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Összefoglalás

A kutatás célja, hogy esettanulmányokon keresztül bemutassa a hazai kavicsbányatavak
fenntartási gyakorlatát különböző típusú utóhasznosítások esetében. A mintaterületek Dél-
egyháza–Kiskunlacháza térségéből kerültek kiválasztásra. A bányatavakat a kezelőkkel, tulaj-
donosokkal készített interjúk, illetve helyszíni tapasztalatok alapján, azonos szempontrendszer
szerint vizsgáltuk.

Kulcsszavak: kavicsbányató, tófenntartás, utóhasznosítás, vízminőség-védelem

Bevezetés

Magyarországon a kavics ma már – a folyókból történő kitermelés befejeztével – elsősor-
ban a pleisztocénban keletkezett kavicsteraszokban kialakított külszíni bányászat során kerül
felszínre, mint az építőipar számára nélkülözhetetlen alapanyag. A teraszokban a talajvízszint
általában 2-4 m mélységben található, így – mivel a kitermelés mélysége (vagy talpszintje) ezt
meghaladja – a kitermelés folyamán bányató keletkezik. Hazánkban egyre nagyobb számban
jönnek létre bányatavak: jelenleg 1600 – „művelés alól már kikerült” – nyilvántartott bányató
van, összterületük 6200 ha; közülük több száz helyen még folyik a kitermelés (MBFH 2015).
Legnagyobb sűrűségben a Duna–Tisza közének északi részén, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a Sajó mentén találhatók. A bányatavakat sokszor tagolatlan partvonal, meredek
rézsűk, gyorsan mélyülő meder jellemzi. Vizük kezdetben atrófikus-oligotrofikus, sokszor
ivóvíz-tisztaságú, majd idővel elkezdenek benépesedni, feltöltődni.

A kavicsbányászat eredményeképpen kialakuló bányatavak közismert hidrológiai hatásu-
kon, a talajvízszint csökkentésén túl jelentős vízminőségi kockázatot jelentenek az egész ta-
lajvízrendszerre, a bányászati tevékenység és az utóhasznosítás során egyaránt. Megfelelő
tófenntartási gyakorlattal a kedvezőtlen hatások mérsékelhetők, kezelhetők, azonban a fenn-
tartási feladatok utóhasznosításonként is változnak. Előfordul, hogy az utóhasznosítások za-
varják egymást, mint pl. a rekreációs és természetvédelmi célú hasznosítások, azonban szá-
mos pozitív példát találhatunk a hosszútávon is fenntartható hasznosításra, ahol a természet-
védelmi és rekreációs célok jól megférnek egymással (SCHULTZE et al. 2010, SUSTAINABLE
LAKES PLANNING WORKBOOK 2000). A kutatás célja, hogy esettanulmányokon keresztül be-
mutassa a hazai bányatavak fenntartási gyakorlatát különböző típusú utóhasznosítások során.

Módszer

A hazai mintaterületek Délegyháza–Kiskunlacháza térségéből kerültek kiválasztásra
(1. ábra), hogy a hasonló természeti-táji adottságok révén jobban összehasonlíthatók legyenek
a szükséges fenntartási feladatok; ugyanakkor az utóhasznosítások széles spektrumot ölelnek
fel a természetvédelmi célú kezeléstől az intenzív sporttevékenységekig (wakeboard, jet-ski
stb.) terjedően (2. ábra). A mintaterületeket a kezelőkkel, tulajdonosokkal készített interjúk,
illetve helyszíni tapasztalatok alapján, azonos szempontrendszer szerint vizsgáltuk.
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1. ábra. A mintaterületek elhelyezkedése (szerk. MÓDOSNÉ BUGYI I.)

Az interjúk kérdései kiterjedtek az utóhasznosítás típusára, intenzitására, az esetleges hasz-
nálatbeli korlátozásokra, a természeti adottságok, illetve a környezeti állapot azon adottságai-
ra, melyekre a fenntartás hatással van, vagy amelyek nagyban befolyásolják a fenntartási fel-
adatokat; továbbá a konkrét fenntartási feladatokra, azok rendszerességére, felelőseire, költsé-
geire (nagyságrendeket tekintve), illetve, hogy dokumentálják-e az elvégzett műveleteket,
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valamint azok ütemezve vannak-e. Mindezek a helyszínelés során – a környező tájhasznála-
tokkal is összefüggésben – kiegészítésre kerültek a terhelő, veszélyeztető tényezők feltárásá-
val, a növényzet jellemzésével, a part-és rézsűviszonyok feltárásával (a part- és rézsűstabilizá-
lást beleértve) és a meghatározó művi elemek leírásával.

2. ábra. A mintaterületek utóhasznosításai (fotók BOROMISZA ZS.–MÉSZÁROS SZ.)

Kavicsbányatavak fenntartási feladatai általában

A bányatavakkal kapcsolatos fenntartási feladatok meghatározása döntő szerepet játszik a
tó „életfolyamataiban” (feliszapolódás, vízminőség-romlás, növényzet átalakulása). A rehabi-
litáció és fenntartás körültekintő megtervezésével, ami figyelembe veszi a tájrészlet természe-
ti-táji adottságait, valamint a táj terhelhetőségét, a feltöltődés lassítható. A jelenlegi fenntartá-
si gyakorlat a terhelések mérséklését szolgáló, általában nagyobb beavatkozást jelentő, költ-
ségigényes feladatokat és az utóhasznosítás mindennapos működéséhez szükséges kisebb fel-
adatokat is magában foglalja.

A fenntartási folyamat azonban sokkal összetettebb, mint a terhelések „tüneti kezelése”. Pl.
ha a növényi tápanyagok visszaszorítása a cél, akkor a fenntartási feladatok a tó öntisztuló
képességének javítását, a vízgyűjtőterületről lefolyó csapadékvizek kezelését, a helyes mező-
gazdasági gyakorlatot is tartalmazzák (MITTERSTILLER J. 1986). A fenntartási gyakorlatba az
adott utóhasznosítás mindennapos működéshez szükséges feladatokat is beleértjük, mint pl. a
növényzet vagy az épített elemek fenntartása, takarítás és hulladékgyűjtés, a halak etetése
vagy a lékvágás télen. Vannak olyan feladatok, melyek elvégzése ritkábban történik és költ-
ségigényesebb, mint a fent említettek, pl. a rézsű- és partbiztosítás megújítása, az épített ele-
mek felújítása, a haltelepítés, az üledékkotrás vagy levegőztetés, illetve a meder fertőtlenítése
(VÁRADI L.–FÜSTÖS G. 2005).

A kavicsbányatavak különlegessége, hogy a „fizikai tójavítások” – mint pl. a halastavak
esetében gyakori szárazon tartás, szárazművelés – nem alkalmazhatók, mert a felszín alatti
víztestektől nem függetleníthetők (LAJKÓ I.–TASNÁDI R. 2001). A megfelelő tervezés meg-
könnyítheti a fenntartási feladatokat; pl. a vízminőségi problémák és az algák elszaporodása
megelőzhető, ha a vízfelületen minimum 30-40%-os úszólevelű makrofita-fedettséget biztosí-
tanak. (BOROMISZA ZS.–SZILÁGYI F. 2015)

A továbbiakban a tókezelési lehetőségeket tekintjük át, azaz hogy mit kell tenni, ha pl. a
vízminőség nem megfelelő a választott utóhasznosítás szempontjából. A vízminőségi problé-
mákat vízminőség-vizsgálat nélkül is jól jelzi az algák vagy a makrofiták elszaporodása. Míg
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az alga biomassza alapvetően függ a fotikus zóna limitáló tápanyag-koncentrációjától, a
makrofita túlburjánzás nem oldható meg a vízoszlop tápanyag-koncentrációjának csökkenté-
sével, mivel a tápanyagszükségletüket jelentős részben az üledékből fedezik (COOKE, G. D. et
al. 2005).

A tókezelési lehetőségeket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Algásodás Makrofitonok túlszaporodása
Megoldás Leírás Megoldás Leírás

Tápanyag
távoltartása,
szennyvízke-
zelés

Külső terhelés csökkenté-
se, fénylimitáció

Mechanikai keze-
lés

Makrofita biomassza
eltávolítása

Foszfor inak-
tiválása

A belső foszforterhelés a
tó állapotának javulását
jelentősen késlelteti; fosz-
forfelvehetőség korlátozá-
sa alumínium-sók hozzá-
adásával

Biológiai kezelés Bizonyos rovar- és
halfajok alkalmazása
(mellékhatások lehet-
ségesek pl. más halfa-
jokra)

Átöblítés,
hígítás

Alacsony tápanyagtartal-
mú víz bevezetése, alga-
sejtek „kimosása” vízbe-
vezetéssel

Üledék takarása Az üledékfelszín lefe-
dése a növények nö-
vekedésének megaka-
dályozására (tüneti
kezelés, drága beavat-
kozás, de igen haté-
kony)

A tó védelme
a városi ere-
detű felszíni
lefolyással
szemben

Tájhasználat módosítása,
változtatása a teljes víz-
gyűjtőre kiterjedően

Üledék eltávolítá-
sa

Az alga és a makrofita
biomassza szabályozá-
sára egyaránt alkal-
mas; vízmélység növe-
lése a makrofitonok
szabályozásához, bel-
ső foszforterhelés
mérséklése, toxikus
anyagok eltávolítása

Hipolimnion
elszívása

Vízréteg kipumpálása,
elszívása a tápanyagban
gazdag vízréteg eltávolítá-
sa érdekében

Mesterséges
áramoltatás

Hőrétegzettség megelőzé-
se, megszüntetése átkeve-
réssel

Biomanipulác
ió

Planktonevő halfajok
biomasszájának csökken-
tésével a zooplankton
állomány erősítése,
fitoplankton kifalásának
fokozása

Hipolimnion le-
vegőztetése

Levegőztető berende-
zés a hűvös, oxigén-
szegény vizet a fel-
színre nyomja, ahol
megtörténhet a gázcse-
re, majd a felfrissült
víz visszajutása a mé-
lyebb rétegbe; a folyé-
kony oxigén hozzá-
adása szintén hatékony

1. táblázat. Bányatavak esetében alkalmazható tórehabilitációs beavatkozások, kezelések
(COOKE, G. D. et al. 2005 alapján szerk. BOROMISZA ZS.)
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Eredmények

A vizsgált mintaterületeken számos utóhasznosítás típus fordul elő, általában egy bányató
esetén többféle. Többnyire a rekreációs célok dominálnak, de gazdasági (haltenyésztés) vagy
természetvédelmi célú használatok is fellelhetők.

A vizsgált tavak nagy része sekély (1,6-5 m közötti átlagos mélység); kiterjedésük változa-
tos, 0,1-50 ha-ig terjed, a vízszintingadozás 0,6-1,5 m között változik (2. táblázat).

Mintaterület Vízfelület Átlagos
vízmélység

Vízminőségi
jellemzők

Utóhasznosítás

I. Dunaharaszti 18 ha 3-5 m kiváló vizisí és wakeboard;
strand, üdülőközpont

II. Dunavarsány 12 ha 5 m kiváló strand, kemping
III. Dunavarsány 3 ha

+6,5 ha
+11,3 ha
+0,1 ha
+0,1 ha
=21 ha

1,6-3 m zöldessárga, sötétzöld
színű víz;
az oldott oxigénszint
időnként alacsony;
algák túlszaporodása
gondot okoz (halpusz-
tulás is)

horgászat és halasta-
vak (nevelőtó)

6,9 ha
+4 ha

+1,2 ha
=12,1 ha

IV. Dunavarsány 2,5 ha 4 m kiváló horgászat
V. Délegyháza 45 ha

(de egy
összefüg-

gő tó-
rendszer

része)

0,5-5 m kiváló strand, nyaralóházak,
kemping

VI. Bugyi 30 ha 6 m kiváló jet-ski
VII. Apaj 50 ha 12-14 m nincs adat;

organoleptikus tulaj-
donságok: átlátszó,
szagtalan

természetvédelem

2. táblázat. A mintaterületek vízmennyiségi és vízminőségi jellemzői (szerk. BOROMISZA
ZS.–MÉSZÁROS SZ.)

A főbb külső veszélyeztető, terhelő tényezők általában a közlekedésből, közműlétesítmé-
nyekből, közművesítés hiányából, szomszédos iparterületek emissziójából, mezőgazdasági
területeken használt kemikáliákból, a szomszédos tavak kedvezőtlen vízminőségéből vagy
utóhasznosításokból adódnak. Az utóhasznosításból, a partvonal és rézsűk kialakításából adó-
dó terheléseket többnyire a tereprendezés, rézsűvédelem és partbiztosítás hiánya okozza, ame-
lyekkel együtt a hullámkeltés, szél, csapadékvíz lefolyása és növényzet hiánya jelentős part-
és rézsűpusztulást eredményez (3. ábra).

Ahol mégis történt partbiztosítás, ott általában a kulékaviccsal, kőszórással, dorongművel
vagy támfallal biztosított partvonalak és gyepesítéssel stabilizált rézsűk jelentek meg (3. táb-
lázat).
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Minta-
terület

Vízszint-
ingadozás

Parti rézsű kialakítása Rézsű-
stabilizálás

Épített elemek

I. 1,5 m meredek rézsűk (kb. 5 m szint-
különbség a rézsű korona- és
körömvonala között, 45°-os
meredekség), padkával tagolt

gyepesítés étterem, parkoló, szolgálta-
tó épület (zuhanyzó, WC,
öltöző, pénztár, büfé), indí-
tóstég, 824 m-es kábelpá-
lya, lelátó, utak

a standon lapos, homokos part-
profil jellemző; az üdülőháza-
kat és a vízfelületet meredek
(kb. 6-7 m szintkülönbségű,
45°-os meredekségű) rézsűk
választják el egymástól

gyepesítés, he-
lyenként dorong
partvédő művek

22 db 6 személyes faház,
fogadóépület, grillező hely,
büfé a strandon (öltőző,
WC is itt), röplabdapályák,
strandfocipálya, gyalogos
híd, utak

II. 0,6-0,7 m ellaposított partprofil kulékavicsok-kal,
kőszórással stabi-
lizálva

főépület pénztárral, 13 db
csúszda, ugrálótorony,
büfék, étterem, röplabdapá-
lya, focipálya, napozó-
ágyak, öltözők, gyalogos
hidak, utak

meredek rézsűk a kemping és a
vízfelület között (kb. 3 m szint-
különbség, 45°), a lejutást
lépcsőkkel megoldották; med-
dőhányónál szakadó part (kb. 5
m szintkülönbség, 80-90°)

gyepesítés, a
meddőhányónál
Benjes-sövény
(sikertelen)

főépület recepcióval, sza-
badtéri színpad, vizesblokk,
grillező helyek (árammal
ellátva), utak

III. 1,2 m többnyire 30-45°-os
meredekségű rézsűk, maximum
1-3 m-es szintkülönbségek

kulékavicsok-kal,
kőszórással,
helyenként beton
támfalakkal
megoldott

központi épület, horgászál-
lások, padok, pihenőhelyek,
WC, hulladékgyűjtők, tájé-
koztató táblák, térfigyelő
kamerák, utak, melléképü-
letek, ketrecek, hálók

IV. 1,5 m a parti rézsű jellemzően 45°-os
(3-7 m-es szintkülönbséggel), a
mederszegélyen ellaposodó,
néhány m-es terasszal

rézsűstabilizálás,
partbiztosítás
nincs

nyitott-fedett szín, kemen-
ce, fedett stégek, padok,
hulladékgyűjtők, kerítés,
stabilizált burkolatú utak,
szálláshely épülete

V. 1 m ellaposított partszakasz, egye-
dül ezen a szakaszon történt
tereprendezés, kb. 5°
meredekségű rézsű

gyepesítés recepció, büfé, higiboxok,
tájékoztató táblák, gépjár-
műparkoló, padok, hulla-
dékgyűjtők

általában közepes szintkülönb-
ségekkel (3-8 m) jellemezhető,
meredek (30-75°-os) rézsűk; a
meddőhányó mellett kb. 12-17
m-es szakadó partfalak (75-
90°) jellemzők

támfalak, kavics-
szórás

büfé, higiboxok, tájékoztató
táblák, apartmanok, sport-
pályák, szabadtéri színpad,
hulladékgyűjtők, utak; az
egyes apartmanokhoz tarto-
zó épített elemek: stégek,
kerítések, lépcsők, támfalak
stb.

VI. 1,5 m átlagosan 1-2 m szintkülönbsé-
gű, 45°-os meredekségű rézsűk,
a meddőhányó mellett kb. 6-
7 m magas szakadó part; sté-
geknél, sólyapályánál ellaposo-
dó part

kavicsszórás,
támfalak

központi épület terasszal,
sólyapálya, stégek, naper-
nyők, játszótér, padok, utak

VII. 0,6-0,7 m lapos part jellemző, maximum
1-2 m szintkülönbség

rézsűstabilizálás,
partbiztosítás
nincs

a parton nincsenek, de a tó
körül belvízelvezető csator-
nák húzódnak

3. táblázat. Partprofil és rézsűstabilizálás összefüggései mintaterületenként (szerk.
BOROMISZA ZS.–MÉSZÁROS SZ.)
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3. ábra. A partpusztulást részben a rézsűbiztosítás hiánya okozza, azonban ahol a partvéde-
lem megoldott, ott is folyamatos megújításra szorul (fotók MÉSZÁROS SZ.)

Következtetések

Összességében a kavicsbányatavak fenntartási feladatai sokféle teendőt jelenthetnek, a
mindennapos üzemeltetési feladatoktól akár a kotrásig. Ezek között szerepelnek általános fel-
adatok, melyek bármelyik kavicsbányató esetén ugyanúgy jelentkeznek, azonban vannak
olyan feladatok, melyek egyértelműen adott utóhasznosításokhoz kötődő, specifikus felada-
tok. Ezek ismeretében gondosabban megtervezhető a bányatavak rehabilitációja a bányászat
felhagyása után és jobban tervezhetők és ütemezhetők a fenntartáshoz szükséges műveletek.
A bányatavakkal kapcsolatos fenntartási feladatok sora további kutatással kiegészíthető: más
mintaterületek bevonásával további utóhasznosítással összefüggő fenntartási sajátosságok
állapíthatók meg, valamint a tómérethez kötődő fenntartási feladatok is összegezhetők.

Esetenként jelentős probléma a tavak szervesanyag-terhelése, mely a halak takarmányozá-
sából vagy a tavak környezetében legelő állatok trágyázásából adódnak.

A kutatás fő eredménye, hogy 7 hazai mintaterület bevonásával összegzésre kerültek az
utóhasznosításoknak megfelelő speciális fenntartási feladatok, melyek egy része az utóhasz-
nosításokból adódó terhelések mérséklését szolgálja, másik része pedig a balesetvédelmi elő-
írásokból vagy a szigorú vízminőség-védelmi szabályozásból adódik.

Megállapítást nyert, hogy vannak olyan általános fenntartási feladatok, melyek minden
mintaterület esetén jellemzőek (eltérő gyakorisággal megoldottak, de a feladatok jellege
ugyanaz). A fenntartási feladatokat és azok rendszerességét részletesen a 4. táblázat mutatja
be.
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Utó-
hasznosítás

Utóhasznosításból adódó
terhelő tényezők

Speciális fenntartási,
üzemeltetésifeladatok (rendszeresség)

Általános fenntartási
feladatok (rendszeres-

ség)
vizisí- és
wakeboard-
pálya

hullámkelés miatt a part gyor-
sabb pusztulása, mint más
utóhasznosítás esetén –
elhabolás

kötélpálya elemeinek ellenőrzése, külön
szabályzat szerint (havonta mindenre
kiterjedő, részletes ellenőrzés)

hulladékgyűjtők ürítése,
takarítás (naponta)

fűkaszálás (10 naponta)

szúnyoggyérítés (havon-
ta egyszer)

nádvágás (évente egy-
szer, télen)

hínáraratás (változó:
kétévente egyszer, ha-
vonta egyszer)

balesetveszélyes fák
eltávolítása, metszés,
fapótlás (évente kétszer,
illetve szükség esetén)

utak karbantartása,
kavicsterítés (évente
egyszer)

épített elemek (épületek,
csúszdák, ugrótorony
stb.) felújítása (évente
egyszer)

kulékavics feltöltése,
kőszórás (évente egy-
szer)

kisebb rámpák visszahelyezése, kiszedése
(a nagyobb rámpák rögzített elemek –
ősszel és tavasszal)
kötélrövidítés (ősszel egyszer)

jet-ski sport hullámkelés miatt a part gyor-
sabb pusztulása, mint más
utóhasznosítás esetén –
elhabolás

rézsűbiztosítás megerősítése (kavicsterí-
tés, kőszórás), napozórész újrafeltöltése
homokkal (évente egyszer)
vízminőség szigorú ellenőrzése, mintavé-
telek (ÁNTSZ, havonta kétszer)

strand hulladékok elhagyása a parton víz oxigénszintjének emelése (jet-skivel
felkeverve, évente 2-3 alkalommal)

öntözési célra vízkivétel a tóból a zöldfelületek intenzívebb fenntartása
(pl. öntözéssel, nyáron naponta)

nagy számú vendég egyszerre strand felügyelete (úszómester, elsőse-
gélynyújtás, nyáron folyamatosan)
vízminőség szigorú ellenőrzése, mintavé-
telek (ÁNTSZ, havonta kétszer)
csúszdaellenőrzés (naponta)

üdülőházas
hasznosítás

a partra szorosan ráépült nyara-
lók miatti növényzetirtás

üdülőházak takarítása (naponta)

hulladékok elhagyása üdülőházak felújítása (5 évente)
csatornázás nincs megoldva „higiboxok” ürítése (naponta)

kemping zöldfelületek intenzív terhelése
(sátorhelyek)

a zöldfelületek intenzívebb fenntartása
(pl. öntözéssel, nyáron naponta)

haltenyész-
tés

etetésből származó
szervesanyag-terhelés

haltelepítés (évente egyszer-kétszer)

halak trágyázásából származó
szervesanyag-terhelés

halak takarmányozása szemes takarmány-
nyal (naponta)
klórmeszezés (évente 1-2 alkalommal)
vízminőség-vizsgálat (évente kétszer)

etetésből származó
szervesanyag-terhelés (jóval
nagyobb, mint a horgásztavak-
nál)

halak takarmányozása szemes és darált
szemes takarmánnyal (naponta)

halak trágyázásából származó
szervesanyag-terhelés (jóval
nagyobb, mint a horgásztavak-
nál)

klórmeszezés (évente 1-2 alkalommal)
biológiai iszapfaló baktériumok telepítése
(évente 1-2 alkalommal)
lehalászás ketrecek, háló segítségével
(évente egyszer, ősszel)
vízminőség-vizsgálat (évente kétszer)

természet-
védelem

szürkemarhák itatásából adódó
taposás, trágya a parton

„be nem avatkozás” nem történik semmilyen
fenntartás.

rézsűbiztosítás hiánya miatt
jelentős abrázió

4. táblázat. A mintaterületek fenntartása; utóhasznosítástól függő, speciális és általános
fenntartási feladatok (a szóbeli adatközlőkkel történt interjúk alapján szerk. BOROMISZA ZS.–
MÉSZÁROS SZ.)
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A vizsgált mintaterületeken fenntartással kapcsolatos terveket nem készítenek, az ütemezés
a gyakorlat során alakult ki és idényjellegű utóhasznosításhoz igazodik. A fenntartással, üze-
meltetéssel kapcsolatos feladatok közül csak azokat dokumentálják, melyekre vonatkozóan
környezetvédelmi vagy balesetvédelmi szempontból jogszabályi kötelezettsége van a kezelő-
nek, mint pl. a vízminőség-védelemre vagy a speciális berendezések (pl. csúszdák, kötélpálya)
ellenőrzéseire vonatkozó szabályozások esetében.
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