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ELŐZMÉNYEK: 

 

2010. október 4-én, hétfőn 12 óra 10 perckor a MAL Zrt. ajkai timföldgyárának kolontári X. sz. vörösiszap-tározójánál átszakadt a gát. A vörösiszappal 

szennyezett víz azonnal elöntötte Kolontár települést. Az átszakadt iszaptározó balesete a Torna-patak völgyében összesen hét települést érintett, ezek: 

Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Somlójenő Tüskevár, Apácatorma Kisberzseny. A gátszakadás következtében a Torna-patak és völgye súlyos, 800.000-

1.500.000 m
3
 vörösiszap terhelést kapott. 

 

 

Kolontári X. sz. vörösiszap-tározó - gátszakadás 

 

                                                                                                                 
                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Képek a településeken okozott károkról: 

 

 Devecser, utca látkép Devecser, Polgármesteri Hivatal előtt 

 

 
 

 

 Kolontár, közúti híd Kolontár, vasút 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Szervezeti kapcsolódások, partnerszervezetek 
 

Veszprém Megyei Védelmi Bizottság: 

Az igazgatóság a Védelmi Bizottság ülésein állandó jelleggel tagként vett részt.  

 

MAL Zrt. állami felügyelete: 

2010. október 4-től 2010. november 30-ig a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság irányította és koordinálta a Torna-patak mentén végzett 

vízminőségi kárelhárítási tevékenysége mellett a MAL műveleti területén lévő összes védmű munkáit. 

2010. november 30-tól 2011. június 30-ig a vízügyi igazgatóság vezetője Dr. Csonki István, mint a kormánybiztosság állami felügyelője irányította a MAL Zrt. 

műveleti területén belül folyó összes vízelvezetési és gátépítési munkáit. 

Az irányítási tevékenységről szóló részletes zárójelentés 2011. június 25-én a belügyminiszter részére megküldésre került. 

 

Önkormányzati tájékoztatás, segítségnyújtás: 

2010. október 4-én bekövetkezett katasztrófát követően az igazgatóság az érintett önkormányzatokkal azonnal felvette a kapcsolatot és közel másfél hónapig 

napi írásos tájékoztatást adott a Torna-patak vízminőségi helyzetéről. 

A vízminőség-kárelhárítási munkák mellett folyamatos irányítást, szaktanácsadást biztosítottunk a belterületi bontásoknál valamint a felmerülő területi 

vízrendezési problémák esetén. 

A katasztrófával érintett Kolontár és Devecser települések pályázati lehetőségeinek feltárásában valamint fejlesztési elképzeléseiben folyamatos szakmai 

segítségnyújtást végez igazgatóságunk szoros együttműködéssel az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatósággal valamint a Újjáépítési Kormányzati 

Koordinációs Központtal. 

 

Paksi Atomerőmű Zrt: 

Az igazgatóság működési területén üzemelő atomerőmű napi tájékoztatást kapott a vörösiszap szennyezés okozta vízminőségi helyzetről a Duna érintettsége 

miatt.  

 

Nemzeti Nyomozóiroda: 

A Btk 171. §. (1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés c) pontja szerint minősülő halálos tömegszerencsétlenséget okozó foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés vétség miatt lefolytatott büntetőeljárással kapcsolatosan adatszolgáltatást, tájékoztatást adtunk. 

 

Tájékoztatási tevékenység: 

A káresemény helyszínén külföldi delegációknak, diplomatáknak igazgatóságunk helyszíni szemlével egybekötött szakmai előadásokat tartott. 

 

 

 

 



 

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: 

 

Vízminőség ellenőrzés a Torna-patakon: 

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai az Országos Műszaki Irányító Törzs elrendelése alapján 2010. 

október 4-én 16:50-től mérték folyamatosan a Torna-patak mentén a vízminőségét. A felügyelőség pH és fajlagos elektromos vezetőképesség mérését végezte 

Kolontár, Devecser, Somlóvásárhely, Tüskevár, Apácatorna, Karakó mintavételi pontokon.  

 

  
 

A Mérő és Mintavételi Csoport állandóan a helyszíni tartózkodás mellett biztosította a folyamatos mintavételt: a pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, oldott 

oxigén mérést. A felszíni vizek vizsgálata általános vízkémiára, toxicitás és fémek vizsgálatára is kiterjed. A mintavételi eredményeket az OMIT, a Vízügyi 

Igazgatóság, a Katasztrófavédelem, a Védelmi Bizottságnak rendelkezésre bocsátotta. 

 



 

 

Légszennyezettség mérés: 

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a környezeti levegő szennyezettség nyomon követése érdekében Devecser 

helyszínre mintavevő autót, valamint a Torna-patak mentén pedig szállópor mintavevő készülékeket telepített.  

 

Szállópor PM10: Ajka kórház, Kolontár PMH, Somlóvásárhely Iskola, Somlójenő Kultúrház, Devecser Víztorony, Devecser Iskola, Devecser PMH, Devecser 

rendelő, Tüskevár Iskola, Apácatorna Kultúrház, Kisberzseny Faluház, 

 

Szállópor folyamatos: Apácatorna, Devecser Víztorony, Ajka Bródy Imre u 

 

Összes szállópor: Devecser PMH 

 

A mérési eredményeket a Felügyelőség az OMIT, a Vízügyi Igazgatóság, a Katasztrófavédelem, a Védelmi Bizottságnak rendelkezésre bocsátotta. 

 

 Ajka,  Bródy utca Immissziós mérőkocsi 

                                      
 

Hatósági eljárások: 

Igazgatóságunk a vörösiszap katasztrófa által érintett vízjogi engedélyezési eljárásokban, mint ügyfél aktívan részt vett. 



 

A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ÁLTAL VÉGZETT HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK 

 

Iszapvizsgálat: 

A Torna-patak kármentesítése és a vízfolyással kapcsolatos további teendők érdekében az igazgatóság elvégezte a szennyezéssel érintett szakasz medrének 

iszapvizsgálatát. 

A vizsgálatra 2010. október 13-án került sor, a mintavételi helyek kijelölése során a vízfolyás megközelítése fontos szempont volt, mert a patak medrének 

völgyében számos területet elöntött a vörösiszap. Ezek a területek még terepjáróval sem járhatók. 

Ennek megfelelően a kijelölt mintavételi helyek: Kolontár közúti híd, Devecser közúti híd, Somlóvásárhely közúti híd, Tüskevár közúti híd, Karakó 8.sz. főút 

közúti híd. 

 
Minta - Kolontár közúti híd felvízi oldala Minta - Devecser közúti híd felvízi oldala   Tüskevár közúti híd felvízi oldal 

     
 

Az iszapminták vizsgálata, a helyszíni tapasztalatok, és a mérések alapján összefoglalva megállapítható, hogy a Torna-patak medre, ezen belül a kisvízi meder 

vörösiszap szennyeződése két részre osztható. Az egyik a X. számú zagykazetta és Kolontár környezetében található (24+500 – 25+500 km), ahol jelentős 

terhelést kapott a meder, itt 12 – 14 cm vastag vörösiszap rakódott ki a meder fenéken, a rézsűkön az iszap vastagsága néhány cm.  

A Kolontár alatti részen egészen a torkolatig, a jelentős fenékesés miatt a mederben nem tudott lerakódni az iszap, így ezeken a részeken csak néhány 

milliméter esetleg 1 – 1,5 cm vastagságú a vörösiszap. A nagyvízi meder padka részén azonban, a lassabb áramlás miatt 5 – 7 cm, néhol 10 cm vastagságú 

iszapréteg rakódott le. 



 

 

 

Szennyezés vizsgálat: 

A 2010. október 14-i bejárás célja volt megmérni a Torna-patak szennyezés feletti vízhozamát, lehetőség szerint megállapítani, hogy a szennyezett területről 

milyen irányból, milyen minőségben és mennyiségben jut be víz a Torna-patakba, illetve a meglévő védelmi vonalak állapotának és hatékonyságának 

kontrollja. A terepi bejárás a MAL Zrt. területi felügyelőjének részvételével történt. 

A helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint a szennyezett területről két irányban távozik szennyezett víz a Torna-patakba. Egyrészt a X. zagykazetta nyugati 

szivárgó árkából átszivattyúzott és kezelt víz az útárkon keresztül (5. sz. pont), másrészt a szakadás eredményeként a Baláca nevű területen, a felhagyott vasúti 

töltéstől északra eső részen összegyülekező vizek a Malomárkon keresztül (8. sz. pont). Ez utóbbi nagy mennyiségű lebegőanyaggal volt terhelt a méréskor. 

 
X. számú zagykazetta É-i oldali szivárgójának kivezetése Baláca nevű területre 

 
 

A MAL Zrt. X. számú vörösiszaptározójának 2010. október 4-i gátszakadása a szivárgó rendszert elzárta. A védekezési munkák során a gát északi oldala 

mentén a szivárgó árok melletti szervizutat átvágták (1. pont a helyszínrajzon), így a szivárgó víz a régi vasúti töltés északi oldalán húzódó Baláca nevű terület 

irányába terül ki. Méréseink szerint ennek az itt átfolyó a vízhozam 18 l/s, pH-ja 12,6 és vezetőképessége 7860 μS/cm. A víz az itteni szivárgókra jellemző 

barnás-vöröses színű, lebegőanyagot nem tartalmaz. A szivárgó árokban az átvágás következtében 2010. november 18-ig 51 cm-t csökkent a vízszint.  



 Torna-patak, Kolontár felett –  

 a szennyezett vizet szállító Malom-árok torkolata A régi vasúti töltés északi oldala 

 
 

A Balácáról a régi vasúti töltés északi oldalán jut el a víz Kolontár község határáig, majd a régi vasúti töltésben lévő átereszen keresztül (8. pont a 

helyszínrajzon) a Malom-árok medrében tovább haladva jut be a Torna-patakba az új vasúti töltés alatti áteresznél (2. pont a helyszínrajzon).  

 

Az árok vize erősen vöröses színű, a Balácáról szállított vörösiszappal terhelt – a torkolati szelvényben élesen elkülönül a Torna, illetve a Malom-árok vize. A 

Malom-árok vízhozama a Tornába való betorkollásnál (2. pont a helyszínrajzon) 60 l/s volt, pH-ja 12,5 és vezetőképessége 7530 μS/cm.  

 

A 2011. április 6-i bejárás célja a IX. számú vörösiszap tároló kazetta melletti terület lúgos szennyezettségének felmérése, a korábban észlelt, a résfalon kívüli 

szennyezés lehatárolása volt. A felmérés során a szennyezett vizet szállító (összegyűjtő) áteresztől kiindulva a talajvíz kémhatását mérve kerestük a szennyezett 

és szennyezetlen terület határát. 

A mintavétel időpontjában az áteresztől induló csatornából az áteresznél éppen befejezték a szennyezett víz szivattyúzását, és épp áttelepíttették a szivattyút a 

csatorna elzárt, a X. kazetta felé eső részének a kiszivattyúzására.  

 

 

 

 

 

 



A áteresz az út északi oldalán(teljes keresztmetszetében eltömődve)                Az áteresz alatti árokszakasz (kiszivattyúzva), távolabb az árok elzárása 

                              
 

A méréseket a talajba mélyített furatokban összegyűlő talajvízben végeztük el. A fúrásokat Csortos-féle kézi fúróberendezéssel végeztük, ø 65 mm-es 

átmérővel. A furatok mélysége 0,80 – 1,40 m között változott. A vízminőség méréshez kalibrált pH és vezetőképesség mérő műszert alkalmaztunk. A terület 

bejárása során kézi GPS-el folyamatosan rögzítettük a koordinátákat, majd a szennyezett terület határát jelentő pontokat nagy pontosságú GPS-el is bemértük. 

 

Fúrás a szennyezett területen           pH és vezetőképesség mérés a fúrt lyukban      GPS koordináta rögzítése 

                                



A méréseket összesen 30 ponton végeztük el. Ezen belül 24 talajvíz mérést (furatokból), és további 8-10 felszíni mérés (pocsolyákból, árkokból) is történt, 

továbbá megmértük a Torna patak és a patak padkáján mélyített furatban megütött talajvíz kémhatását és vezetőképességét is. A fúrások tapasztalatai szerint a 

talajvíz szintje 10-50 cm között volt, a vasúti töltéshez közeli magasabb részek kivételével. 

 

Szennyezett terület térképe 

 



A maximális pH érték 12,4, a minimális 7,2 volt. A maximumot az áteresz vizét szállító árokban mértük, a minimumot a vizsgált terület keleti szélén. A Torna 

patak vizének kémhatása 8,3 volt. Az áteresztől induló árokban összegyűlt víz 12,4-es kémhatása hasonló a vörösiszap 12-13-as kémhatásához. Más területeken 

ennél alacsonyabb pH értékeket mértünk. A kémhatás ettől a ponttól távolodva egyértelműen csökkent. A vezetőképesség értékek alakulása eltért a kémhatás 

alakulásától (alacsonyabb kémhatású mintákban is mértünk magas vezetőképességet). 

 

mintavételi 

pont 

fúrás 

száma 
pH 

vezető-

képesség 

µS/cm  

időpont megjegyzés 

1   12,4 6420 9:23 áteresztől elvezető csatorna, a keresztirányú ezlárás felett 

2   11,5 4530 9:28 áteresztől elvezető csatorna, a keresztirányú elzárás alatt 

3   9,9 2750 9:30 pocsolya a csatorna mellett 

4 1 8 7950 10:45 nyugati terület 

5 2 8,2 2540 10:52 nyugati terület 

6 3 8,2 1730 10:55 nyugati terület 

7 4 10,6 3800 11:02 nyugati terület 

8 5 8,4 2990 11:06 nyugati terület 

9 6 9,7 1680 11:12 déli terület 

10 7 10 3130 11:24 déli terület 

11 8 9,2 3940 11:34 déli terület 

12 9 8,5 2520 11:38 déli terület 

13 10 9,4 4350 11:59 déli terület 

14   8,9 2750 12:03 déli terület Lőrintei árok 

15 11 7,7 2830 12:10 nyugati terület 

16 12 10,5 6360 12:19 nyugati terület 

17 13 7,4 6220 12:22 nyugati terület 

18 14 7,5 760 12:45 Torna patak rézsű 

19   8,3 1210 12:35 Torna patak 

20 15 7,8 2600 12:55 nyugati terület 

21 16 7,6 3250 13:01 nyugati terület 

22 17 7,6 5070 13:10 nyugati terület 

23 18 10,5   13:21 nyugati terület 

24 19 9,7 7500 13:33 nyugati terület 

25   7,3 1930   északi terület 

26 20 7,3 2640 13:40 északi terület 

27 21 7,2   13:50 északi terület 

28   8,2 2720 13:53 északi terület 

29 22 7,8 2500   északi terület 

30   8,2 3170   északi terület, árok az út déli oldalán 

    10,8 4480   északi terület, árok az áteresznél 

 



A területen eltérő minőségű talajokat találtunk. Jellemző volt a magasabb szervesanyag tartalom, de a keleti oldalon például rossz vízvezető iszaptalajokat is 

feltártunk. 

A szennyezett terület határát ott tűztük ki, ahol 8,4 körüli kémhatást tapasztaltunk (ez kb. a Torna kémhatásának felel meg).  

A mérések alapján megállapítható, hogy a szennyezett terület a Torna patakig nem ér el, a jobb parti rézsűben alacsony (7,5) értéket mértünk. Ez a lefolyási 

viszonyok alapján is feltételezhető volt. 

A területről elfolyó/elszivárgó víz kémhatása ugyanakkor meghaladhatja a 12-es értéket. Az általunk mért pontokon a felszín közeli talajvíz kémhatása 10-es 

értéket ritkán érte el, a pocsolyákban még alacsonyabb értékeket mértünk. Ez utóbbi igen nagy valószínűséggel az esővíz hígító hatásának is köszönhető. A 

mélyebb rétegekben, illetve a szennyezett terület központi részein lehet lúgosabb (magasabb kémhatású) a talajvíz. A vizsgálat idején az átereszhez déli 

oldalához összefolyó víz kémhatása csak 10,8 volt. 

A kémhatás csökkenése a mintavételi pontok között jól követhető volt, az út déli oldalát szegélyező árokban is a szennyezett részek lehatárolása így nem 

ütközött problémába. 

A szennyezett terület összesen mindegy 1,1 ha felületű, durván a közepén helyezkedik el egy korábbi bal parti bekötő árok. 

 

Tócsák a szennyezett területen         Talajvíz a fúrt lyukban 

   
 

Összességében megállapítható, hogy a szennyezett területről a víz az áteresz felé mozog, kémhatása is az áteresznél a legmagasabb. A talajvíz felszín közelében 

kimutatható szennyezettsége a Torna régi bal parti mellékágának vonalát követi, délről a vasúti töltésig tart. A szennyezett terület körülbelül 1,1 hektár, a 

szennyezettebb rétegekben a kémhatás 12,4-es értéket is elérheti. 

 



Vízrajzi tevékenység 

 

Igazgatóságunk Országos Műszaki Irányító Törzs által elrendeltek értelmében vízhozam mérést végezett a Torna-patak vízgyűjtő területén: 

a Torna patakon, a torkolatnál 

a Marcalon: 

 a Torna patak torkolata felett, 

 a Torna torkolat alatti szakaszán a levonuló szennyezett vízhozam kimérése érdekében szükséges helyeken 

a Marcal azon mellékvízfolyásain, amelyek Torna patak torkolata alatt jelentős vizet szállítanak a befogadóba. 

 

A vízügyi igazgatóság 2010. november 3-án és 4-én Torna-patak a katasztrófa következtében tönkrement kolontári és karakói távjelző vízmércéit üzembe 

helyezte, 15 perces mérési és lekérdezési idővel. 2010. november 11-én megkezdődött az adatok SQL szerverre történő folyamatos továbbítása. 

 Az Torna-patak Kolontári szakaszán az alvízi mederszakasz kotrása kb. 200 m hosszban elkészült. A kolontári vízmérő műtárgy mérőhídjának helyreállítása 

2010. december 11-én befejeződött és közreműködésünkkel építette ki a MAL Zrt. a kolontári automata távmérő vízminőségi állomást, melynek adatai a 

KÖVIZIG távmérő rendszerébe is beérkezik. 

 

 Kolontár, Malom-árok Takácsi, Gerence-patak 

     
 

A kolontári vészhelyzet során rendszeres vízhozam méréseket, talajkút megfigyeléseket, egyidejű vízmintavételezéseket, GPS rögzítéseket, térképi-

térinformatikai feladatokat és területlehatárolásokat végeztünk a Torna patakon, a betorkolló vízfolyásokon és szennyezéssel érintett területeken.  

A 2010. október 4. - 2011. május 31. időszak alatt 98 mérést és laborálást végeztünk, 9 értékelő jelentést állítottunk össze és számtalan egyedi adatot 

továbbítottunk az OMIT felé.  



 

VÍZMINŐSÉGVÉDELMI BEAVATKOZÁSOK 

 

A vízügyi kárelhárítási munkák főbb adatai: 

A kárelhárítási munkákat, beavatkozásokat az igazgatóság a Torna-patak 0+000-25+000 szelvényei között végez. Gipsz adagolása a Torna-patakba az alábbi 

helyszíneken történt: Csótapuszta, Kolontár, Devecser (MOL kút, Szent Imre utca), Somlóvásárhely. Gipsz adagolása a patakba jelenleg Somlóvásárhelyen és 

Csótapusztán történt. 

A Vízügyi Igazgatóság által a Torna-patakba adagolt gipsz mennyiség 2011. június 30-ig:  3651 tonna 

Települések belterületére kiszórt gipsz mennyiség 2011. június 30-ig: 2274 tonna 

Gipsz helyszíni készletben:  Csótapuszta: 280 tonna 

 Kolontár: 15 tonna 

 Somlóvásárhely: 150 tonna 

Védekezés költségei 2011. június 30-ig: 

 Személyi juttatás: 17.025.000,- Ft 

 Járulékok: 4.500.000,- Ft 

 Dologi kiadások: 52.828.000,- Ft 

 Intézményi beruházás: 574.000,- Ft 

 Összesen: 75.007.000,- Ft  

 
 Kolontár, gipsz adagolás Devecser, gipsz deponálás 

 
 



A védekezésben részvevő KÖDU-KÖVIZIG dolgozók napi maximális létszáma 24 fő volt, a napi létszámok alakulását a következő ábra mutatja. 
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Védekezésben résztvevő KÖDU-KÖVIZIG dolgozók



 

Fenékküszöbök kialakítása: 

 

Az igazgatóság a Torna-patakon vízminőségi kárelhárítás céljából 2010. november 6.-án 2 helyszínen épített kőszórásos fenékküszöböket (ülepítőtereket). A 

küszöbök építésének célja a vízáramlás lelassítása, és ezáltal a lebegő anyagok kiülepítése volt. 

 

1. Kolontár térsége 

A kőszórás a Kolontár és Devecser közötti Szentkúti hídnál, a Torna-patak 23+220 km szelvényében került 

kialakításra. A visszaduzzasztott víz a padkát nem éri el. A kőszórás a duzzasztott szakaszon a vízfolyás 

sodorvonali felszíni sebességét 1,5 m/s-ról harmadára csökkenti. A fenékküszöb felett a Csótapusztára vezető út 

melletti depónia közelében történik a gipszadagolás a Kolontár és Ajka közötti út hídról. Savazást itt nem 

végzünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Somlóvásárhely (Somlójenő) térsége 

A fenékküszöb kialakítására a somlójenői híd szelvénye (14+040 km) fölött kb. 10 méterrel került sor. Bár 

a fenékküszöb kialakításához 15 tonna bazalt felhasználására került sor, a vízfelszín esése 2010. november 

9-én délutánra kb. 30 cm-re csökkent, és a jobb oldali rézsűben kimosódás jelentkezett. A visszaduzzasztás 

így a tervezettnél rövidebb szakaszon érvényesül. A gipszadagolás helyszíne a somlóvásárhelyi híd 

szelvénye (16+337 km) a gipszdepónia mellett. Savadagolás eddig nem történt. 



 

A MAL Zrt. „műveleti területén” végzett vízminőségvédelmi beavatkozások: 

 

2010. október 4-től 2010. november 30-ig a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság irányította és koordinálta a Torna-patak mentén végzett 

vízminőségi kárelhárítási tevékenysége mellett a MAL műveleti területén lévő összes védmű munkáit. 

2010. november 30-tól 2011 június 30-ig a vízügyi igazgatóság vezetője Dr. Csonki István, mint a kormánybiztosság állami felügyelője irányította a MAL Zrt. 

műveleti területén belül folyó összes vízelvezetési és gátépítési munkáit. 

 

2010. október-december  

A szennyeződés két helyen jutott a Torna-patakba. Egyrészt az 1. savazónál, másrészt a Malomárkon keresztül. 

A MAL Zrt. a műveleti területén belül 2 beavatkozási ponton semlegesítették a szakadás miatt nem üzemszerűen működő szivárgó rendszerből kikerülő lúgos, 

szennyezett vizet. 

1. A X. számú zagykazetta nyugati szivárgóárkából a normál üzem szerint a vizet visszaszivattyúzták a X. zagykazettába, most azonban a X./A jelű 

zagytározó déli oldalánál, egy kisebb, kb. 1 m
3
/perc kapacitású szivattyúval – emelték át a vizet (1. kárelhárítási pont) az útárokba sósav adagolása és 

gipszezés mellett. Az útárokból a víz a Torna-patakba jut.  

2. A 2. kárelhárítási pont a Malomároknál került kialakításra, a semlegesítést a MAL Zrt. munkatársai sósavval végzik.  

 

A X./A kazetta déli oldalán történő szivattyúzás és sósavadagolás Régi vasúti töltés áteresze felett jobb parton 

 (1. kárelhárítási pont) (2. kárelhárítási pont) 

                                      
 

 

 



 

 

2011. január – június 

 

 

Vízminőségvédelmi beavatkozások: 

     • X. sz. zagykazetta folyamatos bezárása 

     • IX. sz. zagykazetta DNY-i sarkának megerősítése 

     • X/A zagykazetta talpszivárgó és monitoring rendszer kiépítése 

     • Új 1. sz. semlegesítő kialakítása 

     • Új 2. sz. semlegesítő kialakítása 

     • Vízminőségi monitoring rendszer kiépítése – Torna-patak Kolontár 

   

A vízminőségvédelmi munkák tervezését és kivitelezését a MAL Zrt. rendelte meg, az állami felügyelet kontrolja és a védelmi bizottság jóváhagyása mellett. 

 

ELKÉSZÜLT TALPSZIVÁRGÓ ÉS

MONITORING RENDSZER X./A KAZETTA MONITORING

(INKLINOMÉTER , PIEZOMÉTER)

 
 



2. sz. semlegesítő

XII. Záportározó

1. sz. semlegesítő

IX. sz. kazetta

D-NY sarok 
megerősítés

X./A kazetta megtámasztás, talpszivárgó és

monitoring rendszer kiépítése

ÁTTEKINTŐ HELYSZÍNRAJZ

Elöntés határa

1. számú anyagnyerőhely

2. számú anyagnyerőhely

 



 

 

 

X. SZ. KAZETTA BEZÁRÁSA

•Humusz, feltöltés, törmelék, iszap eltávolítás: 100-120 000 m3

•Töltéstest: 190 000 m3

•Vasbeton résfal: 1500 m2 (0,8 m vtg)

•Csurgalékvíz árok (nyílt): 4200 m3 , Szivárgóborda: 39 x 16x 1 x 1= 640 m3

•Φ 160 mm-es dréncső: 502 m, Φ 200 mm-es dréncső: 135 m

•Bentonitos szigetelés: 3000 m2

•Drénpaplan: 8000 m2, Drénakna: 3 db
•Humuszterítés rézsűs felületen: 15 500 m2

•Talajvízfigyelő kút a mentett oldali töltéstestbe: 5 db

•Víztelenítés: 2 db Flygt 5150 típusú zagyszivattyú, 400 fm Φ 150 flexibilis csővezeték, 

energiaellátás kiépítése

 



 

 

 

1. SZ. SEMLEGESÍTŐ

 
 



 

 

 

2. SZ. SEMLEGESÍTŐ

2. gát zsilipes 

műtárgy

2. sz. semlegesítő

 
 

 



 

 

 

 

Kolontári vízminőségi monitoring állomás 

 

A mérőállomás 2010. december 15-én a déli óráktól üzemel.  

 

A mérőállomás 3 paramétert mér: 

 • vízhőmérséklet 

 • kémhatás (pH) 

 • vezetőképesség 

 

A kolontári vízminőségi monitoring állomás általános képet ad a Torna-patakot érő szennyezés mennyiségi változásáról és minőségéről.  

A vízügyi igazgatóság 2010. december 15. és 2011. január 12. közötti adatokból az összes adatot tartalmazó idősort grafikont, a napi változásokat óránkénti 

bontásban tartalmazó kimutatást és egy naponkénti statisztikát készített. Ezek alapján áttekinthetők az adatok alakulása, értékelhetőek a napon belüli változások, 

valamint összehasonlíthatóak az egyes napok közötti különbségek 

 

 

         

HYDROLAB MS5 AUTOMATA PH ÉS 

VEZETŐKÉPESSÉG MÉRŐ RENDSZER
HYDROLAB MS5 AUTOMATA PH ÉS 

VEZETŐKÉPESSÉG MÉRŐ RENDSZER

 



 

 

 

VÉDELMI MŰVEK 

 

Kolontári védőgát 

 

A megsérült ajkai zagytározó újabb gátszakadásának elkerülésére Kolontár településen keresztül ívelő védőgát építését a székesfehérvári és a szombathelyi 

vízügyi igazgatóság szakembereinek műszaki irányítása mellett, a helyi vállalkozók 2010. október 9-én a kezdték meg. A védmű 620 méter hosszú, 6,8 m 

koronaszélességű, átlagosan 2,75 méter magas földgát. A védőgát 2010. október végére 100 %-ban elkészült. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. számú Biztonsági gát 

 

A védőgát 2011. február végére 100 %-ban elkészült. A Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely biztonságát garantáló völgyzáró gát 1290 méter hosszú. A 

védmű kiegészítő funkciójaként szolgáló beépített zsilip és automata semlegesítő rendszer kiépítése januárban befejeződött. A vízzáró technológiával 

megépült 2. sz. gát megvédi a településeket, összefogja és szabályozott medrekben engedi majd ki a semlegesített csurgalékvizeket. 

 

GÁTTEST ÉPÍTÉSE RÉSFAL ÉPÍTÉSE

 

ZSILIPES MŰTÁRGY

 



 

2. SZ. BIZTONSÁGI GÁT

•Földmunka I. ütem (szemcsés anyag): 99000 m3

•Földmunka II. ütem (kötött anyag): 20 000 m3

•Dolomit beépítés: 6000 m3

•Geotextília: 42 000 m2

•TIWODUR résfal (40 cm széles): 1296 m, 7250 m2

•Vasbeton zsilipes műtárgy: 1 db, 180 m3

•Acél sík elzárótábla: 1 db, 1,6 x 1,6 m2

•NA800 acél csőáteresz: 1 db, 18m

•NA800 acél csappantyú: 1 db

Töltéshossz: 1290 m

Max. magasság: 4,8 m, 

Átlagos magasság: 3,5 m

Szivárgó csatorna: 770 m

Semlegesítési hely és csatorna kialakítása

Műtárgyak

 
 

 

 

 



Jövőbeni feladatok: 
 

Önkormányzati fejlesztések: 

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (KDRFT) 2011. február 25-i ülésén a 2007. évi fejlesztések szükségessége mentén kialakított álláspontját 

felülvizsgálta, és a devecseri térség szennyezéssel érintett vízfolyásai, patakjai esetében a revitalizációra irányuló, komplex vízgyűjtőre kiterjedő szintű 

beavatkozások megvalósításának támogatását irányozta elő a KDOP-4.1.1/D komponense fennmaradt támogatási kerete terhére, amennyiben a tervezett térségi 

fejlesztés a komplex vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül a víztestek jó állapotának elérését célozza – és beavatkozásaival reális lehetőséget jelent a 

szennyezett vízfolyások revitalizációjára. 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság segítve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkáját 2011. április 15-én - a 

pályázat kiírás elősegítése érdekében - egyeztető megbeszélést kezdeményezett az érintett devecseri és kolontári önkormányzatokkal. 

Az egyezető tárgyalás célja, a kármentesítési munkák jelenlegi helyzetének valamint a jövőben tervezett fejlesztési célok megismerése volt. 

Az önkormányzatok az igazgatóság szakmai tanácsadása mellett az alábbi természeti környezet helyreállítási fejlesztéseket fogalmazták meg: 

 

Kolontár: 

- Kármentesítést követően visszamaradt vizenyős területen talajvízszint-szabályozó tó létesítésével (vízelvezetés a két település között húzódó malomárkon 

keresztül) 

- A korábban meglévő, de jelenleg nem működő, nem létező kolontári Malom-árok revitalizációja, amelynek segítségével a talajvízszint-szabályozó tó 

vízszintjének szabályozása, a felesleges vizek elvezetése megoldható lenne. 

- Stabilizált töltés kialakítása Kolontár és a devecseri Kastélypark között a Malom-árok mentén 

 

Devecser: 

- Devecser közigazgatási területén húzódó Malom-árok revitalizációja – osztóműtárgy létesítése a Torna-patakon Szentkútnál a vízpótlás érdekében 

- Malomárok mentén található források foglalása a megfelelő vízelvezetés érdekében 

- Kármentesítés követően hátramaradt vizenyős forrásos területeken tavak létesítése  

 

Ezen fejlesztések összehangolt megvalósítása a vörösiszap katasztrófával érintett két település esetében olyan környezeti állapot elérését teszi lehetővé, mellyel 

egyszerre lehet eleget tenni a megfelelő színvonalú élettér kialakulásához úgy a lakosság, mint az ökológiai környezet esetében. A tervezett fejlesztések jó 

hatással lesznek a természeti környezet állapotára a vizes élőhelyek kialakulásával, kialakításával, illetve hozzájárulnak a területen egy kiegyensúlyozott 

vízháztartási helyzet kialakításához, és nem mellesleg a terület tájképi értékeit is pozitív módon befolyásolják.  

 

A fenti beruházásokra vonatkozóan igazgatóságunk a Fejlesztési Ügynökség felé írásos javaslatot tett, kiemelve, hogy a kiváltó tényező súlyossága miatt a 

támogatás intenzitása 100%-os legyen az érintett önkormányzatok tehermentesítése érdekében.  

 

Torna-patak kármentesítés: 

A Torna-patak kotrási munkáit irányító Mecsekérc Zrt koordinációs értekezletein igazgatóságunk folyamatos részvételt biztosít. A kotrási munkák 

előreláthatóan 2011. július 5-én kezdődnek meg, ahol a munkák tulajdonosi (műszaki) ellenőrzését látjuk el várhatóan 2011 őszéig. A kotrási munkák ideje alatt 

az igazgatóság III. fokú vízminőség kárelhárítási tevékenységet lát el. 

 



MAL Zrt. műveleti területén belüli további feladatok: 

 

- Az elkészült állékonysági vizsgálatok alapján meg kell erősíteni a VII., VIII., IX és X. sz. zagykazetta északi falát, melyeknek kiviteli munkái 2011. július 

elején megkezdődnek egyidejűleg a csurgalékvíz tározó és a záportározó építési munkáival. 

- A semlegesítő pontok által kibocsátott csurgalékvíz sótartalmának csökkentésére technológia meghatározása, műszaki megoldás kidolgozása és 

kivitelezése, megvalósítása. 

 

 

X. SZ. KAZETTA ÉSZAKI FALÁNAK MEGTÁMASZTÁSA

•Humusz, feltöltés, iszap eltávolítás: 2900 m3

•Töltéstest: 41 000 m3

•Omlott részek (eltávolítása) pótlása: 6500 m3

•Csurgalékvíz árok: 2400 m3

•Szivárgóborda: 39x16x1x1=624 m3

•Homokos kavics összesen: 50 524 m3

•Cementhabarcs injektálás: 1500 m3

•Humuszterítés sík felületen: 2800 m2

•Humuszterítés rézsűs felületen: 10 250 m2

•Φ 160 mm-es dréncső: 624 m
•Φ 200 mm-es dréncső: 380 m

•Φ 400 mm-es PVC cső: 510 m

•Drénpaplan: 6600 m2, Drénakna: 10 db

 
 

 

 dr. Csonki István 
 igazgató 


