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Prognosztikus geomorfológiai ipari 
hulladéklerakók kutatása távérzékeléses 
módszerekkel

Az ipari eredetű hulladékok mennyiségének az ez
redfordulóra prognosztizálható hazai helyzete szük
ségessé teszi olyan megoldások keresését, amelyek 
mellett az ipari tevékenységét nem kell környezet- 
védelmi okokból korlátozni. A  keletkező ipari hul
ladék nagy mennyisége miatt annak elhelyezése egyre 
nagyobb gondot okoz. Keresni kell olyan helyeket, 
ahol lehetőleg kis szállítási távolságra, a keletkező 
hulladék a környezet károsítása és rombolása nélkül 
helyezhető el. Erre irányuló kutató munkát ismertet 
cikkünk.

1988. évben Ajka, Tatabánya és Várpalota térségé
ben végeztünk hagyományos földtani módszerekkel 
kombinált komplex távérzékeléses feldolgozást. Ezzel 
mindhárom térségben sikerült olyan geomorfológiai 
egységeket kijelölni, amelyekben nagytömegű ipari 
hulladék helyezhető el táj rombolás nélkül, maximá
lisan környezetbe illő rekultivációs lehetőséggel.

A  távlati ipari hasznosíthatóság mellett a kutatás 
módszertanilag viszonylag sok új elemet tartalmaz 
és előremutató megoldásnak bizonyult. A  távérzéke
léses feldolgozás során különböző méretarányra na
gyított űrfelvételek és részletes légi fényképek elem
zésével történt a területek vizsgálata, és így sikerült 
egy általánosan alkalmazható módszert kialakítani.

Bevezetés, előzmények

Az Ipari Minisztérium és a Központi Föld
tani Hivatal —  Távérzékelési Program Irodája 
pályázatot hirdetett 1988-ban az IpM— KFH  
tárcaprogram keretében az OMFB— 4 tárca
közi programhoz kapcsoltan a VII. ötéves terv
időszakban a távérzékelés fejlesztésének, az 
eredmények hazai hasznosításának területén 
adódó műszaki fejlesztési feladatokra.

A  pályázat céljai között az alábbiak szere
peltek:

A  VII. ötéves tervidőszakban meg kell való
sítani az ipari-földtani tevékenység területén 
a távérzékelési módszerek gyakorlati alkalma
zásának széles körű és gyors ütemű bevezeté
sét.

A  távérzékelési módszerek hasznosításával 
a következő főbb területeken számolhatunk 
komoly szakmai és gazdasági előnyökkel:
—  a nyersanyagkutatási módszerek fejleszté

sénél,
—  az agro- és mérnökgeológiai feladatoknál,
—  a vízföldtan területén a karsztvíz térképe

zésénél,
—  a környezetgeológiai kutatásoknál.

A  pályázat keretében elbírálásra és elfoga
dásra került a „prognosztikus geomorfológiai 
ipari hulladéklerakók kutatása távérzékeléses 
módszerekkel” tárgyú pályamű is, amelynek 
célja és indoklása röviden összefoglalva a kö
vetkező :

Elsődleges cél: bányászati, kohászati és fel
dolgozóipari meddő anyagok, melléktermékek 
és hulladékok gazdaságos és környezetkímélő 
elhelyezésére alkalmas geomorfológiai egysé
gek kimutatása távérzékeléses módszerekkel.

Másodlagos cél: a távérzékeléses módszerek 
továbbfejlesztése az ipari környezetvédelem 
területén.

Indoklásként pedig figyelembe kell venni, 
hogy hazánk néhány kiemelten koncentrált 
ipari körzetében az ezredfordulóig prognoszti
zálható iparihulladék-kibocsátás szükségessé 
teszi a mesterséges depressziók (felszíni bánya- 
művelések) mellett az olyan természetes geo
morfológiai képződmények módszeres kimuta
tását, felmérését és műszaki nyilvántartásba 
vételét, amelyek perspektivikusan alkalmasnak 
ítélhetők a különböző meddő anyagok mellék
és végtermékként jelentkező ipari hulladékok 
elhelyezésére oly módon, hogy a kialakított de- 
póniák a természetes környezetbe, a tájba il
leszkedjenek az egyéb biztonsági követelmé
nyek teljesítésén túlmenően.

Az így előkészített deponáló-egységekben az 
iparihulladék-elhelyezés fajlagos költsége 
nagyságrenddel alacsonyabb lehet az egyéb 
megoldásoknál.

Ezzel kiemelkedő gazdaságosságot lehet biz
tosítani sok milliós költségmegtakarítással az 
ennek töredékét kitevő kutatási ráfordítás el
lenében.

Az elfogadott pályázat kutatási terve az 
alábbiak szerint jelölte meg a feladatokat:

A  kutatási területek:

1. Dunántúli-középhegység térsége
1.1 Az Ajka környéki ipari koncentráció
1.2 Várpalota környéki ipari koncentráció
1.3 Tatabánya környéki ipari koncentráció

2 .  ' Északi-középhegység térsége
2.1 Salgótarján környéki ipari koncentráció
2.2 Miskolc környéki ipari koncentráció
2.3 Kazincbarcika környéki ipari koncent

ráció
2.4 Ózd környéki ipari koncentráció

A  kutatás módszere:

1. Globális információszerzés a kijelölt térsé
gekről nagyszerkezeti— geomorfológiai vo
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natkozásban űrfelvételek speciális interpre
tációjával.

2. Légi fénykép feldolgozása l:10  000-es mé
retarányban konkrét alakzatok, elsősorban 
minimális vízgyűjtő területű monoklinális 
depressziók, völgyfők pontos kimutatására, 
15— 56 ha területű geomorfológiai képződ
ményekre. Ezek térbeli és szintvonalas rög
zítése fotogrammetriai módszerekkel.

3. A  felkutatott geomorfológiai képződmények 
részletes rétegtani, kőzettani felépítésének 
megállapítása, dokumentálása.

4. Az alkalmas egységek regisztrálása, rangso
rolása és átadása az iparihulladék-kibocsá- 
tók részére.

A kutatástól várható népgazdasági eredmény:

Az iparihulladék-elhelyezések során a fajla
gos költségek 50% -os csökkentése.

A  hányóképzés (deponálás, felhordás, ülepí- 
tés, víztelenítés) és rekultiváció során országo
san évi 30-40 M Ft megtakarítás elérése.

A  kutatás első fázisának részletezése:

Geomorfológiai alakzatok kijelölése távérzé
keléssel, a lerakónak alkalmas egységek geoló
giai felépítésének meghatározása, földtani tér
képek és mélyfúrási adatok feldolgozásával.

1. sz. terület, Ajka környéke:

—  Átnézetes felderítés: 1:500 000-es LAND- 
SAT műholdfelvételről, továbbá 1 :200 000- 
es színes spektrozonális felvételekről.

—  Részletes felmérés 1:10 00-es színes légi fo
tók feldolgozásával: 9806— 9817, 9735— 9747, 
9734— 9766, 8891— 8903 és 8910— 8921 szá
mú lapok területén (összesen: 59 db).

—  Geológia: az „Ajka” jelű 1:20 000-es méret
arányú fedett és fedetlen földtani térkép- 
változatok és szerkezetkutató fúrások alap
ján.

2. sz. terület, Tatabánya környéke:

—  Átnézetes feldolgozás: 1:500 000 LANDSAT, 
1:200 000 színes spektrozonális.

—  Részletes felmérés 1:10 000-es színes légi fo
tók: 1758— 1765, 1857— 1869, 1898— 1905, 
1920— 1926 és 0622— 0629 sz. lapok terüle
tén (összesen 38 db).

—  Geológia: részletes kéziratos földtani térké
pek és szénkutató fúrások feldolgozásával.

3. sz. terület, Várpalota környéke:

—  Átnézetes felmérés: 1:500 000 LANDSAT, 
1 :200 000 színes spektrozonális felvételek.

—  Részletes felmérés: 1:10 000-es színes légi 
fotók: 0936— 0951, 1075— 1090 és 0991—  
1007 számúak területén (összesen: 49 db).

—  Geológiai értelmezés: 1:10 000-es kéziratos,

128

földtani felvételekről és nyersanyagkutató 
fúrások feldolgozásából.

A  kutatás eredményeinek ismertetése

1. Ajka környéke

1.1 A  helykiválasztás indokoltsága

A  Dunántúli-középhegység jelentős ipari 
koncentrációi közül a legnyugatibb körzet A j
ka környéke, ahol különböző ipari hulladékok
ból évi 50 000 m3-t  meghaladó mennyiség ke
letkezik jelenleg is. Ez a kibocsátás a területen 
hosszú távra előre prognosztizálható. Három fő 
típusba sorolhatók a térségben keletkező ipari 
hulladékok. A  legnagyobb mennyiségben a fel
ső kréta korú mélyműveléses barnakőszén
bányászat meddő anyaga szerepel a mérleg
ben.

Ez az Ajka II. új bányatelepítés révén az ez
redfordulón túl is környezetvédelmi probléma 
lesz a térségben. Ugyancsak hosszú távra szá
molhatunk az alumíniumkohó és timföldgyár 
hulladékkibocsátásával a térség bauxitvagyona 
és a népgazdasági alumíniumigény prognózisa 
alapján. Végül mindkét ágazattal összefüggés
ben hosszú távra kell számolni a hőerőmű üze
meltetésével is mind a felkutatott barna- 
kőszénvagyon megléte, mind pedig a bauxit- 
íeldolgozás energiaigénye következtében.

A  bányameddő, a vörösiszap és az erőművi 
pernye elhelyezésének (akár átmeneti, akár 
végleges megoldásként kell tekinteni) proble
matikája indokolja elsőként távérzékeléses 
módszerekkel azokat a geomorfológiai szerke
zeteket, amelyek alkalmasnak minősíthetők a 
nagymennyiségű ipari hulladék deponálására, 
kellő környezeti biztonsággal és tájba illeszke
dő rekultivációs lehetőséggel.

1.2 Távérzékeléses feldolgozás leírása

1.2.1 LANDSAT-űrfelvétel TM. 5.
Időpontja: 1985. április 4.
Szalagszám: 234
(Pálya: 188. keret: 027. 3-ik negyed. Át
tekinthető méretarányban: M =  1 :500 000)

A  nagyléptékű színes űrfelvétel a Dunántúli
középhegység közel teljes területét ábrázolja. 
Az ajkai térség a felvétel bal alsó szektorában 
helyezkedik el. Jól elemezhető a nagy szerke
zet és a geológiai fáciesövek azonos irányított- 
ságú elrendeződése ÉK— DNy csapással. Az 
Ajka környéki deponálóhelyeket is célszerűen 
olyan egységben kellett kiválasztani, amelyek 
a fő tektonikai irányokra merőleges alakzatok
ként jelentkeztek az áttekintő űrfelvételen. 
Több ilyen egységet sikerült kimutatni és ezek 
további részletezését is elvégezni.

A  kutatási területen azért van különösebb 
jelentősége az É— D-i vergenciájú morfológiai 
egységek felismerésének, mert maga az egész 
terület beleesik az északi és déli Bakonyt elvá

F Ö L D T A N I K U T A T Á S  XXX111. évfolyam  (1990. év ), 3. szám



lasztó fő törési zónába és az ebbe a vágás
irányba mutató alakzatok esetleg nagytektoni- 
kailag preformáltak és nagyobb eséllyel vezet
hetik a főkarsztba a szennyezett vizeket.

Fentieken kívül az áttekintő űrfelvétel, me
lyen nem méretarányos jellel ábrázoltuk a vég
legesen javasolt deponálóhelyeket, még arra is 
alkalmas, hogy érzékeltesse a magashegységi 
részekről, a Balatontól, a településektől való 
távolságot és az ezekhez viszonyítható környe
zeti biztonságot.

További feladata az áttekintő űrfelvételnek, 
hogy segítségével határoztuk meg azokat a ki
vágatokat, amelyek nagyításra kerültek.

Részletes űrfelvétel felhasználása

Az 1 :500 000-es LANDSAT tematikus tér
képről, amely hamis színes kompozit és szubszt- 
raktív színkeveréssel készült, a kivágati na
gyítás méretaránya kb. 1:100 000-es.

Ez a lépték további interpretálási lehetősé
geket nyújt. Elsősorban kijelölhetők a kedvező 
tengelyirányú depressziók. Ezeknek a termé
szetes vízrajzi elemekhez, a mesterséges vona
las létesítményekhez és egyéb antropogén mű
tárgyakhoz való térbeli viszonya részletesen 
analizálható a térségben. Ennek eredménye
képpen kontúrozhatók a térbeli elhelyezkedés 
szempontjából kedvező egységek. Ez képezi a 
munka során tulajdonképpen az első érdemi 
szelekciót. Az űrfelvétel két látható tartomá
nyába és egy közeli infravörös tartományába 
eső színképi sávjából előállított „hamis színes” 
kompozit képének nagyításán jól elkülönülnek 
a tavaszi időszak vegetációs viszonyai alapján 
az egyes területrészek: sötétbarna árnyalatúak 
a még nem lombosodott erdők, a kékek a friss 
szántások és vörös színben jelentkeznek a va
lóságban már zöldes rétek, legelők, illetve őszi 
vetések.

Ebben a méretarányban jól láthatók például 
a meddőhányók, az erőművi zagytározók, kül
fejtések és egyéb ipari nagy létesítmények tér- 
szerkezeti szituációi.

Geológiai vonatkozásban elsősorban a kisebb 
szerkezeti elemek, vetők, vetőzónák és egyéb 
tektonikai jelenségek észlelhetők ebben a mé
retarányban.

A  jelentésben adott űrfelvételre demonstrá
ciós céllal csak a véglegesen javasolt két depo
náló helyet kontúroztuk be, mindazon szem
pontokhoz való szituációs viszonyítás elősegí
tésére, amelyeket az előzőekben felsoroltunk.

Itt jegyezzük meg, hogy a geológiai fejezet
ben még visszahivatkozunk az űrfelvételre, 
azokban a vonatkozásokban, amelyekhez a 
részletes földtani viszonyok elemzése során az 
űrfotókat is használtuk.

A  kedvező irányítottságú alakzatokból űrfel
vétel alapján a következőket jelöltük ki, ame
lyeket azután légifotó-szintézis segítségével sze
lektáltunk geomorfológiai szempontból és rész
letes földtani térképek alapján geológiai fel
építés szempontjából:

1. Ajka-kelet „Jakabkúti árok” •
2. Ajka-északnyugat „Kisberéndpuszta”
3. Ajkarendek-kelet „Nyíres-dűlő”
4. Ajkarendek-észak „Borsod-völgy”
5. Bakonygyepes-nyugat „Csortos-legelő”
6. KislŐd-észak „Keresztmajori legelők”
7. Magyarpolány-dél „Gyepesi útalja”
8. Magyarpolány-dél „Felső Gyenge Rét”
9. Magyarpolány-délkelet „Kis Osztály” .

1.2.2 Légifénykép-kiértékelés

Az előzőekben felsorolt részletesebb vizsgá
latra érdemesnek ítélt egységek területét tar
talmazó 1:10 000 méretarányú térhatásban ana
lizálható színes légi fényképek az 5— 039 szá
mú repülés alkalmával készültek. A  felvételek 
a 4. oldalon felsoroltakon kívül még a 9690—  
9691 számú fotópárral egészültek ki.

A  vizsgálatba vont egységek közül a légi 
fényképek geomorfológiai elemzése alapján 
kedvezőtlen paramétereket (nem kellő szint- 
különbség, rossz lejtőkategória, erózis és fel- 
színmozgásos formák, kisebb kiterjedés stb.) 
mutattak a következők: 1., 3. és 5— 9. számúak. 
A  2. és 4. egységek geomorfológiailag is alkal
masnak ítélhetők az alábbiak szerint:

2. sz. egység: Ajka-északnyugat. 
Kisberendpuszta

Légi felvétel száma: 9738— 9739.
Az Ajka IV. kerület (korábban: Tósokbe- 

rénd) belterületi határától 1200 m-re kezdődő 
140— 320° csapásirányú depresszió (tehát kö
zel merőleges a nagytektonikai irányokra) ki
terjedése 1300 x 2100 méter. Két hosszanti pe
reme 210 m tszf. magasságú, talpa átlagosan 
204 m tszf. Lejtése a tengelyben 1,2 m/'km É—  
Ny-i irányban. Oldalainak lejtésszöge nem ha
ladja meg sehol az 5°-ot. Instabilitásra utaló 
geomorfológiai alakzatot a légi fénykép alap
ján sem lehetett kimutatni (felszínmozgás, li
neáris erózió stb.).

A  geomorfológiai depresszióban kijelölhető 
deponálóhely területe: 97 ha.

A  közel 1 km2 kiterjedésű depresszióban 
szintes térszín kialakítása esetén átlagosan 3,5 
m vastagságú hulladékdepónia helyezhető el. 
Ebben az esetben a tározó kapacitása: 
3 395 000 m\

A  geomorfológiai hulladéklerakó 
alkalmasságának egyéb kritériumai

Geológiai viszonyok

A  terület földtani felépítését, rétegtani és 
kőzettani vonatkozásban külön fejezetben rész
letezzük. A  hulladéklerakó helyen a felszínen 
felső pannóniai homokos, aleuritos, agyagos 
összlet települ néhány tízméteres vastagság
ban (35-40 m).
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Alatta a felső oligocén— alsó miocén törmelé
kes rétegsor következik 80 métert meghaladó 
vastagságban. Ez alatt mindig vízrekesztő össz- 
let található a felső kréta szenon kőszéntele
pes összlet, agyag, agyagmárga, szenes anyag 
váltakozással. Az egész szenon rétegsor vas
tagsága ebben a szelvényben 120— 140 m.

A  triász— jura— kréta karbonátos karsztvíz
tározó képződmények a hulladéklerakó alatt 
több mint 200 méter mélyen kezdődnek, tehát 
kellő biztonságot nyújtó vízrekesztő kőzettö
meg választja el őket a felszíntől..

Elvileg a területen a karsztvízszint +105—  
—110 m tszf. magasságban van, tehát a fel
színtől számított 100 méter mélyen, ahol még 
mindig mintegy 100 m vastag nem karsztoso
dott kőzettömeg képezi a védőréteget.

Geológiai, hidrogeológiai szempontból tehát 
az Ajka ÉNy-i, beréndpusztai geomorfológiai 
iparihulladék-lerakóhely alkalmasnak minősít
hető.

A kialakítás műszaki szempontjai

A  geomorfológiai, rétegtani, kőzettani és hid
rogeológiai viszonyok függvényében a lerakó
hely kialakításánál viszonylag egyszerű és kis 
beruházást igénylő megoldás várható. Mester
séges gátra csupán a lerakóhely északnyugati 
végén van szükség.

Itt maximálisan 5 m magasságú, mintegy 
350 méter hosszú földgáttal zárandó le a me
dence. Az ezen létesített kifolyó vezeti le a 
deponiából távozó összes vizet, ami szükség 
szerint kezelhető.

A  felszíni vízrendezés nyitott övárok rend
szerrel oldható meg.

Egyetlen műtárgy áthelyezésére van szükség 
létesítés esetén, a területen áthaladó elektro
mos távvezetéket a mellette levő nyomvonalára 
kell áttenni.

Megfelelő földtakaráshoz a környéken ele
gendő nyersanyag áll rendelkezésre. Mindezek 
alapján környezetvédelmi szempontból megfe
lelő, gazdaságosan működtethető iparihulladék- 
lerakóhely kijelölését végeztük el távérzékelé
ses módszerekkel.

4. sz. egység: Ajkarendek-észak, Borsod-völgy

Légi felvétel száma: 9690, 9691.
Az Ajka környéki ipari koncentráció egy 

másik pontján, Ajkarendek községtől északra, 
a belterületi határtól 800 m-re telepíthető hul
ladéklerakó a geomorfológiai elemzés alapján. 
Itt egy asszimetrikus, közel É— D irányú két
ágú eróziós völgyfő képezi azt a depressziót, 
amely közel 1 km hosszban alkalmasnak lát
szik a létesítésre.

Az alakzat legszélesebb része 600 méterre 
becsülhető. A  völgy D-i irányban lejt 273-ról 
252 m tszf. magasságra, a tervezett depónia 
területén, amelynek határait nagyjából a 270 
méteres szintvonalat követve jelölhettük ki.
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Kedvezőtlenebb az előző deponálóhelynél az 
időszakos vízfolyás megléte, ami az eróziós for
mákat hozta létre az egységen belül, tekintet
be véve azonban a laza törmelékes kőzetössz- 
let jelenlétét, ez az eróziós tevékenység nem 
túl intenzív. Az időszakos vízfolyást megfelelő 
műszaki megoldással (zárt csatornával) át lehet 
vezetni a depónia alatt. A  kijelölt lerakóhely 
területe 47 ha.

A  tájba illeszthető lerakás esetén a hulladék 
átlagos vastagsága: 12.5 m, így a deponálóhely 
teljes kapacitása: 5 875 000 mi1.

Egyéb kritériumok

Földtani viszonyok

A  geológiai adottságok rétegtani, tektonikai 
és kőzettani szempontból közel azonosak az 
előzőekben ismertetett Ajka északnyugati le
rakóval.

Az egyedüli különbség az, hogy a felszínen 
települő felső pannóniai rétegsor a lerakó te
rületén északi irányban 30-ról 5 méterig vé
konyodik le.

A  karsztvíztározó kőzetekig itt is megha
ladja az 500 métert a vízrekesztőnek minősülő 
rétegsor.

Műszaki szempontok

A  már említett vízfolyás zárt csatornában 
történő átvezetésén kívül a depónia kialakítá
sához a déli oldalon szükséges egy földgátat 
építeni.

A  260 méteres szintvonalak között maximá
lisan 8 méter magas(völgytalp: 252,5 m tszf.) 
földgát hossza: 18 méter. Műtárgy a kijelölt 
deponáló területén nincs.

Környezetvédelmi szempontból Ajka térsé
gében az Ajkarendek-észak, Borsod-völgyi 
geomorfológiai ipari hulladéklerakót második 
alternatívának minősítjük.

A  következő részben a hulladéklerakóhelyek 
kutatási területének azon földtani képződmé
nyeit írjuk le részletesen, amelyek esetlegesen 
összefüggésbe hozhatók a létesítés és deponá
lás során a környezeti hatásokkal.

Az Ajka környéki ipari hulladékdepóniák 
leírása

Ajka, Ármin I.

A  Veszprémi Szénbányák Ajkai Üzeme által 
felhagyott meddőhányó Alsócsingervölgyben, a 
bányászati múzeumba vezető út jobb oldalán 
található. Megközelítése az Ajkáról Alsócsin- 
gervölgybe vezető műútról leágazva a Bányá
szati Múzeum felé vezető úton.

Teljesen rekultiválódott, részben a múzeum 
rátelepült. Földút vezet rajta.

A  felső 20-30 cm-e teljesen áttalajosodott.
Anyaga: agyagmárga, mészkőtörmelék ki

égett formában.
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Ajka, Ármin akna

Alsócsingervölgyben a Bányászati Múzeum 
felé vezető út jobb oldalán húzódik végig. A  
Veszprémi Szénbányák Ajkai Üzeme működ
teti a folyamatosan épülő hányót.

Megközelítése Ajkától Alsócsingervölgybe 
vezető műútnál a Bányászati Múzeum felé le
ágazó műúton.

Az útelágazás felé eső része rekultiválódott 
(akác, fákkal benőtt), a múzeum felé eső része 
kopár, égő és épülő. Mennyisége 1— 1,5 millió 
m3-re tehető.

Anyaga: agyagmárga, mészkőtörmelék, kő
szenes agyag.

Ajka, Kossuth akna

A  Veszprémi Szénbányák Ajkai Üzemének 
kezelésében levő felhagyott akna meddőhányó
ja Alsócsinger völgyben az üzem központi épü
letei mellett vezető út jobb oldalán található 
kb. 1— 1,2 km-re. Részben kiégett növényzet
tel benőtt hányó, időszakos elhordás nyomaival.

Anyaga: részben kiégett, mészkő, kőszenes 
agyag, márga alapanyagú.

Ajka, Táncsics akna

A  Veszprémi Szénbányák Padragkúti Üzeme 
által felhagyott hányó, az üzemi épületekkel 
szemben található a szellőzőakna mellett, a mű- 
út bal oldalán.

Növényzettel nagyrészt fedett, kisebb, mere
dek oldala kopár.

Anyaga: részben kiégett kőszenes agyag, 
agyagos márga, mészkő.

Ajka, Központi hányó

A  folyamatosan üzemelő meddőhányók a 
Veszprémi Szénbányák Ajkai Üzeméhez tar
toznak.

Helyileg a padragkúti és Jókai bányai csille
pálya találkozásánál a 2-3 és a 4-5 oszlopok kö
zött találhatók, alábányászott területen.

Megközelítése gyalog, földúton. Részben ki
égett hányok, helyszínelésünkkor a legnagyobb 
meddőt legyalulták, úgy a vett minták a hányó 
belsejét is reprezentálják. Csúszásveszélyes, a 
friss ürítés helyén ég.

Mennyisége: 2— 300 ezer m3.
Anyaga: részben kiégett agyagmárga, márga, 

kőszenes agyag, mészkő.

Ajka, Hunyadi akna

A  Veszprémi Szénbányák Ajkai Üzemének 
működő aknája Padragkúton található.

Megközelítése jó minőségű üzemi műúton. A  
meddőhányó a transzformátorház és a homok
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bánya mellett található. Folyamatosan, épülő, 
kúposán elterülő meddőhányó.

Alján a durvatörmelék 0  200— 300 cm-es da
rabjai találhatók. Teljesen kopár, égő hányó.

Mennyisége: 2— 2,5 ezer m:i.
Anyaga: agyagmárga, mészkőtörmelék, agya

gos kőszéntörmelék.

Ajka, Jókai bánya, jiiggőakna

A  felhagyott meddőhányót a terep beszaka
dása miatt az erdőn keresztül Jókai bányáról, 
esős időben csak a központi bányák felől le
het, megközelíteni. Helyileg a függőakna mel
lett található.

Teljesen kiégett hányó, növényzettel benőve, 
egyik részén 2— 3 m-es leszakadás.

Anyaga: agyagmárga, kőszéntörmelék, mész
kő, kiégett formában.

Ajkai Jókai bánya, leszállóakna

A  felhagyott lejtakna meddője a bányaüzem 
belterületén a transzformátorház mellett talál
ható.

Növényzettel teljesen benőtt, gyalogút vezet 
rajta a függőaknához.

Anyaga: kiégett kőszenes agyag, mészkő.

Ajka, Timföldgyár

A  folyamatosan üzemelő vörösiszap-tároló a 
timföldgyár kezelésében van. Kiterjedése Ajka 
gyártelep vasúti megállótól Kolontárig tart, il
letve a Tarna-pataktól a vasút vonaláig.

Megközelítése földúton a tó teljes hosszúsá
gában.

Jelenleg a Kolontár felé eső részen történik 
az iszapterítés. A  vasútállomás felőli végén há
rom szintben van egymásra terítve a meddő 
anyag.

A  gát kohászati salakból és pernyéből ké
szült, növényzettel részben benőve.

Anyaga: kohászati salak, erőművi pernye.

2. Tatabánya környéke

2.1 A  helykiválasztás indoklása

Tatabánya térségében jelenleg az ipari hul
ladékok keletkező teljes mennyisége mintegy 
tízéves távlatban elhelyezhető mesterséges geo
morfológiai depressziókban, bányagödrökben, 
külfejtésekben.

Ez abban az esetben várható prognózis, ha 
a szénbányászat több millió m3-es meddőhá
nyóit, amelyek környezetvédelmi szempontból 
nem megfelelő elhelyezésben vannak, más mó
don számolják fel, mint végleges rekultiválha- 
tó depóniákba történő áthelyezéssel.

Amennyiben ez utóbbira is sor kerül, úgy a 
mesterséges hulladéktározó-alakzatok sokkal
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hamarabb megtelnek. Így az ezredfordulóra és 
azutánra mindenképpen indokolt természetes 
geomorfológiai, prognosztikus, iparihulladék- 
lerakóhelyek kijelölése a térségben. 1988. év
ben másodikként ezért hajtottunk végre távér
zékeléses módszerekkel kutatást Tatabánya 
környékén.

2.2 A  távérzékeléses feldolgozás leírása

2.2.1 Űrfelvételek kiértékelése

A  Dunántúli-középhegységet tartalmazó és 
az előzőekben definiált 1 :500 000-es méretará
nyú LANDSAT űrfelvétel északi szélén helyez
kedik el Tatabánya térsége, illetve kutatási te
rületünk.

Ebben a méretarányban a nagy szerkezet 
mellett jól észlelhető hegységperemi helyzet, 
ugyanis a felvételen a Vértes tömbje élesen kö
rülrajzolódik és ezzel nyílt karszthatárát is 
megmutatja, ami viszont kijelöli a kutatási te
rület határát, illetve megszabja a reménybeli 
sávot. A  középhegységi fő tektonikai irányra 
merőleges, így ehhez közelálló tengelyű geo
morfológiai alakzatok kijelölése történt meg ez
után itt is az űrfelvétel alapján. Végül pedig 
behatároltuk rajta a kinagyítható ablakot.

Az 1:100 000-es méretarányú nagyított fel
vételen részletesen elemezhetők a kutatási te
rület ÉNy— DK tengely orientációjú egységek, 
amelyek ebben a hegységperemi zónában szá
mításba vehetők, mint kedvező geomorfológiai 
alakzatok. Ennek alapján három részterületet 
jelöltünk ki (részletes légi fényképezés) tovább- 
kutatásra.

1. Vértessomlyó— Várgesztesi-medence

Itt a kedvező morfológiájú egységek nem 
voltak kellő méretűek a nyugati részen, ugyan
akkor a keleti oldalon már túl közel jelentke
zett a triász hegységperem.

2. Környebánya— Felsőtelep-kelet

Ezen az egységen az előzetes megítélést az 
alkalmasság tekintetében a részletes kutatások 
pozitívan igazolták. így végül is emellett az 
alternatíva mellett döntöttünk. 3

3. Síkvölgyi akna észak

Itt egy már igen erősen igénybevett (külfej
tésekkel, meddőhányókkal) ÉNy— D K  tengely- 
irányú széles depressziót vizsgáltunk.

A  kedvezőnek tűnő geomorfológiát az antro- 
pogén hatások oly mértékben lerontották (szá
mos létesítmény és műtárgy is van a terüle
teit), hogy ennek az alternatívának a részletes 
kutatását el kellett vetnünk.

2.2.2 Légif elv étel-kiértékelés

A  kiválasztott egységet (Környebánya— Fel
sőtelep-kelet) a 84042 számú repülés alkalmá
val készített 1922, 1923 számú fotópár (1 :10 000- 
es méretarányú) tartalmazza.

E szerint a geomorfológiai viszonyokat a kö
vetkezőképpen értékeljük.

A  kiválasztott egységek a 230 m tszf. magas
sági szintvonallal behatárolt része átlagosan 
800 m széles hegységperemi depresszió. Ten
gelyiránya: 120— 300°.

Térszíne Ny— ÉNy irányban 1700 méteren 
230-ról 190 m tszf. magasságig esik egyenlete
sen.

Oldalainak lejtése a maximálisan 5— 10°-os 
lejtőkategóriába esik.

Morfogenetikai szempontból két részegység
re különíthetjük el. A  déli részen érintetlen 
természetes geomorfológiai alakulat. Az északi 
részen antropogén hatásokra jelentősen meg
változtak a természetes körülmények. A  bá
nyászati tevékenység által teljesen felbolyga
tott térszín végleges rekultivációja csak nagy
tömegű kőzetanyag (meddő) deponálásával és 
a szabdalt térszín teljes elfedésével oldható 
meg. Ez is indokolja a helykiválasztást.

A  területen belül ezért instabil térszínek, ki
sebb felszínmozgásos jelenségek természetesen 
előfordulnak és a légi felvételen is jól kimu
tathatók.

Egyéb kritériumok

Geológiai viszonyok
A  kutatási területről részletes földtani tér

kép nem áll rendelkezésre, ezért a dokumentá
cióhoz az 1 :200 000-es földtani térkép részletét 
dolgoztuk fel a demonstrálás céljából. A  rész
letes rétegtani és kőzettani leírást ennek alap
ján állítottuk össze.

Magának a deponáló geomorfológiai egység
nek a földtani felépítését mélyfúrások segítsé
gével határoztuk meg. (Та 1481 sz. Vértessom
lyó 4. sz. fúrások közötti szelvény.)

Ezek szerint a lerakóhely alatti rétegsor a 
következő:

0,00—  8,50 m-ig Holocén Pleisztocén 
humuszos homok, 
kőzetlisztes homok 

8,50—  47,00 m-ig Felső Oligocén
kőzetlisztes agyag, 
homokos aleurit

47,00— 210,50 m-ig Eocén, Yprési emelet 
mészmárga, márga, 
szenes agyag, barnakőszén 

210,50— 265,00 m-ig Kréta, Apti emelet
márga, aleuritos homokkő 

265,00 m-től Felső-Triász
mészkő
(Dachsteini-mészkő)

A  rétegsor alapján a karsztvíztározó kőzet- 
összlet felett kellő vastagságú védőrétegcsoport 
van a tározó területén. Ilyen szempontból tehát
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biztonságosan üzemeltethető a hulladékelhe
lyező.

Hidrogeológiai vonatkozásban a mellékelt 
karsztvíztérkép alapján megállapítható, hogy a 
lerakóhely alatt 135 m-re helyezkedik el az el
vi karsztvízszint (105 m tszf.). Ebben a vonat
kozásban, valamint a medence felé lejtő tér
szín és dőlő rétegek biztosítják a karszt teljes 
izolálását.

Műszaki szempontok

A  prognosztikus hulladékelhelyező területén 
lévő műtárgyak kizárólag a közeljövőben meg
szűnő barnaszénbányászat létesítményei és így 
a felszámolásukra is hamarosan sor kerül, te
hát esetünkben figyelmen kívül hagyhatók.

A  felszíni vízrendezés ezen a deponálóhelyen 
is megoldható nyílt övárok-rendszerrel.

Tekintettel arra, hogy ide mintegy 10— 12 m 
maximális vastagságú, enyhe lejtésű depónia 
tervezhető, a völgy alsó részén a műúttal pár
huzamosan építendő földgát szintén ilyen ma
ximális magasságúra építendő ki.

A  gát, hozzávetőleges hossza: 600 m.
Fontos műszaki paraméter a tározókapacitás. 

Ez abból adódóan, hogy a tározó területe: 124 
ha és az átlagos hulladék vastagságot 8 m-re 
becsülhetjük, közel 10 millió m3.

Ezzel igen nagy távlatokra megoldható lesz 
a térség egyik legfontosabb környezetvédelmi 
problémája, az iparihulladék-elhelyezés, rekul
tivációval.

3. Várpalota környéke

3.1 A  hely kiválasztás indokolása

A  Dunántúli-középhegység területén ezt a 
térséget ítélhetjük azonos méretű ipari kon
centrációnak az előző kettővel a hulladékkelet
kezés vonatkozásában.

Az első számú ágazat ezen a téren itt is a 
barnakőszén-bányászat.

Az itt termelt alacsony fűtőértékű, magas 
hamutartalmú miocén barnakőszén bányászata, 
feldolgozása és elégetése során is jelentős 
mennyiségű hulladék keletkezik a térségben, a 
bányameddő, a széndúsító és -osztályozó együt
tes évi hulladékmennyisége meghaladja a 350 
ezer m3-f.

A  második legjelentősebb mértékű, itt kelet
kező hulladék a November 7. erőmű salakja és 
pernyéje. Ez is meghaladja az évi 100 ezer m3-t.

Harmadikként pedig az egyéb tevékenység
ből pl. alumíniumkohászat, vegyi anyag és mű
trágyagyártás során keletkező „nem veszélyes” 
kategóriájú hulladékokat említhetjük Várpalo
ta környékén.

Mindezek elhelyezésének távlatilag is meg 
kell oldani a környezetkímélő végrehajtását. 
Az itt folytatott távérzékeléses kutatásainkat 
1988. évben ez tette indokolttá.

3.2 A  távérzékeléses vizsgálatok leírása

3.2.1 Űrfelvételek kiértékelése

Az 1 :500 000-es méretarányú, előzőekben de
finiált LANDSAT-felvétel centrális részén el
helyezkedő kutatási terület speciális helyzetű 
egység. A  terület két eltérő geomorfológiájú 
tömb határára esik. A  felvételen kitűnően el
különül az ÉNy-i magas fennsík a „Tési-plató” 
és az ezt határoló meredek perem, illetve ÉK—  
DNy csapásirányú fővető. Éles határral csatla
kozik ehhez DK irányban a harmadkori me
dence területe, amelyen csak viszonylag kis 
szintkülönbségekkel jelentkező geomorfológiai 
alakzatok észlelhetők. Végül DK felé teljesen 
síkká válik a térszín.

Mindezért igen szűk sávra határolódik be az 
a zóna, amelyben kutatásunkat célszerű volt 
folytatni.

Az áttekintő felvételen kijelölt és kivágott 
1:100 000-es méretarányú nagyított felvételrész 
elemzése volt a következő lépés itt is.

Ezen Várpalota környékének térszerkezetét 
vizsgáltuk elsősorban a vonalas létesítmények, 
ipari objektumok, külfejtések, bányatavak, 
meddő- és pernyehányók stb. elhelyezkedése és 
egymáshoz való viszonya tekintetében.

Ezek figyelembevételével jelöltük ki azt a 
néhány egységet, ahol az antropogén térszín
formálás mellett a természetes geomorfológia 
alkalmasnak volt prognosztizálható.

Ezek közül a legtöbb kritérium szempontjá
ból pozitív megítélés alá esett az a széles dep
resszió, amelyet az űrfelvételen feltüntettünk 
és amelyet részletes légifénykép-elemzés révén 
kezdtünk behatóan vizsgálni.

Légifénykép-kiértékelés

A  kiválasztott egység a Sárrét északi pere
mét képező kis lejtésű dombsor depresszióját 
képezi Várpalotától délkeleti irányban a vasút
vonal és két mélyművelésű szénbányái akna
üzem (Beszálló akna, S. Il-es akna) között. A  
dűlő neve: „Koldus-telek” . Geomorfológiailag 
egy É-ról D-felé enyhén lejtő, igen széles dep
resszió. Északi pereme 130 m tszf. magasságú. 
Délre eléri a Sárrét szintjét, a 108 m tszf. át
lagos abszolút magasságot. A  térszín 22 métert 
esik mintegy 1600 méteren, ami tulajdonkép
pen a dőlésirányú kiterjedése is a lerakóhely
nek.

А  К — N y-i irányú kitejedés a 120 m tszf. 
magasságot jelentő szintvonalak között: 1800 m.

Ezek a méretek és a felszíni vízrajz lehetővé 
teszik, sőt kifejezetten indokolják, hogy két 
egységre különítsük el a geomorfológiai alak
zatot. Az inotai víz elnevezésű szabályozott pa
tak (csatorna) ugyanis csaknem középen két 
részre osztja a depressziót északi-déli irányú le
folyásával. A  nyugati egység területe: 120 ha. 
A  keletié pedig 99 ha.

A  légi fénykép alapján jól felmérhető a dep
resszió területén lévő szabad vízfelületek nagy-
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sága, az észlelhető partvonalak állandósága. 
Ezek részben lefolyástalan, részben túlfolyóval 
rendelkező reliktum bányatavak, amelyek a 
részben visszatöltött külfejtések után a vízzáró 
kőzetekkel borított térszíni mélyedésekben 
gyűltek fel. Feltöltésük általános tereprende
zéssel nagytömegű természetes kőzetanyaggai 
(bányameddővel) vagy egyéb, nem veszélyes 
ipari hulladékkal kifejezetten előnyös megol
dásnak ígérkezik.

Egyéb kritériumok

Földtani viszonyok
\

A  környék földtani viszonyait 1:200 000-es 
méretarányú térképmellékleten mutatjuk be, 
amelynek magyarázószövege részletezi a Vár
palota környéki geológiai képződmények réteg- 
taní és kőzettani viszonyait, mindazon korú és 
kifejlődésű összletre kiterjedően, amelyek kap
csolatba hozhatók a tervezett hulladékelhelye
zéssel.

A  lerakóhely alatti földtani szelvényt több, 
a környéken mélyült fúrás rétegsora alapján 
állítottuk össze: (V. 108. sz. fúrás, V. 164. sz. 
fúrás, V. 168. sz. fúrás).

0,00 m—  9,00

9,00 m—  33,00 

33,00 m— 180,00

180.00 m— 222,00

222,00 m— 355,00

355,00-től

m-ig Pleisztocén
humuszos agyag, 
löszös agyag, tőzeg, 
kavics

m-ig Felső pannóniai 
agyag,
kőzetlisztes agyag 

m-ig Szarmata
agyag, bentonitos agyag, 
homok, kavics 
(szárazföldi törmelékes 
összlet)

m-ig Tortonai
agyag, dácittufit, 
alginit, barnakőszén 

m-ig Helvéti
(Eggenburgi, Ottnangi, 
Kárpáti) homok, 
homokkő, agyag, 
mészkő 
Eocén
márga, mészkő, 

bentonitos andezittufa.

Műszaki szempontok

A  Várpalota koldus-teleki hulladéklerakó 
kapacitása a különböző deponáló megoldások
kal és térszínalakítással igen széles határok kö
zött. változtatható.

A  középérték a geomorfológiai viszonyoktól 
függően úgy kapható meg, ha a 120 m tszf. 
magasságú térszint a terület középvonaláig elő
rehozzák feltöltéssel és innen enyhe lejtést ad
va viszik le a déli határig 108 m-re. Ez eset
ben a tározó teljes területére 6,8 m-es átlag- 
vastagsággal számolhatunk. Így a deponálható

hulladékmennyiség közel 15 millió m3. Ez ab
ban az esetben áll fenn, ha zárt csatornában 
vezetik át a depónia alatt az Inota-víz elneve
zésű patakot. Ha szabad folyást terveznek, úgy 
a megfelelő rézsű kialakítása a kettészelt depó
nia mintegy 2 millió m3 kapacitás csökkené
sét okozhatja. A  megfelelő felszín kialakítása 
esetén a lefolyás és a felszíni vízháztartás egyéb 
műszaki megoldást nem igényel.

A  területen kizárólag elektromos légvezeté
kek vannak műtárgyként.

Ezek részben a bányaüzemekhez kapcsolód
nak és így ideiglenes jellegűek.

Az ezredfordulón túli megoldást jelentő ja
vaslatunkat mindezek alapján környezetvédel
mi szempontból figyelembe veendőnek ítéljük-

Várpalota környéki iparihulladék-depóniák 

Várpalota, Bántai külfejtés

A  külfejtéses bányát a Veszprémi Szénbá
nyák Várpalotai Üzeme működteti.

Megközelíthető a 8. úttól kb. 1 km-re mű
úton, a mélyművelésű bánya közelében.

A  meddőhányó a bányagödör körül és a m ű- 
út túlsó oldalán található.

A fedőmeddőt külön deponálják.
Értékesítés nem történik.
Felhasználása a külfejtés visszatöltése.
Anyaga: agyagos, homokos mészkőtörmelé

kes, humusszal.

Várpalota, Bántai akna

A  mélyművelésű bánya a Veszprémi Szén
bányák Várpalotai Üzemének kezelésében mű
ködik.

Megközelítése a 8-as műúttól kb. 2 km-re  
műúton és földúton. A  működő meddőhányó
kat az aknaépületek és a szállítószalag közé te
lepítették.

Folyamatosan épülő és időszakosan égő há
nyó. A  bányák jelenléte nem kirívó az alábá
nyászott területen. A  régebbi hányok oldalai 
növényzettel benőttek. Rekutiváció nem tör
tént, értékesítés nem folyik.

Anyaga: a mállásra erősen hajlamos márga 
finom törmelékes üledékek részaránya 60—  
70%  közötti. Méretük friss állapotban 0  40 cm- 
re tehető, de gyorsan szétmállnak az időjárás 
hatására. Gyakoriak a vulkáni tufamaradvá
nyok, laza homokköves szakaszok, túlnyomó- 
részt kovásodott lignittömbök. A  beton idom
kövek és a sérült bányafa-maradványok ará
nya is eléri a % -o s  nagyságrendet.

Várpalota, Cserbánya

A  felhagyott bányát a Veszprémi Szénbá
nyák kezeléséből a helyi tanács vette el.

Megközelítése a 8-as útról Várpalota és a 
benzinkút között balra, a szőlőskertek melléit
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vezető földúton, kb. 1 km-re. A  meddőhányók 
a teljes területen szétszórtan találhatók. Nö
vényzettel benőttek, részben természetes, rész
ben tudatos rekultivációval (fenyőtelepítés).

Anyaga: agyagos, kavicsos, homokos kőszén- 
és mészkőtörmelékes.

Dr. Bohn, Péter— Merzich, Péter:
T h e  p r o s p e c t i n g  f o r  p r o g n o s t i c  g e o m o r p h o l o g i c  

i n d u s t r i a l  w a s t e  s t o r e r s  w i t h  t e l e s e n s i n g  m e t h o d s

The situation in Hungary of the quantity of waste 
.materials of industrial origin to be prognostized for 
the turn of the millennium makes it necessary to 
100k for such solutions, in the case of which the in
dustrial activities must not be restricted for reasons 
of the environment protection. Due to the big quan
tity of industrial wasters their placement causes in
creasing anxiety. Places ar to be. found where after a 
possibly short transportation the wastes can be pla
ced without damaging the environment and distrac
ting the landscape. The article desoribes research ac
tivities carried out in this direction. In 1938 in the 
districts of Ajka, Tatabánya and Várpalota we car
ried out a complex telesensing operation combined 
with traditional geological methods. Doing this in all 
three districts we succeeded in marking such geomor- 
phological units, in which industrial wastes can pla
ced in big masses without destructing the landscape 
and with recultivation possibilities maximally integ
rated into the environment.

Beside the perspective industrial utility the pros
pecting contains relatively much new elements and 
proved to be a solution pointing forward. During the 
telesensing processing the examination of the areas 
took place with the analysis of space photos enlarged to 
different scales and of detailed aerial pictures and so

we succeeded in developing a method to be applied 
generally. Dueto the qualification the material of do
cumentary pictures could be included into the artic
le only partly.

Петер Бон—Петер Мерзич

П р о г н о з  м о р ф о л о г и ч е с к и  в о з м о ж н о г о  р а з м е щ е н и я  
п р о м ы ш л е н н ы х  о т б р о с о в  н а  о с н о в е  д и с т а н ц и о н н ы х  

м е т о д о в

Положение в стране с количеством промышленных от
бросов, прогнозируемое к концу второго тысячелетия, де
лает необходимым поиск таких решений, которые бы не 
ограничивали бы промышленную деятельность по причи
нам охраны окружающей среды. Из-за огромного количест
ва возникающих промышленных отбросов их размещение 
вызывает все большие проблемы. Нужно искать такие места, 
которые были бы расположены на небольших расстояниях 
от промышленного объекта и где отбросы были бы раз
мещены без разрушения ландшафта и без вреда окружающей 
среде. В работе рассматриваются исследования, проведен
ные для разрешения этих целей.

В 1988 году в области Татабанья, Айка и Варпалота нами 
были проведены комплексные исследования дистанцион
ными методами наряду с традиционными геологическими 
методами. На основе этого во всех трех областях удалось 
выявить такие морфологически пригодные территории, ко- 
торных возможно размещение большого объёма промыш
ленных отбросов без разрушения ландшафта и с максималь
ными возможностями рекультивации территории.

Эти исследования наряду с их явной пользой в прогнозе 
промышленной деятельности содержат довольно много 
новых элементов, является новым перспективным методом. 
Изучение территорий производилось с помощью анализа 
космоснимков различного масштаба и крупномасштабных 
аэрофотоснимков и таким образом удалось создать обще- 
приМенимый метод исследований. К сожалению чертежный 
материал из-за секретности только частично прилагается к 
статье.
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