016-ban radonmentesítő műszaki beavatkozást hajtottunk végre az üzem főépületénél: a 

Bányavízkezelő üzem (Kővágószőlős, volt. I. sz. bányaüzem területe) épületénél már bevált 

aktív radon elszívásos mentesítő technológia beépítését végeztük el itt is. Ennek során az 

épület aljzata alatt 3 db zsomp és a hozzá tartozó csővezetékek kialakítására és elszívó 

ventilátor beépítésére került sor; ennek a megoldásnak a hatékonyságát jelenleg vizsgáljuk. 

Hosszú távon a beépített kb. 70 W teljesítményű légszivattyú folyamatos üzemeltetése és 3-5 

évenkénti cseréje jelenti a beavatkozás költségvonzatát. Ehhez járul még a Környezetvédelmi 

engedélyben előírt folyamatos radon monitoring költsége. 
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Továbbá, az MKB és a Bányavízkezelő üzem összes munkahelyének a felülvizsgálatát 

megkezdtük 2016-ban a munkahelyi radonkoncentráció szempontjából, és ahol éves átlagban 

a 300 Bq/m
3
 referencia értéket meghaladó szintet észlelünk, ott 2017-től radonmentesítő 

műszaki beavatkozás kialakítását tervezzük. 

1.2 UTÓGONDOZÁS, TERÜLETKARBANTARTÁS 

A jelenleg rendelkezésre álló emberi és gépi erőforrással az utógondozási tevékenységek nagy 

részét el tudjuk végezni, kis hányadához 2017-ban is szükség lesz vásárolt szolgáltatásra. A 

karbantartandó létesítmények fő mennyiségeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

4. sz. táblázat: Utógondozás, terület karbantartás jellemző mennyiségei 

Meddőhányó 
II. sz. 

perkoláció 
I. meddő II. meddő III. meddő IV. meddő V. meddő 

Terület [ha] 42,0 11,6 16,5 44,8 1,5 1,7 

Vízelvezető árok [fm] 3 198 1 540 1 860 7 640 - - 

 

Meddőhányó 
IV. légaknai 

meddő 

V. légaknai 

meddő 
"Frici" meddő Zagytározók Összesen 

Terület [ha] 2,7 0,9 1,6 180 303,3 

Vízelvezető árok [fm] - - 680  14 918 

 

 
Ipari 

vízrendszer 
II. meddő 

Zagytéri 

kármentesítő 

rendszer 

Zagytéri 

vízelvezető 

rendszer 

Összesen 

Vízelvezető árok [fm] -  - 16 970 16 970 

Csővezeték, nyomóvezeték [fm] 10 020 4 300 13 771 6 330 34 421 

Az utógondozási tevékenység keretében történik bányahatósági előírásra a bányabezárás 

keretében felszámolt aknák tömedék szintjének ellenőrzése:  

Akna Abszolút mélység (m) Talpmélység (m. A.f.) 

IV. száll. akna 1146,0 m -730,28 m 

IV. légakna 1090,5 m -724,64 m 

IV/2 légakna (rücskös) 852,13 m -492,13 m 

V. száll. akna 1118,5 m -793,0 m 

V. légakna 1065,0 m -779,85 m 

II. Ny-i légakna 440,0 m -114,40 m 

III/A. légakna (Tótvár) 94,20 m 250,15 m 

III. üzem, 2/külszín léggurító 53,0 m (2. szint talp) 211,0 m 
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A hatósági előírásra végzett tevékenység az alábbi feladatok terv szerint elvégzését jelenti: 

 Meddőhányók, zagytározók,  

o III. meddőhányó alatti S-4 nyelőkút és környezetének utógondozása, 

o II. üzemi meddőhányó területe és övárok rendszerének- és környezetének 

karbantartása, 

o II/a. meddőhányó területének utógondozása, 

o I. üzemi meddőhányó területe és övárok rendszerének- és környezetének 

karbantartása, 

o P-II övárok rendszerének- és környezetének karbantartása, 

o III. üzemi meddőhányó területe és övárok rendszerének- és környezetének 

karbantartása, 

o III. meddőhányó alatti S-4 nyelőkúthoz tartozó tó gondozása (Tómeder, 

iszapgyűjtő, zsilipkamra), 

o Az 1995. évi LVII. törvény és a 120/1999.(VIII. 6.) Korm. rendeletet 

figyelembe véve a burkolatok hibáinak megszüntetése, 

o A betömedékelt aknák szükség szerinti után tömedékelése, 

o I. és II. sz. zagytározó övárok rendszerének- és környezetének karbantartása, 

növénypótlás, eróziós károk helyreállítása. 

 Vízi műtárgyak környezetének gondozása 

Az objektumok és tevékenységek felsorolása: 

o vízelvezető csatornák gaztalanítása, kotrása, 

o terepegyengetés, fedőréteg hiányok megszüntetése, fák bokrok irtása, évente 2-

szer kaszálás, 

o műtárgyaknál, kereszteződéseknél mederből uszadék eltávolítása, 

o korrózióvédelem, 

o vízmérő állomások karbantartása, 

o árkok, tározók, 

o műtárgyak (pl. zsilipek), 

o műtárgyakhoz, monitoring kutakhoz vezető utak karbantartása, 

o tereprendezés, bozótirtás, kaszálás, 

o II., III., IV. és V. üzemi terület megfigyelés, utóellenőrzés, 

o IV. és V. légakna üzemi terület megfigyelés, utóellenőrzés, 
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 Vízkezelési csapadék elhelyezése 

 Vízföldtani monitoring hálózat karbantartása 

o A megfigyelő kutak, mintavételi pontok megközelíthetőségének biztosítása 

kaszálással, 

o Megfigyelő fúrások felszíni szerelvényeinek karbantartása: védőkorlát, 

jelölőpózna pótlása, helyreállítása, festése, azonosító plakett elhelyezése, 

o A karbantartást igénylő megfigyelő fúrások száma mintegy 400 db. 

 75 km
2 

terület utógondozási munkái 

o Az utógondozási tevékenység egyik legfontosabb elemeként az olykor 

rendkívül súlyos eróziós károk javítása. 

o Meddőhányókon csemete pótlás. Az előírások alapján a véderdő legalább 70 % 

megeredést kell, hogy mutasson, amennyiben ez nem valósul meg, ezt pótolni 

kell. 

o A terület parlagfű mentesítését az év folyamán folyamatosan kell végezni. 

o Az övárok felújításokat és takarításokat a tervezett ütem szerint kell végezni. 

Zárt övárok rendszerek biztosítása nélkül a felszín alatti vizek 

szennyeződhetnek, amely által a vízbázisok is veszélyeztetve lennének. 
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5. sz. táblázat: Utógondozási ütemterv, 2017. év 

UTÓGONDOZÁS ÜTEMTERV  

Terület megnevezése Terület mérete 
Éves szinten történő 

beavatkozások 
I. harmadév II. harmadév III. harmadév 

ZAGYTÁROZÓK, 

ill. azokhoz tartozó övárkok, műtárgyak 
I zagytározó eróziós károk helyre 

állítása radiológiai mérések 

folyamatosak II. zagytározó 

kaszálás gépi kézi. 

I. zagytározó kaszálás gépi, 

kézi. Keleti övárok gépi-, ill. 

kézi takarítása. Övárok mentén 

történő bozótirtás. 

Övárok takarítás szivárgó 

rendszer vizsgálata. Keleti 

övárok gépi-, ill. kézi takarítása. 

Övárok mentén történő 

bozótirtás. Szivárgó kivezető 

csövek karbantartása. 

I. zagytározó 
180 ha 

16940 fm 

vízelvezető árok 

Övárkok, műtárgyak 

tisztántartása (gépi, kézi), 

erózió ill. vadkárok okozta 

sérülések javítása, 

helyreállítása. II. zagytározó 

KÁRMENTŐ RENDSZEREK I. harmadév II. harmadév III. harmadév 

Zagytéri kármentesítő 

rendszer (I-II) 
30 ha 

Kármentő kutak, azokhoz 

vezető utak, ill. azok közvetlen 

környezetének fenntartása, 

ápolása. 

Három darab (Z2, Z3, Z1) Gyűjtő 

medencék megközelítése gépi kézi 

kaszálás. Kutakhoz vezető utak 

kaszálása. 

Kutakhoz vezető utak 

karbantartása kaszálása. 

Kutak és gyűjtő medencékhez 

vezető utak karbantartása. 

Szivárgó rendszer 
 

Nyomvonal, aknák ápolása, 

fenntartása 
Kaszálás gépi kézi Kaszálás gépi kézi Kaszálás gépi kézi 

P1 
 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása 

Kaszálás gépi kézi 
 

Kaszálás gépi kézi 

P2 42 ha 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása. 

Övárkok mentén történő kézi-, 

ill. gépi kaszálás. 

Övárkok gépi-, ill. kézi 

kitakarítása, övárkok mentén 

történő bozótirtás, kézi kaszálás. 

Övárkok gépi kaszálása Útkarbantartás. 

Frici táró 1,6 ha 

Műtárgyhoz vezető út 

(műúttól) fenntartása, műtárgy 

körüli kaszálás. 

Útkarbantartás. Útkarbantartás. Útkarbantartás. 

II. meddő, Bakonyai 

vezeték 
6,2 km 

Forrásfoglalástól az üzemig 

terjedő 6,2km-es nyomvonal, 

ill. ahhoz tartozó műtárgyak 

(aknák) tisztítása, fenntartása. 

Útvonal tisztítás aknák 

karbantartása 

Útvonal tisztítás aknák 

karbantartása 
Útkarbantartás. 

S4 
 

Terület zöldkarbantartás Kaszálás gépi kézi Kaszálás gépi kézi Kaszálás gépi kézi 

III. meddő déli gát 
 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása. 

Övárkok mentén történő kézi-, 

ill. gépi kaszálás. 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása. Övárkok 

mentén történő kézi-, ill. gépi 

kaszálás. 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása. 

Övárkok mentén történő kézi-, 

ill. gépi kaszálás. 

Műtárgyakhoz vezető utak, 

műtárgyak körüli terület 

kitisztítása, fenntartása. Övárkok 

mentén történő kézi-, ill. gépi 

kaszálás. 
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MEDDŐHÁNYÓK I. harmadév II. harmadév III. harmadév 

I. meddőhányó 
11,6 ha 1560 fm 

vízelvezető árok 

Csemetesorok mentén/között 

kaszálás, ápolás. 

Övárkok teljes kitakarítása, azok 

melletti gépi-, kézi kaszálás. S3-

PK-4 műtárgy körüli karbantartás. 

Csemete sorok közti kaszálás. 

Övárkok teljes kitakarítása, 

azok melletti gépi-, kézi 

kaszálás. S3-PK-4 műtárgy 

körüli karbantartás. Csemete 

sorok közti kaszálás 

Csemete sorok közti kaszálás 

II. meddőhányó + II. 

üzem 

16,5 ha 4300 fm 

övárok 
Övárok tisztítás karbantartás Övárok tisztítás karbantartás Övárok tisztítás karbantartás 

II/A meddőhányó 1 ha erózióvédelem, kaszálás erózióvédelem, kaszálás erózióvédelem, kaszálás 

III. meddőhányó 
44,8 ha 7640 fm 

vízelvezető árok 

A Kémiai vízkezelőben képződött 

csapadék szállítás a III. 

meddőhányón létesített 

hulladéktárolóba. A hulladéktároló 

karbantartása technológiai előírás 

szerint. Övárok tisztítás. 

A Kémiai vízkezelőben 

képződött csapadék szállítás a 

III. meddőhányón létesített 

hulladéktárolóba. A 

hulladéktároló karbantartása 

technológiai előírás szerint. 

Övárok tisztítás. 

A Kémiai vízkezelőben 

képződött csapadék szállítás a 

III. meddőhányón létesített 

hulladéktárolóba. A 

hulladéktároló karbantartása 

technológiai előírás szerint. 

Övárok tisztítás. 

III/A meddőhányó 
Csemete felmérése pótlása, ha 

szükséges. Övárok takarítás. 
Csemete sorok közti kaszálás 

 

IV. meddőhányó + IV. 

üzem 
1,5 

Szükség szerint urán szennyezéssel 

kapcsolatos anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

IV. légakna 2,7 
Szükség szerint urán szennyezéssel 

kapcsolatos anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

V. meddőhányó + V. 

üzem 
0,9 

Szükség szerint urán szennyezéssel 

kapcsolatos anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

V. légakna 2,7 
Szükség szerint urán szennyezéssel 

kapcsolatos anomáliák kezelése. 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

Szükség szerint urán 

szennyezéssel kapcsolatos 

anomáliák kezelése 

MONITORING 

RENDSZER  

Közel 400db monitoring kút 

nyomvonalának, ill. közvetlen 

környékének kézi, ill. gépi 

kaszálása. 

Monitoring kutakhoz vezető utak 

karbantartása és a kutak álagának 

karbantartása 

Monitoring kutakhoz vezető 

utak karbantartása és a kutak 

álagának karbantartása 
 

FELSZÍNRE NYÍLÓ 

BÁNYATÉRSÉGEK  

Adott létesítményekhez a 

megközelítési útvonal ápolása, 

fenntartása. 

Útkarbantartás, kaszálás Útkarbantartás, kaszálás Útkarbantartás 

MOZGÁSÉRZÉKELŐ 

PONTOK  

Létesítmények fenntartása, 

környék, környezet ápolása. 

Műtárgyak legalább 2 méteres 

körzetben való megtisztítása a jó 

láthatóság érdekében. 

Műtárgyak legalább 2 méteres 

körzetben való megtisztítása a 

jó láthatóság érdekében. 

Műtárgyak legalább 2 méteres 

körzetben való megtisztítása a jó 

láthatóság érdekében. 
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2 VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK 

Az 1. fejezetben ismertetett ivóvízbázis védelmi célzattal és egyéb hatósági előírásra saját 

kivitelezésben végzett tevékenységhez szükséges vásárolt szolgáltatások tartoznak ebbe a 

programpontba. 

 

2.1 MONITORING TEVÉKENYSÉG 

2.1.1 A MONITORING CÉLJA ÉS FELADATAI 

A környezetellenőrzési monitoring üzemeltetését a 2023.12.31-ig hatályos többször 

módosított 2279-28/1998. ikt. számú környezetvédelmi engedély 4.3. (hidrogeológiai 

monitoring), 4.4. (radiológiai monitoring), 4.5. (felszínmozgási monitoring) pontjai 

szabályozzák. A vízföldtani monitoringra vonatkozó előírások kiegészülnek a 

vízkármentesítésre vonatkozó határozatokban foglalt további előírásokkal:  

 II. perkoláció területén folyó kármentesítő műszaki beavatkozás (Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1535-9/2016 

határozattal módosított 443-18/2015. sz. határozat), 

 egykori Ércdúsító Üzem zagyvezetéke környezetében végzett műszaki beavatkozás 

(Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

4061-9/2016 határozattal módosított 4029-20/2014. sz. határozat), 

 egykori Ércdúsító Üzem érctároló környezetében végzett műszaki beavatkozás 

(Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1534-10/2016 határozattal módosított 5810-13/2015. sz. határozat). 

 I. üzemi szennyezett bányavíz kármentesítése műszaki beavatkozás (Baranya Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 5248-7/2016 

határozattal módosított 9114-18/2014. sz. határozat), 

 uránipari zagytározók környezetében végzett kármentesítő műszaki beavatkozás éves 

jelentése (Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály718-10/2016 határozattal módosított 173-25/2014. sz. határozat), 

A következőkben röviden összefoglaljuk az uránipari bányabezárás és rekultiváció hosszú 

távú környezetellenőrzésének jelentősebb feladatait területi bontásban (6. sz. táblázat). A 

környezetellenőrzési rendszer objektumait a 3. sz. ábra mutatja.  
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3. ábra: A környezetellenőrzési rendszer objektumai 
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Hidrogeológiai monitoring 

1) Északi bányaüzemek hatásterületének ellenőrzése 

A monitoring tevékenység fontos része az Északi bányaüzemek felszín alatti vizekre 

gyakorolt hatásának ellenőrzése. Ennek keretében a Nyugat-Mecsek területén négy 

kőzetösszletben tárolt víz szintjének és áramlási irányának megfigyelése folyik. A mérő és 

értékelő munka célja többirányú. Egyrészt megfigyeljük a bányászati tevékenységnek a 

Nyugat-Mecsek felszín alatti vizeire gyakorolt hatását, amely által képet kapunk az 1999-ben 

leállított bányászati vízemelés hatására a kialakult depresszió kiterjedéséről és időbeli 

változásáról. Másrészt a karsztvízszintek figyelésével megállapítjuk, hogy kialakult-e 

kommunikáció a bányászat által érintett homokkő összlet és a karsztos összlet vize között. Ez 

alapján minősíthető a két összlet közötti vízzáró képződmény állapota, ami a karsztvíz 

minőségének védelme szempontjából kiemelkedő fontosságú. Ez utóbbi az északi előtéri 

ivóvízbázisok (Orfű, Abaliget, Mánfa) és a Tettye-forrás vízbázisa miatt kiemelt fontosságú. 

Az előrejelzéseknek megfelelően 2015. március végével megjelent a III. bányaüzem 

mélységi, uránnal szennyezett, víztisztítást igénylő vize az Északi-tárón. 2017-ben folytatjuk 

a kifolyó víz minőségének, hozamának megfigyelését. A II.-IV.-V. bányaüzemek 

vízszintjének ellenőrzése havi gyakorisággal kézi vízszintméréssel történik. A mérési adatok 

sűrítésével a folyamatok pontosabb megismerése válik lehetővé, ezért tervezzük 

vízszintregisztráló műszerek beszerzését és telepítését a bányaüregre lyukadt fúrásokban.  

A környezetvédelmi engedély II. fejezet 5.10 pontja előírja az északi vízgyűjtő területen lévő 

felszíni vízfolyások, források, vízfakadások állapotának felmérését, a minőségi és mennyiségi 

paramétereinek vizsgálatát és az adatok értékelését az egykori bányászati tevékenység 

szempontjából. A vízföldtani felmérés során gyűjtött mérési eredményeket, illetve azok 

kiértékelését be kell nyújtani a vízvédelmi hatósághoz. 2017-ben a felmérés megtervezésére 

kerül sor, majd a pályáztatást követően a terület vízföldtani felmérése 2017-2018 során 

valósulhat meg. A vízföldtani felmérés várható költsége bruttó 14 500 000 Ft, amelyből 2017 

évre tervezet munka becsülten 7 000 000 Ft. Az északi tárón 2016-ban tapasztalt rendkívüli 

üzemállapot értékelése, az okok felderítése, az északi bányaüzemek feltelése kapcsán a 

jövőbeli hasonló események előfordulási valószínűségének, mértékének meghatározását külső 

szakértői tanulmány elkészíttetésével tervezzük. Ennek megállapításai a reambuláció 

tervezése során figyelembe veendők. 

A bányaüzemek mélységi vizének vízminőségi vizsgálatát mélységi mintavételezést követően 

lehet elvégezni. Amennyiben a pénzügyi lehetőség lehetővé teszik, 2017-ben tervezzük a 

bányaüregre lyukadt fúrásban mélységi mintavétel elvégzését. 

A Dinnyeberki térségében végzett műszaki beavatkozás és utóellenőrzése a hatóság által 

elfogadásra került, az 1655-10/2010. sz. hatósági határozat alapján kisebb volumenben, a 

hosszú távú tevékenység keretében tovább folytatjuk a környezetellenőrzést. 

2) Felszíni vizek, meddőhányók és környezetük ellenőrzése 
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Az északi bányaüzemek meddőhányóinak (II. bányaüzemi, IV. légaknai, Frici-tárói) 

rekultivációja utáni monitoring tevékenység célja a meddőhányók alól szivárgó vizek 

minőségének figyelemmel kísérése, illetve a Frici-táró meddőhányó esetében a helyben 

létesített víztisztító berendezés hatékonyságának ellenőrzése.  

A felszíni vízfolyások, források, időszakos vízfolyások monitoring terv szerinti ellenőrzését 

folytatjuk, a hosszú távú monitoring keretében 5 helyen követjük figyelemmel a folyamatosan 

regisztrált vízhozamok alakulását.  

3) Az I. bányaüzemi depressziós terület ellenőrzése (beleértve az I. és III. sz. meddőhányókat 

és a volt II. perkoláció környezetét) 

A Pellérd-Tortyogói vízbázisok védelme érdekében kiemelt jelentőségű feladat az I. üzemi 

védelmi depresszió folyamatos szinten tartása, amely által az I., III. meddőhányó és a volt II. 

perkolációs területekről származó szennyezett felszíni, szivárgó és felszín alatti vizek nem 

szennyezhetik az előtéri pannon képződményeket, amelyre a Pellérd-Tortyogói ivóvízbázis 

termelő kútjai települnek. Az I. bányaüzemi és a II. perkoláció kármentesítő műszaki 

beavatkozások végzését, ellenőrzését folyamatosan végezzük.  

4) Déli előtér ellenőrzése (beleértve az érctároló és zagyvezeték kármentesítési 

monitorozását) 

A környezetellenőrzés keretében folytatjuk a déli előtér, az Ércdúsító Üzem, I. perkoláció 

területének ellenőrzését. Az egykori érctároló és a zagyvezeték területén a kármentesítő 

műszaki beavatkozások végzését, ellenőrzését folyamatosan végezzük.  

5) Zagytározók és térségük ellenőrzése 

A zagytározók hidrogeológiai ellenőrzése és a kármentesítő elhelyezkedésükből fakadóan – a 

Tortyogói és Pellérdi vízbázisok közelsége miatt – a monitoring kiemelt fontosságú feladata. 

A kármentesítő műszaki beavatkozás keretében vizsgáljuk a víztermelő kutakat és dréneket, a 

szivárgó vizeket, monitoring kutakat vízminőség és vízszint/vízhozam szempontjából.  

A vízkémiai ellenőrzés magában foglalja a monitoring, valamint a kármentesítő kutak 

rendszeres vízmintázását, amelynek célja a talajvíz- és rétegvíztartó rétegek becsült 

folyamatos tisztulásának nyomon követése. A hidraulikai ellenőrzés a vízemelés depressziós 

hatásának rendszeres vizsgálatára szolgál azzal a célzattal, hogy a szennyezett víz a 

legoptimálisabb területről a legkisebb hígulással kerüljön visszanyerésre. További cél a vízmű 

mindenkori üzemeltetője általi víztermelésből eredő vízelvonó hatás ellenőrzése, szükség 

esetén a két egymásraható víztermelés megfelelő kormányzásának javítása.  

Az uránipari zagytározók körül kialakult sószennyeződés horizontális és vertikális 

kiterjedésének geoelektromos módszerrel történő utolsó felmérése 2005-ben készült. 2017-

ben tervezzük a terület újbóli felmérését. Az eredmények alapján többek közt pontosítható a 

zagytározók környezetében lévő figyelőkút hálózat bővítés keretében tervezett figyelőkutak 

helye. A felmérés becsült költsége 12 000 000 Ft. 
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6) Pellérd-tortyogói vízbázis ellenőrzése (beleértve a belterületi kutak, források ellenőrzését) 

Az uránércbányászat objektumainak egy része a Tortyogói és a Pellérdi vízműtelep 

hidrogeológiai védőterületének határán, vízkészletének utánpótlódási területén helyezkedik el, 

ezért szükséges a vízműkutak ellenőrzése. Folytatjuka vízműkutak vizsgálatát az I. 

bányaüzemi depresszióhoz és a zagytározói sószennyeződéshez és kármentesítéshez 

kapcsolódóan. Folyamatosan végezzük a zagytározói kármentesítő rendszer körül kijelölt 

védőidom (hidrodinamikai tiltóidom) ellenőrzésére kijelölt kútcsoportok monitorozását.  

Az ellenőrzési program keretében a Nyugat-Mecsek déli előterében, a bányászati terület 

környezetében lévő településeken (Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Pellérd) 

folytatjuk a kijelölt ásott kutak, a belterületen fakadó források vizsgálatát. A vizsgálatok célja  

a vízszint és a vízminőség folyamatos figyelése, a regionális adatgyűjtés. 

7) Az egyesített vízelvezető rendszer és az egy ponton történő vízkibocsátás ellenőrzése 

Az egyesített vízelvezető rendszer ellenőrzése mind gazdasági, mind környezetvédelmi 

szempontból kiemelt fontosságú. Az egyesített vízelvezető rendszerben elvezetett víz (kiemelt 

bányavíz, Északi-táró kifolyó vize, meddőhányók szennyezett vizei, tisztított vizek) 

mennyiségének és minőségének ellenőrzését a forrásoknál és több csomóponton szükséges 

mérni az egy ponton történő kibocsátás egyes összetevőinek megismerése, illetve a kibocsátás 

kontrolljának biztosítása érdekében. Az egyes vízkiemelést és víztisztítást végző egységektől 

rendszeresen összegyűjtött adatok képezik az évente benyújtandó hatósági és statisztikai 

adatszolgáltatások alapját.  

8) Hidrometeorológiai monitoring  

A gyakorlati felhasználás szempontjából fontosabb időjárási paraméterek mérését 2 darab 

környezetellenőrző állomás végzi. Az állomások mérési adatait a lehullott csapadék kézi 

mérésével egészítjük ki a Bányavízkezelő üzem és a Kémiai vízkezelő üzem területén. 

9) Egyéb műszeres mérések 

 Vízszintregisztráló műszerek üzemeltetése, egyidejű vízszintmérések: Egyidejű 

vízszintmérési kampányokat végzünk az I. bányaüzemi depresszió és a zagytározói 

kármentesítő rendszer körül kijelölt hidrodinamikai tiltóidom területén, emellett 

meghatározott figyelőkutakban vízszintregisztráló műszerekkel vízszintméréseket 

folytatunk. Az egymást kiegészítő adatok ismeretében nyomon követhetők a talaj- és 

rétegvízszint mozgások, valamint a depressziós terület kiterjedésének alakulása.  

 Vízhozamregisztráló műszerek üzemeltetése: A hosszú távú monitoring keretében 

automata vízszintregisztráló műszerekkel vízhozam méréseket végzünk a Bicsérdi-, 

Sás-, Zsid-, Kajdács-patakon, valamint a Pécsi-víz esetében a kibocsátási pont felett. 

 Pórusvíznyomás mérése: az I. zagytározó iszapmagjában lévő vízmennyiség 

változásának nyomon követésére pórusvíznyomásmérőket üzemeltetünk, az 

ellenőrzést folytatjuk. 
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 Felszínsüllyedés mérés: Az I. és II. zagytározók felszínének süllyedését a tározókon 

telepített mozgásvizsgálati pontok rendszeres mérésével 2001 óta nyomon követjük, a 

méréssorozatot tovább folytatjuk. 

 Rézsűmozgás mérés: A zagytározók gátjainak rézsűállékonyságát rendszeresen 

ismétlődő mérésekkel ellenőrizzük.  

 Geodéziai bemérés: Egyedi pontok, vonalas létesítmények bemérése. 

Radiológiai monitoring 

1) Rekultivált meddőhányók és zagytározók 

Továbbra is ellenőrizni kell a rekultiváció során elért környezeti állapot hosszú távú 

stabilitását. Ez nem áll fenn triviálisan: természeti folyamatokra (eróziós hatások, 

felszínsüllyedés, klimatikus változások, a fedőréteg, növényzet állapotának változásai) és 

emberi beavatkozásokra (akár tervezett, pl. újrahasznosítás, akár illegális) egyaránt számítani 

kell. A tervezett felülvizsgálati rend: 

 A környezeti izoláció (fedőréteg) épségének, integritásának felülvizsgálata éves 

rendszerességgel. Ennek legfontosabb eszközei a szemrevételezés (foto 

dokumentáció) és a sérülési helyeken gamma dózisteljesítmény mérés. Ha szükséges, 

azonnali beavatkozás, kontrollmérésekkel dokumentálva. 

 A fedőréteg hosszú távú „viselkedésének” (performance) vizsgálata a gamma 

dózisteljesítmény hálózatos (meddőhányóknál 20x20m, zagytározóknál 50x50m) 

felmérésével 3 évenként; az időbeli változások elemzésével. 

 Radiológiai szempontból az izoláció legfontosabb feladata a radonkiáramlás 

visszatartása. Ennek rendszeres vizsgálata esszenciális. A radon transzport extrém 

módon érzékeny a környezeti paraméterek változásaira (nagyságrendi változások 

tipikusak). A fedőréteg konszolidációjának kezdeti fázisában a radongát funkció éves 

rendszerességű felülvizsgálata szükséges, legalább 5 év időtartamig, ami 

évszakonkénti (évente 4x végzett) komplex radonvizsgálattal lehetséges, 

objektumonként 3 (meddők) illetve 5 (zagytározók) db vizsgálattal, az időbeli 

változások elemzésével. A szükséges beavatkozás (amennyiben szükséges) ennek 

alapján adható meg. A komplex radonvizsgálatok a szabad levegő 
222

Rn koncentráció, 

a talajfelszín 
222

Rn exhaláció és a talajgáz radon 50 cm mélységben végzett in situ 

mintavételezését és mérését, valamint a gázpermeábilitás in situ meghatározását 

foglalják magukban. 

 A radongát funkció hosszú távú stabilitásának ellenőrzése a kezdeti időszakban 3 

évenkénti, később esetleg 5 évenkéntire ritkítható felülvizsgálatával; az objektumok 

felszínén kb. egyenletes eloszlásban végzett, statisztikai kiértékelés szempontjából 

elegendő számban elvégzett komplex radonvizsgálattal (objektumonként, mérettől 

függően 10–20 db). 



Intézkedési terv az uránérc-bányászat felszámolását követő hosszú távú környezeti kárelhárítási feladatok 2017. évi ütemére 

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.   36 

 Radionuklid-migráció vizsgálata a radioaktív meddőből a fedőrétegbe, vertikálisan. 

Modellszámítások kimutatták, hogy a radionuklidok hosszabb idő alatt (100–1000 év) 

a fedőrétegben migrálnak, „feljönnek” a felszínre. Ezt a folyamatot vizsgálni 

szükséges a fedőtakaró mélység-közönkénti mintázásával, a minták nuklid-specifikus 

fajlagos aktivitásának vizsgálatával (gamma-spektrometria). A vizsgálatra  3–5 

évenként kell sort keríteni, objektumonként (annak méretétől függően) 3–5 ponton 

végzett mintavétellel és analízissel, az időbeli változások értékelésével. A mintavételi 

helyeken a növényzet radionuklid-tartalma is vizsgálandó. 

 Radionuklid-migráció vizsgálata a letakart objektumokból a környezetbe, 

horizontálisan. Objektumonként a domináns eróziós irányokban (D, K) végzett 

mintavétel és analízis, az összes radioaktív paraméter (levegő, víz, talaj, növény 

nuklid-specifikus radionuklid tartalma) vonatkozásában. A mintákat magán az 

objektumon (–50m), annak közvetlen peremén (0m) és attól távolabb (+50m, +300m) 

kell venni, a vertikális migrációs vizsgálatokkal egyidejűleg (célszerűen azzal 

kombinálva),  3–5 évenként. 

1) Egykori üzemi területek 

Az elvégzett rekultiváció és a Környezetvédelmi engedélyben előírt összes követelmény 

dokumentált teljesítése ellenére nem garantálható teljes bizonyossággal, hogy az egykori 

üzemudvarok (többségük jelenleg működő ipari park) területén nem maradt vissza radiológiai 

anomália. Elsősorban eltemetett, felszín alatti talaj- és talajvíz-szennyezésekkel kell számolni; 

a felszínen az inaktivitás gyakorlatilag biztosított. A rekultiváció a közvetlen külső (gamma-) 

sugárzás háttérszintjét biztosította; ugyanez az esetek többségében nem mondható el a radon 

és bomlástermékei belégzéséből adódó sugárterhelésekre. Rendkívül összetett radiológiai 

szituáció ellenőrzését kell biztosítani: a földalatti bányaüreg-rendszer radonkiáramlása, 

esetleges eltemetett (ismeretlen) radioaktív talajszennyezések hatása, a közeli rekultivált 

objektumok emissziója és a természetes háttérsugárzás anomáliái (pl. U-érckibúvások) 

radiológiai hatása együttesen, és a környezeti paraméterek által befolyásolva jelentős időbeli 

ingadozással jelentkeznek. 

Elsősorban a radon és a külső sugárzás monitoringja szükséges, illetve sugárveszélyes 

tevékenység esetén (bányavíz kezelés, U koncentrátumgyártás) a hatályos 487/2015. (XII.30.) 

Kormányrendelet szerinti rendszeres dozimetriai ellenőrzés. A tervezett monitoring elemei:  

 A külső gamma-sugárzás dózisteljesítményének felülvizsgálata kb. 3 évenként 

szükséges. Ennek háttérszintjét a rekultiváció átlagosan biztosította, mindazonáltal 

hosszabb távon nem garantálható eltemetett radioaktív talajszennyezések felszínre 

bukkanása (erózió vagy emberi beavatkozás, a felszín megbontása által). Az összes 

egykori üzemi terület (bányaüzemek, ÉDÜ) hálózatos gamma-dózisteljesítmény 

felmérését kell elvégezni 3 évenként (később 5 évenkéntire ritkítható), legalább 

10x10m-es hálósűrűséggel, az időbeli változások értékelésével. 
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 Komplex radonvizsgálatok (szabad levegő 
222

Rn koncentráció, a talajfelszín 
222

Rn 

exhaláció és talajgáz radonmérés) a gamma-mérésekkel egy időben, de lényegesen 

ritkább hálóban (max. 50x50 m). 

2) Vízfolyások 

Az érintett vízfolyásokra (Zsid patak, Kajdács patak, ÉDÜ-csatorna, Zóki-csatorna) 

utóellenőrzésére kiadott egyedi hatósági előírások (mederiszap fajlagos aktivitása, 

urántartalma, gamma dózisteljesítmény a két parton) fenntartása, az utóellenőrzések folytatása 

továbbra is indokolt, mert a radiológiai állapot még nem stabilizálódott. A tervezett monitorig 

elemei: 

 A mederiszap mintavételezése, a minta fajlagos aktivitás vizsgálata 200 m-enként; 

növénymintavétel (patakonként 2–2 db), anomália esetén GSP vizsgálat. 

 A két part gamma dózisteljesítmény felmérése 10 m-enként. 

A felülvizsgálat 2016-tól 4 évenként indokolt, az esetleg szükséges műszaki beavatkozásról 

egyedileg, az eredmények alapján kell dönteni. 

3) Kibocsátások 

Az összes (légnemű, folyékony és szilárd) kibocsátás nuklid-specifikus vizsgálata. A 

Bányavíz-kezelő üzem kéményeinél folyamatos, az egypontú vízkibocsátásnál rendszeres 

mintavétel és elemzés, a vízkezelési iszap rendszeres vizsgálata. 
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6. sz. táblázat: A monitoring tevékenység 2017. évi feladatai létesítmény és szakterület szerinti bontásban 

Objektum csoportok Objektum 
HIDROGEOLÓGIA RADIOMETRIA GEODINAMIKA 

Ellenőrző pontok Mérés, vizsgálat típusa Mérés, vizsgálat típusa Felszínmozgás mérés 

Felhagyott 
bányatérségek 

Északi bányaüzemek 
üregrendszere, 
depressziós területe 

üregre lyukadt fúrások, 
megfigyelő fúrások,  

források, 

vízszint mérés,  
vízminőség ellenőrzés 

-- -- 

 
I. bányaüzemi 

üregrendszer és 
depressziós terület 

I. akna,  
figyelőkutak 

vízszint mérés,  
vízminőség ellenőrzés SSNTD detektoros mérés 

Komplex Rn-222 vizsgálat 
Radon monitoring állomás 

-- 

 
külszínre nyíló 

bányatérségek 
aknák,  
tárók 

vízhozam mérés,  
vízminőség ellenőrzés 

Felszínmozgás mérés, 
Akna tömedékszint mérés, 
I. akna állapot ellenőrzése 

Helyben rekultivált 
meddőhányók 

I.meddőhányó 

figyelőkutak, 
szivárgó vizek, 

övárkok, 
vízfolyások, 

vízhozam mérés, 
vízminőség ellenőrzés 

Időszakos komplex Rn és gamma dózistelj. 
területi felmérés 

Fedőréteg performance vizsgálat 
(=komplex Rn, gázpermeabilitás vizsgálat és 

gamma dózisteljesítmény mérés 
Radionuklid migrációs vizsgálat (=komplex 

talaj- és növényvizsgálat) 

-- 

II. és II/A. meddőhányó 

III.és III/A. meddő-
hányó 

Frici-tárói meddőhányó 

ll. zagytározó 

Zagytározók I. és II. zagytározó 

pórusvíz figyelők, 
figyelőkutak, 

szivárgó vizek, 
övárkok, 

vízszint mérés, 
víznyomás mérés, 

vízminőség ellenőrzés, 
vízhozam mérés, 

Időszakos komplex Rn és gamma dózistelj. 
területi felmérés 

Fedőréteg performance vizsgálat 
(=komplex Rn, gázpermeabilitás vizsgálat és 

gamma dózisteljesítmény mérés) 
Radionuklid migrációs vizsgálat (=komplex 

talaj- és növényvizsgálat) 

Hullópor vizsgálat 

Felszínsüllyedés mérés, 
Rézsüállékonyság mérés 

Megszűnt   
üzemterületek 

I. bányaüzem 

figyelőkutak, 
övárkok 

vízszint mérés,  
vízminőség ellenőrzés 

SSNTD detektoros mérés 
Komplex Rn-222 vizsgálat 

Gamma dózisteljesítmény mérés 
-- 

II. bányaüzem 

III. bányaüzem 

Ércdúsító Üzem 

I. perkoláció 

II. perkoláció 

Kármentesítési 
területek 

I. bányaüzemi bányavíz 

mentesítő kutak, 

víztisztító művek, 
figyelőkutak, 

PEREBAR gáttest, 

vízszint mérés,  
vízhozam mérés,  

vízminőség ellenőrzés 

Operatív mérések (gamma dózisteljesítmény, 
in situ fajlagos aktivitás mérés) 

 
- 

I. és II. zagytározó 

II. perkoláció 

ÉDÜ érctároló 

ÉDÜ zagyvezeték 
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Objektum csoportok Objektum 
HIDROGEOLÓGIA RADIOMETRIA GEODINAMIKA 

Ellenőrző pontok Mérés, vizsgálat típusa Mérés, vizsgálat típusa Felszínmozgás mérés 

Üzemek és üzemviteli 
létesítmények 

Bányavíz-kezelő üzem 

0/6. akna, 6/11. vakakna, 

É-i és K-i táró,  
gyűjtő és fogadó aknák, 

figyelőkutak, 

vízhozam mérés, 
vízminőség ellenőrzés, 

SSNTD detektoros mérés 

Komplex Rn-222 vizsgálat 
Radon és aeroszol monitoring állomás 

Komplex munkahelyi dozimertia 

Hulladéklerakó kapacitás  
felmérés 

Kémiai vízkezelő üzem 

Frici-tárói víztisztító 

Egyesített vízelvezető 
rendszer 

Hulladéklerakó 

Radioaktív 
kibocsátások 

Egypontú vízkibocsátás Pécsi-víz műtárgy vízhozam mérés, 
vízminőség vizsgálat 

U és 226Ra fajlagos aktivitás mérés, U 
és Po alfa-spektr. vizsg. 

-- 
Frici tárói víztisztító Bicsérdi-patak bevezetés 

Bányavíz-kezelő 2 db 
kürtő 

-- -- 
Aeroszol és hullópor radioaktivitás 

vizsgálat,  
-- 

Vízkezelési iszap -- -- 
Fajlagos aktivitás és gamma-

spektrometriai vizsgálat 
-- 

Komplex környezet-
ellenőrzési  monitoring  
 

felszíni vizek 

Bicsérdi-patak 

vízhozam mérés, 

vízminőség vizsgálat 

Mederiszap, növény radioaktivitás 
vizsgálat, gamma dózisteljesítmény 

mérés 
-- 

ÉDÜ-csatorna 

Kajdács-patak 

Pécsi-víz 

Rókás-patak 

Sás-patak 

Zóki-csatorna 

Zsid-patak 

ivóvíz használat 

Tortyogói és Pellérdi 
vízbázis vízműkutak 

vízszint mérés, 
vízminőség vizsgálat 

-- -- 
vízbázisok beszivárgási 

területe (ISPA kutak) 

települési ásott kutak 

belterületi források 

települések 

Aranyosgadány 

-- 
Radon monitoring állomás és hullópor 

vizsgálat, komplex talaj- és 
növényvizsgálat 

-- 
Cserkút 

Kővágószőlős 

Pellérd 
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2.1.2 AZ URÁNIPARI REKULTIVÁCIÓ KOMPLEX MONITORING 

RENDSZERÉNEK SZERZŐDÉSES ÜZEMELTETÉSE  

Az előírt monitoring tevékenységek közül a mintavételeket, terepi méréseket, adatgyűjtést és 

labor vizsgálatokat teljes mértékben, az értékelést, elemzést részben vásárolt szolgáltatásként 

biztosítjuk. Az uránipari rekultiváció komlex monitoring rendszerének üzemeltetése 

tárgyában, 2016. március 31-2020. június 30. közötti időszakra szóló monitoring 

tevékenységet közbeszerzési eljárás keretében a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. nyerte el 

és végzi. 

 

2.1.2.1 Üzemeltetés, karbantartás 

Az uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 

Vállalkozó ellenőrzi a műtárgyak állapotát és végzi el a szükséges karbantartási feladatokat. A 

periodikusan ismétlődő feladatok biztosítják a rendszeres állapotfelmérést és fenntartást. 

A feladatok az alábbiak: 

 Radiológiai ellenőrző tevékenység 

Monitoring állomások üzemeltetése (radon, aeroszol, SSNTD) 

 Hidrogeológiai ellenőrző tevékenység  

Folyamatos műszeres mérések (vízszint, vízhozam) 

Vízszint észlelése kézi méréssel figyelőkútban 

 Geotechnikai ellenőrző tevékenység 

Zagytározók konszolidációs, víztelenedési folyamatainak ellenőrzése (pórusvíznyomás) 

 

2.1.2.2 Mintavétel, helyszíni mérések 

Az ellenőrzések terepi, „in-situ” méréseket igényelnek szerteágazó (radiometria, 

hidrogeológiai, környezetföldtani stb.) szakterületeken. Az akkreditált mintavételezés során 

(víz, talaj, növény, aeroszol és szállópor, hullópor) a helyszíni paraméterek mérése is 

megtörténik. 

 

2.1.2.3 Geodéziai vizsgálatok 

A geodéziai vizsgálatok célja az uránérc-bányászati és ércfeldolgozási hatásterületen 

pontszerű, vonalas, szelvénymenti vagy térbeli objektumok és az azok állapotában 

bekövetkező változások meghatározása térbeli koordinátákkal. A geodéziai vizsgálatok 

keretében felmérésre kerül a zagytározók konszolidációs folyamatának ellenőrzése céljából az 

I. és II. zagytározók rézsűvizsgálati, valamint süllyedésmérő geodéziai hálózata. Évente 

meghatározásra kerül a III. meddőhányón található hulladéklerakó szabad tárolási kapacitása.  
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2.1.2.4 Radiometriai vizsgálatok 

A tevékenység keretében folytatódnak az objektumonkénti radiológiai ellenőrző vizsgálatok, 

a sugárvédelmi ellenőrzések.  

 

2.1.2.5 Laboratóriumi vizsgálatok 

A környezetellenőrzési tevékenység radiometriai, hidrogeológiai, környezetföldtani, 

geotechnikai laboratóriumi vizsgálatai a hatósági előírásoknak megfelelően akkreditált 

vizsgálólaboratóriumban kerülnek elvégzésre.  

 

2.1.2.6 Műszerbeszerzés, kalibrálás, javítás 

A komplex monitoring rendszer üzemeltetési biztonságának megőrzése, a mérési programban 

üzemeltetett berendezések, műszerek jó állapotának fenntartása érdekében a műszerek 

kalibrálása, illetve a meghibásodott műszerek javítása, cseréje szükséges. További feladat a 

fúrások, műtárgyak, mérőállomások megfelelő állapotának helyreállítása, az állagromlás 

megelőzése. 

Az alábbi táblázatban a környezetvédelmi felülvizsgálat és egyéb hatósági előírások alapján 

tervezett, minden szükséges vizsgálatot magában foglaló becsült mennyiségek láthatóak. 

 

7. sz. táblázat: 2017 évre előzetesen tervezett monitoring vizsgálatok  

Feladatkód Feladat megnevezése Elszámolási egység Mennyiség 

1. Vállalkozói díj fix elszámolású része, egyenes ÁFA     

1.1. Éves üzemeltetési jelentés jelentés 1 

2. Vállalkozói díj tételes elszámolású része, egyenes ÁFA 
 

  

2.1. Mérnöki közreműködés (keretösszeg)   
 

2.1.1. Hatósági eljárások, adatszolgáltatás mérnöknap 5 

2.1.2. Szakmai értelmezés, adat és információfeldolgozás mérnöknap 5 

2.1.3. Eseti mérések, vizsgálatok végzése mérnöknap 5 

2.1.4. Térképek, változási vázrajzok készítése, záradékoltatás mérnöknap 5 

2.2. Üzemeltetés, karbantartás     

2.2.1. Vízhozam mérése kiépített műtárgyon (1 műtárgy) műtárgy-n.év 4 

2.2.2. Vízhozam kalibráló mérés kiépített műtárgyon kampány 0 

2.2.3. 
Vízszint észlelése automata műszerrel figyelőkútban (21 

kút) 
figyelőkút-n.év 96 

2.2.4. 
Vízszint észlelése kézi méréssel figyelőkútban <300 m (152 

kút) 
mérés 173 

2.2.5. 
Vízszint észlelése kézi méréssel figyelőkútban >300 m (6 

kút) 
mérés 38 

2.2.6. Pórusvíznyomás mérése (18 fúrás) fúrás-n.év 72 

2.2.7. 
Radon monitoring állomás üzemeltetése - Dataqua (3 

állomás) 
állomás-n.év 12 

2.2.8. Radon monitoring állomás üzemeltetése - AlphaGuard (2 állomás-n.év 8 
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Feladatkód Feladat megnevezése Elszámolási egység Mennyiség 

állomás) 

2.2.9. 
Aeroszol monitoring állomás üzemeltetése - szállópor 

mennyiség és radioaktivitás megadásával (3 állomás) 
állomás-n.év 12 

2.2.10. 
SSNTD radon monitoring negyedévenkénti 

detektorcserével (50 helyszín) 
db 200 

2.2.11. Talajvíz mintavevő kút létesítése m 0 

2.3. Mintavétel, helyszíni mérések     

2.3.1. 
Vízmintavétel merítéssel felszíni vízből, forrásból, 

technológiai vízből, figyelőkútból 
mintavétel 406 

2.3.2. 
Vízmintavétel felszín alatti vízből szivattyúzással, 

talpmélység <100 m 
mintavétel 658 

2.3.3. 
Vízmintavétel felszín alatti vízből szivattyúzással, 

talpmélység >100 m 
mintavétel 50 

2.3.4. Talajmintavétel és minta előkészítés kézzel mintavétel 0 

2.3.5. Talajmintavétel és minta előkészítés gépi fúrással mintavétel 0 

2.3.6. 
Talajmintavétel és minta előkészítés radiometriai 

vizsgálathoz 
mintavétel 77 

2.3.7. 
Növényi mintavétel és minta előkészítés radiometriai 

vizsgálathoz 
mintavétel 31 

2.3.8. 
Aeroszol + szállópor mintavétel és koncentráció 

meghatározás 
mintavétel 105 

2.3.9. 
Hullópor mintavétel és a kihullás mennyiségi 
meghatározása (6 állomás) 

mintavétel 24 

2.4. Geodéziai vizsgálatok     

2.4.1. Geodéziai felmérés (keretösszeg) mérnöknap 5 

2.4.2. 
Hulladéklerakó geodéziai felmérése, szabad térfogat 

meghatározása 
kampány 1 

2.4.3. Zagytározók rézsűállékonyság vizsgálata (32 pont) kampány 1 

2.4.4. Zagytározók süllyedésmérése (69 pont) kampány 1 

2.5. Radiometriai vizsgálatok     

2.5.1. 
Gamma dózisteljesítmény meghatározás - 20 × 20 m vagy 

sűrűbb hálóban (50 db felett) 
db 3 080 

2.5.2. 
Gamma dózisteljesítmény meghatározás - 50 × 50 m vagy 

sűrűbb hálóban (50 db felett) 
db 420 

2.5.3. 
Gamma dózisteljesítmény meghatározás - egyedi ponton, 

talajszinten és 1 m-en 
db 271 

2.5.4. 
Radon vizsgálat - Levegő pillanatnyi 222Rn koncentráció 

meghatározás 
db 209 

2.5.5. 
Levegő rövidéletű radioaktivitás (Rn_EEC) meghatározása 

Markov módszerrel 
db 105 

2.5.6. 
Radon vizsgálat - Talajgáz 222Rn koncentráció 

meghatározás 
db 168 

2.5.7. 
Radon vizsgálat - Talajfelszín 222Rn exhalációs sebesség 

meghatározás 
db 168 

2.5.8. Talaj gázpermeabilitás in situ meghatározása db 28 

2.5.9. Felületi alfa-szennyezettség meghatározása db 62 

2.5.10. 
Talaj fajlagos aktivitásának meghatározása fúrólyukban (20 

cm-enként, max. 5 m mélységig)  
m 10 

2.6. Laboratóriumi vizsgálatok     

2.6.1. Vízvizsgálat - természetes urán - ICP-MS minta 911 

2.6.2. 
Vízvizsgálat - oldott fémek és félfémek, 19 elem - ICP-

OES/MS 
minta 43 

2.6.3. Vízvizsgálat - általános vízkémia, 20 komponens - ÁVK minta 13 

2.6.4. Vízvizsgálat - teljes vízkémia, 14 komponens - TVK minta 486 

2.6.5. Vízvizsgálat - részleges vízkémia, 7 komponens - RVK  minta 614 

2.6.6. 
Vízminta 226Ra aktivitáskoncentrációjának meghatározása 

LSC módszerrel 
minta 126 

2.6.7. Vízminta alfa-spektrometriai vizsgálata, U izotóp- minta 11 
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Feladatkód Feladat megnevezése Elszámolási egység Mennyiség 

specifikus mennyiségi kiértékeléssel 

2.6.8. 
Vízminta alfa-spektrometriai vizsgálata, Po izotóp-

specifikus mennyiségi kiértékeléssel 
minta 11 

2.6.9. 
Szilárd minta (talaj, kőzet, üledék, növényi hamu stb.) ICP 

elemanalízise, feltárással 
minta 12 

2.6.10. 
Szilárd minta 226Ra-ekvivalens fajlagos aktivitásának 

meghatározása 
minta 12 

2.6.11. 
Növényi hamu 40K-ekvivalens fajlagos béta-aktivitásának 

meghatározása 
minta 31 

2.6.12. 
Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) 

vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - talajminta 
minta 77 

2.6.13. 

Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) 

vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - növényi 

hamu és mésziszap minta 

minta 35 

2.6.14. 

Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) 

vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - hullópor 
minta 

minta 6 

2.6.15. 
Aeroszol hosszú életű összes alfa/béta aktivitás 

meghatározása 
minta 105 

2.7. Műszerbeszerzés, kalibrálás, javítás (keretösszeg)     

2.7.1. Műszerek, detektorok beszerzése, cseréje műszer 0 

2.7.2. Műszerek, detektorok javítása, kalibrálása kampány-negyedév 0 

2.7.3. Felújítások kampány-év 0 

 

2.2 BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 

2.2.1 FÚRÁSFELSZÁMOLÁS  

A környezetvédelmi engedély alapján a mérési eredményeknek megfelelően folyamatosan 

végezzük a korábban kialakított monitoring rendszer felülvizsgálatát. A hosszú távú 

tevékenység során a megfigyelő kutak számát folyamatosan csökkentjük, amely magával 

vonja ezek előírások szerinti felhagyását, feltömedékelését. Az egykori érckutató fúrások 

felszámolását bányahatósági, a monitoring céllal létesített figyelőkutak felszámolását vízügyi 

hatósági eljárás keretében kell engedélyeztetni.  

A korábbi években az érckutató fúrások felszámolása négy ütemben történt meg, a 

megvalósulási dokumentációt a bányahatóság jóváhagyta. Az V. ütem 1. szakaszában 2015 

őszén 9 db fúrás felszámolása valósult meg.  

2016-ban elkészült, és a Pécsi Bányakapitányság PBK/1480-19/2016. iktatószámú 

határozatával jóváhagyta a Funkció nélkül maradt érckutató fúrások felszámolása V. ütem 2 

szakasz tájrendezési (felszámolási) műszaki üzemi tervét, amely 13 db fúrás felszámolásának 

tervét tartalmazza. A Pécs 05431 hrsz. ingatlanon található használaton kívüli érckutató fúrás 

fennmaradását, valamint vízkútként történő hasznosítását és üzemeltetését kérte az ingatlan 

tulajdonosa. A Pécsi Bányakapitányság PBK/1583-15/2016. ikt. számú határozatával 

jóváhagyta a 4634. számú érckutató fúrás nem bányászati célú vízkútként történő 

újrahasznosítását és víziműként történő üzemeltetése műszaki üzemi tervet. Az érckutató 

fúrások felszámolására 2016. év végén kerül sor. 

2017-ben további fúrások felszámolását nem tervezzük. 
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2.2.2 LOKÁLISAN ELŐFORDULÓ ANOMÁLIÁK MEGSZÜNTETÉSE 

A környezetvédelmi engedély és a települések építési szabályzata előírja, hogy az építési 

tevékenységek során felszínre került radiológiai meddő és bontási törmelékeket a bányászati 

rekultivációt végző szervezet köteles a III. meddőhányón lévő hulladéktárolóba elszállítani és 

elhelyezni. Ilyen tevékenység előreláthatóan az I. üzemben, III. üzemben, ÉDÜ-ben idegen 

tulajdonban lévő területeken tervezett építési beruházások esetén merülhet fel, az 

elhelyezendő szennyezett anyag pontos mennyiségét tervezni nem lehetséges.  

A 2014. évi monitoring keretében a III. meddőhányó déli gátja alatt radiológiai anomália 

feltárására került sor. Az egyesített vízelvezető rendszer bővítési beruházása során a III. 

meddőhányótól délre eső területen építési tevékenység történik majd, a tervek szerint 2017-

2019-ben. Ezt az anomáliát az építési tevékenységgel párhuzamosan tervezzük felszámolni.  

A zagytározók környezetében előkerülő zagyanyagot tartalmazó szennyezett talajok 

elhelyezése kizárólag helyben történhet. Az építési tevékenység során kitermelt zagyanyag 

elhelyezését az építés keretében a zagytestben kell megvalósítani. A zagytározó 

környezetében lévő műtárgyak, vízkezelő üzem, valamint a gépkocsimosó bontása tervezetten 

egyidőben történik a vízkezelés szükségességének megszűnése után, amely során külön tervet 

kell készíteni a zagy megfelelő, helyben történő elhelyezésére.  

 

2.2.3 I. MEDDŐHÁNYÓ TÁJRENDEZÉSE 

Az I. meddőhányón a felhagyást követően, az 1990-94. közötti időszakban elvégezték az 

alapvető technikai és biológiai rekultivációs munkálatokat, amelyek biztosították a stabilitást 

és a gyepes vegetáció megtelepedését. A 0,1-0,5 m vastagságú fedés elégtelennek bizonyult, 

ezért a környezetvédelmi engedély előírása alapján végzett kiegészítő fedési munkálatok 

zajlottak, amelyek 2009-ben befejeződtek. Azonban a kiegészítő fedésből a meddőhányó 

keleti része kimaradt, így a tájrendezés még nem befejezett. Az újrahasznosítási cél a 

talajvédelmi célú véderdő. Az I. meddőhányó kiegészítő tájrendezésének befejezését, a 

talajréteg vastagságának növelését a keleti területen, illetve a növényesítést a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrás függvényében az elkövetkező években tervezzük elvégezni.  

Az I. meddőhányó déli irányban átnyúlik szomszédos, idegen tulajdonban lévő, nem üzemi 

művelési ágú ingatlanokra. Mivel a végleges állapotú meddőhányó ezeket a területeket 

elfoglalja, így a tulajdonviszonyokat és a művelési ág használatokat az ingatlan-nyilvántartási 

rendszerben 2017-ben tervezzük rendezni. 

 

2.2.4 II/A MEDDŐHÁNYÓ TÁJRENDEZÉSE  

A II/A meddőhányó (buszfordulói meddőhányó) tájrendezésének kivitelezési munkáira 2012. 

IV. negyedévében került sor. A tájrendezésről készült záródokumentációt a rézsűkön 
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megjelent eróziós árkok miatt a Pécsi Bányakapitányság 3844-18/2012 határozatával nem 

fogadta el, továbbá előírta, hogy a II/A bányaüzemi meddőhányón a biológiai rekultivációt a 

tájrendezési tervben engedélyezett fafajokkal kell elvégezni.  

Az elmúlt időszakban az eróziós árkok újra és újra megjelentek, azok javítása többször 

megtörtént, azonban a kiegészítő fásítás teljes mértékben még nem valósulhatott meg. 

Legutóbb 2014. augusztusában tájékoztatta az RHK Kft. a Dél-dunántúli Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőséget és a Pécsi Bányakapitányságot arról, hogy a II/A 

meddőhányó rézsűjén a fedőréteget olykor teljes mértékben átvágó, a meddőanyagba behatoló 

eróziós árkok keletkeztek, amelyek több helyen a rekultiváció részét képező facsemete 

telepítést is tönkretették. A Pécsi Bányakapitányság a 2015. évi bányászati műszaki üzemi 

tervet jóváhagyó, PBK/2741-13/2014. számú határozatában előírta, hogy az eróziós károk 

felszámolásra intézkedési tervet kell készíteni, és azt végrehajtani. Az eróziós károk, 

lemosódások állékonysági, rézsűstabilitási problémát nem okoznak, közvetlen környezeti 

havária veszélyt nem jelentenek, azonban továbbra sem teszik lehetővé a II/A meddőhányó 

tájrendezésének lezárását, ezért mindenképpen szükségesnek látszik a tájrendezési terv 

módosítása, a meddőhányó végleges morfológiájának átalakítása. 

A rendelkezésre álló pénzügyi forrás nem teszi lehetővé a kivitelezési munkálatok 2017. évi 

elvégzését, azonban a tervezési munkálatokat meg kívánjuk kezdeni. 

 

2.2.5 I. SZÁLLÍTÓAKNA ELLENŐRZÉSE 

Az egykori I. üzemi szállítóakna (más szóhasználattal: 0/6-os akna) jelenleg is nyitva van, 

bányászati jogi szempontból szüneteltetés alatt áll a Pécsi Kerületi Bányaműszaki 

Felügyelőség 73.089/1973. számú határozata alapján. A szüneteltetés időszakában az 

ellenőrzési, fenntartási tevékenységet a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály által jóváhagyott 

bányászati műszaki üzemi terv rögzíti. Az aknafalazat állapotának ellenőrzése korábban 

féléves gyakorisággal, videószondás állapotvizsgálattal történt. A szemrevételezési 

jegyzőkönyvek szerint állapotromlásra utaló jel nem volt tapasztalható. 

A Pécsi Bányakapitányság 2015. 03. 04-én kelt, PBK/384-2/2015. sz. végzésében az 

Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat 10. § (1) c) pont előírására hivatkozva elrendelte 

a havi gyakoriságú állapotellenőrzést, és kifogásolta, hogy a videószondás ellenőrzést 

megelőzően az I. szállítóakna vízszintjének iszapszintig történő leszivattyúzása nem történik 

meg. Mivel a havi rendszerességű, iszapszintig történő szivattyúzás az aknafalazat állapotát 

hátrányosan befolyásolná, továbbá ellentmondana a bányavíz uránmentesítése szempontjából 

optimális üzemrendnek, valamint műszakilag sem kivitelezhető, ezért az RHK Kft. a 2015. 

évre vonatkozó bányászati műszaki üzemi terv módosításával kezdeményezte a videószondás 

ellenőrzés mellett egy új, akusztikus integritásvizsgálaton alapuló ellenőrzési módszer 

bevezetését. A bányafelügyelet 2015. 05. 19-én kelt PBK/1137-4/2015. sz. határozatával a 

MÜT módosításához és az új ellenőrzési módszer bevezetéséhez hozzájárult. 
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Költségtakarékossági okból – a havi gyakorisággal végzett akusztikus integritásmérési 

módszer megtartása mellett – a videoszondás vizsgálatokat a 2016-2019. évi bányászati 

műszaki üzemi tervben féléves gyakorisággal terveztük. 

Az I. szállítóakna – a tortyogói ivóvízbázis védelme érdekében előírt víznívó tartás miatt – 

jelenleg és várhatóan a jövőben is vízkitermelő helyként működik. Alapvető fontosságú a 

vízemelés hosszú távú biztonságának megteremtése, amely a bányászati tevékenység 

befejezésével, az I. szállítóakna más célú hasznosításra (vízilétesítménnyé) történő 

átminősítésével, és az akna felszínig történő részleges vagy teljes tömedékelésével történhet.  

 

2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ÜZEMELTETÉSI FELADATOKHOZ SZÜKSÉGES 

SZOLGÁLTATÁSOK 

Itt kerülnek elszámolásra azok a vásárolt szolgáltatások, amelyek a hosszú távú kárelhárítás 

során a szennyezett vizek kezelését végző vízkezelő és vízkormányozó rendszer 

üzemeltetésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, illetve hatósági, vagy törvényi 

kötelezettség ír elő. Ezek az alábbiak: kommunális szemét szállítás, veszélyes 

hulladékszállítás, hatósági illetékek, eljárási díjak, szükséges tervezői/értékelői munkák, 

tagsági díjak, állapotfelmérés, rovar és rágcsáló irtás, üzemorvosi szolgálat. 

Ide tartozik a Bányavíz kezelő üzem irányítástechnikai rendszer és a zagytéri 

irányítástechnikai rendszer karbantartása, a hírközlő rendszer és alközpont üzemeltetése és 

karbantartása, a vízmennyiség mérő műszerek (Parshall-csatornán) kalibrálása, valamint a 

hatósági kötelezésre a bányavíz kezelő üzem területén működtetett fizikai védelmi rendszer 

karbantartása, javítása. 

Ezen felül itt kerül elszámolásra a vízkezelést végző dolgozók munkába járásával kapcsolatos 

bérlettérítés, telefon és internet díja, oktatás/továbbképzés költsége. 

Speciális szakterületeken felmerülő munkák ellátásához a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit 

Közhasznú Kft. MKB fióktelep személyi és eszközállományát gazdaságossági okok miatt 

nem célszerű egyedi feladatok megoldására felfejleszteni. Ezekben az esetekben is külső 

szolgáltatások vásárlása szükséges. 2017. évben ezért több speciális tevékenységekre 

szerződünk külső vállalkozásokkal. 

Ezek közé tartozik a hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez a hulladékok minősítését 

megalapozó fúrásos feltárás, geotechnikai elemzés és laboratóriumi vizsgálatok. 

Ezen túlmenően itt kerülnek elszámolásra azok a vásárolt szolgáltatások, melyek a hosszú 

távú kárelhárítás során a szennyezett vizek kezelését végző vízkezelő és vízkormányozó 

rendszer üzemeltetéséhez és karbantartásához elengedhetetlenül szükségesek: 

 hegesztő berendezések ellenőrzése,  

 szivattyúk karbantartása, javítása, 
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 zagytéri vízkezelési iszap hulladéklerakóba történő szállítása, 

 fűtés és melegvízszolgáltatás, 

 gumiszervíz: gépjármű gumiszervíz, és egyéb gumi alkatrészek javítása, gyártása, 

 gázkészülékek biztonságtechnikai felülvizsgálata a jelenleg hatályos rendelet, valamint 

az ezeket módosító rendeletek alapján, dokumentálva, 

 gépjárművek karbantartása, műszaki vizsgáztatása,   

 emelőgépek vizsgálata 

 nyomástartó edények vizsgálata,  

 egyéb eseti feladatok megoldása ( pl. klíma berendezések vizsgálata, javítása; 

ventilátor járókerék kiegyensúlyozás, karbantartáshoz szükséges gépi forgácsoló 

munkák végzése, lézervágás, …) 

 Ügyvédi díj, földhivatali ügyintézés, 

 

3 BERUHÁZÁS 

3.1 ESZKÖZBESZERZÉS 

Vízszintregisztráló műszerek beszerzése: a bányaüregre lyukadt fúrásokba (4 db) 

nagymélységű regisztráló műszer beszerzése szükséges; továbbá az elhasználódott regisztráló 

műszerek pótlására 2 db tartalék műszer beszerzését kell elvégezni. 

A saját kivitelezésű környezetvédelmi célú üzemeltetési tevékenységnél leírt feladatokat 

jelentős műszer- és gépparkkal hajtjuk végre. A speciális (rendkívül abrazív) környezetben 

működő eszközök, berendezések tervszerű pótlása a hatósági előírásoknak megfelelő 

folyamatos üzemelés érdekében elengedhetetlen. 

A megnövekedő tisztítandó víz mennyisége indokolja az új üzembiztos berendezések 

beszerzését. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a hatóságok 

által előírt határértékeket üzembiztosan tudjuk betartani. Az elmúlt években nem volt 

lehetőség a ideális, tervszerű eszközpótlásra, 2017-ben – a korábbi elmaradásokból kifolyólag 

is – a beszerzéseket illetve az eszközcseréket folytatni kell. 

A Bányavízkezelő üzem, illetve Kémiai vízkezelő üzemben működő eszközök folyamatos 

használata, illetve életkoruk folytán indokolttá vált a két üzemterületén a legfontosabb 

eszközök pótlása. A talajvíz kármentesítő rendszereken 24 órai használat során a termelő 

kutakban működő, 54 darab szivattyú életkora és műszaki állapota indokolja az 

eszközbeszerzést, a zavartalan üzemelés érdekében. A zagytéri vízkezelő vízkezelési 

csapadékot szállító szalagrendszerének felújítása is szükséges a zavartalan üzemmenet 

biztosítása érdekében. 
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Folytatni kell az immár 17. éve folyamatosan üzemeltetett, erősen amortizálódott monitoring 

és dozimetriai eszközök cseréjét, pótlását. 2017-ben 1 db felületi radioaktív 

szennyezettségmérő műszer pótlása válik szükségessé. 

E soron kerülnek elszámolásra a beszerzésre kerülő hardverek és szoftverek költségei, 

valamint a Mecseki Uránipari Rekultiváció Adatbázis elkészítése. 

 

8. sz. táblázat: Szükséges eszköz beszerzések 2017. év (Bruttó) 

 

Működéshez kapcsolódó beruházások 2017 évre  
Immateriális 

javak 

Eszközbeszerzés 

PL 100 típusú forgódugattyús szivattyú   2 100 000 Ft 

Adagoló szivattyú ProMinent 1 db  1 000 000 Ft 

Szivattyú GRUNDFOS CR  1 400 000 Ft 

Szűrőszalag 2 db  900 000 Ft 

Grundfos kútszivattyúk  3db  900 000 Ft 

Motoros fűkasza  1 db  300 000 Ft 

Kézi szerszámgépek (csavarozógép, ütvefúró, 

sarokköszörű, …)  300 000 Ft 

Nagynyomású mosóberendezés 1 db  300 000 Ft 

FLYGT búvárszivattyú Q= 50m3/h, H= 20 m  800 000 Ft 

Áramlásmérő egység bányavíz-vezetékre 2 db  1 200 000 Ft 

Endress + Hauser CPM253-PR0005 típusú pH-mérő 1 db  350 000 Ft 

L.S Industrial Systems SV 055 IP5A-4NE típusú 

frekvenciaváltó 5,5 kW    1 db  300 000 Ft 

Kis mélységű vízszintregisztráló műszer (2 db)   420 000 Ft 

Nagy mélységű vízszintregisztráló műszer (4 db)  2 030 000 Ft 

Felületi radioaktív szennyezettségmérő (1 db)  1 200 000 Ft 

Zagytéri kamerarendszer kiépítése  500 000 Ft 

Informatikai beruházások  

Surfer software frissítés 4 db 315 000 Ft  

Grapher software frissítés 3 db 154 000 Ft  

Office 2016 Home&Business 2 db 145 000 Ft  

Monitor 21.5’ 2 db  86 000 Ft 

Egyéb eszközök (egér, merevlemez, billentyűzet …stb.)  300 000 Ft 

Mecseki Uránipari Rekultiváció Adatbázis 8 000 000 Ft  

ÖSSZESEN: 8 614 000 Ft 14 386 000 Ft 

MINDÖSSZESEN: 23 000 000 Ft 

 

3.2 LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁS 
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3.2.1 VÍZKEZELŐ ÉS VÍZELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Az északi bányaüzemek feltelése miatt kezelendő többlet vizek, valamint a meddőhányók 

alatt megjelenő uránnal szennyezett vizek kezelésére 2014-ben elkezdett fejlesztéseket 2017-

ben is folytatni kell. 

2014-ben és 2015. év elején elkészült beruházás (I. ütem első szakasz) értéke bruttó 

77 133 750 Ft volt. A 2015. év második és 2016. első felében elkészült (I. ütem második 

szakasz)  vízkormányzó rendszer bővítési munkák értéke bruttó 141 009 009 Ft. 

A munkák során megtörtént a Bányavíz-kezelő üzem szorpciós, elúciós rendszerének, 

koncentrátum szárítójának bővítése. A 12 db szorpciós oszlop mellé 3 db új oszlop került 

beépítésre, illetve az elúciós oszlopok száma 3-ról 5-re nőtt. Bővült a rendszer 2 db mosó 

tartállyal, 1 db szárító üsttel. Ezzel a Bányavíz-kezelő Üzem maximális tisztító kapacitása – 6 

mg/l urántartalom alatt – 5 400 m
3
/d bányavíz lett. Ehhez kapcsolódóan a vízelvezető 

rendszerben a 6-os úttól északra lévő területen történtek átalakítások a vízkormányzó rendszer 

aknáiban, bővült a vízvezetékek száma és hossza. Új erőátviteli és jelzőkábel lett lefektetve 

mintegy 580 m hosszan. 

2016. második félévében kezdődött a bővítés III. ütemének pályáztatása, mely a volt ÉDÜ és 

a zagytározók közötti plusz csővezeték kiépítésére vonatkozik. Ezzel a beruházással 

megoldódik az északi területekről származó tisztított, és tisztítás nélkül kibocsátható 

bányavizek üzembiztos elvezetése az „egypontú kibocsátó” műtárgyhoz. A munkálatok 2017. 

évre tervezett bekerülési költsége bruttó 35 M Ft. 

2016. negyedik negyedévében indul továbbá a II.B ütemű bővítés (S4 és környezete) 

pályáztatása, mely munkák megvalósulása 2018. évre várható a pénzügyi támogatás 

függvényében. Bekerülésük várható összege várhatóan 35 M Ft, amelyből 2017-ben a 

terveink szerint 5 M Ft értékű munka készül el. Az Egységes vízelvezetési rendszer bővítés 

II/A ütemének tervezése megtörtént, az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése 

2017-re vár, míg a kivitelezési munkákat 2018-2019. évre tervezzük.  

 

3.2.2 ZAGYTÁROZÓI KÁRMENTESÍTÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

A kármentesítő műszaki beavatkozás üzemeltetési eredményei alapján növelni kell a 

zagytározó alól a szennyezett víz kivételének a hatékonyságát, amelyek terve 2016. évben 

elkészült. Az engedélyezési és kiviteli terv 2 db új termelő kút megépítésére és a meglévő ZP-

1 kút melléfúrásos felújítására, valamint a bekötővezeték és a villamos- és irányítástechnikai 

vezetékek kiépítésére vonatkozik. A zagytározói kármentesítő rendszer bővítésére a vízügyi 

hatóság 3194-8/2016. iktató- és B. LXXIII/302-IV. vízikönyvi számon 2018. július 31-ig 

érvényes vízjogi létesítési engedélyt adott ki.  

Az új kutakkal a zagytározók alatti szennyezési gócból naponta 300-500 m
3
 magas oldott 

anyag tartalmú talajvíz termelhető ki. A többlet víz a Kémiai vízkezelő üzem 

gyűjtőmedencéjébe kerül bevezetésre, majd sótalanításra.  
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A környezetvédelmi engedély 1034-2/2016. számon kiadott módosítása a 13. pont II. rész 14. 

pontban előírja, hogy az I. zagytározóra tervezett termelő kutakat 2018. május 31. határidővel 

kell megépíteni, a kitermelt szennyezett vizet a Kémiai vízkezelő üzembe 2018. december 31-

ig kell bevezetni és tisztítani. A DD-KTF 173-25/2014. számú határozata a megvalósításra 

2016. december 31. határidőt ír elő, amelynek meghosszabbítását kezdeményezzük.  

A zagytározói kármentesítő rendszer bővítésének a kivitelezést 2016. II. félévben terveztük 

megvalósítani, ami finanszírozási okokból a 2017-18. évekre tevődik át. A zagytározói 

kármentesítő rendszer bővítésének becsült beruházási költsége bruttó 55 M Ft amelyből 2017-

ben várhatóan 20 M Ft értékű munka készül el.  

 

3.2.3 ZAGYTÁROZÓI KÁRMENTESÍTŐ MŰSZAKI BEAVATKOZÁS 

FIGYELŐKÚT HÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE 

A zagytározók okozta vízszennyeződés elterjedésének a pontosabb lehatárolása érdekében 

2009 óta van kötelezésünk a monitoring hálózat Pellérd község irányában és DNy-i irányban 

történő kibővítésére.  A DNy-i irányban lévő Tv-24 jelű talajvizes figyelőkútnak a zagytéri 

monitoring rendszerbe történő bevonásával a talajvízben történő terjedés lehatárolásra került, 

további figyelőkút létesítése ebben az irányban nem szükséges.  

A környezetvédelmi felülvizsgálatban tett javaslat alapján kiadott környezetvédelmi engedély 

1034-2/2016. számú módosítás 13. pont II. rész 17. pontjában előírja, hogy a zagytározói 

vízkármentesítés figyelőkút hálózatát Pellérd község ÉNy-i belterületi határán talaj- és 

rétegvíz kútpár kialakításával ki kell bővíteni 2019. június 30. határidővel.  

A zagytározói monitoring hálózat bővítéséhez 2964-2/2011-11238. iktató- és B. LXXIII/561 

vízikönyvi számon kiadott, legutoljára 35200/457-4/2016. számon módosított vízjogi 

létesítési engedéllyel rendelkezik, ami 2018. február 28-ig hatályos.  

A figyelőkút hálózat bővítését 2018. évben tervezzük megvalósítani, amelyhez a 

felülvizsgálatban szereplő paraméterekkel szükséges a figyelőkutak helyének a pontosítása.  

 

3.2.4 I. MEDDŐHÁNYÓ SZENNYEZŐ HATÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE 

VÍZRENDEZÉS BŐVÍTÉSE  

Az I. meddőhányó déli oldalánál a talajvíz uránnal elszennyeződött és a monitoring 

vizsgálatok a szennyeződés növekedését és terjedését mutatják. A meddőhányónál a 

csurgalékvíz kezelésére a tájrendezés keretében nem került sor, ezért a szennyeződés 

utánpótlódásának a megszüntetése érdekében a meddőhányó lábánál csurgalékvíz elvezető 

drénszivárgó telepítése szükséges. 

Az I. meddőhányó csurgalékvíz elvezető rendszerének terve 2016-ban elkészült. A 

csurgalékvíz gyűjtő drénszivárgó nyomvonala az egységes vízelvezető rendszer bővítéseként 

megépülő II. meddőhányó szennyezettvíz bekötővezetékkel azonos nyomvonalon lett 
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megtervezve. A csurgalékvíz a Bányavíz-kezelő üzembe kerül bevezetésre és urán 

mentesítésre. A drénszivárgó építése vízjogi létesítési engedély köteles. Az elkészült terv 

szerinti vízjogi engedély megkérését hátráltatja, hogy a vezeték nyomvonala idegen 

tulajdonban lévő ingatlanokat, illetve szántó művelési ágba tartozó területet is érint. 

A környezetvédelmi engedély 1034-2/2016. számú módosítás 13. pont II. rész 2. pontja 

előírja, hogy az I. meddőhányó déli oldalán kialakult talajvíz szennyeződés megszüntetése 

érdekében 2016. december 31-ig meg kell oldani a meddőhányó uránnal szennyezett 

csurgalékvizének az összegyűjtését. Az idegen tulajdonban lévő ingatlanok igénybe vétele 

miatt az engedélyezés 2017. évben, az építés 2018-2019. évben valósulhat meg.  

 

3.2.5 II. MEDDŐHÁNYÓ SZIVÁRGÓVÍZGYŰJTŐ RENDSZER BŐVÍTÉSE 

A II. meddőhányó fő tömegéből kifolyó szivárgóvizek összegyűjtésére forrásfoglalás épült, és 

a magas urán tartalmú víz gravitációs vezetékkel jelenleg az I. bányaüzemi üregrendszerbe 

kerül leadásra. Az egységes vízelvezető rendszer bővítés II/A ütemében a szennyezett víz 

bekötővezeték átépítésével a víz közvetlenül a Bányavíz-kezelő üzembe kerül bevezetésre. A 

forrásfoglalástól induló csővezeték átépítése keretében meg kell előzni az árvízi elöntéseket, a 

problémák megoldására a környezetvédelmi engedély 2017. december 31. határidőt ad meg.  

A II. meddőhányó keleti ága oldalán 2010 után újabb szivárgóvíz kilépési helyek jelentek 

meg, amelyek határértéket meghaladó urán tartalmúak. A vizek ideiglenes kezelésére a 

helyszínen egy beton medence és gyantatároló épült, azonban ezek használata nem hozott 

eredményt. A környezetvédelmi engedély 1034-2/2016. számú módosítás 13. pont II. rész 6. 

pontja előírja, hogy az II. meddőhányó szivárgóvíz elvezető rendszerét ki kell bővíteni a 

meddőhányó ÉK-i lábánál fakadó vizek befogásával 2018. október 31. határidővel. A II. 

meddőhányó ÉK-i részén a szivárgóvíz befogására, valamint a víznek a DNy-i ághoz történő 

bekötésére vízjogi engedélyezési terv készítése szükséges, amelyre 2017. évben várhatóan 3,7 

M Ft fordítható. 

 

3.2.6 III. MEDDŐHÁNYÓ SZENNYEZŐ HATÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE, 

SZIVÁRGÓVÍZGYŰJTŐ ÁTALAKÍTÁSA 

A III. meddőhányó és a PEREBAR migrációs gát közötti területen a talaj- és a talajvíz 

uránnal szennyezett, amely egyrészt a meddőhányó keleti és déli oldala alatt elszivárgó vizek, 

másrészt az övárkok gyűjtőmedencéjéből elszivárgó vizek urán tartalma miatt alakult ki. Az 

övárok hiányos burkolásának a kiegészítését és a gyűjtőmedence szigetelését az egységes 

vízelvezető rendszer bővítés II. szakaszában készült tervek szerint tervezzük megvalósítani. A 

vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban van. Az engedélyezés során a víztározóval 

érintett ingatlan művelési ág megváltoztatását is rendezni kellett.  

A III. meddőhányó déli gátja szivárgó vizeinek az összegyűjtésére egy háromágú drénvezeték 

2010-ben már megépült. A gát alatti szivárgóvizek befogására, valamint a meddőhányó keleti 
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oldalán kifolyó szivárgóvizek összegyűjtésére a vízjogi létesítési engedélyezési terv 2015. 

decemberben elkészült, az engedély 35200/2052-13/2016. iktató-és B. LXXIII/178-XI. 

vízikönyvi számon lett kiadva és 2018. május 31. napjáig hatályos. A szivárgóvízgyűjtő 

rendszer átalakítása építésekor a radioaktív talajszennyezést a szennyezett talaj felszedésével 

és az üzemi hulladéklerakóban történő elhelyezésével kell kezelni, a környezetvédelmi 

engedély erre vonatkozóan 2017. december 31. határidőt ír elő. A III. meddőhányó 

szivárgóvízgyűjtő rendszer bővítés beruházási költsége becsülten 87 M Ft, melynek 

kivitelezése terveink szerint 2018-2019. évben fog megvalósulni, így a fenti határidő 

módosítását kezdeményeznünk kell. 

A szennyezett szivárgóvizek befogásával megakadályozható az övárkon túli területek 

talajvizének elszennyeződése, így azok minőségének javulása érhető el, ezáltal a PEREBAR 

migrációs gáthoz érkező vizek szennyezettsége és mennyisége is csökken. 

 

3.2.7 AZ EGYKORI ÉRCDÚSÍTÓ ÜZEM ÉRCTÁROLÓ KÖRNYEZETÉBEN 

VÉGZETT KÁRMENTESÍTŐ MŰSZAKI BEAVATKOZÁS KIEGÉSZÍTÉSE  

Az ÉDÜ érctároló területén folyó kármentesítő beavatkozás 2015. évi záródokumentációjának 

az értékelése szerint a vízkitermelő kutak hatásterületén kívül, attól északi irányban a 

talajvízben az urán tartalom tendencia szerűen növekszik, meghaladja az előírt határértéket. A 

szennyeződés növekedése valószínűleg abból ered, hogy az egykori érctárolási helyen a 

talajszemcsékhez kötött, másodlagos ásványosodású uránt a beszivárgó csapadékvíz a 

talajvízbe beoldotta és a szennyeződés terjedése, elmozdulása következett be az elmúlt 

években. A javaslat szerint a szennyeződés gócpontjában egy új víztermelő kút megépítése 

szükséges, illetve a szennyező anyag utánpótlódás tisztázására a hátterében egy figyelőkutat is 

le kell mélyíteni. A beavatkozási záródokumentációt a környezetvédelmi hatóság az 5810-

13/2015. számú határozatával elfogadta, és előírta a beavatkozás folytatását. A befejezésre 

előírt 2019. évi határidő teljesítéséhez az új vízkitermelő kút megépítése szükséges. A kút és a 

bekötővezeték építése vízjogi létesítési engedély köteles, amelyhez engedélyezési terv 

készítése szükséges.   
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4 A MECSEKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KUTATÓ BÁZISRA ÉS A 

TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYEK 

Környezetvédelmi Engedély: 

 A DD-KÖFE 2279-28/1998. sz. határozata „A mecseki uránérc bányászat megszüntetésének 

környezetvédelmi engedélye” 

 módosításai 591-18/2002., 3260-9/2004., 1430-11/2007., 452-1/2009., 1884-18/2011., 627-

20/2012., 1728-9/2013., 129-8/2014., 129-22/2014., 33-6/2015., 1034-2/2016., 1034-4/2016., 

1304-10/2016. számon kerültek kiadásra. 

 

A telephelyek üzemelésére vonatkozó engedélyek: 

A Bányavíz-kezelő üzem területére kiadott határozatok: 

 A Tolna Megyei Kormányhivatal TOR/084/00475-13/2014. számú engedélye a kővágószőlősi 

Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis telephelyen nyitott radioaktív anyag tárolását 

átalakítását célzó tevékenységre 

 A Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-R-084-00451-4/2011. számú határozata a Munkahelyi 

Sugárvédelmi Szabályzat jóváhagyásáról.  

 Országos Atomenergiai Hivatal OAH-2013-01232-0004/2013 számon hagyta jóvá a Fizikai 

Védelmi Tervet, és adta meg a fizikai védelmi engedélyt. 

 Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-R-084/00588-9/2013. számú határozata a radioaktív 

anyagok közúti szállításának az engedélyezéséről.  

 Tolna Megyei Kormányhivatal TOR/084/01149-3/2014 számú határozata a KSS-309 frsz-ú 

gépjárműve - radioaktív anyag szállítására vonatkozó használati engedélyéről. 

 A DD-KTVF 1728-9/2013. számú határozata a mecseki uránércbányászat megszüntetésére 

vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítására, a P3 és P4 azonosítójú pontforrások 

működésének engedélyezése 

 A DD-KTVF 5140-1/2005-770 számú határozata „Egységes vízelvezetési rendszer vízjogi 

üzemeltetési engedélye” tárgyában (vksz: B. LXXIII/178.). Módosítva: 5029-6/2010-770., 

35200/3884-7/2015. számon. 

A Kémiai vízkezelő üzem területére kiadott határozatok: 

 A DD-KTF 2081-6/2006-1975. számú határozata „Mecsekérc Rt. Zagytározó kármentesítő 

rendszere és kémiai vízkezelő üzeme vízjogi üzemeltetési engedélye” tárgyában (vksz: B. 
LXXIII/302)  

Hulladéklerakó üzemeltetésére kiadott határozatok: 

 A DD-KTVF 12838-19/2013. számú határozata a III. meddőhányó területén működő nem 

veszélyes hulladék lerakó egységes környezethasználati engedélye ügyében. Módosítása: 

7901-8/2014., 5305-19/2016 számon.  

 Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 1533-

5/2016 számú határozata a Kővágószőlős 097/22. hrsz. alatti hulladéklerakó üzemi 

kárelhárítási terv elfogadásáról. Módosítása: 1533-12/2016 számon. 

 

Bányászati tevékenységgel összefüggő engedélyek: 

Műszaki Üzemi Terv: 

 A BMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

PBK/2945-7/2015. számú határozata a 2016. évi műszaki üzemi terv jóváhagyásáról, az 
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egykori mecseki uránérc bányászat megszüntetésének rekultivációs feladatai, és a felszámolás 

egyéb üzemviteli feladatai vonatkozásában.  

 A BMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

PBK/1481-19/2016 számú határozata Funkció nélkül maradt érckutató fúrások felszámolása 
V. ütem 2. szakasz (13 db) jóváhagyásáról 

 BMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

PBK/1480-15/2016 számú határozata a 4634. számú érckutató fúrás nem bányászati célú 

vízkútként történő újrahasznosítását és víziműként történő üzemeltetését engedélyezéséről 

I. bányaüzem szállítóakna: 

 A Kerületi Bányaműszaki felügyelőség 73.089/1973. számú határozata az akna tartós 

szüneteltetéséről. 

Lezárt, tömedékelt aknák: 

 A Pécsi Bányakapitányság a 7737/2004/4. számú határozata az egykori mecseki uránérc 

bányászat földalatti létesítményeinek felhagyása és a rekultiválás során végzett munkák 
jóváhagyásáról, az aknák állapotának utóellenőrzéséről. 

 

I. meddőhányó tájrendezése: 

 A Pécsi Bányakapitányság PBK/4113/27/2008. számú határozata az I. meddőhányó 

tájrendezési terve elfogadásáról. 

 A Pécsi Bányakapitányság PBK/795-13/2012. számú határozata a Bányászati 

hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása ("Kővágószőlős I. (I. üzem) – uránérc" védnevű 
bányatelken lévő I. számú meddőhányó) 

II/A. meddőhányó tájrendezése: 

 A Pécsi Bányakapitányság PBK/1196/26/2010. számú határozata a II. bányaüzemi 

buszforduló tájrendezési terve elfogadásáról.  

III. meddőhányó:  

 A Pécsi Bányakapitányság PBK/1334-8/2012. számú határozata a Bányászati hulladék 

hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása ("Kővágószőlős I. (I. üzem) – uránérc" védnevű 
bányatelken lévő Kővágószőlős III. számú meddőhányón kialakított hulladéklerakó területe) 

Zagytározók tájrendezése: 

 A Pécsi Bányakapitányság 2175/2000/13. számú határozata a MÉV két uránérc-feldolgozási 

meddőzagy tározója tájrendezési terve elfogadásáról. Módosítva: 1774/2001/2., 5993/2001/2., 
7267/2001/3., 1255/2003/3., PBK/750-11/2011 számon.  

 A Pécsi Bányakapitányság PBK/984-16/2012. számú határozata a Bányászati hulladék 

hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása tárgyában ("Kővágószőlős II. (Ércdúsító Üzem) – 

uránérc" védnevű bányatelken pellérdi uránipari I., II. számú zagytározó) 

 

Vízkármentesítésre vonatkozó határozatok: 

 A DD-KTF 173-25/2014. számú határozata az uránipari zagytározók kármentesítő műszaki 

beavatkozás folytatásának az elrendeléséről. Módosítása: 718-10/2016. és 812-8/2016 számon. 
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 A DD-KTF 9114-18/2014. számú határozata az egykori MÉV I. bányaüzemi üregrendszer 

területére vonatkozó műszaki beavatkozás folytatásának az elrendeléséről. Módosítása:  

 A DD-KTF 4029-20/2014. számú határozata az Ércdúsító Üzem zagyvezetéke környezetében 

végzett kármentesítő műszaki beavatkozás I. ütem folytatásának az elrendelésétől. 

Módosítása: 4061-9/2016., 4061-12/2016. számon. 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal 5810-13/2015. számú határozata az egykori MÉV 

Ércdúsító Üzem érctárolója okozta talajvíz szennyezés megszüntetésére irányuló beavatkozás 

folytatásának elrendeléséről. Módosítása: 1534-10/2016., 1534-13/2016. számon. 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal 443-18/2015. számú határozata az egykori II. perkolációs 

meddőhányó okozta talajvíz szennyezés megszüntetésére irányuló műszaki beavatkozás 
folytatásának elrendeléséről. Módosítása: 1535-9/2016., 1535-12/2016. számon. 

 

Egyéb üzemeltetéssel összefüggő engedélyek: 

A rekultivált bányászati létesítményekhez kapcsolódó felszíni vízelvezető rendszerek vízjogi 

üzemeltetési engedélyei: 

 A DD-KTVF 544-6/2013-9923 számú határozata a Pécs I. meddőhányó vízrendezése vízjogi 

üzemeltetési engedélyezéséről.  

 A DD-VIZIG H/1941-5/1998-12 számú határozata a volt MÉV II. üzem II. számú 

meddőhányó forrásvizének ipari vízkörbe történő bevezetésének vízjogi üzemeltetési 

engedélyezéséről. Módosításai: H/1941-7/1998-12, 5660-2/2006-1941. 

 A Dél-dunántúli Vízügyi Felügyelet H/4536-27/2004 számú határozata a II. bányaüzemi 

meddőhányó vízelvezető övárok vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. 

 A DD-VIZIG H/1940-22/1999-12 számú határozata III. üzemi meddőhányó rekultivációjához 

kapcsolódó vízelvezetési rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 

H/1940-26/2001-12, 3512-4/2005-1940, 1702-2/2006-1940., 35200/2933-6/2016. számon. 

 A DD-KTVF 1708-1/2006-4571 számú határozata a III. üzemi meddőhányó felszíni 

vízelvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 5211-1/2011-4571., 
35200/919-8/2016. számon. 

 A DD-KTVF 10443-1/2007-3834 számú határozata a "Frici táró" meddőhányó vízrendezése 

és szivárgó vizeinek uránmentesítése vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 

1002-5/2013-3834 számon. 

 A DD-VIZIG H/3620-27/2003-12 számú határozata a Perkoláció II. terület (Kővágószőlős) 

vízrendezés vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 5337-2/2005-3620, 12820-

3/2008-3620 számon. 

 A DD-VIFE H/5079-11/2004 számú határozata a Zagytározók melletti gépkocsimosó (északi 

terület) szennyvíztisztítás- és elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 

1718-2/2011-5079, 35200/2137-7/2015 számon. 

 A DD-KTVF 4776-8/2007-4427 számú határozata a rekultivált uránércbányászati zagytározók 

vízrendezésének vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 14186-1/2007-8284. 

 A DD-KTVF 603-1/2012-11241 számú határozata a Pellérd község közigazgatási területén I. 

sz. zagytározó NY-i oldala vízrendezése vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. 

 A DD-VIZIG H/4254-12/2002-12 számú határozata a Bányavíz-kezelő üzem csapadékvíz 

elvezetés vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 5409-2-4254, 15003-2/2007-
4254 számon. 

A vízkármentesítések létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyei: 

 A DD-KTVF 2115-11/2005-6116 számú határozata a PEREBAR kísérleti reaktív gát és 

figyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 2115-13/2005-6116, 

35200/3785-5/2015 számon. 
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 A DD-KTVF 6177-5/2008-9075 számú határozata a Perkoláció II. talajvízszennyezés 

kárelhárítás víziműveinek vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. 

 A DD-KTVF 1740-10/2007-8802 számú határozata a volt MÉV Ércdúsító Üzem érctároló 

környezetében kialakult talajvízszennyezés kármentesítés vízjogi üzemeltetési 

engedélyezéséről. 

 A DD-KTVF 2706-10/2006-8454 számú határozata az egykori Ércdúsító Üzem zagyvezeték 

kármentesítési figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről.  

A hidrogeológiai monitoring rendszer elemeinek vízjogi üzemeltetési engedélyei: 

 A DD-KTVF 1469-1/2005-8031 számú határozata az uránbányászati hatásterület 

hidrogeológiai monitoring hálózata (II. perkoláció és I. meddőhányó) vízjogi üzemeltetési 

engedélyezéséről. Módosítása: 6124-6/2011-8031 számon. 

 A DD-KTVF 13962-4/2013-9017 számú határozata az uránbányászati hatásterület Északi 

Bányaüzemek, monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről.  

 A DD-KTVF 1471-1/2005-8030 számú határozata az uránbányászati hatásterület 

hidrogeológiai monitoring hálózata (III. meddőhányó és környezete) vízjogi üzemeltetési 

engedélyezéséről. Módosítása: 7933-10/2010-8030 számon. 

 A DD-KTVF 1478-1/2005-2871 számú határozata az uránbányászati hatásterület 

hidrogeológiai monitoring hálózata (déli előtér) vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. 

Módosítása: 630-7/2008-2871 számon. 

 A DD-KTVF 1474-1/2005-4502 számú határozata az uránbányászati hatásterület 

hidrogeológiai monitoring hálózata (zagytározók környezete) vízjogi üzemeltetési 
engedélyezéséről. Módosításai: 7424-5/2008-4502, 8245-2/2010-4502 számon. 

 A DD-KTVF 984-10/2006-6172 számú határozata a Pellérd-Tortyogó vízbázison lévő 22 db 

figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 6385-4/2011-6172 számon. 

 A DD-VIZIG H/5016-17/2003-12 számú határozata a Pellérdi zagytározó melletti GK-1 jelű 

kút vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosításai: 2489-2/2008-5016, 361-1/2013-5016 

számon. 

 A DD-KTVF 780-8/2011-6418 számú határozata Orfű, 23. sz. figyelőkút vízjogi üzemeltetési 

engedélyezéséről.  

 A DD-KTVF 10037-2/2006-3684 számú határozata a Dinnyeberki egykori perkolációs 

területén 6 talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. 

 A DD-VIZIG H/5640-9/2003-12 számú határozata a Kajdács-patak 3+325 vízrajzi 

mérőműtárgy vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 5189-2/2007-5640 számon. 

 A DD-VIZIG H/5639-10/2003-12 számú határozata a Zsid-patak 0+459 vízrajzi mérőműtárgy 

vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről. Módosítása: 5340-3/2005-5639 számon. 

 A DD-KTVF 6158-3/2007-3484 számú határozata a Pécsi-víz 35+925 km szelvényében levő 

vízhozam-mérő műtárgy vízjogi üzemeltetési engedélyezéséről.  

 

 

 



2. számú melléklet: 

Projekt költségterv 

 
1. táblázat: Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás költség terve feladattípusonként 2017.01.01–2018.01.15.  

 

Uránérc-bányászat felszámolását követő hosszú távú környezeti 
kárelhárítás 2017. évi terv 

 

Összesen 
(eFt) 

1. Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése          427 077     
2. Vásárolt szolgáltatások (2.1+2.2+2.3)          159 175     

2.1.     Monitoring és labor tevékenység            99 000     
2.2.     Bányászati tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások            11 600     
2.3.     Környezetvédelmi célú tevékenységhez vásárolt 
szolgáltatások 

           48 575     

3. Beruházás (3.1+3.2 +3.3.)            86 700     
3.1. Immateriális javak              8 614     
3.2. Eszközbeszerzés            14 386     
3.3. Létesítmény létrehozás            63 700     

MINDÖSSZESEN          672 952     

 

 

 

 

 



2. táblázat: Költségnemek szerinti bontás 2017.01.01–2018.01.15. 

 

Kiadások: Összeg (eFt) 
I. Működési kiadások (1. + ….+7.)          586 252    
1. Bérköltség          190 363    
2. Bérjárulékok            55 034    
3. Személyi jellegű egyéb kifizetések            53 587    
4. Anyagköltség          120 090    
5. Igénybevett szolgáltatások          159 175    
6. Egyéb szolgáltatások              1 770    
7. Egyéb ráfordítás (gépjárműadó, építményadó, bányajáradék)              6 233    
 II. Beruházás (8.1+8.2+ 8.3)            86 700    

8.1. Immateriális javak              8 614    
8.2. Eszközbeszerzés            14 386    
8.3. Létesítmény létrehozás            63 700    

Mindösszesen (I.+II.)          672 952    

 












