
Öt változatban elkészült Sárvár. Pápa. 
Nagyatád, Gyöngyös városkörnyék és Debrecen 
VI. városkörnyék rész ÁRT-térképe, valamint Szeged 
II. városkörnyék része két változatban.

A „Regionális geológiai helyzetkép" projekt 
eredményeinek széleskörő Ismertetése történt meg 
a bécsi és pozsonyi geológus-kollégák előtt. Elő
adás hangzott el a Közép-európai Környezetvé
delmi Szimpóziumon, továbbképzési tanfolyamot 
vezettek a Természetvédelmi Hivatal földtani szak
embereinek és az ELTE 5. éves geológus hallgatói
nak. valamint bemutatót tartottak az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának és a Veszprémi 
Akadémiai Bizottság dunántúli környezetvédelmi 
szakembereinek.

A projekt eredményeiről tájékoztatást kaptak 
a BRGM (Orléans) és BGR (Hannover) szakemberei.

The results of the project were also introduced 
to the colleagues in Vienna and Bratislava. The 
project was presented in the Environmental Pro
tection Symposium of Central Europe. A training 
course was organized for the geologists of the 
Office of Nature Protection and the geology stu
dents of Eötvös Loránd University. Through the 
project work has been Introduced to the Parlia
mentary Committee of Environmental Protection 
and the experts of the Transdanubian Committee 
of the Hungarian Academy of Sciences, Vesz
prém.

The results of the project were introduced to 
the experts of BRGM (Orléans) and BGR 
(Hannover) as well.

Potenciális szennyezőforrások földtani környezetállapotának felmérése

Józsa Gábor

Survey of the Geoenvironment of Potential Contamination Sources

by Gábor Józsa
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A projekt 1992-ben „Regionális hulladéklerakók 
kialakítására alkalmas területek kijelölése — nriéd-. 
dohányok és másodnyersanyagok vizsgálata" 
címen futott. A fenti címet 1993-ban kapta, s visel
te ez év végi megszűnéséig.

A projekt 1992. évi tevékenysége
A projekt alapelve, hogy a keletkező hulladé

kok biztonságos elhelyezése csak földtani kutatá
sokkal feltárt területeken történhet. A regionális 
lerakók prognózisa, előkutatása, a környezet- 
földtani kutatások módszertani kidolgozása állami 
feladat. A meddőhányók, nagy tömegű ipari 
melléktermékek jelentős számban és méretben 
terhelik, a környezetet, ugyanakkor potenciális 
másodnyersanyagok is. A megelőző kataszterezésl 
munkák alapján 1991-ben megkezdődött a kör
nyezetföldtani minősítés és számítógépes adatbá
zis kiépítése megyei rendszerben és ütemezésben. 
A potenciális veszélyhordozó objektumok tájékoz
tató vizsgálata, ellenőrzése folyamatosan történt.

Hulladéklerakók m egalapozása
Észak-Magyarországon kilenc különféle terület 
(Bükkszenterzsébet, Egercsehi, Egerszalók, Vécs, 
Bérét, Járdánháza, Gömörszőlős. Goiop. Szakácsi) 
előkutatása és két terület (Gyöngyösoroszi,

The title of the project In 1992'was "Regional 
waste disposal siting — investigation’ of tailings and 
secondary'raw materials". A new name was given 
in 1993. and activity has been carried out under 

' this title until the completion of the project at the 
end of 1993.

Activity in 1992
The principles of the project are the following: 

Safe vage of wastes can happen only on ge
ologically surveyed areas. Forecast for the regional 
waste depositories, their preliminary survey and 
development of the environmental geological 
research methods- are state tasks, tailings and 
huge amounts of industrial by-products signifi
cantly contaminate the environment, however 
they are potential.raw materials at the same time. 
Based on the preliminary cadastral survey, the 
environmental geological qualifications and the 
establishment of a computer database for the 
counties started in 1991. Investigation and monitor
ing potentially hazardous objects have been car
ried out continuously.

Siting  o f waste depositories-
A preliminary survey of nine areas (Bükk
szenterzsébet, Egercsehi. Egerszalôk, Vécs, Beret,



1. 3.

2. ábra. Meddőhányók, ipari melléktermékek környezetföldtani vizsgálata
1. 1991. évi megyei felülvizsgálat. 2. 1992. évi megyei felülvizsgálat. 3. Potenciálisan veszélyes depónlák eseti vizsgálatai

Fig. 2. Environmental geological investigation of tailings and secondary industrial products
1. County revision in 1991.2. County revision in 1992. 3. Individual investigations of potentially hazardous depositories

Szuhogy) részletes kutatása, a Dél-Dunántúlon két 
terület (Fiad, Garé), Kelet-Magyarországon négy 
terület (Őköritófülpös, Kisnamény, Hajdúböször
mény, Nagybagota) előkutatása fejeződött be, 
jelentésekkel dokumentáltan.

Határozott lerakótelepítési szándék esetén a 
hulladékképzés mennyiségével, a rendelkezésre 
álló földtani, geomorfológiai, hidrogeológiai ada
tok értékelésével összhangban kerültek kijelölésre 
a területek. Az értékelés kiterjedt az adott objek
tum szennyeződés-érzékenységi, szivárgási viszo
nyai, környezetföldtani és vízföldtani, valamint 
általában a terület földtani alkalmassági viszonyá
nak vizsgálatára.

M eddőhányók vizsgálata
E témában az ország hét megyéjének (Győr- 

Moson-Sopron. Baranya, Veszprém, Pest, Csongrád, 
Hajdú-Blhar és Nógrád) 1578 kataszterezett meddő
hányójából a felülvizsgálat alapján 678 minősült 
komplex környezetföldtani nyilvántartásra alkalmas
nak, egységes adatlapon és szolgálatonként! számí
tógépes nyilvántartással. A nyilvántartottakból 54 
javasolható környezeti hatásvizsgálatra. Tizenegy 
esetben (Rudabánya 2, Borsodnádasd 2, Ózd 2, Mis
kolc 2, Ajka 1, Úrkút 2 meddőhányó) komplex anyag- 
és vízkémiai vizsgálatokkal megkezdődött a veszé
lyeztetés felmérése, ezeknél a vízmegfigyelő kutak is 
kiépültek és megkezdődött vizsgálatuk.

Járdánháza, Gömörszőlős, Golop, Szakácsi), and de
tailed survey of two areas (Gyöngyösoroszi, Szuhogy) 
in North Hungary has been finished. A preliminary 
survey of two areas (Fiad, Garé) on South Transda- 
nubla and four areas (Őköritófülpös, Kisnamény, Ha
jdúböszörmény, Nagybagota) in East Hungary have 
also been completed and documented with reports.

For the purposes of waste disposal storage, the 
amount of waste, geological, geomorphological 
and hydrogeological data were taken Into con
sideration. The reports adressed sensitivity to con
tamination of the site, its seepage conditions, 
general geology and hydrogeology.

Investigation o f ta ilings
Based on a revision from 1578 tailings registered 

in seven counties (Győr-Moson-Sopron, Baranya, 
Veszprém, Pest, Csongrád. Hajdú-Bihar and Nógrád) 
678 were suitable for a complex environmental geo
logical registration on standard forms and with com
puter records in each of the Regional Geological 
Services. From the registered objects, 54 were rec
ommended for an environmental impact assess
ment. The survey of the hazards has started for 11 
cases (2 at Rudabánya, 2 at Borsodnádasd, 2 at Ózd, 
2 at Miskolc, 1 at Ajka, 2 at Úrkút) using complex 
laboratory and hydrochemical investigations. A 
groundwater monitoring system has been established 
in these areas and analyses have begun.



A projekt, illetve megelőző fázisai során együtt
működés alakult ki az ELGI Mérnökgeofizikai Osz
tályával, a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani 
valamint Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tan
székével, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalattal, a 
Dorogi Szénbányák Tervező Irodájával. Az érintett 
szolgálatok a projektet egyeztetik az illetékes kör: 
nyezetvédelml felügyelőségekkel, vízügyi Igazga
tóságokkal és önkormányzati szervekkel.

A modellvlzsgálatok az érintett ipari üzemek 
tájékoztatása mellett történnek.

Az eredményekről a résztvevők földtani társu
lati és akadémiai bizottsági rendezvényeken szá
moltak be, valamint résztvettek az Országgyűlés 
Környezetvédelmi Bizottságának tartott bemuta
tón. Kapcsolatfelvétel • történt a .BGR-vel, 
(Hannover) és a GSI-vel (Jeruzsálem).

A projekt 1993. évi tevékenysége
Az 1993-ban új névvel Induló projekt keretében 

az alábbi feladatok fogalmazódtak meg:
Az állami földtani kutatás, így elsősorban a 

MÁFI feladata, hogy az ország környezetállapotá
nak vizsgálata keretében a litoszférát ért hatásokat 
országosan és regionálisan vizsgálja, minősítse, a 
témában rendszeresen felvételezéseket végezzen 
és megalapozza a tudományos értékű prognóziso
kat. Ezen általános megfogalmazásba az alábbi 
konkrét feladatok tartoznak:

— Meddőhányók,„felszíni sebhelyek" (bánya
helyek) vizsgálata.

— Jelenlegi és korábbi hulladéklerakók környe
zetföldtani kataszterezése.

— Hulladéklerakásra alkalmas területek prog
nózisa, előkutatása.

— Módszertani kutatási javaslat kidolgozása a 
szennyezés—víz—kőzet kölcsönhatás, szennyezés
terjedés vizsgálatára, modellezésére.

— Potenciális veszélyt hordozó ipari területek, 
szennyezési haváriák környezetföldtani vizsgálata. .

— A környezeti hatásvizsgálat környezetföld
tani követelményrendszerének kidolgozása.

— Országos és területi környezetföldtani adatbá
zis kiépítése, feltöltése, folyamatos karbantartása.

A projekt munkájában a területi földtani szol
gálatok és az Intézet korábbi környezetföldtani 
projektjének munkatársai vettek részt.

A meddőhányók, nagy tömegű ipari mellék- 
termékek környezetföldtani alapkataszferezése 
készült el Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala, Fejér, 
Bács-Klskun, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén me
gye teljes területén és,Pest megye egy részén.

Hulladéklerakásra alkalmas területek prognózi
sa és előkutatása folyt Győr-Moson-Sopron, 
Csongrád, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest 
megye területén, térségi regionális veszélyes lera
kó, Illetve kiemelt városi körzeti kommunális lerakók 
telepítésének megalapozása céljából.

Módszertani kutatási javaslat készült a szeny- 
. nyezés—víz—kőzet kölcsönhatás és a szennyezés
terjedés vizsgálatára, modellezésére egy 1994-ben 
induló új projekt tervének megalapozása céljából.

During the preparation and work of the project 
there has been cooperation with the Department of 
Engineering Geophysics of the Eötvös Loránd Geo
physical Institute, the Departments of Mineralogy and 
Petrology, and Hydrogeology and Engineering Geol
ogy of Miskolc University,' the Company for Geodesy 
and Soil Analyses and with the Planning Office of the 
Dorog Coal Mines. The responsible Regional Geo
logical Services checked the project's tasks with Su
pervisory Authorities' of Environmental Protection, 
Hydrological Authorities and local municipal offices.

The Industrial works are Informed about the 
model investigations of this project.

Results were presented at the sessions of the 
Hungarian Geological Society and the Environmental 
Protection Committee of the Hungrlan Academy of 
Sciènces. Further participation occurred at a meet
ing, organized for the Parliamentary Committee of 
Environmental Frtotection. BGR (Hannover) and GSI 
(Jerusalem) have been also contacted.

Activity in 1993
The project received a new title in 1993 and 

the tasks were as follows:
The aim of state geological Investigation, pri

marily that of the Hungarian Geological Survey, is 
to study the regional events which affected the 
lithosphere. It Involves surveying the state of the 
environment, making systematical analyses and 
establishing scientific forecasts. These general 
principles include the following tasks:

. — Investigation of tailings and surface "scars" 
(former mining sites).

— Environmental geological cadastral survey 
of the recent and former waste depositories.

— Waste disposal siting and their preliminary 
surveys.

— Elaboration of research methods to study 
water-rock interactions . and modelling the 
spreading of contaminations.

— Environmental geological investigation of 
hazardous Industrial areas and contaminations.

— Elaboration of the geoenvlronmental prin
ciples of environmental impact assessments.

rablishment of national and regional envi
ronmental geological databases, their filling- and 
continuous operation.

Researchers of the Regional Geological Serv
ices and the former environmental geological 
project took part in this work.

Environmental geological cadastral survey of 
tailings and large masses of industrial by-products has 
been carried out In Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Zala, 
Fejér, Bács-Kiskun, Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén 
Counties and in a part of the Pest County.

Waste disposal siting and the necessary prelimi
nary research was done In Győr-Moson-Sopron. Cson
grád, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén and Pest Coun
ties to establish regional hazardous waste depositories 
and local communal depositories of the future.

A study has been prepared discussing re
search mëthods for water-rock Interactions and



Az ismert szervezeti és személyi változások a pro
jektindítást nem tették lehetővé.

Potenciálisan veszélyt hordozó ipari területek, 
szennyezési haváriák környezetföldtani vizsgálata 
keretében több irányú tevékenység folyt. Konkrét 
hatásvizsgálatra került sor a Borsodi Hőerőmű Vál
lalat és a Borsodi Vegyi Kombinát Sajó-völgyi ve
gyes hányáinak környezetében, az Ajkai Hőerőmű 
Pernye- és Timföldgyár vörösiszap vegyes hányái
nak környezetében, a pécs—pellérdi víznyerő terü
let előterében, a Tiszaújvárosi Hőerőmű iszaplera
kóin, a Salgótarjáni Acélgyár salakhányó- és hulla
déklerakója környezetében, a Balatonfűzfői Papír
gyár iszaptárolóján, a Barátság II. kőolajvezeték 
ibrányi kárhelyén, Debrecenben az AKSD Kft. telephe
lyén, a Spiritusz Gmk veszélyes hulladék égetőmű 
területén és a Hortobágyi Téglagyár területén.

Befejeződött a püspökszllágyi radioaktív hulla
déklerakó szedimentpetrográfiai alapon történő 
minősítése.

Elkészült a „Földtani környezeti hatásvizsgálatok" 
komplex követelményrendszere a kormányrendelet
tel összhangban, valamint a radioaktív hulladék
elhelyezési lehetőségek földtani környezeti hatásvizs
gálati módszertani előírásának tervezete is.

Sor került az ENVIROGEODAT környezetföldtani 
számítógépes rendszer tesztelésére, folytatódott 
feltöltése a litoszférát érintő környezeti havárlát 
szenvedett és potenciálisan veszélyeztetett terüle
tek adataival.

A projekt keretében megvizsgálták a különbö
ző országos, intézeti egyéb és környezetföldtani 
adatbázisok helyzetét és kapcsolódásait a párhu
zamosságok kiküszöbölése érdekében.

Minden területi földtani szolgálatnál és az In
tézet korábbi környezetföldtani projektjénél is 
számítógépes adatbázisok készültek és térképi 
ábrázolások történtek különböző léptékben és 
tartalomban.

A projekt kivitelezésében közvetlenül részt vett 
az ELGI Mérnökgeofizikai osztálya, amely a terüle
teken mérnökgeofizikai szondázásokat, mintavéte
lezéseket és szivárgási tényező vizsgálatokat vég
zett, folyamatos szolgáltatással, de dokumentálási 
csúszásokkal.

Az anyagvizsgálatokban a Miskolci Egyetem 
Ásvány- és Kőzettani Tanszéke vett részt, mint alvál
lalkozó.

Az egyes szolgálatok területeik Illetékes kör
nyezetvédelmi felügyelőségeivel és az önkor
mányzati szervekkel tartanak folyamatos kap
csolatot, míg a központi egység a központi szer
vekkel.

Több tíz előadás, ismertetés megtartására is 
sor került, amelyek a lehető legszélesebb körben 
propagálták a projekt tevékenységét (az Ország- 
gyűlés Környezetvédelmi Albizottsága, a Magyar
honi Földtani Társulat központi és területi szerveze
tei. területi akadémiai bizottságok, egyetemi és 
önkormányzati rendezvények, egyetemi rendes- és 
továbbképző előadások).

A szűkös pénzügyi források a szükséges külföldi 
kapcsolattartásnak gátat szabtak.

modelling the spreading of contamination. We 
would have liked to develop a new project, be
ginning in 1994, but personal and organizational 
changes didn't allow this.

In the frame of environmental geological Investi
gation of hazardous industrial areas, a multifolded 
activity has been carried out. Environmental impact 
assessments were made in the area of mixed tailings 
of the Borsod Thermal Power Station and Chemical 
Factory in the Sajó Valley, in the region of mixed tail
ings of the Ajka Thermal Power Station and the red 
mud depository of the Alumina Factory, on the fore
land of the Pécs-Pellérd drainage system, for the mud 
depositories of the Tiszaújváros Thermal Power Station, 
for the slag heaps and waste depository of the Sal
gótarján Steel Factory, for the mud depository of the 
Balatonfűzfő Paper Factory, at Ibrány where the 
Friendship-ll pipeline was damaged, at the plant 
owned by AKSD Ltd. in Debrecen, on the flue-ash 
depository of hazardous wastes of Spiritusz Ltd. and at 
the location of the Hortobágy Brick Factory.

Sedimentologlcal and petrographical assess
ments of the radioactive waste depository at 
Püspökszilágyi have been done.

Principles of "Geoenvlronmental Impact As
sessments" have been established, according to 
the Government's decision. A draft of the methods 
of geoenvlronmental impact assessment of radio
active waste disposal has been compiled.

ENVIROGEODAT, an environmental geological 
computer system has been tested and loaded 
with data on hazardous areas.

To avoid overlaps, different national and other 
environmental geological databases in the country 
and within the Survey have been monitored.

Each Regional Geological Service and the for
mer environmental geological project of the Survey 
have prepared computer databases and maps with 
different contents and at different scales.

Members of the Engineering Geophysical De
partment of Eötvös Loránd Geophysical Instiute have 
participated In the work of this project. They have 
done environmental geophysical loggings in the 
field, collected samples and determined seep
age coefficient. Data provision was continuous 
but the documentation was sometimes late.

Laboratory investigations were made in the 
Department of Mineralogy and Petrology of 
Miskolc University.

The Regional Geological Services are In con
tact with the local authorities of environmental 
protection and municipal offices, while the central 
unit Is In contact with the main organizations.

Some ten presentations have introduced the 
widespread activity of the project (Parliamentary 
Committee of Environmental Protection, central 
and regional organizations of the Hungarian Geo
logical Society, regional committëes of the Hun
garian Academy of Sciences, meetings organized 
by local authorities and different universities, 
postgraduate courses).

Financial difficulties have limited international 
cooperations.


