
A vörösiszap-katasztrófáról radioökológusi szemmel
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2010. október 4-én, hétfőn átszakadt az ajkai timföldgyár  vörösiszap-tározójának gátja.  A mintegy 
hétszázezer köbméternyi kiszabadult, erősen lúgos, maró hatású vörösiszap a Torna patak medréből  
kiöntve  elárasztotta  Kolontárt,  Devecsert  és  Somlóvásárhelyet,  de  kisebb  mértékben  érintett  más  
településeket  is  (pl.  Tüskevárt).  A  vörösiszap  kiömlése  okozta  ökokatasztrófa  egyedülálló,  csak 
becsülni lehet a várható következményeket. 

 Sokan  követik  az  eseményeket  a  rádión  vagy a  televízión  keresztül,  illetve  a  különböző  webes 
felületeken.  Nem célunk tehát  a  sajtóhírek összefoglalása,  sokkal  inkább a  saját  véleményalkotás.  
Ennek érdekében kinn jártunk a  helyszínen,  ahol  felvételeket  is  készítettünk.  (Ezek a  cikk  végén 
tekinthetők meg.)

A  vörösiszap  a  timföldgyártás  során  keletkező,  az  egészségre  káros  anyag,  amely  erősen  lúgos 
kémhatású  (maró  hatású),  toxikus  fémeket  és  radioaktív  anyagot  is  tartalmazó  melléktermék.  A 
veszélyes  anyagok  határokon  túlra  történő  szállításának  szabályairól  rendelkező  ún.  baseli  
egyezményben  az  utóbbi  években  rögzítették,  hogy  a  pH  11.5-nél  nagyobb  lúgosság  esetén  a  
vörösiszapot veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Mint ismeretes, a most kizúduló vörösiszap 13 pH 
értékű  lúgot  tartalmazott.  A  12–13  pH  értéket  mutató  nátron-lúg  hatása  ökológiai  szempontból 
jelenleg felbecsülhetetlen mind a kultúr-, mind pedig a természetes tájflóra vonatkozásában. A maró  
hatású  vörösiszap  mellett  a  lúgot  semlegesítő  anyagok  is  mérgezőek  lehetnek  az  állatokra  és  a 
növényekre is. Az egyetemeken, kutatóintézetekben megkezdődött a begyűjtött minták feldolgozása. 
Ezen adatok, ill. a környezet rendszeres monitorozása alapján valószínűleg az elkövetkezendő években 
hasznos információkhoz juthatunk (célunk az Unirad.eu olvasóinak későbbi tájékoztatása). 

A terület katasztrófaképe leírhatatlan. Sem a fotográfiák, sem pedig a televízió felvételei nem képesek 
visszaadni a látvány döbbenetét. A településeken nyomasztó a csend, szinte csak a kármentesítők és a 
munkagépek hangját lehet hallani. Kolontár Kossuth utcája részben megsemmisült, Devecserben több 
utca jelenleg is  iszaptenger,  a házakból mentik, ami  menthető. Mindenki teszi  a dolgát,  csendben, 
elkeseredetten. A bezárva tartott háziállatok is megsínylették az iszapömlést, a sok helyen 100–150 
centiméter  magas  iszapáradattal  szemben  esélyük  sem  volt  a  túlélésre.  A  szántóföldekről  már 
betakarították a kalászosokat, de a kukorica jelentős része még állt, s most már fekszik az iszap alatt.  
A repce nagy részét is levágták, néhány mintát sikerült begyűjteni elemzés céljából, hogy ezen néhány  
nap alatt a növény mely része milyen mértékben vette fel a nehézfémeket, s miképpen károsította a 
lúg.  Ezeken  a  területeken  5–10  cm  mélységben  tapasztalható  az  átiszaposodás.  Természetesen 
történtek a környezet radioaktivitását feltérképező mérések is, mind a helyi egyetem, mind az OSSKI,  
mind pedig az MTA zászlaja alatt (www.mta.hu).  Az iszapban a Tórium és a Rádium leányelemei, 
valamint  Kálium  izotópok  találhatók,  amelyek  a  természetes  háttérsugárzást  mintegy  5–10%-os 
mértékben emelték meg.  Ezek az izotópok természetes módon is megtalálhatók a talajban,  a Föld 
keletkezése  során  jelentek  meg,  magfizikai  folyamatok  révén,  és  hosszú  felezési  idejüknek 
köszönhetően most is itt vannak a környezetünkben. Kérdezhetnénk, hogy bár a külső sugárzás szinte 
nem emelkedett meg, kell-e tartanunk az izotópok inkorporációjától? A nuklidok jellemzően kötött,  
azaz nem vízoldható formában vannak jelen a talajban,  vagyis  a  növények számára  nem elérhető  
módon.  Továbbá  az  oldódási  és  így  a  migrációs  folyamatoknak  kedvezőtlen  a  lúgos  közeg,  a 
mezőgazdasági talajok pH-ja típustól függően 4–8 között változik, jelenleg 10–13. Kijelenthető, hogy 
a lakosság  sugárveszélynek  nincs  kitéve, a vörösiszap  radioaktív  sugárzása  messze  a  megengedett 

http://www.mta.hu/


egészségügyi határérték alatt van. Természetesen el kell kerülni az inkorporációt, inhalációt, a bőrrel  
való közvetlen érintkezést. Amennyiben ez utóbbi megtörténik, bő vizes mosással ártalmatlanítani 

lehet.  Jelenleg  – és  a  későbbiekben  is  – a  kármentesítésnél  célszerű  a  légmaszk  viselete,  hiszen 
felporzott,  aeroszolhoz  kötött  radioizotópok,  ill.  egyéb  kemikáliák  egészségügyi  károsodást 
okozhatnak  a  tüdőben.  A  házak  falát  erős  vízsugárral  kell  mosni,  amennyiben  az  épület  állaga  
megengedi.  Sok  esetben  azonban  a  mosás  sem  elegendő,  az  egyetlen  megoldás  a  vakolat  teljes 
eltávolítása lehet, esetlegesen a házak lebontása. Vagy éppen megtartása örök mementóként.

Mivel  a  katasztrófa  nem lokális,  foglalkozni  kell  a  globális  kiterjedés  ökológiai  hatásaival  is.  A 
magyarországi vízbázis érintettsége milliókat befolyásolhat, de ne feledkezzünk el, hogy a Dunát nem 
lehet  lezárni  az  országhatárnál!  Várhatóan  10–13  pH  értéknél  folyamaink  teljes  növény-  és 
állatállománya  kipusztul,  a  semlegeshez  közelebbi  pH  esetén  részleges  pusztulás  várható.  A 
részlegesség  mértéke  csak  sejthető,  korábbi  más  jellegű  ipari  katasztrófákból  kiindulva  (pl.  a 
halállomány  érzékenysége  a  legnagyobb).  Mi  is  készítettünk  olyan  felvételeket,  amelyeken  a 
szántóföld közepén, több száz méterre a halastótól elpusztult tetemeket lehet látni.

Hogyan tovább? Folytatni kell a kármentesítést a rendelkezésre álló tudományos ismeretek birtokában. 
Gondolni kell a meglévő üzem kármentesítésére és a későbbi zagytározó rekultivációjára. Az utóbbi 
feladat  részét  képezi  a  nyitott  tározók  által okozott  levegőszennyezés  megszüntetése,  a  talajvíz 
elszennyeződésének  lassítása,  megakadályozása,  illetve  a  terület  felszín  alatti  víz-monitoring 
rendszerének kiépítése és üzemeltetése. Ennyiben a terület rekultivációja komplex és átfogó problémát  
jelent.

Meggyőződésünk szerint még ez sem elegendő. Az érintett települések lakóit olyan trauma érte (s éri 
folyamatosan),  amely  sokak  számára  egyedül  vagy családi  környezetben  szinte  feldolgozhatatlan.  
Csak remélni tudjuk, hogy az itt lakók e tekintetben is segítséget kapnak a későbbiekben. 

∗∗∗

Az elkövetkezendő hetekben a  radioaktív  sugárzásokkal  és  azok hatásaival  kapcsolatos  témákban 
teszünk közzé – meggyőződésünk szerint – fontos gondolatokat, helyenként újrafogalmazva azokat a 
dilemmákat, amelyektől a mai napig sem sikerült búcsút venni. Célunk egy szakmailag megalapozott  
rövid témafelvetés, amellyel szeretnénk felkelteni az érdeklődését cégünk iránt. Ha mindössze olvasni  
szeretné a honlapunkon megjelenő szövegeket, kívánunk hozzá jó szórakozást, hasznos időtöltést! 

Ha  sikerült  kíváncsivá  tennünk,  keresse  honlapunkat  (www.unirad.eu),  vagy  hívjon  bennünket 
telefonon (+36-30/343-9169). Örömmel állunk rendelkezésére.

http://www.unirad.eu/

















