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Összefoglalás

Kutatásaink alapvető célja, hogy Magyarország néhány kiválasztott mintaterületén kvanti-
tatív módon is jellemezze a bányatelkeken lezajlott (vagy még ma is zajló) bányászat, vala-
mint a bányászati hulladéklerakók okozta tájterhelést. Az értékelés érdekében bevezettük a
tájterhelési, illetve tájterheltségi index fogalmát, és elsősorban a nyersanyag és a kitermelés
jellege, továbbá jelenlegi vagy múltbeli aktivitása és kiterjedése alapján – térinformatikai
módszereket is alkalmazva – meghatároztuk annak értékeit. Mintaterületünk, a Medves-vidék
egykor meghatározó jelentőségű bányavidék volt, több más nyersanyag mellett elsősorban
barnakőszén- és bazaltbányászata volt kiemelkedő jelentőségű, és az egykori bányák tájfor-
máló hatása – a rá települt, de ugyancsak jórészt megszűnt ipari tevékenységek többnyire
szintén elhagyott létesítményeivel együtt – közvetlen és közvetett módon máig meghatározza
a táj arculatát. Összességében a bányászati tájterhelés Magyarországon belül éppen itt az
egyik legmagasabb.

Kulcsszavak: tájterhelés, bányászat, numerikus értékelés, tájkonfliktus

Bevezetés

A bányavidékek a bányászat minden gazdasági jelentősége és a bányászat által feltárt szá-
mottevő földtani értékek ellenére a leromlott (degradált) tájak legklasszikusabb példái közé
tartoznak. Nem lehet vitatni, hogy a bányászat a legnagyobb tájterhelő tényezők közé sorolha-
tó, és az sem véletlen, hogy az aktív és a felhagyott bányák területei egyaránt úgy élnek a köz-
tudatban, mint „tájsebek”. Nincs talán még egy antropogén folyamat, ami olyannyira átalakít-
ja a tájakat, mint éppen a bányászat, és ezt még fokozza, hogy a bányászat felhagyása – ami
párosul a rá települt iparágak megszűnésével – éppen úgy komoly környezeti következmé-
nyekkel jár, mint maga a kitermelés (SÜTŐ L. 2001, 2008, KARANCSI Z. 2002, CSÜLLÖG G.–
HORVÁTH G. 2009, WIRTH, P. et al. 2012).

Kutatásaink egyik fő célja ezért a bányászat (a bányatelkek, bezárt bányák és bányászati
hulladéklerakók) tájra gyakorolt hatását vizsgálni, regionálisan pedig Magyarország egyes
tájegységeinek tájterheltségét mérhető formában meghatározni a tájkonfliktusok megoldása és
táj revitalizációja érdekében. Ehhez a bányatelkek és bányászati hulladéklerakók mennyiségi
adatbázisából kiindulva kidolgoztuk egyrészt a bányatelkek tájra gyakorló hatását kimutató
terhelési indexe, másrészt a lehatárolt földrajzi tájak (kistájak) bányászati terheltségének in-
dexe meghatározásának módszerét. Az értékek számítása és elemzése révén létrejövő minősé-
gi adatbázis alkalmas a bányászat által okozott hatások táji keretekben való vizsgálatára, és a
elősegíti a bányászati tevékenység által leginkább befolyásolt tájak, tájtípusok problémáinak
értelmezését és kezelését.
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Adatbázisok, módszerek

Az adatbázis létrehozásához különböző, a bányászathoz kapcsolódó gazdasági, környezeti
és táji adatsorokat dolgoztunk fel térinformatikai elemzéssel. A terhelés objektív meghatáro-
zása érdekében a legfontosabb vizsgálati szempontok a nyersanyag és a kitermelés jellege,
jelenlegi vagy múltbeli aktivitása és területi kiterjedése voltak. A vizsgálatok során a bánya-
telkekre és a bányászati hulladéklerakókra vonatkozó adatokat három domborzati típusba –
hegységi, dombsági, valamint síksági és völgyi – rendezve értékeltük. Ezek darabszámát és
megoszlását az 1. táblázat tartalmazza.

hegységi dombsági síksági és
völgyi

összesen

bányatelkek 227 374 703 1 304
hulladéklerakók 242 157 53 452
összesen 469 531 756 1 756

1. táblázat. Bányatelkek és a bányászati hulladéklerakók száma a három fő domborzati tí-
pus szerint csoportosítva

A területi megoszlás vizsgálatához szükség volt továbbá jól lehatárolható regionális egysé-
gekre. Jelen munkánkban ilyen egységekként Magyarország ún. kistájkataszterében (MAROSI
S.–SOMOGYI S. 1990, átdolgozva DÖVÉNYI Z. 2010) meghatározott kistájait vettük figyelem-
be. Az egyes kistájak bányatelkeit és bányászati hulladéklerakóit – a három fő domborzati
típus szerint is csoportosítva – az 1. ábra összegzi.

1. ábra. Magyarország bányatelkei és bezárt bányákban kialakított hulladéklerakói a három
tájkategória megoszlásában. Jelmagyarázat: a – hulladéklerakók bezárt bányákban; b – mély-
művelésű és külszíni művelésű bányatelkek; c– síksági, d– dombsági, e – hegységi tájak

A kvantitatív értékeléshez továbbá a bányászati tevékenységeket a művelési jelleg – ami-
nek jelentős kihatása van a táji környezetre – alapján csoportokba soroltuk:

1. külszíni művelésű szén-, lignit- és bauxitbányászat;
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2. mélyművelésű szénbányászat;
3. mélyművelésű ércbányászat (pl. réz-, urán-, mangánbányászat);
4. külszíni művelésű kavics-, homok-, agyagbányászat;
5. építőipari hasznosítású kőzetek (pl. mészkő, dolomit) külszíni művelésű bányászata;
6. egyéb nyersanyagok (pl. tőzeg, kaolin) döntően külszíni művelésű bányászata.
A tájterhelés meghatározásához az egyes csoportokhoz 0, 1, vagy 2 pontot rendeltünk hoz-

zá attól függően, mennyire jellemző rájuk a 2. táblázat 1. oszlopában szereplő 13 tulajdonság,
illetve tevékenység. Ezek összegzése adta az alappontokat, amelyeket súlyoztunk a bányászati
tevékenység jellege (működő, bezárt, tájrendezés alatt álló), valamint a bányatelek nagysága
alapján. Az alappontok, az aktivitási pontok és a területi súlypontok összegzése adja az adott
bánya-telkek bányászati tájterhelési indexét (MLI; 3. táblázat). Ehhez még hozzájön a bezárt
bányászati hulladéklerakók tájhasználati súlya, amit egységesen 25 pontban határoztunk meg.
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A kitermelés közvetlen környe-
zeti veszélye 1 2 0 1 0 0

Anyagmozgatás 2 2 2 1 2 1
Közvetlen energetikai haszno-
sítás 2 2 1 0 0 0

Az elsődleges feldolgozás
szennyezései 2 2 1 2 1 1

Kiszolgáló létesítmények jelen-
léte 2 2 1 2 1 1

Meddőhányók 2 2 1 2 1 1
Nehézfémek jelenléte 1 2 0 2 0 0
Porszennyezés 2 1 2 2 1 1
Tájfragmentáció 2 0 2 0 1 1
Tájképi hatás 2 1 1 1 1 1
Talajdegradáció 2 1 2 1 1 1
Talajvízszint sérülése 2 0 2 0 0 0
Természetes vegetáció kiirtása 2 1 2 1 1 1
Vízkivétel 1 2 1 2 1 1
Zaj 1 0 1 0 1 0
Összpontszám 26 20 19 17 12 10
2. táblázat. Bányatelkeket meghatározó tulajdonságok értékelése

Kitermelt nyersanyag Alappontok

Súlypontok
a bányászati tevékenység jellege alap-

ján kiterjedés
alapjánműködő bezárt tájrendezés

Bányászati
nyersanyagok

szén, lignit, bauxit (kül-
színi) 26

10 7 2 1-10
szén (mélyművelésű) 20
kavics, agyag, homok 19
ércek 17
építőipari kőzetek 12
egyéb nyersanyagok 10

3. táblázat. A bányászati tájterhelés index (MLI) kiszámításának összegzése
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Az így megállapított indexből kiindulva sor került még az egyes kistájak összegzett bányá-
szati tájterheltségi indexének meghatározására, és a bányászati tájhasználat súlya szerint osz-
tályoztuk is a kistájakat. Megvizsgáltuk továbbá, hogy az egyes kistájak mennyiben térnek el
kategóriájuk átlagától; az eltérések természetesen mind pozitív, mind negatív értéket felvehet-
nek, előbbieket átlag feletti, utóbbiakat átlag alatti terhelésűeknek tekintjük (a módszer egé-
széről és az indexekről részletesebben l. TAMÁS L. et al. 2016).

A kvantitatív vizsgálatok, a képletek alapján elvégzett számítások eredményeit a 2. és a 3.
ábra tartalmazza.

2. ábra. A kistájak összegzett bányászati tájterheltsége

3. ábra. A kistájak eltérései a tájkategóriák súlyozott bányászati tájterheltségi átlagértékei-
től. Jelmagyarázat: a – síksági és völgyi, átlag alatti; b – síksági és völgyi, átlag feletti; c –
dombsági, átlag alatti; d – dombsági, átlag feletti; e – hegységi, átlag alatti; f – hegységi, átlag
feletti.

A bányászati tájterheltség statisztikai értékei közül különösen érdekes a súlyozott átlag
alatti és feletti kistájak száma, illetve aránya (4. táblázat).
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Kategóriák Tájak
száma

Bányatelkek és
hulladéklerakók

száma

Az átlag alatti
tájak száma

Az átlag
értéke

Az átlag feletti
tájak száma

darab % darab % darab %
Hegységi 68 469 27 45 66 1,77 23 34
Dombsági 70 531 30 53 76 0,91 17 24
Síksági-völgyi 111 756 43 81 73 0,50 30 27
Együtt 249 1756 100 179 72 0,97 70 28

4. táblázat. A bányászati tájterheltség kistájankénti adatainak összegzése

A Medves-vidék bányászati tájterheltsége

Ha megvizsgáljuk a tájkategóriák súlyozott átlag feletti, attól legnagyobb eltérésű kistájait,
akkor azok között szerepel a Medves-vidék is, amelynek területén egykor számos különféle
nyersanyagot termeltek ki (5. táblázat); egyes nyersanyagokat kisebb-nagyobb rendszeres-
séggel még ma is leművelnek. Elsősorban barnakőszén- és bazaltbányászata (4-11. ábra) volt
kiemelkedő jelentőségű.

Az egykori bányák tájformáló hatása – a rá települt, de ugyancsak jórészt megszűnt ipari
tevékenységek többnyire szintén elhagyott létesítményeivel együtt – közvetlen és közvetett
módon egyaránt meghatározza a táj arculatát (KARANCSI Z.–MUCSI L. 1997, 1999, CSÜLLÖG
G.–HORVÁTH G. 2007, KARANCSI Z–GAÁLOVA, K. 2007, CSÜLLÖG G. et al. 2012, HORVÁTH
G.–CSÜLLÖG G. 2012b).

4-7. ábra. Egykori szénfejtő táró; felhagyott bazaltbányában kialakult bányató; egykori
nagyméretű külszíni szénfejtés.

Kőzet Bányaterületek
kiterjedése

(km2)
Agyag 0,35
Barnakőszén 19,62
Homok, kavics 0,03
Kavics 0,07
Riolittufa 0,13
Zeolitos riolittufa 0,11
Bazalt 0,26
Összesen 20,57

5. táblázat. A Medves-vidék egykori bányászatának területi megoszlása
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8. ábra. Bányatelkek a Medves-vidéken

A Medves-vidék bányászati tájterheltségét markáns számadatok jelzik:
- a mintegy 130 km2-nyi kiterjedésből 20,57 km2 bányászati terület;
- a bányatelkek és bazaltbányák száma 56 (a magyarországi átlag ~5);
- a bányászati hulladéklerakó létesítmények száma 39 (a magyarországi átlag ~2);
- az 1 km2-re jutó bányaterületek nagysága 0,15 km2 (a magyarországi átlag ~0,03 km2)
A különböző megjelenésű bányaterületekre az 5-7. ábrák mutatnak példát.
Hogy mennyire kiemelkedő a bazaltbányák tájterhelése, azt a 6. táblázat adatai és a 9-10.

ábrák is bizonyítják.

Bazaltbányák Terület
(ha)

Bányaudvar
száma

Nyerges-hegy (Bagó-kő) 1,70 1
Magyar-bánya 4,00 2
Eresztvény-Felsőbánya 6,20 3
Eresztvény-Középbánya 2,50 2
Eresztvény-Kisbánya 5,00 2
Eresztvény-Nagyréti bánya 2,50 2
Eresztvény-Újbánya 2,00 2
Salgói-bánya 0,06 1
Lauffer-bánya 0,20 1
Rónai-bánya 0,10 1
Vecseklői TSZ-bánya 2,00 5
Vecseklői-bánya 0,15 1
Nagy-Szilvás-kő 0,20 1
Szilvás-kő (Ny) 0,12 1
Bagó-kő 0,12 1
Kis-Bagó-kő 0,01 1

6. táblázat. A Medves-vidék bazaltbányái
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9. ábra. A Medves-vidék eresztvényi bazaltbányái légi felvételen.

10. ábra. A Medves-vidék eresztvényi bazaltbányái a topográfiai térképen (az eredeti mé-
retarány 1:10 000)

11. ábra. A Medves-vidék délkeleti részének bányatelkei
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A bányászati tájterheltségi mutató és a belőle képzett egyéb paraméterek (7. táblázat) is
jelzik, hogy a Medves-vidék terheltsége messze átlagon felüli. Mint látható, az összegzett
bányászati tájterheltség 2060 (a magyarországi átlag 207); az 1 km2-re jutó összegzett bányá-
szati tájterheltség 15,85 (a magyarországi átlag ~0,9), és a középhegységi tájtípus átlagától
jelentős (+14,10) az eltérés. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az itt található bányatelkek
átlagosan nagy alapterületűek, jelentős a felszín alábányászottsága és bazaltbányák felszíni
megbontása, és nem utolsósorban az is, hogy a szénbányákat erőteljes környezeti hatásuk
alapján magas pontszámokkal súlyoztuk. A nagy terheltséget jól mutatja a 12. ábra is.

Kistáj Bánya-
telkek
darab-
száma

Bányatelkek
bányászati
terhelési

értékeinek
összege

Bezárt
bányák
darab-
száma

Bezárt
bányák
terhelési
értéke

Összegzett
bányászati

tájterheltségi
érték

Összegzett
és súlyozott
bányászati

tájterheltségi
érték (/km2)

A tájtípus
átlagától

való eltérés
(/km2)

Medves-
vidék 30 1163 39 897 2060 15,85 14,10

7. táblázat. A Medves-vidék tájterheltségi adatai

12. ábra. A Medves-vidék bányatelkeinek tájterheltsége

Összegzés

A vizsgálathoz kidolgozott módszer által létrehozott terhelési és terheltségi értékekkel egy-
részt összegezni és rangsorolni lehet a hatásokat és a következményeket, másrészt az indexek
elősegítik annak maghatározását, hogy milyen konkrét és milyen fokú tájkonfliktusokat okoz
a bányászati tájhasználat vagy annak utóhatása a vizsgált tájban (SZABÓ M.–HORVÁTH G.–
CSÜLLÖG G. 2010, HORVÁTH G.–CSÜLLÖG G. 2012a). Az indexek meghatározásával egyúttal
olyan minőségi adatbázis hozható létre, amely alkalmas a bányászat által okozott hatások táji
keretekben való vizsgálatára. A kutatás eredményei az korábbi vizsgálatokkal (pl. ANGYAL
ZS. et al. 2006, HORVÁTH G.–CSÜLLÖG G. 2010, HORVÁTH G. et al. 2012, LÓCZY D. el al.
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2012 stb.) együtt a gyakorlatban is jól hasznosíthatók pl. önkormányzatok és egyéb hivatalos
szervek számára, mivel a tájkonfliktusok ily módon való kimutatása hozzásegíthet a tájak
rehabilitációjához és az optimális tájhasználathoz szükséges tervek elkészítéséhez és intézke-
dések kidolgozásához
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