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1. Bevezetés 

A jegyzet írásának idején az emberiség által lakott egyetlen bolygó a Föld. S nagy valószínűséggel a jegyzetet 

reményeink szerint haszonnal forgató olvasó is ezen a bolygón tanulmányozza e munka fejezeteit. 

A Földön élünk, használjuk. Ismernünk kell, minél több oldalról, részletekbe menően, hogy közös jövőnk 

biztosítva legyen. 

A jegyzet tizenkettő fejezete végigvezeti az érdeklődőket a földtani alapoktól kezdve, az építkezések geológiai 

vonatkozásain át, a földtani környezetet befolyásoló emberi tevékenységek hatásának bemutatásáig. Nemcsak 

elméleti vonatkozásokat taglal, hanem esettanulmányokon keresztül bepillantást enged a gyakorlati 

módszerekbe is. 

A két nagy területet – építésföldtan és környezetföldtan – együtt bemutató jegyzetek sorában ez az első munka. 

A szerző reméli, hogy hasznos időtöltés lesz művének tanulmányozása. 

  

2. 1. Földtani alapismeretek I. (a litoszféra) 

2.1. 1.1. A Föld keletkezése 

A Földön a meteoritokban és a Holdon talált legidősebb kőzetek vizsgálata alapján a tudósok a Naprendszer és a 

Föld korát 4,6 milliárd évben állapították meg. Az ősnap körüli gáz- és porfelhő fokozatosan csomósodott előbb 

kisméretű, majd nagyobb tömegű égitestekké, végül a bolygókká. Földünk is így keletkezett. Eleinte gyakoriak 

voltak a meteor becsapódások, amitől a Föld tömege nőtt, izzó állapotba került. Ettől a képlékennyé vált 
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anyagok gömbhéjak szerint rendeződtek, a középpont felé süllyedtek a nagyobb sűrűségű anyagok, mint a vas és 

a nikkel, a felszínhez közel maradtak a kisebb sűrűségű szilikátok. A szilikátokból jött létre a Föld ősi kérge 

(Hartai 2003, Kubovics 2008). 

2.2. 1.2. A Föld felépítése 

Kezdetben, kb. 4,6 milliárd éve a Föld izzó, olvadt állapotban volt, a gravitáció hatására ekkor alakult ki a 

gömbhözhasonlóformája. Ennek megfelelően belső felépítése gömbhéjas szerkezetű. A különböző rétegek a 

planetáris differenciálódás során alakultak ki, a rájuk jellemző elemek sűrűsége szerint. E folyamat során jöttek 

létre bolygónk belső övei (endoszférák): legkívül van a földkéreg, ezen belül található a földköpeny, és legbelül 

a külső és belső magból álló földmag (1.1. ábra). A kéreg felett helyezkednek el az ún. külső övek (exoszférák): 

a légkör (= asztenoszféra), a vízburok (= hidroszféra) és a bioszféra, mely a Föld élőlényeit foglalja magába 

(Völgyesi 2002, Hartai 2003, Kubovics 2008). 

földmag 

 

1.1. ábra: A Föld belső felépítése és a földövek (forrás: www.pubs.usgs.gov) 

A Föld belső felépítéséről közvetlen bizonyítékokkal nem rendelkezünk, hiszen az eddigi legmélyebbre hatolt 

mélyfúrás, az oroszországiKola-félszigeten fúrt „szupermély” fúrás is csak 12.261 méterre hatolt le a felszín alá, 

de még ez is bőven a kéregben maradt. A belső szerkezet megfigyelésére közvetett módszert, a földrengések 

megfigyelését használják a szakemberek. A Föld – vagy bármilyen bolygó – belsejében levő anyag fizikai 

tulajdonságainak változása a földrengéshullámok terjedési sebességének változását okozza, és ezen változások 

mérésével állapítható meg, hogy hány helyen változnak meg az anyag tulajdonságai, hány fizikailag elkülönülő 

belső rész mutatható ki (Völgyesi 2002, Hartai 2003, Kubovics 2008) (1.2. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1ris_differenci%C3%A1l%C3%B3d%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%A9reg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldk%C3%B6peny
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldmag
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldmag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuper-m%C3%A9lyf%C3%BAr%C3%A1s_a_Kola-f%C3%A9lszigeten
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldreng%C3%A9s
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1.2. ábra: A Földön áthaladó, különböző földrengéshullámok terjedési iránya (Báldi 1991) 

A Föld felszínén elhelyezkedő szilárd burok a földkéreg. Alsó határát egy átlagosan 30-40 km mélységben 

elhelyezkedő szeizmikus törésfelület, a Mohorovicic-felület (Moho) képezi. Ez a felület egy fázisátalakulást 

jelző felület. E felett jelennek meg a földpátok (bázikus plagioklászok). A kéreg alsó részét az ebből, illetve más 

bázisos szilikát-ásványokból (amfibol, augit, olivin) álló gabbró, és kiömlési változata, a bazalt alkotja. A 

kontinensek területén e kőzetöv felett vastag gránitburok (kvarc, káliföldpátok és csillám alkotta kőzet) alakult 

ki. A mélyebb, bazaltos öv sűrűsége 3,0 g/cm3, míg a gránitos kéregé 2,8 g/cm3. Mivel az óceánok alatt hiányzik 

a gránitos öv és a víz közvetlenül a bázisos övvel érintkezik, a gabbró-bazalt övet óceáni kéregnek, míg a 

kontinenseket alkotó gránitos övet kontinentális kéregnek nevezzük. Ennek megfelelően a kéreg vastagsága 

rendkívül tág határok között változik: az óceánok alatt 6–7 km, a szárazföldek területén pedig 35 km, ám néhol 

eléri a 70 km-t is. A kéreg hőmérséklete a mélységgel változik. A felszínen a Nap melegítő hatására a 

hőmérséklet változó, ám néhány tucat méter után állandó lesz és onnan kilométerenként nagyjából 30 °C-kal 

növekszik a hőmérséklet, egészen a köpeny határáig, ahol kb. 400 °C-ot ér el. A kérget hordozó köpenyben 

végbemenő anyagáramlások, a konvekció miatt a kéreg nagyobb táblákra, ún. litoszféra-lemezekre töredezett, 

amelyek folyamatosan vándorolnak, mozognak. A vékony réteg térfogata a Föld össztérfogatának mindössze 

1%-át teszi ki (Völgyesi 2002, Hartai 2003, Kubovics 2008) (1.3. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvekci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Litoszf%C3%A9ra-lemez&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rfogat
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1.3. ábra: A litoszféra vastagsága óceáni és kontinentális területen (forrás: www.claseshistoria.com) 

A Mohorovicic-felület alatt egy közel 2900 km vastagságú földöv, a földköpeny található. Ez az öv a Föld 

térfogatának 82%-át, tömegének pedig 68%-át adja. Átlagsűrűsége a kéregénél jóval nagyobb, 4,5 g/cm3. A 

földrengéshullámok vizsgálata alapján kimutatták, hogy a földköpeny a kéreghez hasonlóan szilárd 

halmazállapotú, mivel a haránthullámok (S hullámok) áthatolnak rajtuk. A köpenyt vasban és magnéziumban 

gazdag szilikátokból álló peridotitok építik fel. Több fontos határfelület is felismerhető a köpenyben, melyek 

feltehetően az anyag ugrásszerű sűrűségváltozásait tükrözik. 1000 km mélységbe található a Repetti-felület, 

mely a felső-köpenyt (30-1000 km között) és az alsó-köpenyt (1000-2900 km között) választja el egymástól. 

Egy másik felosztás szerint felső-köpenynek csak a 30-400 km közé eső burkot nevezzük. Ez alatt 400-1000 km 

mélységben az átmeneti öv, majd ez alatt az alsó-köpeny található. a földrengéshullámok sebességének 

csökkenése észlelhető 700 km mélyen is. Ebben a mélységben találhatóak a legmélyebb helyzetű 

földrengésfészkek. A felső-köpenyen belül sebességcsökkenés mutatkozik 200-250 km mélységben is. Itt 

található a felső határa annak a 100-150 km vastagságú övnek, mely a földrengéshullámok anomálisan kis 

sebessége alapján részlegesen olvadt állapotban lehet. Az anyag kisebb sűrűségét ebben az övben a nagyobb 

hőmérséklet és gázok jelenléte okozza, mely a halmazállapotot egy nagy viszkozitású folyadékhoz teszi 

hasonlóvá. Ezt az övet néven asztenoszférának nevezzük, míg a felette található köpenyrész és a kéreg együtt a 

litoszféra. A köpeny hőmérséklete és a benne uralkodó nyomás a mélységgel változik: a kéreg határánál 500 és 

900 °C közötti, míg a maggal határos alsó részeken hozzávetőleg 4000 °C feletti hőmérséklet uralkodik. 

paradox módon bár a legtöbb kőzet olvadáspontja legfeljebb 1200 °C és a köpeny nagy részében ennél 

melegebb van, a köpeny fizikai tulajdonságait tekintve gyakorlatilag szilárdnak tekinthető. A köpeny alsó 

részében a nyomás közel 136 GPa(Völgyesi 2002, Hartai 2003, Kubovics 2008) (1.4. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Asztenoszf%C3%A9ra
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradoxon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28m%C3%A9rt%C3%A9kegys%C3%A9g%29
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1.4. ábra: A Földövek és a jellemző határfelületek mélységi eleterjedése és legfőbb jellemzői (Báldi 1991) 

A Föld belsejében, mintegy 2900 km mélyen a rengéshullámok újabb, igen éles határt jeleznek. Ezt Gutenberg-

Wiechert felületnek nevezik. E felületen a haránthullámok (S hullámok) eltűnnek, míg a hosszanti hullámok (P 

hullámok) sebessége ugrásszerűen lecsökken. Itt helyezkedik el a földmag, mely 3500 km sugarú. A földmagon 

belül egy további felületet is ki lehet mutatni, kb. 5000 km mélységben. Ez a földmagot két részre, a külső- és 

belső magra osztja. Ezt a felületet Inge Lehmann fedezte fel 1936-ban, így róla Lehmann-felületnek nevezték el. 

Mivel a haránthullámok kimaradása csak a külső magra korlátozódik, ez az öv folyékony halmazállapotúnak 

tekinthető, míg a belső mag szilárd. A mag fő alkotóelemei nehézfémek, elsősorban vas és kisebb mennyiségben 

nikkel. Ugyanakkor a belső magban a legújabb kutatások szerint a vasnál nehezebb elemek is jelen vannak, a 

külső magban viszont a vasnál könnyebb elemek találhatók. A mag két részét tehát a kémiai összetétel és a 

halmazállapot (vagy az annak megfelelő viselkedés) különbözteti meg egymástól. A precesszió és a Coriolis-

hatás következtében a folyékony külső magban áramlások zajlanak. Ezek hozzák létre a Föld mágneses terét, 

mely védőernyőt jelent a kozmikus sugárzással szemben. A mag sűrűsége 10 g/cm3-nél nagyobb, a Föld 

középpontja felé haladva pedig még tovább sűrűsödik. Egyes számítások szerint eléri a 14 g/cm3-t is (Völgyesi 

2002, Hartai 2003, Kubovics 2008) (1.4. ábra). 

2.3. 1.3. A Föld alakja 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikkel
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A Föld alakját alapvetően két fizikai hatás határozza meg: az általános tömegvonzás, és a Föld tengely körüli 

forgása. A Földhöz rögzített forgó koordináta-rendszerben a tömegvonzás és a forgó koordináta-rendszerből 

adódó centrifugális erő kölcsönhatására létrejövő, elméletileg forgási ellipszoid alakú folyadékszerű testhez a 

tényleges Föld-alak nagyon közel áll: e hidrosztatikus egyensúlyi alaktól csak helyenként tér el. A 

magashegységek és a mélytengeri árkok területén a fizikai földfelszín nem követi az elméleti felületet, mert itt 

más hatások is közrejátszanak a felszín alakításában. Az elméleti földalak, a geoid, azaz nehézségi gyorsulásnak 

a közepes tengerszinttel egybeeső potenciálfelülete ezeken a területen a kőzetfelszínt nem követi. Gyakorlati 

okokból éppen ezért általában egyszerűsített modellt használunk a Föld alakjaként. A geodéziában lapult forgási 

ellipszoiddal helyettesítjük a geoidot, de néha a még egyszerűbb gömbi közelítés is megfelelhet. Gömbi 

közelítésnél a közepes földsugárral (R) számolunk. Ez esetben is a modellnek ugyanolyan a forgása és akkora a 

tömege, mint a valódi Földnek. A bonyolultabb modellek paramétereit a földközeli műholdak pályájának 

mérései alapján számítják (Hartai 2003) (1.5. ábra). 

1.5. ábra: A geoid alak háromdimenziós modellje (forrás: www.sensoryoutput.com) 

2.4. 1.4. A litoszféra anyagai – kőzettani alapok 

A kőzetöv, vagy litoszféra az asztenoszférát veszi körül és közvetlenül annak részlegesen olvadt része, az ún. kis 

sebességű öv felett helyezkedik el. Magában foglalja tehát a köpeny legfelső részét és a földkérget. Anyagi 

felépítését tekintve elmondható róla, hogy kőzetekből áll. A kőzeteket, keletkezési körülményeik szerint három 

nagy csoportba különíthetjük el: 1. magmás kőzetek; 2. üledékes kőzetek; 3. metamorf (átalakult) kőzetek (1.6. 

ábra). 

 

1.6. ábra: A kőzetek képződési helye és körforgása 

2.4.1. 1.4.1. Magmás kőzetek 

A magmás kőzetek az izzó kőzetolvadék (magma) megszilárdulása, kikristályosodása során kialakuló kőzetek. 

A magma részlegesen olvadt szilikátokból és oldott gázokból álló izzó kőzetolvadék, mely az asztenoszféra 

legfelső részében, vagy a litoszféra mélyebb öveiben keletkezik helyi felmelegedés hatására. A kialakuló 

kőzetolvadék a magmakamrában helyezkedik el, ahonnan a rá nehezedő nyomás hatására a legkisebb ellenállás 

útján hasadékokon keresztül igyekszik a kéreg magasabb részeibe nyomulni. Ha útja során megreked a felszín 

alatt, mélységi magmás kőzetek alakulnak ki. Amennyiben a magma a felszínre jut, lávának hívjuk. Lehűlésével 

keletkeznek a kiömlési kőzetek, vagy vulkanitok (1.7. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forg%C3%B3mozg%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Centrifug%C3%A1lis_er%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szferoid
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrosztatikus_egyens%C3%BAly&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geoid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tengerszint
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9zia
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1.7. ábra: A magmás kőzetek keletkezési helyei (forrás:  geo-team-tc.blogspot.com) 

A kialakuló kőzetek ásványos összetétele a magma összetételétől függ. A magma hűlése során az egyes 

ásványok olvadáspontjuk alapján kristályosodnak ki. A kristályosodási sorrendet Felfedezőjéről Bowen-féle 

kiválási sornak nevezzük (1.8. ábra). 
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1.8. ábra: A Bowen-féle kristályosodási sor 

A Si-tartalom függvényében megkülönböztetünk ultrabázisos, bázisos, neutrális és savanyú kőzeteket, melyek 

jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni: 

Az ultrabázisos kőzetek SiO2–tartalma 44% alatti. Uralkodó elemek a Mg, Fe és a Ti. Kőzetalkotó ásványai a 

színes szilikátok, mint például az olivin, piroxén, amfibol és a csillámok. Gyakran jelentős mennyiségű 

ércásványok is felhalmozódnak bennük. Az ebbe a csoportba tartozó kőzetek színe sötét, sűrűsége igen nagy 

(1.9. ábra). 

 

1.9. ábra: Ultrabázisos mélységi magmás kőzet, a wherlit makroszkópos és vékonycsiszolati képe 

A bázisos kőzetek SiO2–tartalma 44-53% közötti. Jelentős mennyiségben van jelen bennük a Fe, míg a Mg 

jelentősége csökken. Az Al és a Ca mennyisége megnövekszik. Kőzetalkotó ásványaik között megjelenik a 

bázisos plagioklász, a piroxén és az olivin. Ritkábban amfibolt is tartalmazhatnak. Általában sötét színűek, 

sűrűségük nagy (1.10. ábra). 
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1.10. ábra: Bázisos mélységi magmás kőzet, a gabbró makroszkópos és vékonycsiszolati képe 

A neutrális kőzetek SiO2–tartalma 53-64% között van. A bázisos kőzetekhez viszonyítva csökken bennük a Mg, 

Fe és a Ca jelentősége, ugyanakkor növekszik az alumíniumé. Lényeges elemmé válik a Na, és részben a K-

tartalom is megnövekedhet. Lényeges elegyrészeik a neutrális plagioklász, egyes típusokban a káliföldpát. A 

színes elegyrészek közül elsősorban amfibol fordul elő, de megtalálható a piroxén és a biotit is. A kőzetek 

sűrűsége közepes, színe általában közepesen sötét (1.11. ábra). 

 

1.11. ábra: Neutrális mélységi magmás kőzet, a diorit makroszkópos és vékonycsiszolati képe 

A savanyú kőzetek SiO2-tartalma nagyobb, mint 64%. A Mg-, Fe-, és a Ca-tartalmú ásványok aránya erősen 

lecsökken, uralkodó elemeik a Na, K, és Al (a Si mellett). Lényeges elegyrészek a kvarc, káliföldpát, savanyú 

plagioklász, biotit és amfibol. A kőzetek világosak, sűrűségük kicsi (1.12. ábra). 
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1.12. ábra: Savanyú mélységi magmás kőzet, a gránit makroszkópos és vékonycsiszolati képe 

Az alkáliák mennyisége alapján is csoportosíthatjuk a magmás kőzeteket. Ebben az esetben telítetlen, telített és 

túltelített magmás kőzeteket különítünk el. Telítetlen alkáli kőzetekazok, amelyekben telítetlen ásvány van, az 

esetlegesen előforduló telített ásványok mellett. SiO2-ra nézve telítetlen ásványok olyan magmából képződnek, 

amelyben nincs elég SiO2 ahhoz, hogy csak telített ásvány képződjön. A fentiekből következik, hogy ezekben a 

kőzetekben elsődleges, magmából kikristályosodó kvarc nem lehet. A telített alkáli kőzetekben csak telített 

ásványok vannak, nincs bennük sem telítetlen ásvány sem elsődleges kvarc. SiO2-ra nézve telített ásványok 

azok, amelyek kristályosodásuk során nem képesek további SiO2-t felvenni, és ez által új ásvánnyá alakulni. 

Túltelített alkáli kőzetekazok, amelyekben telített ásványok mellett elsődleges kvarc is előfordul. Telítetlen 

ásványok ezekben a kőzetekben nincsenek. 

A magmás kőzetek egy fontos tulajdonsága Si-tartalmukon kívül a szövetük. A kőzetek szövete alatt az őket 

felépítő ásványok alakját, méretét, elhelyezkedését és kapcsolódási módját együttesen értjük. A magmás kőzetek 

szövetét elsősorban a kristályosodás körülményei határozzák meg, amelyek alapján három alap-szövettípust 

különíthetünk el: 

1. Kristályos szemcsés szövet: A kőzetet felépítő ásványok közel azonos méretűek, hipidiomorf alakúak és 

legtöbbször szabad szemmel megkülönböztethetőek egymástól (holokristályos szemcsés szövettípus) (pl. 

gránit). Szubvulkáni(felszínközeli) kristályosodás esetén vagy telérekben a gyorsabb hűlés következtében 

finomszemcsés, mikrokristályos formában alakul ki a fent leírtakhoz hasonló szövetű kőzet (pl. dolerit, aplit) 

(1.1. kép). 

2. Porfíros szövet: a vulkáni kőzetek szövettípusa. A kőzetben legalább kétféle nagyságrendű elegyrész 

különíthető el. A fenokristályok (porfírok) még a magma feltörése előtt, nagyobb mélységben kezdtek 

kristályosodni, ezért méretük nagyobb, mint az alapanyag (mátrix) szemcsemérete, amelyben mintegy "úsznak" 

a porfíros elegyrészek. Az alapanyag a kihűlés sebességétől függően finomszemcsés illetve részben vagy 

teljesen üveges is lehet (pl. andezit, riolit) (1.2. kép). 

3. Afanitos szövet: szabad szemmel nem elkülöníthető, kisméretű kristályokból álló kőzet szövettípusa (1.3. 

kép). 

   

1.1. kép: Kristályos szemcsés               1.2. kép: Porfíros szövetű andezit           1.3. kép: Afanitos szövetű 

riolit 

szövetű gránit 

A magmás kőzetek csoportosítására szolgáló modellek közül napjainkban a Streckeisen-féle rendszer a 

legáltalánosabban elfogadott. Ez a kőzeteket modális ásványos összetételük alapján csoportosítja, vagyis a 

kőzetalkotó ásványok közül a színtelen elegyrészek arányát veszi alapul. Ez a rendszer kiválóan alkalmas mind 
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a magmás, mind a vulkáni kőzetek meghatározására (kivéve, ha a kőzet jelentős részét kőzetüveg alkotja) (Báldi 

1991, Szakmány – Józsa 2008) (1.13. ábra). 

 

1.13. ábra: A mélységi és kiömlési kőzetek helye a Streckeisen-diagramban 

A diagram csúcsain szereplő rövidítések a következő ásványcsoportokat jelölik: Q = kvarc, tridimit, krisztobalit; 

A = alkáli földpátok; P = plagioklász; F = földpátpótlók (foidok); M = színes (mafikus) elegyrészek (Szakmány 

– Józsa 2008). 

2.4.2. 1.4.2. Üledékes kőzetek 

A litoszféra külső földövekkel való érintkezési határfelületén, a levegő, a víz, valamint az élő és elhalt 

szervezetek hatására a kőzetek felszíne elváltozik. Többnyire mechanikai aprózódás következik be, melyet 

kémiai bomlások is kísérnek. Ezt a folyamatot nevezzük mállásnak. A mállás hatására a kőzetek felszínét 

általában összefüggő törmelékréteg, regolit fedi el. A különböző szállító közegek (víz, szél, jég) könnyen 

megmozgatják ezt a laza törmeléket. A hordalék szállításának módja a szemcsék méretétől és a szállító közeg 

sebességétől függ. A nagy méretű szemcsék, melyeket a szállító közeg nem tud megemelni, vonszolódnak az 

aljzaton. Ez a vonszolódás történhet csúsztatással vagy görgetéssel. A kisebb szemcséket (pl. homok 

szemcseméretű törmeléket) szaltációval szállítja a fluidum. Ekkor a szemcsék az áramlás irányával közel 
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párhuzamos, rövid távú utat tesznek meg lebegve. A legfinomabb szemcsék szállítása lebegtetve, 

szuszpenzióban történik. Emellett a víz sok anyagot oldott állapotban is képes szállítani (1.14. ábra). 

 

1.14. ábra: A különböző szállító közegek által végzett szállítási módok 

A hordalék részecskéiből leülepedésük esetén üledékes szemcse lesz. De üledékszemcse válik az oldatból 

kicsapódott anyagból, valamint az elhalt növények és állatok maradványaiból is. Az üledékszemcsék az 

üledékgyűjtőben halmozódnak fel. Ez olyan terület, ahol a szállító közeg energiája lecsökken így lerakja az 

általa szállított hordalékot. Ebben a végső üledékgyűjtőben megy végbe a diagenezis, mely folyamán az 

üledékből üledékes kőzet keletkezik. Az üledékszemcséket és ennek megfelelően a belőlük kialakult üledékes 

kőzeteket három nagy csoportba sorolhatjuk: 1. extrabazinális üledékes kőzetek, 2. intrabazinális üledékes 

kőzetek, 3. vulkáni törmelékes kőzetek. 

1. Az extrabazinális üledékes kőzetek csoportjába olyan kőzetek tartoznak, melyek szemcséi az üledékgyűjtő 

medencén kívülről szármarnak, és leülepedésüket hosszabb-rövidebb szállítás előzte meg. A szemcsék anyaga 

szerves és szeretlen egyaránt lehet (Báldi 1991, Sakmány 2008a). 

A sziliciklasztos kőzetek osztályozása szemcseméretük alapján történik (1.1. táblázat). A durvatörmelékes 

kőzeteknél emellett a koptatottság is fontos tulajdonság. 
 

Szemcseméret 

(mm) 
laza törmelék neve kötött kőzetnevek 

>256 kőzettömb durvatörmelékes kőzetek: 

konglomerátum 

breccsa 

64-256 durva kavics 

4-64 kavics 

2-4 finom kavics 

1-2 durvaszemcsés homok homokkő 

0,5-1 nagyszemcsés homok 

0,25-0,5 középszemcsés homok 

0,125-0,25 aprószemcsés homok 
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0,063-0,125 finomszemcsés homok 

0,031-0,063 durva aleurit aleurolit "iszapkő" 

0,016-0,031 középszemcsés aleurit 

0,008-0,016 finom aleurit 

0,004-0,008 nagyon finom aleurit 

<0,004 agyag agyagkő 

1.1. táblázat : A törmelékes üledékes kőzetek szemcseméret alapján történő, legelterjedtebben használt 

összefoglaló nevezéktana. (Szakmány 2008a) 

A sziliciklasztos kőzetek elnevezéseaz uralkodó szemcseméretük alapján történik (pl. az uralkodóan 1-2 mm-es 

szemcsékből álló kötött kőzetet durvaszemcsés homokkőnek nevezzük). Amennyiben egy másik szemcseméret 

kategóriából is jelentős mennyiségű törmeléket tartalmaz a kőzet, akkor azt jelzőként a kőzetnév elé tesszük (pl. 

kavicsos durvahomokkő, agyagos konglomerátum stb.) (1.15. ábra). 

 

1.15. ábra: Az extrabazinális üledékes kőzetek osztályozása szemcseméretük szerint (Szakmány 2008a) 

Extrabazinális törmelékes üledékes kőzetek mind szárazföldi, mind tengeri környezetben kialakulhatnak. A 

szemcsék mérete, koptatottságának mértéke, valamint osztályozottsága a szállítás módjáról, a szállító közeg 

energetikai viszonyairól és az üledékre ható környezeti viszonyokról ad felvilágosítást (1.16., 1.17. ábra). 
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1.16. ábra: Az extrabazinális üledékes kőzetek szemcsealak és koptatottság szerinti osztályozása 

(Szakmány 2008a) 

 

1.17. ábra: Az extrabazinális üledékes kőzetek csoportosítása osztályozottságuk alapján (Szakmány 

2008a) 

2. Az intrabazinális üledékes kőzetek szemcséi az üledékgyűjtő területén keletkeznek. A kialakulásukban 

szerepet játszó folyamatok minősége alapján kemogén és biogén szemcséket különítünk el. A kemogén 

szemcsék oldatokból csapódnak ki, míg a biogének mészvázú élőlények váztörmelékei. A leggyakoribb ide 

tartozó kőzetek a karbonátok, azaz a mészkő és a dolomit. Emellett jelentősek még a kovaüledékek, a vasas-, 

mangános-, foszfátos kőzetek, valamint az evaporitok. Szintén intrabazinális üledékes kőzetek fosszilis 

energiahordozóink, a szénfélék és a szénhidrogének. 

A tágabb értelemben vett karbonátos kőzetek közé a több mint 50 % (üledékgyűjtőn belüli eredetű) karbonátot 

tartalmazó kőzeteket soroljuk. A „tisztán” karbonátos kőzetek legalább 90%-ban karbonát-ásványokból állnak. 

Leggyakoribb közülük a mészkő, mely szinte teljes egészében CaCO3-ból, kalcitból áll. A mészkövet felépítő 

szemcsék vegyi és biogén folyamatok révén egyaránt keletkezhetnek. A vegyi úton keletkezett mészkövek 

esetén a mész kiválását az oldott szén-dioxid mennyiségének csökkenése eredményezi. Ez bekövetkezhet a 

nyomás csökkenése, a víz felmelegedése, vagy a növények fotoszintetizáló tevékenysége következtében. 

kontinentális környezetben főként ilyen, vegyi kiválás útján keletkezett mészköveket találunk. Ide sorolhatóak a 

forrásmészkövek (1.4. kép), tavi mészkövek és a cseppkövek (1.5. kép). Tengeri környezetben ellenben főként 

biogén eredetű mészkövek alakulnak ki. Ezek mind szövetükben, mind összetételükben rendkívül változatosak 

(1.6., 1.7. kép). Rendszerezésükre az 1960-as évek óta több modellt is kidolgoztak. Napjainkban is általánosan 

elfogadott és alkalmazott közülük a Folk- és a Dunham-féle rendszer. 
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1.4. kép: forrásmészkő levéllenyomattal                     1.5. kép: Cseppkő töredék 
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1.6. kép: Tömött, permi fekete bitumenes mészkő      1.7. kép: Laza szerkezetű, pleisztocén mészkő 

A Folk-féle rendszerben a kőzettípusokat összetett névvel illetjük. A kőzetnév előtagja az előforduló jellemző 

allokémiai elegyrész rövidített elnevezése (ha az allokémiai elegyrészek összmennyisége meghaladja a 10 %-

ot): intra- (intraklaszt); oo- (kérgezett szemcsék), pel- (peloidok, pelletek); bio- (fosszíliák). A kőzetnév utótagja 

az allokémiai elegyrészek között előforduló elsődleges (tehát nem átkristályosodott) ortokémiai elegyrész neve. 

Amennyiben mikrit és pátit is előfordul, akkor utótagként a nagyobb mennyiségben előforduló elegyrészt kell 

megadni.(1.2.táblázat). A mészkövek osztályozásánál az allokémiai elegyrészek méretét is figyelembe 

vehetjük. Amennyiben az elegyrészek mérete> 1,0 mm: kalcirudit; 1,0-0,0625 mm: kalkarenit; <0,0625 mm: 

kalcilutit a név adandó. Ha a kőzet nem mészkő, hanem dolomit, akkor a Folk-név elé dolo-előtagot illesztünk 

(Báldi 1991, Haas 1998). 
 

Az allokémiai 

elegyrészek mennyiségi 

arányai 

>10% allokémiai 

elegyrész 
<10% allokémiai elegyrész Zátony és 

bioherma 

kőzetek 

 

pátit>mikrit mik

rit>

páti

1-10% allokémiai 

elegyrész 
<1% 

allokémiai 

elegyrész 
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t 

>25% intraklaszt intrapátit intra

mikr

it 

leggyakoribb 

allokémiai 

elegyrészek 

intraklasztok 

intraklaszt 

tartalmú 

mikrit 

mikrit 

illetve ha 

pátit foltok 

vannak 

jelen, 

 akkor 

diszmikrit 

 

   

<25

% 

intra

klasz

t 

>25% ooid oopátit oom

ikrit 

    

ooidok 

ooid 

tartalmú 

mikrit 

    

<25% 

ooid 
>3:1 biopátit bio

mikr

it 

 

   

bioklasztok 

fosszília 

tartalmú 

mikrit 

    

3:1 és 

1:3 

között 

biopelpátit biop

elmi

krit 

    

biolitit 
 

   

peloidok 

peloid 

tartalmú 

mikrit 

    

<1:3 pelpátit pel

mikr

it 

 

   

1.2. táblázat: A mészkövek osztályozása Folk (1959, 1962) alapján. 

A Dunham rendszer elsősorban a szemcsekapcsolatokat, valamint a szemcsék és a beágyazó anyag (mátrix 

valamint a kötőanyag) kapcsolatát veszi figyelembe, a szemcsék méretére és fajtájára nincs tekintettel (1.3. 

táblázat). Ennek megfelelően elsősorban szöveti alapon tesz különbséget az egyes mészkőtípusok között. 
 

Az eredeti alkotóelemek nem szervesen tartoznak egymáshoz a lerakódás során Az alkotóelemek 

szervesen 

egymáshoz 

tartoznak a 

lerakódás során 

karbonát iszapot (mikritet) tartalmaz karbonát 

iszapot 

nem 

tartalmaz 

  

iszapvázú szemcsevázú 

<10% allokémiai elegyrész >10% allokémiai 

elegyrész 

mudstone wackestone packstone grainston

e 
boundstone 

1.3. táblázat: A mészkövek osztályozása Dunham (1962) alapján. 

A mészkövek mellett gyakori intrabazinális üledékes kőzetek a különböző kovakőzetek, vagy tűzkövek. 

Ezeknek a kőzeteknek legfontosabb alkotói a szilícium-dioxid ásványai. Kemogén kiválás útján képződött 

kovakőzetek elsősorban a prekambriumban jöttek létre nagy mennyiségben, mikor az óceánok vizének 

lényegesen nagyobb volt az oldott kova-tartalma, mint napjainkban. A fanerotoikumban főként biogén eredetű 

kovakőzetek keletkeztek és keletkeznek napjainkban is. Három olyan élőlénycsoport van a Földön, melyek 
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kőzetalkotó mennyiségben választanak ki kovavázat. 1. A Radioláriák (sugárállatkák) az ordovíciumban 

megjelent egysejtűek. A döntően Radiolária-vázakból felépülő kovakőzetet radiolaritnak nevezzük. Trópusi 

területeken, mélytengeri körülmények között, ahol az óceáni aljzat a kalcium-kompenzációs szint alatt 

helyezkedik el, ma is nagy vastagságban képződnek radioláriás iszapok (1.8. kép). 2. A kovaszivacsok a 

paleozoikumban jelentek meg és napjainkban is élnek csoportjaik. A kova-szivacstűk felhalmozódásából a 

spongiolit nevű kovakőzet jön létre. 3. A kovamoszatok, vagy Diatomacea-k egysejtű, kovavázú, planktoni 

életmódot folytató algák. Mészvázaik főként a boreális területek óceáni aljzatain halmozódnak fel nagy 

mennyiségben (1.9. kép). Ezen élőlények váza amorf SiO2, azaz opál. Főként tengeri környezetben élnek, de a 

Diatomacea-k egyes csoportjai édesvizekben is megtalálhatók (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 

         

          

 

1.8. kép: Radiolarit                                                                     1.9. kép: Diatómaföld 

Gazdaságilag igen hasznos intrabazinális kőzetek az evaporitok, a szénfélék és a szén-hidrogének. Az 

evaporitok kizárólag kemogén úton, túltelített oldatokból történő kicsapódással keletkeznek. Képződhetnek a 

kontinentális területen, sivatagi száraz környezetben a sós-tavakban, vagy időszaki, sekély sós vizekben. Nagy 

vastagságban azonban tengeri környezetben alakulnak ki. Kiválási sorrendjük a következő: karbonátok → gipsz 

→ halit → kálisók (1.10 kép). A szénfélék olyan szerves eredetű kőzetek, melyek anyaga magasabb rendű 

szárazföldi növények törmelékéből származik. Ennek megfelelően az üledék jelentős részét a cellulóz (30-50%) 

és a lignin (15-25%) teszik ki, amik a növények tartására szolgáló szövetek alapanyagai. Főként tavakban, tavi 

lápokban, illetve tengerparti mocsarakban alakulnak ki. Az édesvízi széntelepeket limnikusnak, a 

tengerpartiakat parallikusnak nevezzük. A felhalmozódó, uralkodóan szárazföldi, mocsári növények 

maradványaiból először tőzeg lesz. Betemetődés, rétegterheléses nyomás és enyhén növekvő hőmérséklet 

hatására kezdődik meg a tőzegben a szénülés folyamata. Fokozatosan alakul át lignitté, majd barna kőszénné 

(1.11. kép). A szénülés folyamatának további részében a barna kőszénből fekete kőszén lesz, végül antracit 

képződik. A szénkőzetekkel ellentétben a szénhidrogének kiinduló anyagát elhalt és betemetődött tengeri 

plankton adja. Leggyakrabban a szárazföldek közelében húzódó sekélytengerekben, vagy elzárt, euxin 

beltengerekben képződnek. Az itt felhalmozódott üledékben a diagenetikus folyamatok során dúsulnak az 
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aminosavak és a szénhidrátok. További átalakulással fluvin-savak, majd ezekből humin-savak jönnek létre. 

Végül kialakul a kerogén. Ez az anyag finom eloszlásban van a pélitekben, csak erős diagenezis, jelentős 

hőmérséklet-növekedés hatására alakul át kőolajjá és földgázzá (1.12. kép). 

1.10. kép: Kősó                                        1.11. kép: Barnakőszén                        1.12. kép: Kőolaj 

A szénhidrogének soha nem maradnak a keletkezési helyükön. Folyamatosan migrálnak a kisebb nyomás 

irányába, míg meg nem rekednek valamilyen szerkezeti vagy rétegtani csapdában. Itt halmozódnak fel 

gazdaságilag hasznosan fejthető telepeik (Báldi 1991, Szakmány 2008a) (1.18. ábra). 

 

1.18. ábra: A széhidrogén-csapdák genetikai csoportjai (Stow 2006) 

3. A vulkáni törmelékes üledékes kőzetek kisebb-nagyobb szilárd szemcsékből – kőzetüveg, kőzetdarabkák, 

kristálytöredékek – állnak, melyek robbanásos vulkáni tevékenység során kerültek a felszínre. Az így 

felhalmozódó törmeléket piroklasztnak, a belőle kialakuló kőzetet piroklasztitnak nevezzük. Az egyes 

piroklasztitokat a bennük lévő törmelék alapján osztályozzuk (1.4. táblázat): 
 

szemcseméret laza (friss) anyag neve diagenizálódott kőzet neve 

> 64 mm blokk (szögletes) piroklasztos breccsa 

bomba (kerekített) piroklasztos agglomerátum 

2 - 64 mm lapilli lapillikő (lapillit) 

0,0625 – 2 mm durva hamu durvaszemcsés tufa 

< 0,0625 mm finom hamu finomszemcsés tufa 

1.4. táblázat : A piroklasztitok osztályozása (Szakmány 2008a) 

A kitörés jellegealapján megkülönböztethetünk 1. - robbanásos magmás kitörést, ahol a magmában oldott 

könnyenillók kiválnak (buborékosodás). Túlnyomásuk okozza a robbanásos kitörést. A buborékosodás kiváltó 

oka a nyomás csökkenése és/vagy térfogatcsökkenés lehet, amit a felemelkedő magmában lefolyó fizikai-kémiai 

folyamatok változása, vagy két magma találkozása és keveredése válthat ki. 2. - freatomagmás kitörést. Szintén 

víz okozza a robbanásos kitörést, de itt külső, nem a magmában oldott vízgőzről van szó (hanem pl. le- vagy 

beszivárgó talajvíz, tengervíz, tó vize, hidrotermás oldat stb.). Ennek egyik altípusa a freatikus kitörés, amikor 
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tisztán gőz (víz) kitörés van csak a kürtőből, a szilárd törmelékanyag mennyisége csak nagyon kevés vagy nincs 

is; ilyenek pl. a maar-ok (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 

A kitörés folyamata(lefolyása) alapján piroklasztitok az alábbi képződményekből ülepedhetnek ki: 

1. Piroklaszt szórás. A kirobbanás következtében a levegőbe röpített anyag a gravitációs erő hatására hullik le a 

felszínre (nagy energiájú kirobbanás). A piroklaszt szórások anyaga viszonylag jól osztályozott. A kiszórt anyag 

minőségétől függően lehet salakszórás, horzsakőszórás, hamuszórás. 

2. Piroklaszt ár. A vulkáni felépítmény összeroskadásának következtében egy nagy hőmérsékletű (600-700°C) 

törmelék ár (amely gázt és gőzt is tartalmazhat) nagy sebességgel rohan le a meredek oldalon. A szállítás és 

lerakódás során az egyszerre lerakódott anyag felső részén a horzsakövek, alsó részén a litikus törmelékek 

dúsulnak. Másik képződési módja, amikor a kitüremkedő lávadóm összeesik és anyaga izzó állapotban lezúdul a 

lejtőn (izzó felhő). A piroklaszt árak nagyon gyengén osztályozottak. 

3. Piroklaszt torlóár. A piroklaszt áraknál sokkal hígabb anyagú, sokkal kisebb hőmérsékletű, egyes 

szakaszokban turbulensen áramló ár. Megjelenése egyrészt kapcsolódhat piroklaszt árakhoz, azoknak az oldalsó, 

laterális kinyúló szegélyéhez (alapi torlóár), vagy a piroklaszt árak tetejéhez (hamufelhő torlóár), de 

előfordulhatnak önmagukban lejátszódó folyamatként is, ez utóbbiak elsősorban bazaltvulkánok esetében 

fordulnak elő (Báldi 1991, Szakmány 2008a). 

2.4.3. 1.4.3. Metamorf kőzetek 

Ide soroljuk azokat a kőzeteket, melyek megváltozott nyomási és hőmérsékleti viszonyok hatására 

megváltoztatták ásványos összetételüket, illetve szövetüket. Az anyakőzet összetétele és szerkezete nagy 

mértékben meghatározza a kialakuló új kőzet minőségét is. Magmás kőzetek átalakulása során orto- 

metamorfitok, míg üledékes kőzetekből para- metamorfitok jönnek létre. 

A metamorf kőzetek osztályozásának sokféle módszere létezik. Az egyik a metamorfózis területi kiterjedését 

veszi alapul. A kis kiterjedésű folyamatokat lokális metamorfózisnak, míg a nagy területre ható eseményeket 

regionális metamorfózisnak nevezzük. 

A kisebb területet érintő metamorf folyamatok egyik gyakori és könnyen felismerhető fajtája a kontakt 

metamorfózis. A földkéregbe benyomuló magma magas hőmérsékletével metamorfizálja a vele érintkezésbe 

került, jóval hidegebb mellékkőzeteket. A fő hatótényező a magmából eredő nagy hő, de esetenként az 

anyagcserével járó metaszomatikus folyamatok is jelentősek lehetnek. Azt a zónát, amelyre a kontakt 

metamorfózis hatása kiterjed, kontakt udvarnak nevezzük. Ennek szélessége változó, általában néhány métertől 

néhány kilométerig terjed. A kontakt metamorf kőzetek általában finomszemcsések és legtöbbször nem palásak. 

Mindemellett azonban sávos, foliált kőzetek, foltos palák és palás kőzetek esetenként (különösen a kontaktus 

közelében) előfordulhatnak közöttük. 

A kontakt metamorfitoknál jóval nagyobb övben, konvergens lemezszegélyek mentén jellemző a dinamotermál 

metamorfózis. Ennél a folyamatnál extrém nagy nyomás és alacsony hőmérséklet hat a kőzetekre. Az 

átkristályosodást jelentős mértékű deformáció is kíséri. A folyamat hosszú évmilliókig vagy tízmillió évekig is 

eltart, az átkristályosodás és a deformáció fázisainak sorozatával, amelynek során polimetamorf kőzetek 

képződnek. A kőzetek palásak, gyűrtek vagy lemezesek (1.19. ábra). 
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1.19. ábra: A metamorf kőzetek keletkezési helyei 

A metamorfózis előrehaladásával mindig új ásványok lépnek be a rendszerbe. Az egyes ásványok megjelenése 

vagy eltűnése újabb metamorf fokot jelez. Ezeket az ásványokat indexásványoknak nevezzük. A növekvő 

metamorf fokkal az indexásványok alábbi sorozatát határozta meg: klorit – biotit – almandin – staurolit – kianit 

– szillimanit. Az egyes ásványok a terepen meghatározott, elkülönült regionális zónákban jelentek meg, 

amelyek ásványzónáknak feleltek meg, vagyis a zónaaz azonos metamorf fokú helyek összességét jelzi. Az 

ásványzónák térképezhetőek, és általában a metamorfózis bármely típusára, nagyon sokféle kiinduló kőzet 

esetében alkalmazhatók. Napjainkban sokkal elfogadottabb a metamorf fáciesek vizsgálata. A metamorf fácies 

fogalmát Eskola (1915) vezette be. A definíció szerint "A metamorf fácies mindazokat a kőzeteket jelenti, 

amelyek azonos feltételek között metamorfizálódtak." A metamorf fácies ásványegyütteseket tartalmaz, 

amelyek közel azonos feltételek (Eskola szerint elsősorban P és T, újabban az illóknal is szerepet 

tulajdonítanak) alatt képződtek, így a rendkívül változatos kémiai összetétel következtében az ásványos 

összetétel is jelentősen változhat az egyazon fáciesbe tartozó kőzeteknél (1.20. ábra). 

 

1.20. ábra: Az egyes metamorf fáciesek nyomás-, hőmérséklet- és mélységviszonyai 

Ugyanakkor viszont az azonos kémiai összetételű kőzetek eltérő ásványegyüttessel rendelkeznek a különböző 

fáciesekben (pl.: zöldpala, amfibolit, eklogit a metabázitok esetében). Ez a rendszer még ma is jól használható a 

metamorf területek regionális áttekintésére vagy felderítő kutatásra, de a részletes metamorf kutatásokra már 

nem. A metamorf kőzetek, folyamatok legújabb, Winkler (1974, 1976) szerinti beosztása a fáciesmódszerrel 

ellentétben a hőmérsékleten alapul. Az egyes metamorf fokok határvonala bizonyos ásványok progresszív 

fejlődés szerinti első megjelenésével, vagy bizonyos ásványegyüttesek pontosan meghatározott reakciók szerinti 

lezajlásával húzhatók meg (1.21. ábra). Az egyes fokozatok legfontosabb kritikus ásványai, ásványegyüttesei, 

folyamatai a következők: 

- a nagyon kisfokú metamorfitokra az illit, laumontit, pumpellyit, prehnit, jadeit jelenléte jellemző; 

- a kisfokú metamorfitok jellemzője a zoizit, biotit, muszkovit, hornblende és plagioklász megjelenése; 

- a közepes fokú metamorfitokat a staurolit, talk, kianit, szillimanit megjelenése, valamint a muszkovit 

lebomlása jelzi; 
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- a nagyfokú metamorfitok kialakulása során káliföldpát, kordierit, almandin, eklogitok képződése és parciális 

olvadás megy végbe (Báldi 1991, Szakmány 2008b). 

 

1.21. ábra: A Winkler-féle metamorf beosztás nyomás-, hőmérséklet- és mélységhatárai (Szakmány 

2008b) 

2.5. 1.5. A litoszféra mozgásfolyamatai 

A litoszféra különböző darabjai eltérő irányú horizontális és vertikális mozgásban vannak. a vertikális 

mozgásokat az izosztázia szabályozza, mely lényegében az úszás törvényein nyugszik. Az izosztatikus 

egyensúlyi állapotot a kéreg elvékonyodása (tenziós, dilatatív régiók), kivastagodása (kompresszív struktúrák: 

takarós, pikkelyes régiók), vastag üledékösszlet-felhalmozódás, vastag jégtömeggel való megterhelés, a kéreg 

felmelegedése és lehűlése, erózió és más folyamatok megbontják, és az új egyensúlyi állapot kialakítására a 

litoszféra vertikális mozgást végez (süllyed vagy emelkedik). Így az óceánközépi hátságoknál az extrém nagy 

hőfluxus miatt ez a régió megemelt helyzetű. Az óceánok pereme felé részben a kihűlés, részben a növekvő 

üledékterhelés hatására az óceáni litoszféra egyre mélyebbre süllyed. A magas-hegységek geoszinklinális 

struktúrája az egyre növekvő erózió miatt egyre gyorsabban emelkedik. Ez a gyors emelkedés az orogenezis 

(Báldi 1991, Völgyesi 2002, Hartai 2003) (1.22. ábra). 

 

1.22. ábra: Az izosztázia jelenségének modellezése 

A nagytávú horizontális litoszféra-mozgásokkal a lemeztektonika foglalkozik. A litoszféra hét nagy és számos 

kisebb lemezre tagolódik, melyek egymáshoz és a Föld forgástengelyéhez képest állandó mozgásban vannak a 

köpenyben zajló konvekciós áramlások hatására. A földtani jelenségek legfontosabb megnyilvánulásai a lemez-
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határokhoz kötődnek. A divergens lemezhatárok az óceáni hátságokon húzódnak, itt termelődik az óceáni 

litoszféra. A konvergens lemezhatárokon a szubdukció folyamata megy végbe, melynek során az alábukó 

litoszféra lemez anyagának zöme elvész a köpenyben, kis hányada azonban takarókba felforgácsolódik az aktív 

kontinensperemen és az ugyanitt képződő intermedier és savanyú magmatitokkal együtt hozzátapad a 

kontinenshez, annak tömegét gyarapítva (kontinentális akkréció). A harmadik fajta lemezhatár a transzform vető 

menti érintkezés. Itt nincs sem gyarapodás, sem konszumálás (1.23. ábra). A kontinensek pereme nem kötődik 

szükségszerűen szubdukciós zónához. Passzív peremnek nevezzük az olyan óceánperemeket, melyeknek 

litoszférája oldalasan, fokozatosan megy át kontinentális litoszférába. Ilyen például az Atlanti-óceán pereme 

(Báldi 1991, Völgyesi 2002, Hartai 2003). 

 

1.23. ábra: A kéreglemezek egymáshoz viszonyított mozgásának típusai (Hartai 2003) 

Aktív peremei vannak a Csendes-óceánnak, melyet szubdukciós övek vesznek körül. Bármely lemez állhat 

kontinentális és óceáni litoszférából, mikor is az óceán pereme passzív. A lemez mozgása egyben a kontinens 

vándorlását is okozza. A kontinensek távolodhatnak és közeledhetnek egymáshoz. A szétsodródó kontinensek 

eredetileg egy összefüggő kontinenst alkottak, peremeik most passzívak és a köztük levő óceán területe egyre 

nő. Az egymás felé sodródó kontinensek peremei aktívak, a köztük levő óceán területe egyre csökken. Az 

összetartó kontinesek ütközése (kollízió) zárja le a szubdukciós folyamatokat, kialakítva egy új kontinenst. A 

lemeztektonika nem csak a litoszféra kőzet- és szerkezetképződési folyamatait szabályozza, hanem befolyásolja 

a Föld klímáját, a kontinensek számát és helyzetét a klíma-övekhez és egymáshoz viszonyítva, ezen keresztül 

pedig a bioszféra fejlődését. 

A litoszféra állandó mozgása feszültségeket és az ezt feloldó deformációkat okoz a kőzetburok különböző 

részein. A deformáció módja függ a hőmérséklettől, hidrosztatikus nyomástól, a pórusvíz mennyiségétől és a 

kőzetek reológiai tulajdonságaitól. A maradandó deformációknak két fő fajtáját különítjük el: a gyűrődéses és a 

töréses formákat. A gyűrődéses formák alapeleme a redő, melyet térbeli helyzete, szimmetriaviszonyai alapján 

osztályozunk (1.24. ábra). 
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1.24. ábra: A leggyakoribb redőtípusok:  A. szimmetrikus redő; B. ferde redő; C. izoklinális redő, D. 

átfordult redő; E. fekvő redő (Báldi 1991 alapján) 

A gyűrődést gyakran palásodás kíséri, melynek síkja nagyjából párhuzamos a redők tengelysíkjával. A gyűrődés 

oka kompresszió, következménye a kéreg helyi rövidülése. A töréses deformációknak szintén számos változatát 

ismerjük, mely a törés menti elmozdulás ténye, iránya alapján ismerhető fel (1.25. ábra). A litoklázis mentén 

nincs elmozdulás, legfeljebb tágulás, melynek következtében hasadékok alakulnak ki. A vetők lapja mentén 

elmozdulás megy végbe. Normál, ferde, rotációs, csapásirányú, transzkurrens, és transzform vetőket különítünk 

el a mozgás iránya alapján. 

 

1.25. ábra: A töréses-vetődéses szerkezetek alaptípusai (Báldi 1991 alapján) 

A vető és a litoklázis kompresszióra és tágulásra adott válasz egyaránt lehet, így egyes vetőknél a kéreg 

tágulása, másoknál rövidülése észlelhető. A dilatatív normál vetőkkel átjárt kéregrész rögökre tagolódik, és a 

rögök relatív helyzete alapján árkok vagy sasbércek alakulnak ki. A kompressziós töréses szerkezetek pikkelyes 

struktúrát fesznek fel. Nagyléptékű és nagymérvű kompresszió formálja ki a takarós szerkezeteket, melyekben a 

töréses és gyűrődéses formaelemek egyaránt jelen lehetnek (Völgyesi 2002, Hartai 2003). 

2.6. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a Föld keletkezését és felépítését! 

2. Mutassa be a litoszférát felépítő kőzeteket genetikájuk szerint csoportosítva! 

3. Ismertesse a litoszféra lemezek mozgásfolyamatait! 
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2.7. Tesztkérdések 

1.1. Melyik szeizmikus felület képezi a kéreg alsó határát? 

a, Mohorovicic-felület 

b, Repetti-felület 

c, Gutenberg – Wiechert felület 

1.2. Melyik földöv folyékony halmazállapot? 

a, földköpeny 

b, belső mag 

c, külső mag 

1.3. Ki írta le a magmát alkotó ásványok kristályosodási sorrendjét? 

a, Lehman 

b, Bowen 

c, Baumann 

1.4. Mely kőzetekre nem lehet alkalmazni a Streckeisen-diagramot? 

a, Mélységi magmás kőzetekre 

b, kiömlési kőzetekre 

c, piroklasztikumokra 

2.8. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

3. 2. Földtani alapismeretek II. (Az egykori 
környezetek rekonstrukciója) 

3.1. 2.1. Rétegtan 

A litoszférát a legkülönfélébb kőzetek tömegei építik fel. E kőzettestek a Föld története során különböző 

időszakokban keletkeztek, keletkezésük hosszabb-rövidebb ideig tartott, tehát a földtörténeti idő különböző 

intervallumait képviselik. Dokumentálják továbbá azokat az eseményeket, melyek keletkezésükkor és azóta az 

adott helyen lezajlottak. Ha képzeletben kihasítunk a litoszférából egy sugárirányú hengert, a benne található 

kőzettestek általában felfelé haladva egyre fiatalodnak. Ez az ún. települési törvény, melyet N. Steno ismert fel 

és írt le 1669-ben (2.1. ábra). Ennek figyelembe vételével meg tudjuk mondani a kőzettestek egymáshoz 

viszonyított, relatív korát is. A Föld kérgét felépítő kőzettesteket a rétegtan vizsgálja, míg a Föld történetével, e 

kőzettestekből kiolvasható események összességével a geokronológia foglalkozik. A földtörténeti vizsgálatok 

alapja és része a rétegtan, míg végcélja a geokronológia felállítása és az átfogó törvényszerűségek feltárása. 

files/ep_01_f.pptx
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2.1. ábra: A települési törvény elve: a rétegsorban egymás felett időben fiatalodó képződmények követik 

egymást 

A rétegtani osztályozás a kőzettestek elkülönítése és rendszerező besorolása különféle rétegtani egységekbe. A 

legkézenfekvőbb tagolás a kőzetek különböző tulajdonságai – ásvány-kőzettani, geokémiai, geofizikai, stb. 

bélyegei – alapján történik. Ezt nevezzük kőzetrétegtani (litosztratigráfiai) osztályozásnak, a felismert 

egységeket pedig litosztratigráfiai egységeknek. Az egységek hierarchiája a következő: rétegtag → tagozat → 

formáció → formációcsoport. A legszűkebb kategória a rétegtag (vagy réteg), legtágabb a formációcsoport. 

Hivatalos alapegysége a formáció. A litosztratigráfiai egységek neveit úgy képezzük, hogy egy helyi, földrajzi 

nevet kombinálunk az egységet felépítő domináns kőzettípussal, vagy a rangban megfelelő rétegtani 

terminussal. A földrajzi név arra a helyre kell utaljon, ahol az egység tipikus kifejlődésében tanulmányozható 

(2.2. ábra). 
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2.2. ábra: A magyarországi oligocén litosztratigráfiai tagolása (forrás: www.mafi.hu) 

A kőzetoszlop különböző mélységeiből származó ősmaradvány-anyag is alapja lehet a tagolásnak. Az 

ősmaradványokra alapozott csoportosítás az életrétegtani (biosztratigráfiai) osztályozás, mely biosztratigráfiai 

egységek felállítását végzi. Alapegysége a biozóna, melynek különböző, egyenrangú fajtái vannak. Első típusa 

az együttes-zóna. Ezt az egységez különböző taxonok meghatározott társulása jellemzi. A flóra vagy fauna 

egészének, vagy egy jellemző részének elterjedését vesszük alapul. A taxon-tartomány-zóna esetében egyetlen 

taxon elterjedésére alapozzuk a zonációt. Nem minden élőlény alkalmas ilyen zonációra. Általános feltétel, hegy 

az adott taxon gyakori legyen, szűk legyen a vertikális elterjedése, nagy legyen a horizontális elterjedése és 

sokféle környezetben betemetődhessen. Az egybeeső-tartomány- zóna két vagy több taxon elterjedésének 

egybeeső tartományát veszi figyelembe. A gyakorlatban ez a leghatékonyabb, ezért általánosan elterjedt 

osztályozási mód. Az Oppel-zóna nagy mértékben hasonlít az egybeeső-tartomány- zónához. A származási 

zóna, vagy filozóna határait valamely taxon fejlődési vonalát képviselő ősmaradványsorozat alakjai alapján 

jelölik ki. A filozóna a csoport evolúciójára épül. A biosztratigráfiai egységek neveit az osztályozás 

szempontjából kiemelt, fontos kövület vagy kövületek neveivel jelöljük, kiírva a biozóna fajtáját is (2.3. ábra). 

 

2.3. ábra: A nemzetközileg használt biosztratigráfiai zónatípusok 
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A harmadik osztályozási mód az egymásra következő kőzettestek kora szerinti tagolás. A földtörténeti kor 

szerinti osztályozást időrétegtani (kronosztratigráfiai) tagolásnak nevezzük, egységei a kronosztratigráfiai 

egységek. A kronosztratigráfiai egységek éppoly anyagi, kézzel fogható rétegegyüttesek, minta a lito- és 

biosztratigráfiai kategóriák. A tagolás alapegysége az emelet. A kronosztratigráfiai egységek nevei különféle 

eredetűek. az emeletek jelzésére a típusszelvény helyére utaló földrajzi nevet használják. 

A rétegtani vizsgáltok során figyelembe kell venni mindhárom tagolási módot és alkalmazni kell azokat. 

Közülük a litoszféra minden rétegtani vizsgálat első lépcsőfoka. A bio- és kronosztratigráfia további kutatási 

lépcsőt jelent, mellyel a helyi litosztratigráfián túllépve a földkéreg és a földtörténet tágabb dimenzióiba 

helyezzük el a vizsgált kőzettestet. 

A litosztratigráfiai osztályozás alapegysége, a formáció világszerte elismert és használt osztályozási egység. 

Definíciója szerint olyan kőzettest, mely már a terepen felismerhető és jól elkülöníthető a szomszédos 

formációktól. Ennek megfelelően térképezhetőnek is kell lennie. A formáció lehet üledékes, magmás és 

metamorf kőzet egyaránt. Az elvárható, hogy a formáció bizonyos értelemben homogén legyen, tehát lehetőleg 

egy domináns kőzetfajta, vagy valami más szembeszökő tulajdonság jellemezze. Az üledékes formációknál a 

rétegzés módja például feltűnő, terepen észlelhető jelenség. A formációk oldalirányban gyakran fokozatosan 

mennek át egymásba; ezt összefogazódásnak hívjuk. Laterálisan éles határ utólagos lepusztulás vagy tektonikai 

mozgások okozta helyváltoztatás miatt alakul ki. Ebben az esetben a kőzetek diszkordáns településéről 

beszélünk. Vertikálisan akkor folyamatos az átmenet egyik formációból a másikba, ha a fedő formáció 

kialakulásának kezdete előtt nem szakad meg az üledékképződés. Ilyenkor a formációk egymásra települése 

konkordáns (2.1. kép). Nem ritka azonban a formációk diszkordáns települése, amikor fekvőjükre 

üledékhézaggal, éles kőzetváltozással, átmenet nélkül települnek (2.2. kép). A diszkordanciának három típusa 

ismert: eróziós diszkordancia, szögdiszkordancia, valamint a két típus keveredése (eróziós és 

szögdiszkordancia) (2.4. ábra). 
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2.1. kép: Konkordáns településű agyag- és homok-                2.2. kép: Diszkordáns településű homok- és 

márga- 

rétegek az egri Wind-féle téglagyár agyagbányájában         rétegek a diósgyőri homokbányában 
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2.4. ábra: Eróziós- (a) és szögdikszkordancia (b) elvi rajza (Báldi 2003) 

A formációkat felépítő legkisebb egység a réteg. Definíció szerint olyan szedimentációs egység, mely 

lényegében állandó környezeti feltételek mellett rakódott le. Az egymásra települő rétegeket réteglapok 

választják el egymástól. A réteglapok mentén gyakran szöveti és/vagy anyagi változások észlelhetők a 

rétegoszlopon belül. Mivel a réteglapok (vagyis a rétegek érintkezési felületei) egymással párhuzamosak vagy 

szöget bezárók, egyenesek vagy hajladozók is lehetnek, a réteg alakja is igen változatos. A réteg vastagsága 

néhány millimétertől több tíz méteres nagyságrendig terjedhet, laterálisan pedig egy-egy réteg néha 

kilométereken keresztül követhető. A kis vastagságú, max. 10 mm-es rétegeket lemezeknek, vagy lamináknak 

nevezzük (2.3. kép). Ezek ugyanolyan jellegekkel bírnak, mint a rétegek, kivéve, hogy kisebb a területi 

kiterjedésük és hogy nem tagolhatók tovább. A lemezek viszonylag állandó fizikai környezetben, kisebb 

fluktuációk eredményeként jönnek létre, vagyis a fluktuáció miatt válhat a réteg inhomogénné, lemezessé. A 

lemezek párhuzamosak, vagy szöget zárnak be a réteglappal. 

 

2.3. kép: Egymással szöget bezáró homoklemezek egy radostyáni feltárásban 

A rétegek alakja, belső laminációja a kőzet rétegzésének típusáról árulkodik. Alapvetően két típust: homogén, 

rétegzetlen üledékes kőzeteket, valamint rétegzett üledékes kőzeteket különítünk el egymástól. 

A homogén, rétegzetlen üledékes kőzetek rétegzetlenségének lehet elsődleges és másodlagos oka. Az elsődleges 

ok genetikai eredetű: zátonytestek, vagy hullóporos eredetű kőzettestek nem mutatnak rétegzettséget vagy más 

szedimentológiai bélyeget (2.4. kép). Másodlagos rétegzetlenség esetén az üledék belső szerkezete a lerakódást 

követően tűnik el. Ez leggyakrabban inbentosz szervezetek tevékenységével magyarázható. a különböző 

élőlények élettevékenységük során átmozgatják, átdolgozzák az üledéket, eltüntetve ezzel eredeti szerkezeti 

bélyegeit. Ezt a folyamatot bioturbációnak nevezzük (2.5. kép). 



   

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

         

                                                                      

 

2.4. kép: Rétegzetlen zátonykarbonát                                        2.5. kép: Bioturbáció miatt rétegzetlenné vált 

homok 

A rétegzett üledékes kőzetek esetében elkülönítünk párhuzamos és keresztrétegzettséget. Párhuzamos rétegzés 

esetén a réteglapok egymással közel párhuzamosak. Ez a fajta rétegződés álló vagy laminárisan áramló vízben 

jön létre. Emellett van egy igen magas tartományú áramlási sebességintervallum, melyben szintén párhuzamos 

rétegzés alakul ki. A párhuzamos rétegzettségnek – kialakulása és a rétegeket felépítő üledékek minősége szerint 

– több változata is létezik (2.6. kép). 

1. Előfordul, hogy közel azonos rétegösszletben alakul ki párhuzamos rétegzés. Ilyenkor a réteglapok 

kialakulása az üledékképződés rövid szüneteivel vagy az anyagi összetételben és szövetben bekövetkező kisebb 

változásokkal magyarázható. 

2. Gyakori az az eset, mikor a rétegösszlet váltakozó rétegekből áll. Leggyakrabban homokos-pélites 

üledékrendszerben alakul ki ilyen rétegzés. A különböző anyagú rétegek váltakozása az áramlás sebességének 

ingadozását jelzi. A homokréteg a hullámzás, illetve áramlási tevékenység során képződnek, míg a pélites 

rétegek a közeg nyugalmi állapotában rakódnak le. Egy speciális változata ennek a típusnak a ritmit, melynek 

kialakulása a lerakódási környezet fluktuációjának eredménye (2.7. kép). Sok esetben a különböző tulajdonságú 

laminák váltakozása évszakos változást mutat. Ez kiválóan alkalmassá teszi arra, hogy vizsgálatával meg 

lehessen határozni, mennyi ideig voltak jellemzőek az adott területre az ezt kiváltó környezeti hatások. 
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2.6. kép: Párhuzamosan rétegzett homokkő és agyag         2.7. kép: Laminit 

3. A gradált rétegzés a párhuzamos rétegzés egy különleges változata. Jellemzője, hogy az egyes rétegen belül 

szemcsenagyság szerinti osztályozódás van. Normál esetben a réteg alsó részén van a legdurvább szemű üledék, 

mely felfelé haladva fokozatosan egyre finomabbá válik. Legfinomabb a réteg felső szakaszán. A következő 

réteg hasonló gradációt mutat, ezért bázisán a durvaszemű üledék élesen, átmenet nélkül érintkezik a fekvő felső 

részének pélitjével. Ezt a típust normál gradációnak nevezzük. Létezik ún. fordított gradáció is, amikor a 

szemcsék eloszlása a rétegen belül pont ellenkezőleg alakul: a bázison a legfinomabb és felfelé haladva egyre 

durvul. Egy-egy gradált réteg vastagsága általában 20-50 cm. A szemcsék mérete a durvahomoktól az agyagig 

terjedhet. Gradált rétegzés leggyakrabba flisben jelenik meg. 

A leggyakoribb rétegzési mód a keresztrétegzés (2.5. ábra). Ennél a típusnál a réteglapok nem sík, hanem 

görbült felületek. A lemezek szintén nem teljesen párhuzamosak egymással, a réteglapot különböző szögben 

metszik. 

 

2.5. ábra: Keresztrétegzett üledék elvi tömbszelvénye 

A keresztrétegzés keletkezésének elvi vázlata a következő: a közeg áramlásának hatására a hordalékszemcsék 

jelentős része egyik pontról a másikra szaltációval vándorol. Változatlan erejű és irányú áramlást feltételezve az 

ugráló szemcsék pályája közel párhuzamos marad. Az aljzat egyenetlen felszínén a szemcsék felhalmozódnak 

az egyenetlenség (pl. egy kis mélyedés) áramlási iránnyal szemben lévő oldalán. A kötegeket felépítő mellső 

lemezek az áramlás irányába dőlnek. A réteglap az áramlás felőli oldal egykori felszíne, és elég jelentékeny 

szögben metszi az alatta lévő lemezeket. Ha az áramlás iránya és sebessége tartósan változatlan marad, 2D-s 

vagy táblás kersztrétegzés alakul ki (2.6. ábra). Ekkor a hullámfodrok két irányba gyarapodnak: vertikálisan, 

valamint horizontálisan az áramlás irányával párhuzamosan. 

 

2.6. ábra: 2D (táblás) keresztrétegzés elvi tömbszelvénye 

Gyakoribb azonban az az eset, hogy az áramló közeg iránya és/vagy sebessége változik. Ekkor a hullámfodrok 

három irányban terjednek: vertikálisa, horizontálisan az áramlás irányával párhuzamosan, és horizontálisan, az 
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áramlás irányával szöget bezárón. Ekkor 3D-s keresztrétegzés alakul ki (2.7. ábra). Ha a rétegfelszínek simák, 

ék alakú keresztrétegzésről beszélünk, ha hajladozók, akkor vályús keresztrétegzés alakul ki. 

 

2.7. ábra: 3D (vályús) keresztétegzés elvi tömbszelvénye 

A keresztrétegzés egy érdekes típusa a hullámos lamináció. Akkor alakul ki, ha a homokfodrok vándorlásukkal 

egyidejűleg felfelé is gyorsan gyarapodnak. Ehhez az szükséges, hogy folyamatosan bőséges üledék álljon 

rendelkezésre. Az egyes lemezek lehetnek fázisban, ilyenkor a lemezhatárok közel párhuzamosak egymással; és 

lehetnek egymáshoz képest elcsúszva, ekkor kúszó keresztlemezességről beszélünk (2.8. ábra). Ilyen rétegzési 

típus főként folyami, delta- és lapos tengerparti üledékekben fordul elő. 

 

2.8. ábra: Hullámos lamináció keresztmetszeti rajza 

Ha a rendszerben nem csak homok, hanem aleurit vagy agyag is található, a keresztrétegzés ezek arányának 

megfelelően alakul ki. Flázeres rétegzés alakul ki akkor, ha a homok van túlsúlyban. A homokhullámok 

vályúiba vékony pélit-lemezek rakódnak, melyek nagyrészt megvédik a homokhullámot az eróziótól. Ha a 

homok és a pélit aránya egyenlő, hullámos keresztrétegzés alakul ki. Míg ha a pélit van túlsúlyban, lencsés 

keresztrétegzés keletkezik. Ekkor a pélit felszínén apró, különálló hullámfodrokban jelenik meg a homok, 

mintegy lencséket alkotva a kőzettestben (2.9. ábra) (Báldi 1979, 1991, Hartai 2003). 
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2.9. ábra: Homokos-pélites üledékrendszer jellemző keresztrétegzési típusai (Báldi 2003) 

Az itt bemutatott rétegzési típusok jól jellemzik az egykori üledékképződési rendszert és annak változásait. 

Vizsgálatukkal az üledékföldtan, vagy szedimentológia foglalkozik. 

3.2. 2.2 Őskörnyezettan (Paleoökológia) 

Szintén az egykori környezet rekonstruálják a paleoökológiai irányú vizsgálatok. Az élővilág és környezete a 

kialakulás pillanatától kölcsönhatásban van egymással. A környezet kényszerfeltételeket támaszt az egyedek, a 

populációk, illetve az ezekből álló társulások (biocönózisok) számára. A kényszerhatásoknak kitett élővilág 

visszahat környezetére. Befolyásolja a bioszféra anyagáramlását és energiatermelési folyamatait, így hozva létre 

azt a dinamikus egyensúlyt, mely egyik oldalról stabilizálja az életfeltételeket, másrészt olyan új helyzeteket 

teremt, melyek a fejlődés mozgatói. Az élővilág és környezete közti kölcsönhatások vizsgálata az ökológia 

tudományának feladata. Az elmúlt földtörténeti korokban ható kölcsönhatásokat, a környezeti tényezők 

rendszerének szakadatlan változásait s ennek hatásait az élővilág különböző fejlettségi szintjén álló élőlényekre 

a paleoökológia tanulmányozza. 

Az ökológia kifejezést Ernst HAECKEL használta először 1866-ban. A paleoökológia, mint önálló tudományág 

lassabban alakult ki, egyedi definiálását nem lehet évszámokhoz kötni. Az őskörnyezettan két fő területe az 

általános paleoökológia, amely az őskörnyezettan általános törvényszerűségeivel, összefüggéseivel foglalkozik 

és a rendszeres paleoökológia, amely az élővilág rendszertani csoportjainak őskörnyezettani vonatkozásait 

vizsgálja. Napjainkban azonban leginkább az autökológia és szünökológia csoportosítás használatos az 

ökológián belül. Az egyedi ökológia vagy autökológia az azonos fajba tartozó egyedek, és környezetük 

kapcsolatát vizsgálja. A közösségi ökológia vagy szünökológia ezzel szemben a különböző fajok egyedeinek és 

populációinak kölcsönhatását és környezetükkel való kapcsolataikat tanulmányozza. A populáció (népesség) 

adott helyen együtt élő szaporodási közösség. Az élőhelyet birtokló élővilág, a növénytársulás és az abból élő 

állattársulás a biocönózis (életközösség). Ennek megfelelően bontható tovább a paleoökológia is. A 

paleoautökológia a földtörténeti múlt egyes kronológiailag meghatározott időszakában élt faj egyedének és az 

akkor ható környezetnek egymásra hatását elemzi a komplementaritás (környezet és tolerancia egysége) elvére 

alapozva. A paleoszünökológia a földtörténeti múlt egyes korszakaiban, szupraindividuális szinteken vizsgálja a 

fosszilis közösségeket. Elsősorban a paleokommunitásokat használja fel az egykori kölcsönhatások (kooperáció, 

predáció, kompetíció, stb.), illetve az egykori környezet rekonstruálásakor. 

A paleoökológiai vizsgálati módszerek három fő irányelven alapulnak: az aktualizmus elvének alkalmazása, a 

forma-funkció-környezet hármas egységének feltárása, a fosszília és a beágyazó kőzet kapcsolatának vizsgálata. 

Az aktualizmus elvét Lyell dolgozta ki az 1800-as években. Felfogása szerint a múltban ugyanolyan erők 

tartották változásban a Földet, mint amilyenek ma is hatnak. Mivel a természet törvényei térben és időben 

változatlanok, a jelenből következtethetünk a múlt eseményeire. Ma már tudjuk, hogy az aktualizmus 

módszerének vannak határai. A földtörténet során az élőlény és környezete folytonosan változik. Ráadásul a 

földtörténeti múltban azonban előfordultak olyan környezeti viszonyok, amelyek ma nem léteznek. Továbbá 

bizonytalan néhány kihalt csoport rendszertani helyzete és életmódja, ha nincs ma élő rokonuk. És 

természetesen az is előfordul, hogy egyes élőlények a földtörténet során életteret, életmódot változtattak. Így az 

aktualizmus nem körültekintő alkalmazása téves következtetések levonásához vezethet. Az aktualizmus elvének 

alkalmazhatóságát segítik az aktuálpaleontológiai vizsgálatok, melynek során a mai élőlények életműködését, 

elhalását, betemetődését vizsgáljuk. Az aktuálpaleontológiai vizsgálatok célja, hogy olyan jelenségeket 

tanulmányozzon, melyek a földtörténeti múltban már egyszer lejátszódtak vagy lejátszódhattak. Ezeknek a 

kutatásoknak a tárgya lehet a gerinctelenek esetében a külső váz, vagy növények egy-egy jellemző szövetrésze. 
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Szintén tárgya lehet egy-egy földrajzi régió, vagy egy-egy ökológia faktor által jól jellemzett biotóp 

élővilágának tanulmányozása. Ezeknek az eredményeknek a segítségével az adott paleocönózisok feltárása 

során kísérelhető meg az egykori ökológiai tényezők hatásainak a rekonstruálása. Sok esetben nyújt segítséget a 

paleontológus számára az életnyomok vizsgálata. Ezek az egyes élőlények élettevékenysége következtében, az 

aljzaton vagy az aljzatban hátrahagyott nyomok. segítségükkel az élőlény viselkedésére, valamint a viselkedést 

kiváltó környezeti tényezők minőségére tudunk következtetni. Életnyomok létrejöhetnek mind szárazföldi, mind 

tengeri üledékekben. Az aljat minősége szerint megkülönböztetünk szilárd, általában meszes vagy fás aljzatban 

kialakuló bioeróziós nyomokat, valamint lágy aljzatban, vagy az aljtat felszínén keletkező bioturbációs 

nyomokat. 

A forma, funkció és környezet kapcsolata CUVIER korreláció-elvére és a később tárgyalandó konvergenciára, 

valamint párhuzamos evolúcióra vezethető vissza. Eszerint az anatómiai bélyeg kialakulását a funkció határozza 

meg, s a szervek közti szoros funkcionális összefüggés miatt szinte egy csontból felépíthető az egész állat. Ezt 

az alapelvet komoly megszorításokkal ugyan, de még ma is alkalmazzák a paleoökológusok. Ilyen 

meggondolások alapján tudható, hogy a mezozoikumi csőrös hüllők halászó életmódot folytattak, vagy, hogy a 

trilobiták a szem fejlettsége és elhelyezkedése alapján az átvilágított övben, az aljzaton éltek. Nyilvánvaló az is, 

hogy pl. a végtagok és a fogazat alapján megállapítható, ha a lelet szárazföldi ragadozótól származik. 

Az ősmaradvány és a beágyazó kőzet kapcsolatának vizsgálata a paleoökológiai kutatás egyik legfontosabb 

területe. Fontos az ősmaradványt befogadó kőzet összetétele, ásványianyag-tartalma, a szemcseméret. 

Előfordulhat, hogy bizonyos élőlények mindig ugyanabban az üledéktípusban fordulnak elő, ami egyfajta 

környezeti alkalmazkodásra utal. Ugyanakkor az ősmaradványok jellegéből következtethetünk például az 

üledékképződés sebességére, az áramlás irányára, energiájára. 

A környezeti rekonstrukcióban azoknak az élőlényeknek a maradványai használhatók jó eredménnyel, amelyek 

egy vagy több környezeti tényezőre érzékenyek voltak, nem tűrték annak változásait. Általában szűk tűrésű, 

sztenök szervezetek például a korallok: megfelelő életműködésükhöz normál (36 ezrelékes) sótartalom, 26 °C 

vízhőmérséklet, legalább 50 ezer lux megvilágítottság szükséges. A hőmérséklet változását 18-30 °C, a 

sótartalomét 28-40 ezrelék között viselik el és még előfordulhatnak 500 lux fényerő mellett is. Ezek az 

előfordulási hely szélsőértékei. Tág tűrésű, vagyis euriök szervezet például az angolna vagy a fűfélék. Mind a 

hőmérséklet, mind a sótartalom, mind a vízmélység (nyomás) változását tág határok között elviselik. Az egyes 

környezeti tényezőkre vonatkozó tűrőképesség meghatározására is kialakultak a megfelelő szakkifejezések. 

Sztenohalin a sótartalom-változást nehezen elviselő szervezet, pl. a tengeri sünök. Eurihalin, vagyis a 

sótartalom-változást jól tűrő az osztriga. Sztenotermek a hőmérsékletváltozást nehezen tűrők, pl. pálmák és 

egyes foraminiferák; euritermek az emlősök. Sztenobat szervezetek a rákfélék, mert nehezen tűrik a 

nyomásváltozást, így jól jelzik egykori életterük vízmélységét. Euribat a cetfélék családja, melynek tagjai több 

ezer méter mélységre is képesek lemerülni. 

A paleoökológiai vizsgálatok eredményeinek felhasználásával az őslénytan képes azonosítani, osztályozni az 

egyes üledékeket, üledéktípusokat a bennük lévő ősmaradvány-tartalom alapján. Ezt nevezzük korrelációnak. A 

korrelációs módszerek viszonyításon alapulnak, s mint ilyenek, az egyik legrégebben alkalmazott vizsgálati 

módszerek. Az ez irányú vizsgálatok alapja leegyszerűsítve, hogy a különböző földtörténeti korokban eltérő 

élőlényegyüttesek éltek. A korrelációs vizsgálatok esetében szem előtt kell tartani azokat az evolúciós 

jelenségeket, melyek egyszerre segítik, illetve megnehezítik a paleontológus dolgát. Az évmilliók során 

ismétlődő környezeti hatások gyakran előidézik, hogy egymástól rendszertanilag távol álló élőlények 

habitusukban azonos megjelenésűek, de gyakori az a tény is, hogy az élőlényközösségek földrajzi helyzetük 

miatt mutatnak azonos képet. Az élővilág fejlődésének tanulmányozása során az egyik legfontosabb törvény, 

melyet figyelembe kell venni, az ún. Dolló-féle törvény. Megfogalmazása szerint az evolúció 

visszafordíthatatlan, irreverzibilis. Ha a különböző állatcsoportok törzsfejlődési ábráit nézzük, jól látható, hogy 

egy-egy csoport feltűnése után felvirágzás, majd hanyatlás következik. A fosszilis csoportok történetét 

végigkövetve könnyen kijelölhető a fejlődő (progresszív), a viszonylag változatlan (perzistens) és a 

visszafejlődő (regresszív) ágak. Adott fejlettségi fok elérése után a csoport törzsfejlődési tempója lelassulhat, 

majd ismét felgyorsulhat. Az evolúció törvényszerűségei sok véletlenszerű elemet tartalmaznak, ami 

megnehezíti a biosztratigráfiai munkát. Az egyik ilyen jelenség a perzisztencia. Ez olyan fajokhoz kötődik, 

melyek az évmilliók során nem, vagy csak igen kis mértékben változtak. Ezeket nevezzük élő kövületeknek. 

Ilyen perzisztens taxon például a Ginkgo biloba, vagy a brachiopodák közé tartozó Lingula. Egy másik ilyen 

jelenség a konvergencia, melynek lényege, hogy egymástól rendszertanilag és kronológiailag távol álló 

élőlények életmódjuk és a környezeti hatások következtében hasonló morfológiai jegyekkel rendelkeznek. Jó 

példa erre a delfin (emlős) és az Ichthyosaurus (hüllő) morfológiai hasonlósága. Ehhez hasonló a homeomorfia, 

mely esetén egymással szorosabb rendszertani kapcsolatban álló élőlények mutatnak rendszertani hasonlóságot. 
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A fennmaradt fosszíliák döntő többsége tengeri eredetű. Életmódjuk, környezeti tűrőképességük ismeretében a 

fő tengeri élettájékok meghatározásában segítenek. Fajgazdagságát tekintve a leggazdagabb élővilág a 

szublitorális régiót jellemzi, különösen a meleg éghajlati övekben. Főként karbonátvázú élőlények lakják. 

Egyben ez a legsérülékenyebb, mert erőteljes tengerszintcsökkenések idején szárazulattá válhat. A batiális régiót 

adó kontinentális lejtők üledéke a lejtők alján, zagyárak révén rakódik le, létrehozva a flis fáciest. Ennek 

jellegzetes biofáciese életnyomokból áll. A legnagyobb kiterjedésűek az abisszikus régiót adó óceáni medencék. 

Ezekben lassú üledékképződés során nyugodt településű (horizontális párhuzamos rétegzésű) üledékek 

rakódnak le. 2500-3000 méteres vízmélység alatt a karbonátok a nyomás hatására visszaoldódnak (karbonát-

kompenzációs szint), ezért csak a szárazföldről származó agyagásványok és a lebegő radioláriák kovavázai 

tudnak felhalmozódni. Az elmúlt évtizedekben érdekes életközösség vált ismertté az abisszikus régióból. Az 

óceánközépi hátságok víz alatti vulkánosságához kapcsolódó forróvíz-feltörésekhez anaerob kénbaktériumokra 

épülő biocönózis társul, ami – egyedszámát tekintve – sokszor gazdagabb a szublitorális régiók élővilágánál is. 

Ismerünk azonban olyan, szintén nem-fotoszintézis-alapú ökoszisztémákat is, amelyek nem hőforrásokhoz, 

hanem szénhidrogén feltörésekhez kapcsolódnak. A hadális régió élővilága kevéssé ismert, de a korábbi 

elképzeléssel ellentétben viszonylag gazdag (2.10. ábra). 

 

2.10. ábra: Az óceáni életterek típusai és jellemző vízmélységük (Stow 2006) 

Az életmód alapján a következő fő csoportokba sorolhatjuk az élőlényeket: úszó (nektonikus), lebegő 

(plankton), aljzaton élő (epibentosz), aljzatban élő (inbentosz), mozgó (vagilis bentosz), rögzülő (szesszilis 

bentosz) (2.11. ábra) (Báldi 1981, Géczy 1980, Konrád et al. 2011, Varga et al. 2000). 
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2.11. ábra: Az óceánok jellemző bentosz, nekton és plankton élőlénye 
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3.3. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a rétegtant, mint az egykori környezetek rekonstruálásának módszerét! 

2. Ismertesse az üledékes kőzetek rétegzettségi típusait! 

3. Mutassa be a paleoökológiát, mint az egykori környezetek rekonstruálásának módszerét! 

3.4. Tesztkérdések 

2.1. Melyik biozónát használjuk legkevésbé napjainkban? 

a, együttes-zóna 

b, Oppel-zóna 

c, egybeeső-tartomány zóna 

2.2. Mit jelent az élő kövület kifejezés? 

a, Olyan élőlényre vonatkozik, amely az évmilliók alatt kövületté vált. 

b, Olyan élőlényre vonatkozik, amely évmilliók óta változatlan formában maradt fenn. 

c, Olyan élőlényre vonatkozik, amelyről eddig nem tudtuk, hogy létezik. 

2.3. Mely élőlények maradványai használhatók őskörnyezeti rekonstrukciónál? 

a, amelyek ritkák 

b, amelyek gyakoriak és nagy területi elterjedésűek 

c, amelyek sokáig éltek változatlan formában 

3.5. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

4. 3. Az építésföldtan alapjai 

A mérnökgeológia (építésföldtan) az a tudomány, amely feltárja, tanulmányozza és megoldja a geológiai 

környezet és az emberi tevékenységek kölcsönhatása miatt felvetődő mérnöki és környezeti problémákat, 

amelyek a földtani veszélyek előre jelzéséhez, megelőzéséhez és helyreállításához szükségesek. (IAEG 

alapszabály, 1992). Célja a földtani környezet emberi beavatkozás hatására várható viselkedésének, szükség 

szerinti pontossággal történő feltárása. Feladata pedig a létesítmények felépítésére legalkalmasabb hely 

kijelölése, a számításba vett telepítési helyek előnyeinek vagy hátrányainak feltárásával, a létesítmény 

megvalósításával együtt járó várható változások előrejelzése, a mélyépítési módszerek megválasztásának 

elősegítése. A mérnökgeológiának tehát támaszkodnia kell mindarra a háttérre, amelyet az ásványtan, a 

kőzettan, az üledékföldtan, a vízföldtan, a geomorfológia, az őslénytan és a sztratigráfia nyújt (3.1. ábra). 

files/ep_02_f.pptx
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3.1. ábra: A mérnökgeológia helye és kapcsolata a természettudományokkal és a műszaki tudományokkal 

A mérnöki munka változást hoz létre földkéreg egyensúlyi állapotában. A földtani szemlélet léptéke szerint 

ugyan csak kis területre kiterjedően, a mérnök beavatkozik abba az egyensúlyi állapotba, amelyet a földtani, 

geológiai folyamatok alakítottak ki. A létesítmény tervezésénél és kivitelezésénél a már kialakult feszültségi 

állapotok megváltozásával, az erők átrendeződésével számolni kell, továbbá vegyi jellegű változások is 

felléphetnek. A feszültségek hatására létrejövő alakváltozások tehát a kőzetösszlet anyagi tulajdonságaitól 

függenek, amelyeket a szilárdságtanban megfogalmazott anyagtörvényekkel törekszünk leírni. Természetes 

állapotban, illetve mesterségesen létrehozott helyzetben a kőzetösszlet saját tömegéből adódó, vagy egyéb, 

például tektonikai, szeizmikus, duzzadási, vagy más erőhatásra kialakuló részleges, vagy a teljes kőzettömegre 

kiható tönkremenetel, szintén a kőzetösszlet anyagi tulajdonságainak függvénye. 

A mérnökgeológiai ismeretszerzés több fázisból áll, és a geológiai vizsgálatok tervezésekor figyelembe kell 

venni a mérnöki alkalmazás és a feladat milyenségét (3.2. ábra). Az általános geológiai gyakorlattal szemben a 

mérnökgeológia elsősorban a kőzetek fizikai tulajdonságait – porozitás, rugalmasság, szakító-szilárdság – 

vizsgálja. Ezeket összefoglalóan kőzetmechanikai vizsgálatoknak nevezzük. Emellett természetesen nem 

elhanyagolhatóak a „hagyományos” ásványtani és kőzettani vizsgálatok sem, melyek a vizsgálandó kőzet 

összetételéről adnak felvilágosítást (Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006; Török 2007). 

3.2. ábra: Megfigyelések, mérések és osztályozások alkalmazása a kőzetmechanikában (Gálos – 

Vásárhelyi 2006) 

4.1. 3.1. Kőzettani vizsgálatok 
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A mérnöki gyakorlatban különböző szabványok írják elő a kőzettani elemzés során „kötelezően” vizsgálandó 

kőzettani bélyegeket. Az összeálló kőzetek vizsgálata során a következő tulajdonságokat kell megnézni: szín, 

tömeg, törési felület, a kőzetalkotók egyedi tulajdonságai, ősmaradvány-tartalom, pórusok, repedések mérette, 

mennyisége, szövet, mállásra utaló bélyegek. Sok esetben a kőzetszövet pontos meghatározásához mikroszkópi 

vizsgálatokra van szükség. Ez vékonycsiszolatok polarizáció mikroszkópon keresztül történő vizsgálatával 

végezhető el. A vékonycsiszolatok elemzése során a következő tulajdonságokat kell vizsgálni: szövettípus, a 

kőzetalkotó megnevezése, mennyisége, mérete, alakja, a szemcse- vagy ásványhatárok minősége, a szemcsék 

vagy ásványok eloszlása, irányítottságuk, mállásra utaló bélyegek. Laza üledékes kőzeteknél és zúzottköveknél 

a mérnökgeológiai vizsgálatok fontos részét képezik a szemeloszlás-vizsgálatok. Ennek során megállapítjuk, 

hogy egy adott kőzetben az egyes szemcsefrakciók milyen arányban képviseltetik magukat, és az eredményeket 

legtöbbször grafikus formában, ún. szemeloszlási görbén ábrázoljuk. A szemeloszlás-vizsgálathoz különböző 

lyukátmérőjű szitákból álló szitasort használunk. Az egyes elkülönített frakciók tömegét lemérjük, majd 

viszonyítjuk a teljes minta tömegéhez. Így megkapjuk a minta szemcseméret szerinti tömegszázalékos eloszlását 

(Gálos-Vásárhelyi 2006; Török 2007, Szepesházy 2008). 

4.2. 3.2 Kőzetmechanikai, talajmechanikai vizsgálatok 

A kőzetek fizikai tulajdonságainak meghatározásával a kőzetmechanika, laza kőzetek esetén a talajmechanika 

foglalkozik. A vizsgálatok célja az adott kőzet minősége, vagyis annak eldöntése, hogy mire használható a 

kőzet. A kőzetfizikai tulajdonságok vizsgálatával választ kapunk arra is, hogy egy adott létesítmény 

kőzetkörnyezete milyen fizikai tulajdonságokkal bír, és azokkal miként lehet számolni a tervezésnél. A 

kőzetkörnyezetben történő tervezésnél empirikus, numerikus, valamint analitikus módszereket együttesen 

(illetve egymást kiegészítve) alkalmaznak. A nemzetközi gyakorlatban a kőzettest osztályozáson alapuló 

empirikus módszerek a legnépszerűbbek, valószínűleg azért, mert alapvető céljuk az egyszerűsítés és képesek a 

geológiai és geotechnikai bizonytalanságok kezelésére is (Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006, 

Szepesházy 2008). 

4.2.1. 3.2.1. Egyirányú nyomószilárdság 

A műszaki, mérnökgeológiai gyakorlatban a kőzet, azaz a kőzettestet alkotó kőzettömbök egyirányú 

nyomószilárdságának ismerete az egyik legfontosabb anyagjellemző. A kőzet szilárdsága nehezen definiálható, 

mert a kőzet a legritkább esetben tekinthető homogénnek és izotrópnak. A mért szilárdság értéket jelentősen 

befolyásolják a próbatest anyagszerkezeti hibái, melyek sok esetben szabad szemmel nem észrevehetőek. Egy 

kőzettömb egyirányú nyomószilárdságát kétféle módon határozhatjuk meg: szabályos próbatesteken 

laboratóriumi körülmények között végzett, valamint a helyszínen, terepi megfigyelés alapján végzett 

mérésekkel. 

A kőzet egyirányú nyomószilárdságának meghatározására legáltalánosabban elterjedt módszer a henger alakú 

próbatesten végzett vizsgálat, mivel a fúrómagból a próbatest könnyen kialakítható, illetve a kőzettömbből 

laboratóriumban is ez a próbatest munkálható ki a legegyszerűbben. A henger alakú próbatestet 2:1-es 

magasság: átmérő arányú kell legyen, a korábbi hazai szabványok is ezt az arányt írták elő. A mért érték a 

magasság/átmérő arányszám változására a legérzékenyebb. A szabályos próbatesten mért nyomószilárdságot az 

amerikai szabvány (ASTM) a következő összefüggés alkalmazásával ajánlja a 2:1 arányú próbatesten mért 

értékre átszámítani, ha a próbatest ettől az aránytól eltérő arányú volt: 

ahol σc2:1 a számított nyomószilárdság 2:1-es próbatestre, σc a mért nyomószilárdság, d a próbatest átmérője, h a 

próbatest magassága. 

Kísérleti úton kimutatták, hogy csak a 2:1-es próbatestek szilárdsága a mértékadó. Ha a mérések ettől eltérő 

arányú hengereken készülnek, minden esetben át kell számolni erre a méretarányú esetre. A 3.3. ábra a 

leggyakoribb kőzetek nyomószilárdságának tartományait mutatja be. 

3.3. ábra:  A fontosabb kőanyagok nyomószilárdság tartományai (Gálos – Vásárhelyi 2006) 

Egy kőzet a legritkább esetben tekinthető homogénnek és izotrópnak. Az irányítottság jelentősen befolyásolja a 

kapott mérési eredményt: a vízszintes irányítottság esetén a szilárdság a legnagyobb, míg a legkisebb értéket az 

50° körül érték. A nyomószilárdságot a kőzet víztartalma is jelentős mértékben befolyásolja. A vízzel telített 

kőzet szilárdsága jóval kisebb, mint száraz állapotúé. Főleg a porózus kőzetek reagálnak érzékenyen a víz 

jelenlétére, szilárdságukat sok esetben el is vesztik. Általánosságban elmondható, hogy kb. 25-30 %-os 

telítettségnél a kőzet szilárdsága már közel megegyezik a teljesen telített állapotúéval. Ez a hatás elsősorban 
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porozitás (és azon belül is az effektív porozitás) függvénye. Kb. 5 % effektív porozitás érték alatt a 

szilárdságváltozás már elhanyagolható. 

A kőzetek egyirányú nyomószilárdsága viszonylag tág határok között változik, sokszor egy a helyről származó, 

azonos ásványi összetételű kőzetblokkok szilárdságai között is nagyságrendi eltérések lehetnek. Az egyik első 

szilárdság alapján történő osztályozási módszert Protodjakonov alkotta meg 1969-ben (3.1. táblázat). 
 

Osztál

y 
Megnevezés Kőzetnév Nyomószilárdság 

σc [MPa] 
Szilárdsági 

tényező,  f 

I. rendkívül szilárd 

kőzet 
szilárd, tömör kvarcit, andezit, bazalt, stb. > 200 20 

II. igen szilárd kőzet szilárd gránit, kvarcporfir, kvarcitpala, igen 

kemény homokkő 
200 – 150 15 

III. szilárd kőzet gránit, tömött mészkő, homokkő, 

konglomerátum, márga 
150 – 80 10 

IV. közepesen szilárd 

kőzet 
homokkő, mészkő, márga, agyagpala 80 – 50 8-5 

V. meglehetősen 

szilárd kőzet 
kisebb szilárdságú homokkő és mészkő 50 – 20 5-2 

VI. kevéssé szilárd 

kőzet 
laza pala, durva mészkő, gipsz, cementált 

homok, vulkáni tufák 
< 20 2-1 

VII. tömör talaj agyag, lösz, iszap - 1-0,8 

VIII. laza talaj tőzeg, vizes iszap, homok - 0,6 

IX. szemcsés talaj homok, kavics - 0,5 

X. folyós talaj iszap, vizes lösz, folyós homok - 0,3 

3.1. táblázat: Különböző kőzetek szilárdság szerinti osztályozása Protodjakonov alapján (Gálos-

Vásárhelyi 2006) 

A nyomószilárdság mellett fontos kőzetjellemző a kőzetek húzószilárdsága is. Laboratóriumi mérésnél ún. 

közvetett húzóvizsgálatot (más néven Brazil-vizsgálatot) henger alakú próbatesteken végezzünk el. Az általában 

1:1 átmérő:magasság arányú próbatestet két szemközti alkotója mentén, párhuzamos nyomólapok között 

terheljük úgy, hogy a nyomóterhelést folyamatosan növelve törésig fokozzuk. A próbatest a terhelő erő 

irányával megegyező átmérője mentén, a húzószilárdság hatására törik (3.4. ábra). 
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3.4. ábra:  Próbatest elhelyezése a nyomólapok közé közvetett húzó vizsgálatnál  (Gálos-Vásárhelyi 2006) 

’d’ átmérőjű és h magasságú próbatestnél a mért törőteher (Ft) ismeretében a húzószilárdság a következő 

összefüggéssel írható le: 

A helyszínen a kőzettömb szilárdságának meghatározására csak közelítő vizsgálatok elvégzésére van lehetőség. 

A legtöbb esetben a helyszíni bejárás alkalmával, azonnal kell a kőzettömb szilárdságát meghatározni és 

osztályba sorolni. Ennek módszerét és kategóriáit a 3.2. táblázat mutatja be: 
 

Egyirányú 

nyomószilárdság 

(MPa) 

Terepi megfigyelés Példák 

> 250 Geológuskalapáccsal csak forgácsolható üde bazalt, diabáz, gneisz, gránit, 

kvarcit 

100-250 A geológuskalapács sok ütésével lehet csak egy 

darabot nyerni belőle 
amfibolit, homokkő, bazalt, gabbró, 

granodiorit, mészkő, márvány, riolit 

50-100 A geológuskalapáccsal több mint egy ütés kell 

ahhoz, hogy letörjünk egy darabot 
mészkő, márvány, fillit, pala, 

homokkő 

25-50 Geológuskalapács egy ütésével darab letörhető; 

késsel nem sérthető 
agyagkő, iszapkő, pala, szén, beton 

5-25 Késsel nehezen héjazható, kalapáccsal egy pontban a 

felszínen sebezhető 
kréta, kősó, hamuzsír 

1-5 Késsel héjazható, geológuskalapács erős ütésétől 

szétporlad 
nagyon mállott kőzetek 

0,25-1 Tűvel megsérthető, karcolható kemény töredezett anyag 

3.2. táblázat: Terepi meghatározás és a várható egyirányú nyomószilárdság közötti kapcsolat (Gálos-

Vásárhelyi 2006) 

A gyors helyszíni mérésre elterjedt módszer az ún. pont-terheléses vizsgálat, melyet Broch és Franklin vezetett 

be 1972-ben. A vizsgálat lényege, hogy a terhet két egymással szemben lévő „ponton” adjuk a kőzetre. Az 

egymással szemben lévő acél nyomófejeket 60°-os kúppal és r = 5 mm-es lekerekítéssel képezték ki (3.5. ábra). 
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A méréssel csak a maximális törőteher meghatározásra van lehetőség. A pont-terheléses vizsgálatnál a kőzet 

jóval kisebb erőhatásra is eltörik, mint az egyirányú nyomóvizsgálatnál. Ebből adódóan lehetőség nyílt kézi 

tesztelő kifejlesztésére, így ez a terepen könnyen használható felszerelésként terjedt el. A vizsgálat előnye, hogy 

sokkal gyorsabban kapunk információt a kőzet szilárdságáról, ugyanakkor hátránya, hogy az értékeket csak 

közelítő eredményként lehet elfogadni, valamint a hagyományos laboratóriumi vizsgálatra csak pontatlanul 

számíthatók át (Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006, Szepesházy 2008). 

 

3.5. ábra:  A pont terheléses vizsgálat a) átmérő- és b) tengely irányban való végrehajtása henger alakú 

próbatestnél  (Gálos-Vásárhelyi 2006) 

4.2.2. 3.2.2. Tagoltság 

A mérnökgeológiai, kőzetmechanikai gyakorlatban a tagoltságot olyan modellelemnek tekintjük, amely síkként, 

vagy sík-rendszerként kezelhető. Ezért a görbült, gyűrt felületeket is szakaszonként síkokkal helyettesítjük, majd 

jellemzésükhöz a szükséges tulajdonságokat megadjuk. A tagoltság felvétele azt jelenti, hogy meghatározzuk: 

a tagoltság kialakulását és rendszerét, 

a tagoltság tágasságát vagy nyitottságát (apertúra), 

a tagoltság folytonosságát és egymástól mért távolságát, 

a tagoló felületek felületi jellemzőit és kitöltöttségét, 

a tagoltság vagy tagoltsági rendszer térbeli elhelyezkedését, és 

a tagoltság mértékét. 

Tagoltság alatt mindazokat a diszkontinuitásokat értjük, amelyeket kőzetképződési, tektonikai vagy egyéb 

tönkremeneteli folyamatok eredményeztek (3.1. kép). A kőzet keletkezéséhez tartozó legjellegzetesebb 

tagoltsági formák a kőzethatárok és réteghatár, amelyek általában zártak (3.2. kép). Ide sorolhatók a 

kőzetkeletkezéssel együtt járó kihűlési elválások, harántrepedések, illetve a száradási repedések, melyek nyíltak 

vagy megnyílóak, gyakran utólagosan kitöltöttek lehetnek. Tektonikai folyamatok eredményezik az utólagos 

földtani hatások okozta tagoltságot (3.3. kép). Ide tartozik még a nagy mélységbe eltemetett kőzettestre utólagos 

kiemelkedéséből, leterheléséből adódó tagoltság is. 
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3.1. kép: Erősen tagolt, töredezett    3.2. kép: Réteghatárok által tagolt                  3.3. kép: Tektonikai 

folyamatok 

kőzet                                                  homokkő                                                           által tagolt kőzet 

A mállás leggyakrabban felszín közelben a már meglévő tagoltságot, tagoltsági rendszert nyitja meg, ahol a 

tagoló felületek közötti tér bemosott törmelékanyaggal, a kőzet mállástermékével kitöltött. A mérnöki 

létesítmények kivitelezésekor is létrejöhetnek új tagoltsági rendszerek. A különböző kőzetképződési feltételek 

és utólagos hatások más-más tagoltsági rendszert hoznak létre. A tagoltsági rendszereket különböző típusokba 

lehet besorolni, melyeket a 3.6. ábra tartalmazza. A táblázatban a mérnökgeológiai jellegű leírás mellett a 

kőzetmechanikai megnevezés is fel van tüntetve. 
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3.6. ábra:  Tagoltsági rendszerek típusai (Török 2007) 

A kőzettest mechanikai vizsgálatánál külön jelentősége van az 1 cm-nél kisebb megnyílásoknak. Az ISRM 

(1978) ajánlása alapján öt különböző kategóriába lehet sorolni a tagoltságokat megnyílásuk alapján: a zárttól az 

1 cm-nél nagyobb megnyílásúig: zárt (<0,1 mm), közeli (0,1-0,5 mm), kissé nyitott (0,5-2,5 mm), nyitott (2,5-10 

mm) és szélesen nyitott (>10 mm) tagoltságokat különítünk el. 

Az azonos tagoltságok a kőzettestben lehetnek folytonosak vagy szakaszosak. Szakaszos tagoltsági rendszer 

esetén fontos ismerni a tagoltsági szakaszok közötti távolságot, mivel bizonyos távolságon belül, külső vagy 

belső feszültség hatására összekapcsolódhatnak. Ezek szerint a tagoltsági rendszeren belül az egyes szakaszok 
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közti távolság lehet nagyon közeli (<1 m), közeli (1-3 m), közepes (3-10 m), messzi (10-20 m) és nagyon 

messzi (>20 m). 

A tagoló felületek vizsgálatakor meg kell határozni annak érdességi viszonyit. Makroszkopikus megfigyelés 

alapján megkülönbözetünk: lépcsős, hullámos, sík formákat, melyeket még tovább durva, sima és egyenletes 

alcsoportokra lehet osztani. Az osztályba sorolást mind a repedések, mind pedig a rések és hasadékok esetében 

meg kell tenni. A tagoltság vizsgálatakor meg kell határozni a kitöltő anyag mennyiségét és fizikai 

tulajdonságait, mivel ezek jelentősen befolyásolhatják a kőzettest mechanikai viselkedését. 

A tagoltság vagy a tagoltsági rendszerek térbeli elhelyezkedését a tagoló felületek dőlésadatainak – dőlésirány 

– mérésével vesszük fel, és a mért eredmények ábrázolásával adjuk meg. A mért értékek 

ábrázolása többféle módon lehetséges. A gyakorlatban a két legfontosabb lehetőség az eredmények: 

dőlésrózsában (rózsadiagrammon) vagy sztereografikus projekcióval való megadása. A dőlésrózsában való 

ábrázolás a követekő módon történik: dőlésirányban húzunk egy olyan vonalat, amelynek hossza arányos a 

dőlésszöggel. Így a nagyszámú mérési eredmények esetén egy a gyakoriságot jól mutató mező jelenik meg, ahol 

a terület a gyakorisággal arányos. A módszer egyedi mérési eredmények bemutatására is jól használható (3.7. 

ábra). 

 

3.7. ábra:  Dőlésadatok ábrázolása dőlésrózsában:  a) gyakorisági mérőháló b) egyedi mérési 

eredményeket mutató háló (Gálos – Vásárhelyi 2006) 

Mind méretezésre, mind földtani felvételre jól használható módszer a gömbprojekció szerinti ábrázolás, melynél 

a sztereografikus projekció használata terjedt el. A tagoló felületeket a vetítés rendje szerint két formában 

adhatjuk meg: poláris és ekvatoriális sztereografikus vetülettel. Poláris vetületi ábrázolás (normál hálón történő 

ábrázolás): a poláris sztereografikus projekcióban minden síkot egy pont ábrázol, amelynek irányszöge a 

dőlésirány, az r sugár-menti távolság pedig a dőlésszög cosinusával arányos. Segédszerkesztés felhasználásával 

elérhető, hogy a vetítés után az r sugár-menti távolság a közölt összefüggés szerint arányos lesz a dőlésszöggel, 

ami a középponttól egyenletes beosztást eredményez. Az ekvatoriális sztereografikus projekcióban a tagoló 

felületeket egy-egy körcikk jellemzi. A kör középpontján átmenő húrok iránya a dőlésirányra merőleges, azaz a 

csapásirány irányszögét adják meg. Az ábrázolás előnye, hogy a tagoló felületek metszését az ívek metszése 

szöghelyesen mutatja, tehát a veszélyes – pl. hegyesszögű – metszések ebben a projekcióban jól értelmezhetőek 

(3.8., 3.9. ábra). 
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3.8. ábra:  Dőlésadatok ábrázolása sztereografikus                  3.9. ábra: Különböző síkok ábrázolása 

sztereografikus 

projekcióval (Gálos – Vásárhelyi 2006)                         projekcióval (Gálos – Vásárhelyi 2006) 

A tagoltság mértékének meghatározására számos módszer ismert. A leggyakrabban használtak közülükaz 

integrálgeometriai módszer, az RQD érték meghatározásának módszere, és a C (Hansági) módszer. Mindhárom 

módszer célja a tagoltság mértékének számszerűsítése, majd a tagoltság jellemzői alapján a kőzettest minősítése 

és osztályba sorolása történhessen meg. 
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A tagoltság mértékét a tagoltsági felület egységnyi térfogatra vetített fajlagos értékével (t) lehet jellemezni. Egy 

VM  térfogatú kőzettestben lévő åATifelszínű tagoló felület esetében a tagoltság értéke az alábbi összefüggéssel 

írható le: 

A tagoló felületek fajlagos értékének meghatározására két lehetőség van: a) feltárásban a feltárt felület és a 

tagoló felületek metszésvonalai alapján, b)teljesnek tekintett magkihozatalú magfúrás alapján. 

Tagoltság meghatározása feltárásban: a tagoltsági felület fajlagos értékének meghatározása mérőhálóval 

történik. A mérőháló metszéspontjainak felvételével az ún. integrálgeometriai módszer használata abban az 

esetben lehetséges, ha a kőzettömeget valamilyen felületi metszetben lehet megvizsgálni. Ez lehet sziklarézsű, 

bányafal, táró oldala, munkagödör fala, természetes völgyoldal, stb. A kőzettestre illesztett, párhuzamos 

vonalakból álló mérőhálónál a mérőháló és a tagoltsági felületek metszéspontjainak számából (Ni) lehet a 

tagoltsági felület fajlagos értékét számítani. A tagolófelület a vizsgált felületen metszésvonalával jelenik meg. 

„n” darab mérővonal esetében tagoltsági felület egységnyi térfogatra vetített fajlagos értékét a következő 

összefüggés alapján lehet meghatározni: 

ahol Ni a mérőhosszak és a tagoltsági metszésvonalak közötti metszett pontok száma úgy, hogy minden tagoló 

felületet figyelembe kell venni, azaz egy tagoltság két metszett pontot ad; m a mérőhosszak száma; Ln az n-edik 

mérőhossz hossza méterben. 

A tagoló felületek metszésvonalai alapján történő tagoltsági felvételére jól lehet használni a felületről készített 

fénykép-, illetve fotogrammetriai felvételt, mivel a megfelelő lépték alkalmazásával a felvételre egy mérőhálót 

lehet rajzolni, és a metszett pontok számát meg lehet határozni. A módszer, a mérőháló elforgatásával, a 

tagoltság irányítottságának értékelésére is alkalmas. 

Tagoltság meghatározása magfúrás esetén: a fúrások maganyagának feldolgozása alapján a tagoltság felvétele a 

magkihozatal függvénye. Csak teljes, vagy majdnem teljes magkihozatalú fúrás alkalmas a tagoltsági felület 

fajlagos értékének meghatározására. A (hb – ha) fúrómag hosszon előforduló tagoló felületek száma alapján a 

tagoltság fajlagos értéke az alábbiak alapján számolható ki, ha a magfúrás tengelyét tekintjük mérővonalnak 

(Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006): 

ahol Ni az i-edik tagoló elület mérővonal-metszése, (hb – ha) a kiszerelési mélységköz. 

A tagoltsági felület és tagoltsági réstérfogat ismeretében lehetőség van a kőzettestek osztályba sorolására. Ezt 

mutatja be a 3.3. táblázat, amely a teljesen éptől a töredezett kőzettestig öt különböző kategóriát állít fel. Az 

osztályozás hiányossága az, hogy nem veszi figyelembe a kőzet szilárdsági tulajdonságait. 
 

A kőzettest megnevezése Tagoltsági felület fajlagos értéke (t) [m-1] Tagoltsági réstérfogat (nt) [-] 

ép < 0,3 < 0,02 

kissé tagolt 0,3 – 3,0 0,02 – 0,04 

közepesen tagolt 3,0 – 20 0,04 – 0,10 

erősen tagolt 20 – 100 0,10 – 0,50 

töredezett > 100 > 0,5 

3.3. táblázat: A kőzettest osztályba sorolása tagoltsági felület fajlagos értéke valamint a réstérfogat 

alapján  (Gálos-Vásárhelyi 2006) 

4.2.3. 3.2.3. Tagoltság menti nyírószilárdság 

A kőzettestekben található tagoltságok nyírási szilárdságának ismerete elengedhetetlenül szükséges a kőzettest 

belsejében lejátszódó folyamatok megismeréséhez. Sziklamunkák szerkezet-ellenőrzésénél a kőzettömbök 

stabilitásának számításba vétele a kőzettömböket határoló diszkontinuitások viselkedésének megítélése alapján 

lehetséges. Tagolt kőzettestekben a felületek menti elmozdulás lehetősége a kőzettömbök térbeli 
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elhelyezkedésének függvénye. Az itt bemutatott nyírószilárdság a tagolófelületek közötti erő-elmozdulást 

figyelembe vevő tényező. 

Sziklarézsűknél a kőzettömbök közötti súrlódás a felületre merőleges nyomóerővel, felszín alatti üregeknél, 

alagutaknál a nyomóerő a keresztirányú alakváltozó képességet figyelembe vevő rugóállandóval vehető 

számításba. A modellezés lehetőségeit a 3.10. ábra szemlélteti. A tagolófelületek nyírás szilárdságát 

nagymértékben befolyásolják a tagoló felületek tulajdonságai, azaz azok megnyíltsága, a felületek érdessége, 

mállottsága, esetleges kitöltöttsége, a víz jelenléte, stb (Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006). 

 

3.10. ábra:  A nyírási vizsgálatok modellezése: sziklarézsűk esetén állandó nyomóerőt (N) míg 

alagutaknál rugóállandót (K) kell feltételezni (Gálos – Vásárhelyi 2006) 

4.3. 3.3. Talajmechanika 

Talajok és lágy kőzetek vizsgálata esetén a korábbiakban bemutatottól eltérő vizsgálatokat szükséges elvégezni. 

Ezeket összefoglalóan talajmechanikai vizsgálatoknak nevezzük. A talaj vagy a mérnöki létesítmények alapjául, 

vagy pedig annak épitőanyagául szolgál. Mindkét funkció megfelelő ellátása érdekében ismernünk kell a talaj 

fizikai tulajdonságait. A talaj fizikai jellemzőinek megállapítása céljából különféle módszerekkel megfelelő 

számú és mélységű feltárást és a mintavételek után laboratóriumi vizsgálatok sorozatát kell elvégeznünk. Az 

eredmények ismeretében értékelést, véleményt mondhatunk a vizsgált talajok tulajdonságairól. 

A talajmechanika tárgykörét ismertetve, az alábbi beosztást követhetjük: 

1. Talajfeltárás - a talajok feltárásának, felderítésének módszereivel, eljárásaival, az eredmények kiértékelésével 

foglalkozik. 

2. Talajfizika - a talajok min6sitésével, osztályozásával, külső hatásokkal szembeni viselkedésével foglalkozik, 

és anyagvizsgálati módszereivel a talajokat számszerűen jellemzi. 

3. A talajvíz geotechnikai vonatkozásai - a talajban lévő víz megjelenési formáit, a talajvíz ingadozását 

befolyásoló tényezőket, a vízjárás jellemz6it tárgyalja. 

Földsztatika - a talaj terhelés alatti viselkedésével, feszültségeloszlás, rézsűállékonyság stb. foglalkozik (Bartos-

Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 2006, Szepesházy 2008). 

4.3.1. 3.3.1. Talajfeltárás 

Az altalaj anyaga mind függőleges, mind vízszintes irányban és időben is rendkívül erősen változhat, tehát nem 

homogén anyag. A talajkutatást mindig a tervezés előtt kell végrehajtani, hogy eredményei kellő időben az 
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általános terv kidolgozása előtt a tervező rendelkezésére álljanak. Az altalaj kutatás céljai az alábbi pontokban 

foglalhatók össze: igazolja a talaj alkalmasságát a javasolt mélyépítési (alapozási) munkákra; előreláthatóvá és 

elháríthatóvá válnak azok a nehézségek, amelyek építés közben a talajviszonyok, vagy egyéb helyi körülmények 

folytán felmerülhetnek; felderíthetők azok a lehetséges természeti vagy mesterséges változások okai és 

körülményei, amelyek létrejöhetnek;  lehet övé teszi a megfelelő és gazdaságos alapozás tervezését és 

kivitelezését;  ha valamely meglévő építmény állékonyságát és biztonságát, vagy pedig károsodásának okát kell 

felderítenünk; építményrekonstrukció, átalakítás, emeletráépítés lehetőségét és esetleges szomszédos 

építkezések hatását kívánjuk megvizsgálni. 

Az altalaj felderítését (a talajvizsgálatot) előzetes adatszerzés, geológiai adatkutatás, helyszíni szemle előzi meg, 

ezeket egy szóval előtanulmányoknak nevezzük. Ez már meglévő adatok tanulmányozásával és helyszíni 

szemlével valósítható meg. A geológiai mérnökgeológiai térképeken tanulmányozni kell a kijelölt terület 

domborzati viszonyait a geomorfológiai elemeket, a csapadékvizek lefolyásának, összegyülemlésének, 

lecsurgási helyeinek feltüntetését, a talajvíz feltárások helyeit, a talajvíz ingadozások mértékét, illetve, hogy 

milyen mélységben milyen rétegek helyezkednek el. A helyszíni szemlének ki kell terjednie: a környéken lévő 

építmények megtekintésére, az esetleges épületkárok okának felderítésére, a környezet geológiai eredetének, 

felé pitésének és morfológiájának megállapítására, a talajban lévő víz, szabad vízfolyások kezdetének, 

magasságának, áramlási és mennyiségi viszonyaival, valamint vegyi hatásainak felderítésére, csuszásra utaló 

jelek felderítésére, régi eltemetett romok, kutak maradványainak és helyeinek megállapítására, és a meglévő 

építőanyag bányászati helyének elhatárolására. 

A talajok feltárását közvetlen és közvetett módszerekkel hajthatjuk végre. A közvetlen talaj feltárás előnye, 

hogy a feltárás során a talajból mintát veszünk, azt megszemlélhetjük, színét, szagát megállapíthatjuk, kézbe 

véve állapotáról előzetes adatokat nyerhetünk, laboratóriumi vizsgálatok alá vethetjük. Hátránya, hogy a 

mintavétel során - kisebb-nagyobb mertekben - megzavarjuk a talaj eredeti szerkezetét és állapotát és az így 

nyert talaj fizikai jellemzők már erre a kissé megváltozott helyzetre vonatkoznak. A közvetett feltárások előnye, 

hogy a talajt természetes fekvésben vizsgálják, hátrányuk azonban, hogy szemrevételezés és a minták 

laboratóriumi vizsgálata nélküli áttételesen számszerűsíthetők csak a talaj tulajdonságai. 

A közvetlen talajeltárási módszerek lényege, hogy általuk a rétegződés közvetlenül megfigyelhető, a 

talajrétegek állékonysága, színe, állapota mintavételek útján közvetlenül szemrevételezhető. A közvetlen eltárási 

módszerek közé tartozik a kutatóakna, árok, próbagödör, táró és kutatófúrások létesítése. Közvetett talajeltárás 

alatt értjük azokat a módszereket, amelyeknél a talaj valamely mechanikai tulajdonságát közvetve mérjük, 

illetve a talaj valamely más tulajdonságának méréséből következtetünk a talaj rétegződésére. Ennek módszereit 

három nagy csoportba soroljuk: szondázások, próbaterhelések és geofizikai talajelderítési módszerek. 

A talajokat nemcsak a helyszínen, hanem a furásokból vett minták felhasználásával laboratóriumban is 

vizsgáljuk. A talajjal kapcsolatos műszaki feladatok mennyiségi megoldása céljából a talajt mint anyagot 

számszerű adatokkal kell jellemeznünk. A talajfizikai jellemzőket a alábbi főcsoport okba sorolhatjuk: a talajok 

osztályozására szolgáló jellemzők, a talajok állapotának számszerű minősítését kifejező jellemzők, a különböző 

hatásokra való viselkedésük meghatározását szolgáló jellemzők. 

A talaj fizikai jellemzők csoportosítását a 3.4. táblázat tartalmazza a talajok - mint a fizikai és kémiai mállás 

termékei - általában háromféle különböző halmazállapotú rész keverékei: szilárd, cseppfolyós és légnemű 

részecskékből állnak. Ez a három fázis nagysága, alakja, viszonylagos mennyisége és eloszlása, valamint a 

közöttük fellépő kölcsönhatások határozzák meg a talaj tulajdonságait (Bartos-Králik 2000; Gálos-Vásárhelyi 

2006, Szepesházy 2008). 
 

A csoport 

jele 
Talajfizikai jellemző Felhasználás 

I. Szemcsék nagysága és eloszlása, szilárd szemcsék 

anyagsűrűsége. Szerves alkotórészek mennyisége, 

kémiai tulajdonságok 

Talajok osztályozása, azonosítása, 

korrózió-védelem közvetlen gyakorlati 

összefüggések, szabályok útján 

II. A talajban levő víz és levegő mennyiségének számszerű 

értékelése: víztartalom, hézagtényező, hézagtérfogat, 

telitettség, tömörség, konzisztencia stb. 

A talaj állapotának jellemzése, számszerű 

minősítése 
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III/a Szilárdsági jellemzők (nyomó- és nyírószilárdság) Stabilitási problémák (földnyomás, 

rézsűállékonyság, talajtörés) 

III/b Alakváltozási jellemzők (összenyom hatóság, 

zsugorodás, duzzadás, roskadás) duzzadás, roskadás) 
Alakváltozási problémák, süllyedés-

számítás 

III/c Hidraulikus jellemzők (vízmozgás a gravitációs erő, 

kapilláris erő, elektromos áram hatására, 

áteresztőképesség, kapilláris emelkedés) 

Az összenyomódás időbeli lefolyása, 

gátakon, töltéseken átszivárgó 

vízmennyiség, szivárgási erők 

meghatározása, víztelenítési kérdések, 

fagyhatás 

3.4. táblázat: A talajfizikai tényezők csoportosítása  (Gálos-Vásárhelyi 2006) 

4.4. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a mérnökgeológia tudományát, feladatait, a hozzá kapcsolódó tudományágakat! 

2. Ismertesse a legfontosabb kőzetmechanikai és talajtani vizsgálatokat! 

4.5. Tesztkérdések 

3.1. Milyen alakú próbatesteket használnak talajmechanikai vizsgálatoknál? 

a, gúla 

b, henger 

c, kocka 

3.2. Melyik módszer alkalmazható eredményesen terepi körülmények között nyomószilárdság vizsgálatára? 

a, pontterheléses módszer 

b, vonalterheléses módszer 

c, felületi terheléses módszer 

3.3. Mi nem okozhat tagoltságot a mérnökgeológiában? 

a, rétegzettség 

b, tektonikus törések 

c, bioturbációs szerkezetek 

4.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

5. 4. A közlekedés építésföldtana 

A közlekedés személyek és áruk szállítását különböző műszaki eszközökkel végző gazdasági, szolgáltató 

tevékenység. Ágazatai a közúti közlekedés, vasúti közlekedés, légi közlekedés, vízi közlekedés (hajózás), 

sodronykötélpálya (libegő), vezetékes szállítás. Térszerkezetét tekintve lehet: helyi (városi), helyközi, elővárosi, 

távolsági, kontinentális és interkontinentális. Azért, hogy a közlekedés rendeltetésének megfelelhessen 

szükséges közlekedési eszközöket (utak, hajók, vasutak) létesíteni és közlekedési intézményeket (posta, távíró, 
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vasút, hajózás, repülés) felállítani. A közlekedési rendszerek a közlekedési hálózatokból, azok kiszolgáló 

létesítményeiből, illetve a közlekedésben részt vevők lakóhelyéhez vagy telephelyéhez való eljutást segítő 

létesítményekből állnak. A közlekedési hálózatok (közutak, vasutak, busz- és vasútállomások, kikötők és 

légikikötők) számtalan építményt, mérnöki létesítményt igényelnek, amivel a mérnöki tudomány egyes ágai 

foglalkoznak. A mérnökgeológiának kiemelkedő szerepe van a különböző közlekedési hálózatok kiépítésében 

az előzetes vizsgálatoktól a tervezésen keresztül a megvalósításig. 

A közlekedéshálózatok legfontosabb típusai a közúti és vasúti hálózat, a légi közlekedés, valamint a vízi 

közlekedés. Az ezekhez szükséges mérnöki létesítmények (úthálózat, hidak, alagutak, kikötők, repülőterek) 

megépítésének módja a környezetében fellelhető kőzetek tulajdonságaitól függ. Ezeknek a hálózatoknak a 

létesítményei hosszú idejű és különösen nagy mértékű terhelésnek vannak kitéve. Ezért az alapozó 

mérnökgeológiai vizsgálatok kiemelten fontosak a létesítés során. Ebben a fejezetben a legfontosabb 

közlekedési hálózatok kiépítésének fázisait, módszerei kerülnek ismertetésre. 

5.1. 4.1. Útépítés 

Az útépítés/útfenntartás egyidős az emberi közösségek megjelenésével, társadalomba szerveződésével. A 

korábban technikai problémaként jelentkező rendszert fokozatosan a gazdaságossági, majd a 

környezeti/fenntarthatósági szempontok vezérlik. Ez utóbbiak egyre inkább a folyamatirányítás eszközeivel 

közelíthetők. A rendszer optimális működtetésében a jövőben előtérbe kerülnek a résztvevőkkel szembeni 

etikai/morális követelmények. A motorizációs szint – a fajlagos járműszám – növekedésével a föld minden 

államában jelentkezik a működtetés elégtelen forrásainak hatása, a zsúfoltság növekedése, a baleseti kockázatok 

kihívásai, a pályák állapotának romlása, a járműpark elöregedése. A közúti közlekedés – a „közúti üzem” – 

technikai összetevőinek kialakítása, üzemeltetése, fenntartása, szabályozása többek közt építőmérnöki 

közreműködést igényel. 

Az útpálya vonalas létesítmény, szélessége a hosszúságához képest elenyésző. A tervezés az út geometriai 

hossztengelye, az ún. pálya-tengely alapján történik. Az út pályatengelyére merőleges metszetek a 

keresztszelvények, amelyek alapvetően befolyásolják az út forgalombiztonságát és az építési költségeket. Az 

utat tervezés és építés szempontjából alépítményre és felépítményre osztjuk. Az alépítményhez tartozik a 

földmű a rézsűivel, az állékonyságot biztosító létesítményekkel (támfalak, bélésfalak, borítófalak), valamint a 

vízelvezető berendezések. A felépítményhez soroljuk a pályaszerkezetet és az úttartozékokat (vezetőoszlop, 

korlát, jelzőtáblák stb.) A pályaszerkezet rendszerint több rétegből épül fel (védőréteg, burkolatalap, útburkolat) 

(4.1. ábra). 

 

4.1. ábra: Az útpálya szerkezeti elemei (Szakos 2012 nyomán) 

A hullámos terepformák miatt az utat nem lehet közvetlenül a terephez illesztve megépíteni, hanem attól el kell 

térni, azt ki kell egyenlíteni. Ezért a kívánatosnál mélyebb részeken töltéseket, a magasabb részeken pedig 

bevágásokat kell készíteni. A töltéseket és bevágásokat oldalról a rézsűk, illetve a támfalak vagy bélésfalak 

zárják le. A pálya víztelenítését padkaszivárgók, árokrendszer, folyókák, szivárgók, áteresztők és hidak 

biztosítják. 

Az útfelület azon részét, ahol a járművek közlekednek, járófelületnek nevezzük (4.1 kép). 
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4.1. kép: Úttest aszfalttal fedett járófelülete 

Az egy jármű biztonságos haladásához szükséges szélesség a forgalmi sáv, vagy nyom. A járófelület készülhet 

egy, két, vagy több forgalmi sávval, a várható forgalom nagyságának függvényében. Az egy forgalmi sávos 

utakat egynyomú vagy egyjáratú, a két forgalmi sávosokat pedig kétnyomú vagy kétjáratú utaknak nevezzük. 

Az egynyomú úton a szembe jövő járművek a kitérőkben haladhatnak el egymás mellett. A kitérőkben a folyó-

pályát egy forgalmi sávval bővítjük. A járófelület kialakítása szerint megkülönböztetünk pályaszerkezettel 

ellátott (burkolt) utakat (4.2. kép), földutakat (4.3. kép) és javított földutakat (4.4. kép). 
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4.2. kép: Pályaszerkezettel ellátott út     4.3. kép: Földút                                     4.4. kép: Javított földút 

A pályaszerkezettel rendelkező utak járófelületét, forgalmi sávját az alépítmény földanyagától eltérő anyagokból 

készített pályaszerkezettel erősítjük meg és tesszük alkalmassá nagyobb forgalom elviselésére. A földutak 

járófelületét a földmű anyagából alakítjuk ki, amely így is alkalmas a kisebb forgalom időszakos 

lebonyolítására. A pályaszerkezettel rendelkező utak és földutak között átmenetet jelentenek az un. javított 

földutak. A földút javításakor a földút koronájára kohézió nélküli szemcsés, vagy kohéziós átmeneti illetve 

kötött talajt terítünk el az eredeti talajtól függően, majd ennek bedolgozását a forgalomra bízzuk. A javítást 

többször elvégezve kialakul egy egyensúlyi állapot, egy spontán mechanikai stabilizáció, amely megszünteti az 

eredeti talaj kellemetlen tulajdonságait és közel időjárásbiztos felület alakul ki. A forgalmi sávokhoz 

(járófelülethez) mindkét szélén kiegészítő sáv csatlakozik. Egy és két forgalmi sávos utaknál a kiegészítő 

sávokat a kétoldali padkák képezik. A padka lehet burkolt, részben burkolt, illetve füvesített felületű. A forgalmi 

sávok és kiegészítő sávok szélességéből tevődik össze a koronaszélesség. Az alépítmény felületét a 

pályaszerkezet építése előtt gondosan kiegyenlítjük és megfelelően tömörítjük. Ezt a felületet úttükörnek 

nevezzük, amit a kész alépítménybe bevágva is kialakíthatunk akkor, amikor a kikerülő anyagot az útpadkák 

feltöltésére használjuk fel. A pályaszerkezet felső rétegének, a burkolatnak a szélessége a forgalmi sávok 

szélességével megegyezik, illetve – bizonyos esetekben – azt kissé meghaladó érték. Földutaknál a forgalmi 

sávok és padkák nem különülnek el egymástól. A járművek gyakorlatilag a teljes koronaszélességet igénybe 

vehetik a közlekedésre. Az útburkolatot és a padkát oldalirányban eséssel alakítjuk ki, a vízelvezetés 

biztosítására. A dőlés mértéke a %-ban megadott esés, ami azt jelenti, hogy 100 vízszintes egységre hány egység 

magasságváltozás jut. A % és a lejtés szöge közötti kapcsolatot a tangens függvény fejezi ki (Kovács 2002, 

Szakos 2012). 

5.1.1. 4.1.1. A földmű 

Az út földműve a pályaszerkezetet alátámasztó, a pályaszerkezet típusa szerinti szilárdsági -, állékonysági -, 

használhatósági -, tartóssági követelményeket kielégítő tulajdonságokkal előállított talaj/kőzet/egyéb anyagú 

szerkezet, melyet a helyben található talajra építettek. Ezek az útelem - megfelelő tervezés, építéstechnológia, 

védelem és fenntartás esetén az utak leghosszabb élettartamú, akár több száz éves része lehet. A terephez 

viszonyított elhelyezkedése szerint töltés, bevágás, illetve vegyes szelvény. A földmű legfelső rétege szükség 

szerint fagyvédő és/vagy javítóréteg, a termett talajhoz csatlakozó réteg pedig a teherviselési követelményeknek 

megfelelően kialakított talajréteg (4.5. kép). 
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4.5. kép: Földmű kialakítása a legfelső talajréteg eltávolítását követően 

A földmű felszínének – a földmű tükörnek – meghibásodás nélkül kell viselnie a pályaszerkezetből adódó 

mechanikai igénybevételeket, a közúti terheket és klimatikus hatásokat, valamint a súlyából eredő 

igénybevételeket. Az altalaj és a földmű nem hibásodhat meg a talaj/felszíni vizektől sem. Ezek az előírások 

megkövetelik a pontos vizsgálatokat, illetve hogy a földmű a műszaki paraméterek és előírások pontos 

betartásával készüljön el. 

Az utak közlekedési felületét, az ahhoz csatlakozó, közlekedési célú mellékfelületeket viselő közel vízszintes és 

az azokhoz csatlakozó lezáró rézsűs felületekkel határolt földművei keresztmetszetüket (keresztszelvény) 

tekintve töltésekből – azaz a termett talajra épített, abból kiemelkedő földtestekből, vagy bevágásokból, azaz a 

termett talajba süllyesztett, abból kivágott geometriájú testből, illetve ezek keresztszelvényen belüli 

kombinációjából, azaz vegyes szelvényből kerülnek kialakításra. 

A töltések a töltéstalpon csatlakoznak a termett talajhoz. A töltéstalp megfelelő kialakítása hívatott biztosítani a 

terület építéshez szükséges járhatóságát, a töltéstest megépíthetőségét, a töltésalapozási megoldások 

kivitelezhetőségét, a töltéstest felszíni és felszín alatti vizektől való védelmét, valamint a töltéstest elcsúszás 

elleni stabilitását.Amennyiben az építés, vagy a használat során az altalajban, illetve a felszínen talajtörés 

veszélye áll fenn, továbbá a töltés süllyedéséből és alakváltozásából szerkezeti károsodás, valamint 

használhatósági korlátok adódhatnak, töltésalapozást kell tervezni. A töltés alatti felülettől általában Trγ≥85% 

tömörségi fokot, illetve E2≥20MPa teherbírási modulus várnak el. Ez a biztosítéka a töltés megfelelő 

tömöríthetőségének. A pályaszerkezet megfelelő állékonysága érdekében külön, fokozott követelmények 

vannak a felső földműrész – bevágások alján, a töltések tetején levő 50 (100) cm-es talajréteg – anyagára, 

tömörségére, teherbírására. Igen fontos a pályaszerkezet tartós, egyenletes alátámasztása, a forgalom alatti 

utántömörödés lehetőségének minimalizálása, a vízfelvétel miatti duzzadás és a fagy deformáló hatásának 

kivédése ezeknél a szerkezeteknél. Követelmény továbbá, hogy a felső földműréteg beépítéskori állapota és 

teherbírása az eltakarásig minimálisan romoljon. Gondoskodni a fagyérzékeny, fagyveszélyes (iszapos, 

plasztikus) talajokon a pályaszerkezet állékonyságának az éghajlati övezettől lés a talajfajtától függő (I-III:) -, 

valamint a kezelt réteg vastagságától és fagyvédelmi jellemzőitől függő vastagságú (40-80 cm) védőréteggel 

való biztosításáról. Az alacsony töltések/kis bevágások, az átmeneti szakaszok esetén a földmű egyes szerkezeti 

elemei nem különíthetők el, így az egyes követelményeket egyidejűleg kell kielégíteni. Probléma a víztelenítés 

nehézsége, a gyenge, változó teherbírás, a magas szervesanyag tartalom. A megoldások – ezen helyzetek 
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tervezéskori lehetséges kerülésén túl a töltésalapozásokhoz hasonlóan a talajcsere, a talajstabilizáció, a 

geoműanyagok, a mélyebb rétegek kezelése és a mélyvibráció. A rézsűk kialakításakor a környezetbe való 

illeszkedés, a területfoglalás minimalizálása, az anyagfelhasználás gazdaságossága, a kivitelezés és fenntartás 

szokásos eszközökkel történő végrehajthatósága mellett biztosítani kell az általános állékonyságot – túltöltés, 

rézsűhengerlés - és az eróziós károk minimalizálását – füvesítés.. Helyhiány, a biztonságos rézsűs kialakítás 

túlzott költsége esetén a rézsűk lábától kiindulóan támszerkezeteket alkalmaznak. Fokozott odafigyelést igényel 

továbbá a háttöltés, előtöltés, rátöltés, melyek mindig a legjobb minőségű szemcsés talajokból építendők, 

gondoskodva a megfelelő szivárgótest kialakításáról is. 

A földműépítéshez az egyes szerkezeti elemek különös igényeit is figyelembe véve - a lehetőség szerinti 

legmegfelelőbb töltésképző anyagot kell használni. Jó beépíthetőségű jellemzőjű töltésképző anyagok a jól 

osztályozott természetes szemcsézettségű talajok, illetve a meghatározott tulajdonságú másodlagos anyagok. A 

kiválasztás szempontjai a talajszemeloszlása, szervesanyag tartalma, plaszticitása, agresszivitása, 

környezetszennyezése, áteresztőképessége; a romlási hajlam – mállás, aprózódás, oldhatóság, fagyérzékenység, 

térfogatállandóság. A talajt ahhoz, hogy megfelelő szilárdsága és teherbírása legyen, tömöríteni kell. A 

megfelelő tömörítéshez alkalmas töltéstalp kialakítás, megfelelő fizikai állapotú talaj, célszerű tömörítő eszköz, 

- módszer, megfelelő terítési vastagság szükséges. Az elterítés és a tömörítés módját befolyásolja a töltés 

anyagának eredete és jellemzője, a beépítés módja, e beépítési víztartalom és változásai, a beépítendő réteg 

kezdeti és végső vastagsága, a tömörítés egyenletessége, az altalaj jellemzői. A beépítés részleteinek 

pontosítására a próbatömörítés szolgál. 

A mérnöki létesítmény alapja, a földmű a természettel szoros kapcsolatban van, ezért a tervezőnek, a 

kivitelezőnek, a fenntartónak ismernie kell a növényzet életével kapcsolatos biológiai törvényszerűségeket. A 

növényzet a földmű élő építőanyaga, a földmű-építés követelményei és a növényvilág életfeltételei közti 

szintézist a mérnökbiológia hozza létre. A földmű növényzettel történő biztosítása hatékony, gyors és 

gazdaságos. Ez célszerűen a kivitelezési munkák kapcsán, azzal szoros összhangban történik, de számos esetben 

szükségszerű pótlólagos megoldásként valósul meg, illetve kerül kiegészítésre (Kovács 2002, Szakos 2012). 

5.1.2. 4.1.2. Út-pályaszerkezeti alaprétegek 

Az utak alaprétegeinek az a szerepe, hogy a teherelosztó hatást biztosítsanak és ezáltal a földműre olyan terhelés 

jusson, amely abban maradó alakváltást nem okoz. Az alapréteg relatíve nagy vastagságú, ezért igyekeznek 

olcsó, helyi anyagokat felhasználni. Az egyes pályaszerkezeti rétegek a földmű fagyvédő/javító/szűrő/tisztasági 

rétegeként, illetve a pályaszerkezet alap-, (közbenső és kopórétegeként) kerülnek beépítésre. Az alaprétegek a 

következő követelményeknek kell megfeleljenek: megfelelő teherbírást biztosítsanak, álljanak ellen a káros 

utántömörödésnek, megfelelő geometriával épüljenek el (egyenletes vastagságban tudjon az alapra ráépülni a 

következő réteg), nem lehetnek víz- és fagyérzékenyek, a ráépülő rétegek építéséből származó mechanikai 

igénybevételeket károsodás nélkül el tudják viselni, aszfaltburkolat építése esetén abban ne idézzenek elő 

reflexiós repedéseket, betonburkolat estében az u.n. „pumping” hatással szemben ellenállók legyenek, illetve 

tervezésénél, építésénél a tartós funkcionális megfelelősség és a gazdaságosság szempontjai egyaránt 

érvényesüljenek. 

Az alapanyagot/alapanyagok keverékét alkalmazzák kötőanyag hozzáadása nélkül – kötőanyag nélküli 

pályaszerkezeti rétegek (hagyományos zúzottkő [makadám]-, mechanikai stabilizációk, folytonos szemeloszlású 

rétegek) kialakításakor (4.6. kép). 
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4.6. kép: Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti réteg készítése zúzottkő szétterítésével 

Kötőanyag/ok hozzákeverésével kötőanyagos pályaszerkezeti rétegek hozhatók létre. A burkolatalapok 

kötőanyaga lehet szénhidrogén alapú, ekkor bitumenes burkolatalapról beszélünk. Lehet kovasav vagy 

alumínium-szilikát vegyületű, ha hidraulikus burkolatalapot készítünk. A kettő keverékével vegyes burkolatalap 

jön létre. A szénhidrogén alapú kötőanyag különböző hosszúságú szénhidrogén lánc alkotta vegyületek 

keveréke, mely a szemcsés vázzal jelentős tapadásos/ragasztásos kapcsolatot létesít és a hőmérséklet 

függvényében többé kevésbé viszkoelasztikus tulajdonságú. A hidraulikus kötőanyagok közt említendő a 

mesterségesen – agyagásványok, mész, egyéb adalékok olvadásig hevítése, őrlése útján – előállított cement, 

valamint a kovasav és/vagy alumínium szilikát tartalmú ún. puccolánosanyagok.  Ez utóbbiak önmagukban 

vízzel keverve nem kötőképesek, de finomra őrölve, szokásos környezeti hőmérsékleten, víz és mész 

jelenlétében az oldott kalcium-hidroxiddal reakcióba lépnek és szilárd kalcium-szilikátok, - aluminátok 

képződnek. 

A kötőanyag nélküli rétegek húzószilárdság felvételére nem alkalmasak – azonos teherbírás eléréséhez nagyobb 

vastagságban építendők, nem szemcsés földmű esetén védőréteg építését igénylik, azaz alkalmazásuk csak 

különös indokolt esetben célszerű. A bitumenes kötőanyagok meghatározott hőmérsékleti körülmények közt 

viszkoelasztikus tulajdonságúak. Ez azt jelenti, hogy a hidraulikus kötőanyagú rétegekkel összevetésben a velük 

készült rétegek hajlékonyabbak, repedés nélkül képesek nagyobb behajlás/mozgás elviselésére, de ez azzal jár, 

hogy kisebb a teherelosztó képességük. A bitumenes kötőanyagú keverékek magasabb hőmérsékleten 

hajlamosak a maradandó deformációra (nyomvályú). Az ugyancsak bitumenes kötőanyaggal készülő 

aszfaltmakadámok a keveréssel készülő aszfaltoknál egyszerűbb eszközökkel előállíthatók, de a földmű felső 

rétegével szemben a makadámokkal azonos igényeket támasztanak. A hidraulikus kötőanyagú rétegeken – a 

jobb teherelosztó képesség mellett - a kötés, illetve a használat során rendszerint dilatációs repedések 

keletkeznek, melyek az aszfaltburkolaton reflexiós repedések formájában jelennek meg. A vegyes kötőanyagú 

keverékek az előbbiekben leírt két tulajdonságot - plaszticitás/merevség - ötvözik. További szempont, hogy 

bontott pályaszerkezetek újrahaszosításának egyes változatainál a bitumenes rétegek keverednek az egyéb 

rétegekkel, tehát hidraulikus kötőanyag adagolása esetén eleve vegyes kötőanyagú réteg jön létre (Szakos 2012). 

5.1.3. 4.1.3. Aszfaltrétegek 
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Az aszfalt a bitumen és ásványi anyagok természetes, vagy mesterséges keveréke. A természetes aszfaltot az 

emberiség több évezrede ismerte és használta. A természetes aszfaltokat napjainkban is bányásszák, 

aszfaltadalékként, kötőanyag kinyerésére, esetleg beépítésre használják. A bitument hordozó közeg homok, 

vagy mészkő. Az aszfaltokat csoportosíthatjuk az előállítás technológiája szerint (permetezéses-szórásos 

eljárással készülő, keveréses-terítéses eljárással készülő), valamint az előállítás hőmérséklete szerint (hideg 

eljárásos, félmeleg eljárásos, alacsonyabb hőmérsékleten gyártott, melegeljárásos és forró eljárásos aszfaltok) 

(4.7. kép). 

 

4.7. kép: Útburkolat készítése melegeljárásos aszfalt használatával 

Az aszfaltgyártás alapanyagai a kötőanyagok, a különféle kőanyaghalmazok, egyéb alapanyagok, 

modifikálószerek és adalékszerek. 

Az aszfaltok kötőanyaga a kőolaj lepárlása kapcsán nyert, szobahőmérsékleten szilárd útépítési bitumen, mely 

vízben és alkoholban nem oldható, szerves oldószerekben oldható. Változata a feldolgozási célra illékony, 

könnyű párlatokkal hígított bitumen, illetve a bitumen és víz elegyeként létrehozott bitumenemulzió. Korábban 

állítottak elő szénhidrogén alapú kötőanyagot szén(fa) lepárlásával – ez a kátrány, illetve ez utóbbi további 

lepárlási terméke a szurok. Ezen anyagok a felismert fokozottan karcinogén hatásuk miatt napjainkban útépítési 

célra már nem használatosak. A bitumen ún. viszkoelasztikus anyag, Magyarországon -20°C - +70°C az aszfalt 

használati intervalluma; melegben elasztikusan (rugalmasan) - adott hőmérsékleti határ felett plasztikusan 

(folyadékhoz hasonlóan), hidegben mereven viselkedik - törik. Meghatározott hőmérsékleti tartományban 

kedvezőbb viselkedés érhető el a kötőanyagtípus megfelelő megválasztásával (lágyuláspont, penetráció), illetve 

modifikáló szerek adagolásával. 

A kőanyaghalmazok a különféle természetes eredetű és természetes állapotban felhasznált, ásványi eredetű 

anyagok, azok törésével, zúzásával és osztályozásával előállított anyagok és termékek. Fontos jellemzőik a 

fizikai tulajdonságok az aprózódási ellenállás, valamint a fagyállóságukat jellemző szulfátos kristályosodási 

veszteség. Ezen teljesítményszint-jelző jellemzők alapján a D>2mm feletti durva kőanyaghalmazokat 

osztályokba sorolják. További, a kopórétegeknél fontos fizikai jellemző a kőszemcse csiszolódással szembeni 

ellenállását mutató PSV50 érték. Az adott kőanyaghalmaz felhasználhatósága szempontjából fontos mutató az 

estleges szerves és szervetlen szennyeződést, agyagrögöket, morzsolható szemeket, agyag-iszap bevonatot jelző 

tisztaság, melyek káros hatását (duzzadás) a szemrevételezésen, vizes szitáláson túl a metilénkék-vizsgálattal 
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(MBF)) ellenőrzik. A kőanyaghalmaz további fontos jellemzője a frakció (névleges alsó – felső szemcseméret) 

és a szemszerkezet - szemmegoszlás és szemalak. A kőanyaghalmaz méret szerint töltőanyag, homok és 

kőanyag lehet. A töltőanyag a keverék 0,063 mm alatti része, jellemzően mészkőliszt, illetve a gyártás során 

leválasztott, max. a képződés arányában visszaadagolható kőpor (exhaustor por). A homok (természetes/zúzott) 

a keverék 0,063 – 2,00 mm közötti frakciója. A kőanyag a keverék 2,00 mm feletti méretű része. 

Az egyéb alapanyagok a kőanyag-halmazokhoz hasonló felhasználású lapanyagok, melyek melléktermékek 

másodlagos hasznosításából származnak. Egyik fő csoportjuk az osztályozott kohósalak zúzalék, mely kielégíti 

az adott aszfalttípus kőanyagára előírt kőzetfizikai és termék követelményeket és a vonatkozó ÚT előírásai 

szerinti arányban a meghatározott igénybevételi kategóriájú, meghatározott réteg elhelyezkedéső keverékhez 

használható; követelmény továbbá a gyártóművi nyilatkozat, mely szerint az anyag kohósalakon kívül más 

kohászati salakot nem tartalmaz. A másik fontos csoport a visszanyert aszfalt, melyet aszfalt pályaszerkezeti 

rétegekből marással, bontással és aprítással, rostálással állítanak be a megfelelő szemcseméretre és az új 

aszfaltkeverék gyártásához a vonatkozó ÚT szerinti mennyiségben visszadagolható. 

A modifikálószer alapanyag, amelyet aszfaltkeverék tulajdonságainak kedvezőbbé tétele céljából adagolnak az 

aszfalt gyártásánál. 

Az adalékszer (additiv) alapanyag – pl. szerves vagy szervetlen szál, polimer – mely kis mennyiségben adagolva 

a mechanikai tulajdonságok, a bedolgozhatóság, a keverék színének módosítását szolgálja (Szakos 2012). 

5.1.4. 4.1.4. Domborzatkiegyenlítő pályaelemek 

A Föld felszínén lévő domborzati egyenetlenségeket az útpályák nem tudják minden esetben követni. A rövid 

távon jelentkező nagy szintkülönbségeket különböző mérnöki szerkezetekkel próbálják leküzdeni. A 

leggyakrabban alkalmazott létesítmények az alagutak és a hidak. 

5.1.4.1. 4.1.4.1. Alagutak 

Az alagutakkal kapcsolatos mérnöki munkák megkövetelik a létesítmény és kőzetkörnyezetének szerkezeti- és 

anyagszerkezeti tulajdonságainak alapos ismeretét. Ezeknél a létesítményeknél a földtani és a szerkezetépítő 

mérnöki ismeretek együttes használatára van szükség. 

Az alagutak és más földalatti létesítmények építésénél igen sokféle építési módszer ismert. Ezeket alapvetően 

két csoportba osztjuk. 1. Nyitott építési módszerek: Ilyenkor a földalatti műtárgy teljes alapfelülete felett 

eltávolítják a talajt, és az így létrejött, ideiglenesen beomlás ellen megtámasztott, felületről nyitott 

munkagödörben építik meg az igényeknek megfelelően szigetelt műtárgyat. Ezt az építési módszert akkor 

alkalmazzák, ha a műtárgy a felszín közelében létesül. 2.Zárt építési módszerek: Ezek a műtárgyak úgy épülnek 

meg, hogy csak a műtárgy külső kontúrja kerül kifejtésre, tehát a műtárgy körüli (feletti, melletti) talajtömeget 

nem távolítják el. Ezek a műtárgyak mindig csak egy felülről nyitott módszerrel megépített, függőleges tengelyű 

aknához csatlakozóan építhetők meg, hiszen a kitermelt talajt a felszínre kell juttatni, illetve a szerkezet anyagát 

a mélybe kell szállítani. 

Az alagútépítés klasszikus módszereinek az alapelemei a bányászatban alakultak ki és onnan vették át az 

alagútépítők a XIX. század nagy közúti és vasúti alagútépítéseihez, létrehozva a különféle klasszikus 

alagútépítési módszereket (BME 2007). 

5.1.4.1.1. 4.1.4.1.1. Építés állékony vagy töredezett szilárd kőzetekben 

Ebbe a kategóriába azokat a kőzeteket soroljuk, amelyekben az alagút szelvényének megfelelő nagyságú üregek 

megtámasztás nélkül is bizonyos ideig állékonyak vagy esetleg kis teherbírású megtámasztást igényelnek. Ilyen 

esetben az alagútszelvény legtöbbször az üreg megtámasztása nélkül fejthető ki. A beépített falazat a lazuló 

kőzetrészek megtámasztására, illetve a később esetleg kialakuló kisebb kőzetnyomás felvételére szükséges. Az 

állékony szilárd kőzetek fejtése robbantással, mechanikus forgó, vagy ütő kézi szerszámokkal, illetve alagútfúró 

gépi berendezésekkel történhet (BME 2007). 

5.1.4.1.2. 4.1.4.1.2. Építés laza kőzetekben és talajokban 

Laza kőzetekben és talajokban a kibontott üreget általában meg kell támasztani. A támasztás módja, sorrendje 

olyan kell legyen, hogy a fejtés, a beépítés és a dúcolás folyamatosan és biztonságosan legyen végezhető. A 

hagyományos (klasszikus) bányászati módszerek igen gyakran csak az üreg egy részét bontják ki egyszerre, úgy 

véve fel a sorrendet, hogy minél kisebb dúcolással lehessen a végleges falazatot beépíteni. Ott, ahol a kőzet 
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állékonyabb, nagyobb területet bontanak ki egy ütemben, ahol az alagút lazább kőzetben fekszik, ott kisebb 

lépésekben történik az építés. Elsősorban a dúcoló anyagok és a dúcolási mód tekintetében különböznek a ma 

alkalmazott hagyományos eljárások a régitől. A korábbi fadúcolások helyett, ma inkább acéldúcolásokat, 

kőzethorgonyzásokat, lövellt betont használnak (BME 2007). 

5.1.4.1.3. 4.1.4.1.3. Új alagútépítési módszer 

Hegyi alagutak építésére kifejlesztettek napjainkban egy új építési eljárást. Ez a módszer mind szilárd 

kőzetekben, mind nagy kohézióval rendelkező iszap- és agyagtalajokban alkalmazható. Az eljárás azt a 

tapasztalatot használja fel, hogy bizonyos kőzetekben vagy talajokban egy vékony lőtt beton réteg, esetleg 

kőzethorgonyokkal kiegészítve, a kőzettel szorosan együttdolgozva elegendő megtámasztást nyújtson a 

kibontott üreg részére. Így az építésnél az alagútszelvény szabadon marad, dúcolásoktól mentesen, lehetőséget 

nyújtva nagyobb munkagépek használatára. Ez az építési mód csak olyan körülmények esetén alkalmazható, 

ahol nincs számottevő vízbefolyás, vízáramlás a kibontott üregben. Az üreg kibontásakor az üreg közvetlen 

környezetében jelentős változások lépnek fel a kőzet feszültségállapotában. Az üreg körüli kőzetgyűrű terhelést 

vesz fel és ennek következtében fokozatosan elmozdulásokat végez. Kezdetben ezek az elmozdulások jelentős 

növekedést mutatnak, a lőttbeton beépítésére azonban a mozgások sebessége lecsökken. A lőttbeton készítésére 

két alapvető eljárás alakult ki: A száraz eljárás, melynél szárazon összekevert beton anyagot szállítanak 

csővezetéken levegőtúlnyomással a beépítés helyére és ott egy szórópisztolyban vizet vezetve hozzá, lövellik rá 

a vízzel együtt a beépítési felületre. A másik a nedves eljárás. Ekkor vízzel együtt elkészített betont lövellik a 

felületre levegő túlnyomással. Agyagtalajokban, kevésbé állékony kőzetekben acél mintaíveket is használnak a 

biztosításra (BME 2007). 

  

5.1.4.2. 4.1.4.2. Hidak 

A hidak olyan építmények, melyek egy közút vagy vasút forgalmát valamilyen akadály (völgy, út, vízolyás) 

felett átvezetik, ily módon részei az átvezetendő útnak (Huszár et al. 2007). 

5.2. 4.2. Vasúti pályaépítés 

A 19. században a vasút robbanásszerű fejlődése hihetetlen mennyiségű vasútépítést igényelt. A manufakturális 

korszakot a gőzgépek előretörésével a nagyüzemi ipari termelés kezdte felváltani. A vasúti pályák helyszínen 

történő építését azonban meg nem lehetett gépesíteni. Ezek az építkezések még nagy munkaerő igényűek voltak. 

Nem, vagy alig álltak rendelkezésre gépek a földmunkáknál, a vasúti pályák építése az üzemi körülmények 

közötti acélgyártást kivéve szinte teljesen kézi munkaerővelfolyt. A teljesen kézi munkaerőre alapozott 

vágányépítésnél lassan az egyes kisgépek is megjelentek, de még ezek is kézzel működtethetőek voltak. Ez a 

vasútépítési módszer egészen az 1920-as évekig egyeduralkodó volt. Később természetesen az egyes kisgépek 

sokat fejlődtek, s ezek ma is mindennapos használatban vannak, elsősorban a pályafenntartásnál, de az építési 

munkák egyes fázisainál. A második világháború után segédpályán mozgó kézi mozgatású és működtetésű 

portáldaruk segítségével a termelékenységet lényegesen növelni lehetett. A technika és a kor előrehaladtával ez 

az ún. középgépes vágányépítési technológiais továbbfejlődött. A nagygépes – vágányépítési technológia 

sorában előbb a kétütemű fektetődarus módszer volt a jellemző, majd napjainkra az együtemű gyorsátépítő 

vonatok az uralkodók (Nagy 1982, Kormos 2007). 

5.2.1. 4.2.1. Földmunkák 

A vasúti pályák építési és fenntartási munkáit a kezdeti időktől fogva csaknem egy évszázadon át kézi munkával 

és egyszerű kézi eszközökkel, szerszámokkal végezték a világ valamennyi vasútjánál. A vasútépítkezések első 

időszakában sokszor egy-egy vonalon a töltések és bevágások néha többmillió m3-es földmunkáját nagyobb 

részt kézi eszközökkel: ásóval, lapáttal, csákánnyal alakították ki, a szállítást talicskával, lórékkal, később 

lófogatos kocsikkal, csillékkel végezték. A földmunkákat facölöpből készült döngölőkkel tömörítették. A 19. 

századi gépesítés először a földmunkákat érintette: megjelentek a különféle gőzüzemű földfejtő berendezések, s 

később a tömörítéseknél alkalmazott statikus elven működő gőzhenger is. A vágányépítés is szinte kizárólag 

egyszerű kézi szerszámokkal folyt. A vasúti felépítmény kézi eszközei: zúzottkőkő-villa, döngölővas, ollós 

aljfogó, ollós sínfogó, kereszt, cigányfúró, keretes kézi sínfűrész, aláverőcsákány, emelőrúd (pájszer), 5 és 8 t-s 

kézi fogasrudasill. csavarorsós emelő (hévér és „kecske”), síncsavar-kulcs, hevederkulcs, stb. Ezek voltak a 

vasúti pályafenntartását és karbantartás eszközei is, az ágyazattömörítést öntöttvasból készült döngölőkkel 

végezték. A dolgozóknak igen nagy testi erőt kellett kifejteni, és a nagy időszükséglet miatt a munka 

termelékenysége is csekély. Csak kis mértékben kerülhetett sor az új technika és az új technológiai eljárások 
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alkalmazására. A munkamódszerek a régiek, de több területen lényeges előrehaladás lépett fel a kézi munkaerő 

megkönnyítése érdekében: az egyszerű kézi szerszámokat lassan felváltották a különféle motoros kisgépek, de a 

vágányépítési módszer lényegében ma is a kezdetihez hasonló. Így az egységnyi vágányépítésre jutó munkaidő 

csökkent, az előállított termelékenység érezhetően növekedett. Az alábbiakban természetesen egy mai kézi 

kisgépes technológia lépéseit mutatjuk be, nem részletezve a földmunka és az alépítmény többlépcsős 

kialakítását. 

A földmunkához a tengelypontokat a terepen 1-2 m hosszú, 100-150 mm átmérőjű cölöpökkel jelölik ki. A 

töltések és bevágások jellemző pontjait lécprofilokkal ki kell tűzni a terepen. Az építés során a lécállvány 

segítségével a keresztszelvényt ellenőrzik. A töltés célállványa több függőleges, vízszintes és ferde lécből áll. 

Két függőleges lécet vernek le a töltéskorona két szélének függőlegesében, Ezek tetején kifelé mutató vízszintes 

lécek jelzik az építési koronaszintet, ez alatt befelé mutatólécek a tömörítés és konszolidáció utáni végleges 

koronaszintet. A magasítás és szélesítés mértékét a felhasználandó földanyag minősége szabja meg (magasítás 

3-7 % a szélesítés 2-6%). A ferde léc iránya a rézsű hajlásnak felel meg. A léceket az építés közben ellenőrizni 

kell, nem elegendő ha, csak a töltés körömpontjánál rövid lécdarabokkal adják meg a rézsűhajlást. Bevágásoknál 

a bevágás kiásása előtt csak a tengelypontokat, valamint a koronaél vetületi pontjait és a rézsűnek a tereppel 

való metszéspontjait lehet kitűzni a rézsűhajlásnak megfelelő ferde léc elhelyezésével. A profilozást legtöbbször 

lépcsős méréssel végzik. A lépcsős mérésnél két db cm-es beosztású 2-4 m-es függőleges és vízszintes lécet 

használnak, egy ferde lécet és egy fa háromszöget pedig a rézsű kitűzéséhez. A derékszögű háromszög átfogója 

a rézsűhajlásnak felel meg. Az így kialakított földmunka előírásszerű elkészülte után kell a vasúti pálya 

földmunkájának tükörszintjét kialakítani. A tengelypontokat a terepen 60-80 cm hosszú 80-100 mm átmérőjű 

keményfa karóval jelölik a tetejébe bevert szöggel jelölve a cm pontosan kitűzött tengelypontokat, s jelölve a 

koronaszint tervezett magasságát is, valamint a fölmű koronaélét. Gépi földmunkák kitűzésénél figyelembe kell 

venni, hogy a gépkezelő munka közben nem szállhat le a gépről, nem tud vigyázni a karókra, a kitűzésnek a gép 

technológiájához igazodni kell és szükség szerint azok könnyen pótolhatók legyenek. A nagyvasútnál az 

egyvágányú pályák esetében az iparvágányok kivételével a földmunka koronájának kialakítása aszimmetrikus, a 

földmű tengelyétől 2,00 m-re kialakított gerincvonallal, mindkét irányban 4 %-os oldalesést biztosítva a víz 

gyors kifolyásához. A fölmunka koronáját fokozatosan kell kialakítani, nehogy mélyebbre sikerüljön. Ekkor 

ugyanis a már tömörített felszínt megbontva a visszatöltés, még ha tömörítik is, nem lehet a környezetével 

azonos minőségű. Amennyiben talajjavító réteg beépítése is szükséges, ennek felületét is gondosan, az adott 

vastagságúra, a tükörszinttel párhuzamosan, tömörítve kell elkészíteni, hogy homogenitásával az altalaj vagy 

földmű egyenletes védelmét biztosíthassa. 

Az ágyazat feladata, az aljak útján átadódó terhelés átvétele és nagyobb felületre elosztva egyenletesen tovább 

adni az alépítménynek, a jó anyagból lévő és megfelelően kialakított ágyazat az aljaknak biztos, de rugalmas 

alátámasztást ad. A helyesen méretezett és kialakította járművek okozta hirtelen erőhatásokat rugalmasan 

mérsékli, kitölti az alépítmény kisebb egyenetlenségeit és lehetővé teszi a vágány biztonságát üzem közben. Az 

ágyazatot két rétegben építik be: Az alsó ágyazathoz az ágyazási anyag előzetesen kerül az alépítményre, ahol 

azt a szükséges magasságig elterítve tömörítik (hazánkban korábban döngöléssel, ma vibrohengerrel tömörítve). 

Az alsó ágyazatot a tervezett szintnél csak 2-5 cm-rel alacsonyabbra készíttessük, hogy egyszeri szabályozással 

és aláveréssel lehessen a vágányt a végleges helyére tenni. A felső ágyazati réteg elkészítésére csak a 

vágányfektetés után kerülhet sor a felső ágyazat behordása és szétvillázása után (Nagy 1982, Gajári 1983, 

Kormos 2007). 

5.2.2. 4.2.2. Vágányfektetés 

A vágány kialakításáhozaz elkészült, tömörített alsó ágyazatra a kitűzésnek megfelelően kihordják és a tervezett 

aljközöknek megfelelően zsinór mellett rendezik. Ezután az alátétlemezek (nyíltlemezek) felszerelése 

következik. Ennek során az alátétlemezeket a külső oldalon 1-1 részben levert sínszeggel, vagy félig behajtott 

síncsavarral szerelik fel. A talpfák előfúrását lyukjelző sablonok segítségével a helyszínen, vagy a telephelyen 

lehet kell elvégezni. Először csak az egyik sínszálat (ívekben mindig a külsőt) helyezik el, és aljról aljra lazán 

leerősítik. (Előfúrt fabetétes és műanyagbetétes aljak esetén a fúrás elmarad.) Ezt követően a pontos aljkiosztás 

szerint az aljak helyzetét megigazítják, majd a leerősítést utánhúzzák. A már leerősített sínszálhoz nyomtávmérő 

segítségével erősítik le a másik sínszálat, ügyelve arra, hogy az illesztések egy keresztmetszetben a 

vágánytengelyre a merőlegestől legfeljebb 20 mm eltéréssel helyezkedjenek el. A leerősített sínszálakat egymás 

után hevederes illesztéssel csatlakoztatják, elvégezve az illesztési hézagok beállítását és a hevederek 

felszerelésével járó munkálatokat. Ekkor még csak egy-egy hevedercsavarral fogják össze a hevedereket. A 

vágány irányszabályozása a vasútépítés befejező művelete, amelyet emelőrudakkal ún. rukkolással végezték a 

kezdeti időszakban (Gajári 1983, Kormos 2007). 
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5.3. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az útépítés mérnökgeológiai vonatkozásait! 

2. Ismertesse a vasúthálózat építésének mérnökgeológiai vonatkozásait! 

5.4. Tesztkérdések 

4.1. Mit nevezünk járófelületnek a közlekedésben? 

a, Az útfelület azon részét, ahol az autók haladnak. 

b, Az útfelület azon része, ahol gyalogos is közlekedhet. 

c, Az út egészét nevezik így. 

4.2. Mi a szerepe a földműnek? 

a, feltölti a terepegyenetlenségeit 

b, alátámasztja, szilárdítja a pályaszerkezetet 

c, talajvizet vezeti el a pályamű alól 

4.3. Mi az aszfalt? 

a, bitumen és ásványi anyagok keveréke 

b, büdös, ragacsos anyag, amiből az út felszínét készítik 

c, szénhidrogén-származék 

4.4. Melyik alagút-építési módszert tekintik ma a leginkább elfogadottnak? 

a, robbantás 

b, lőttbeton alkalmazása 

c, folyamatos bontással 

5.5. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

6. 5. Esettanulmányok az építésföldtan tárgyköréből 

A különböző közlekedéshálózatok napjainkra szinte teljesen átszőtték bolygónk felszínét. Nélkülözhetetlen 

mindennapi életünkben, a személyszállításban és a teherszállításban egyaránt. 

A legnagyobb tömeg által igénybe vett közlekedési ágazat az közúti közlekedés. Ennek színtere az úthálózat. A 

különböző rangú utak az intenzív igénybevétel és a rá ható időjárási viszonyok miatt folyamatosan kopnak, 

deformálódnak. Folyamatos ellenőrzésük, állapotfelmérésük és karbantartásuk a Közútkezelő Szolgálat feladata. 

A következőkben egy esettanulmányon keresztül mutatjuk be az aszfaltozott útburkolat állapotfelmérésének és 

felújításának menetét. Egy másik esettanulmányon keresztül pedig megvizsgáljuk, milyen környezeti 

hatástanulmányokat kell elvégezni ahhoz, hogy egy metróalagút biztonságosa elkészüljön. 

files/ep_04_f.pptx
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6.1. 5.1. Baksay János, Doromby Géza, Dr. Pallós Imre (2006) A 3. 
és a 35. sz. főút felújításának esettanulmánya. Közúti és 
mélyépítész szemle 56/1., pp. 15-23. 

Hazánk főútvonalai meglehetősen terheltek, így állapotuk gyorsan romlik. Rendszeresen szükség van tehát 

olyan vizsgálatokra, melyek során megállapítható az adott útszakasz minősége és amely alapján javaslatot lehet 

tenni a javításra vagy felújításra. 

A 3. sz. és a 35 sz. főút felújítása az ISPA burkolat-rehabilitációs program I. ütemébe tartozott. A 

következőkben a felújító munkák során felmerült problémákat és azok megoldásának módját mutatjuk be, képet 

adva az útépítés földtanának sokrétű feladatairól. 

A munka megkezdése előtt felül kellet vizsgálni a három évnél idősebb építési terveket. A felmérések és a 

kiviteli tervek elkészítése között eltelt négy év alatt ugyanis a kérdéses utak forgalma megnőtt. A közútkezelő a 

fenntartási munkákat a várható rekonstrukció miatt csökkentette, így a tervezési időszakhoz képest az útállapot 

lényegesen romlott. A repedések, szél-leszakadások, nyomvályúk mélysége és terjedelme megnőtt. A 

vízelvezetést biztosító rendszerek funkciójukat nem teljesítették. 

Mivel a 35. sz. főút időközben „szállító úttá” alakult az M35 és az M3 építése miatt, lezárása kivitelezhetetlenné 

vált. Ellehetetlenült a forgalomkorlátozás is, ami lassúvá, nehézkessé és balesetveszélyessé tette az egész 

felújítási munkát. 

5.1.1. Az útrehabilitáció előzményei 

Az ISPA program keretében a 3. sz. főút Budapest – Miskolc – Tornyosnémeti (170+200 – 246+686 km), 

valamint a 35. sz. főút Nyékládháza – Debrecen (0+000 – 73+775 km szelvények) közötti szakaszok felújítására 

került sor. A főutak felújítása a geometriai és forgalombiztonsági korszerűsítésen túl az EU-normáknak 

megfelelő, 11,5 t tengelyterhelésű forgalom hatásának elviselését is célul tűzte ki. 

A 2004 tavaszán végzett állapot-felvételi mérések és vizsgálatok rámutattak arra, hogy a nyomvonalon 

megtalálható kedvezőtlen vízelvezetésű szakaszok több helyen a földmű folyamatos elnedvesedéséhez vezettek. 

A felhízott szikkasztók és árkok akadályozták a pályaszerkezeti rétegek alatti, kötött és átmeneti talajú földmű 

átszellőzését, elnedvesedés utáni kiszáradását, így az útállapot, ezeken a szakaszokon erősen leromlott, az 

útpályaszerkezet teherbírása jelentősen csökkent. 

A felújításban érintett szakaszok pályaszerkezete inhomogén, felülete deformált volt és számos beavatkozás 

nyomát viselte (szélesítések, nagy- és kisfelületű javítások, kátyúk stb.). 

A szakaszok teherbírása a jelentősen megnövekedett forgalom eredményeként – néhány rövid szakasz 

kivételével – nem volt megfelelő. A pályaszerkezetek szemrevételkori állapota, inhomogenitása 4,0 m-enkénti 

teherbírásmérést tett indokolttá. A nagyszámú mérési adat értékelése azt mutatta, hogy a mértékadó tavaszi 

időszakban mért teherbírás gyengébb, mint a korábban nagyobb távolságonkénti mérésekből levezetett 

teherbírás, mindemellett a kritikus szakaszok helye pontosan meghatározható. Az eredeti tervek koncepciója 

szerint a keréknyomvályúkat, felgyűrődéseket marással kellett megszüntetni, és az erősítéshez a számításokból 

adódó aszfalterősítési vastagságot kellett megépíteni. Az új felmérés alapján készült a tervek meghagyták ennek 

a technológiának az alkalmazását, az alábbi kiegészítésekkel: 

• a felmart anyag újrafelhasználását meg kell oldani, 

• a hideg vagy meleg remix eljárás alkalmazhatóságát célszerű megvizsgálni, előnyben részesíteni, 

• a megerősítési vastagságot a mértékadó tavaszi időben mért behajlások és az aktuális forgalomszámlálási 

adatok szerint kell számítani, 

• ahol az alapréteg minősége gyenge, és teherbírása kritikus mértékben csökkent, ott a pályaszerkezet átépítése 

szükséges, 

• a tervezett 3 cm vastag kopóréteget mindenütt kötőrétegre kell építeni, akkor is, ha egyébként külön kötőréteg 

építésére nem lenne szükség, 

• kiemelten kell megoldani a víztelenítési problémákat, 
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• a költségkeret betartására, a költségek csökkentésére kell törekedni. 

E szempontok alapján a műszakilag szükséges, ajánlott és indokolt technológiai változtatásokra szakvélemény 

készült. 

6.1.1. 5.1.2. Részletes útállapot-felvétel, mérések, feltárások 

A helyszíni szemlék tapasztalatai alapján a tényleges útállapot jellemzéséhez, vizsgálatához, elemzéséhez a 

következő feladatok elvégzését tartottuk szükségesnek: 

Vizuális állapotfelvétel:A vizuális állapotfelvétel részletesen, szelvényenként tartalmazza az észlelt burkolat-

hibákat, amelyeket jellegzetes típusok szerint lehetett osztályozni. A hibatípusokat az 5.1. táblázattartalmazza. 
 

Hiba típus Megnevezés 

1.0. Slusszhiba az úttengelyben, illetve sávelhúzásoknál elválás vagy repedés 

2.0. Keréknyomvályú 

2.1. Nyomvályús burkolatfelület 

2.2.  Kigyűrődés a burkolat szélén 

3.0.  Hosszrepedés 

3.1. Egyszeri repedés a korábbi szélesítés csatlakozása felett 

3.2. Két- vagy többszöri repedés a korábbi szélesítések csatlakozásai felett 

4.0.  Keresztrepedés 

4.1. Egyedi, általában az alaprepedés tükörrepedése vagy burkolatváltásnál, műtárgyaknál 

kialakult burkolathiba. 

4.2.  Ismétlődő keresztirányú repedés 

5.0.  Hálós repedések 

6.0.  Mozaikos repedések 

7.0. Kátyúk, elválások 

5. 1. táblázat: A vizsgált útszakaszokon megfigyelt hibatípusok 

A vizuális állapotfelvétel mindkét főúton kedvező időszakban, kora tavasszal, hóolvadás után készült, így jól 

észlelhetők voltak a hiányos vízelvezetésű útszakaszok. Ezek kirívóak voltak a 3. sz. főút 227+300 km sz. 

környékén, ahol a vegyes szelvény hegyfelőli oldaláról lefolyó víz az útpályán keresztül folyt le, elmosva a 

szegély és az útpadka egy részét. Más helyeken az ároktisztításból kikerült földet az árok külső részén 

felhalmozva olyan „műbevágás” alakult ki, amely egyfelől hólerakódási veszélyt jelentett, másfelől az útpálya 

„átszellőzését” gátolta. 

Nagy mintasűrűségű gépi behajlásmérés: Az inhomogén pályaszerkezetek és a szélsőségesen változó teherbírási 

tulajdonságok miatt a teherbírásmérést Lacroix mérokocsival végezték, ami részletes és szinte folyamatos 

információt adott az utak teherbírásáról, a mérés számára előírt, legkedvezőbb kora-tavaszi időszakban. A 

mérési adatok feldolgozása a homogén szakaszokra automatikusan számolt mértékadó behajlásokat, továbbá a 

homogén szakaszokon belüli lokális, kiugró értékeket is tartalmazza. Ezeken a helyeken részletes feltárással 

lehet a hiba okát megállapítani. 
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Fúrt minták,  feltárások: A mintavételezésre, a 150 mm-es fúrt magminták és burkolatfeltárások helyének 

kijelölésére, a vizuális állapotfelvétel tapasztalatainak és a teherbírás-méréseknek a feldolgozására az adatbanki 

paraméterek figyelembe vételével került sor. A burkolati rétegek és az altalaj típusát, vastagságát, állapotát a 

meglévő pályaszerkezet bontásával, kutatóárkok készítésével határozták meg. 

Keresztirányú profil, keréknyom adatok: Az elvégzett adatbanki lézeres mérések (RST) feldolgozása során a 

felújítandó útszakaszok keréknyomainak profilját és vízmélységi adatait feldolgozták és ábrázolták. 

A felújítás  számításba vehető technológiai variánsai: Az építési, javítási technológiák javaslatai több lépcsőben 

kerültek kidolgozásra. A felújítás számításba vehető technológiai variánsait a típushibákra alapozva, megfelelő 

és nem megfelelő teherbírású szakaszokfigyelembe vételével vizsgálták. 

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezet megerősítéséhez tervezési forgalom, erősítés számítása: A friss forgalmi 

terhelés és a részletes, tavaszi teherbírás-mérési adatok alapján végzett számítások az ÚT 2-1.202 előírásai 

szerint készültek.Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítéséhez a tervezési forgalmat tíz, illetve 

tizenöt évre számították a szerzők. A megengedett behajlás-értékeket és a szakaszokra bontott aszfalterősítések 

vastagságait külön munkarész tartalmazza. 

Vonalrajz: A vonalrajz tartalmazza a teherbírásmérés eredményeit, a számított megerősítési vastagságokat, a 

javasolt technológiákat és egyéb paramétereket. A vonalrajz jó áttekintést ad a szükséges beavatkozásokról. 

GP radaros, roncsolásmentes rétegsor- és  vastagság mérések: A GP radaros mérések adatfeldolgozásáról 

külön grafikus és numerikus adat-összeállítások készültek, amelyek a rétegsorokat és a rétegvastagságokat 

tartalmazzák. 

6.1.2. 5.1.3. Hibatípusok, ajánlott technológiák 

Az állapotfelvételi, mérési és feltárási adatok alapján összeállításra kerültek a jellemző hibatípusokat. Ezután ki 

lettek dolgozva a számításba vehető javítási, építési, beavatkozási technológiai variációk. Ezek mint alternatív 

megoldások voltak az alapjai az adott szakaszra optimálisan javasolható, gazdaságos és műszakilag megfelelő 

döntés előkészítésének. A felújításkor alkalmazandó beavatkozási technológiáknak a következő műszaki 

szempontoknak kellett megfelelniük: 

• a pályaszerkezet heterogén alaprétegei homogenizálódjanak, erősödjenek, a helyi anyagok felhasználhatók 

legyenek, 

• az elvégzendő teherbírás növelés költségeit optimalizálni kell (a műszaki szükségszerűség szerint), 

• az alkalmazott megoldásnak biztosítania kell a tervezett élettartamot, 

• a javasolt megoldások csak a műszakilag indokolt, szakaszokat érintsék. 

A technológiai változatok a profiljavítás utáni aszfalterősítő réteg építéstől, a meleg remix eljáráson át (max. 8 

cm vtg.) a hideg remix (kötőanyag nélkül, cement-, bitumenes-, vegyes kötőanyagú) keverőalapi, illetve 

helyszíni eljárásig terjedt. A technológiák alkalmazásának előnyeit, hátrányait megadva meghatározták a 

megmaradó réteg megkívánt E2-modulusát, a felületi egyenetlenség követelményeit is. Kiemelt szerepet kapott a 

technológia-átmenetek biztosítása; a munkahézagok fölött, illetve a merev alapok csatlakozásánál és azok 

felületén a reflexiós repedések kialakulását megakadályozó technológia alkalmazása. 

A technológiák kódszámmal jelölve ábrázolhatók vonalrajzon, ahol az egyéb adottságok, műszaki 

szükségszerűséget, alkalmazhatóságot stb. befolyásoló paraméterek összefüggései is vizsgálhatók. A 

hibatípusok szerint javasolt technológiai változatoknál a kopóréteg alá minden esetben kötőréteg építésevolt 

szükséges. 

6.1.3. 5.1.4. Összegzés 

A tapasztalatok a következőképp összegezhetők: 

• az előkészítés, a tervezés és a kivitelezés megkezdése között eltelt időnek nagy jelentősége van, az aktualizálás 

fontos, inhomogén, nagyrészt elöregedett, gyenge teherbírású pályaszerkezeteket találunk, 

• a forgalmi terhelés típusának és nagyságának a változására oda kell figyelni, 
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• a kedvezőtlen adottságoknak fontos szerepe van (altalaj, földmű), 

• a vízelvezetés, víztelenítés megoldatlansága, annak javítása 

• a fenntartási munkák elmaradása, azok elégtelen finanszírozása jelentős kockázati tényező, 

• az éghajlati viszonyok változása, számos további tényező figyelembe vétele, de főként az, hogy bár 

szakembereink ismerik a teljes, végleges eredményt nyújtó műszaki megoldásokat, azokra csak nagyritkán jut 

elegendő pénz. 

6.2. 5.2. Frigyik László – Hannes Ertl (2010). Váratlan események 
megelőzésére tett intézkedések a budapesti 4-es metróvonal 
kivitelezésénél 60/5., pp. 1-6. 

A közelmúlt legnagyobb budapesti beruházása a 4-es metró építése. A 2005-ben elindított projekt rendkívül 

sokrétű mérnökgeológiai vizsgálatot és tervezést igényelt. Ennek elsődleges oka, hogy az alagút sokféle földtani 

képződményt harántol. Ráadásul a nyomvonal jelentős szakasza tektonikailag erősen igénybe vett terület. 

Mindezek szükségessé tették, hogy a tervezés során esetleges váratlan események bekövetkezésére is kialakítsák 

a megfelelő forgatókönyvet. 

A vonal első szakasza a Kelenföldi pályaudvar és a Keleti pályaudvar között épül. Dél-Budát köti össze a 

városközponttal, és biztosítja az átszállási lehetőséget a 3. sz. metróvonalra a Kálvin térnél, valamint a 2. sz. 

metróvonalra a Baross térnél. Az I. szakasz tervezett hossza 7,34 km. A vonal meghosszabbítása északkeleti 

irányban a Zugló–Rákospalota felé tervezett II. szakasz (3,2 km hosszú), valamint nyugati irányban Gazdagrét 

felé a III. szakasz. A vonalalagút a Kelenföldi pályaudvartól majdnem vízszintesen halad a Móricz Zsigmond 

körtérig, 12–17 m átlagos takarással. Onnan fokozatosan mélyül a Duna felé. A vonal legmélyebb pontján, a 

Fővám tér állomáson az alagút feletti takarás kb. 27 m. A Duna medre alatt az alagút feletti vízzáró agyagréteg 

vastagsága helyenként csupán 4-5 m, ami jelentős kockázati tényezőt foglal magába. z I. szakasz kivitelezése – a 

legtöbb városi metróépítéshez hasonlóan – sűrűn beépített környezetben, érzékeny középületek (egyetemek, 

vásárcsarnokok) és lakóépületek környezetében zajlik. Ezen épületeknél, melyek között jelentős számban 

fordulnak elő műemlék jellegű és a világörökség részét képező épületek is, garantálni kellett az épületek és a 

lakosság biztonságát. 

6.2.1. 5.2.1. Előzetes vizsgálatok 

Az építkezés, vagy az üzemeltetés során bekövetkező esetleges havaria-események megelőzése érdekében 

alaposan tanulmányozni kellett a kijelölt terület földtani viszonyait. Ezek a vizsgálatok már több, mint harminc 

évvel ezelőtt elkezdődtek. A tenderzés idején rendelkezésre álló adatokat különböző felmérések és vizsgálatok 

szolgáltatták. Az így keletkezett adatok a Geotechnikai összefoglaló jelentésben kerültek az ajánlattevők 

birtokába. Mivel a régebbi felmérések során nem a mai elvárásoknak megfelelő vizsgálati módszereket 

használták, és az előkészítési fázisban a vonalvezetés is változott, újabb, modernebb vizsgálatokra is szükség 

volt. 

Egy nemzetközi szakértői csoport 1999-ben részletes kockázatelemzést készített a legkritikusabb alagúti 

szakaszok kivitelezésére vonatkozóan. Mivel a projektben résztvevő minden fél számára a Duna alatti átvezetés 

és a pesti oldali nehezebb geológiai viszonyok jelentették a fő problémát, a vizsgálat nagyrészt ezen területeket 

érintette. A jelentés azt mutatta, hogy az alagútépítő pajzs műszaki jellemzőinek helyes megválasztásával és 

annak szakszerű üzemeltetésével a fejtés és alagútépítés sikeresen, elfogadható kockázati szint mellett 

végezhető. 2005-ben a megbízó előzetes süllyedésprognózist is készíttetett, melynek célja az volt, hogy 

általános képet adjon az állomások és az alagutak kivitelezése során várhatóan ki alakuló talajmozgások 

mértékéről. 

6.2.2. 5.2.2. A folyamatos állapotfelmérés módszerei 

A 4-es metróvonal kivitelezésének kritikus pontjait ma is automata mérési rendszer figyeli. A mérések 15 

percenként történnek. Emellett minden olyan épület és közművezeték esetén, ahol nem működik automata 

monitoring rendszer, de hatással van rájuk a metróépítés, manuális süllyedésméréseket végeznek. 
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A pajzshajtás hatásának nyomon követéséhez inklinométerek és extenzométerek kerültek elhelyezésre az alagút 

nyomvonala mentén. A berendezéseket kevéssel a pajzsok problémásnak ítélt épületekhez vagy műtárgyhoz 

érkezése előtt telepítették. 

A 4-es metróvonal egyes szakaszainak, műtárgyainak kivitelezése olyan meleg vizű források környezetében 

történik, melyek a híres budai oldali fürdőket táplálják. Ezért a környezetvédelmi engedély egyik feltétele volt a 

talajvíz monitoring rendszer felállítása. A talajvíz monitoring rendszer megfigyeli egyrészt a karsztvíz 

rétegekből származó fontos meleg vizű forrásokat, másrészt a budai és pesti oldalon a talajvízszinteket, valamint 

a Duna vízállását. A karsztvizes réteg megfigyelése húsz kúttal biztosított, melyeknél automata műszerek 

ellenőrzik a vízszintet, a hőmérsékletet és az áramlást. A műszerek telepítése a Rác fürdő és a Rudas fürdő 

közötti hőmérsékleti vonalon, valamint a Gellért fürdőnél történt. 

A kivitelezést végző vállalkozóknak állapotfelmérést kellett készíteniük az állomások környezetében, a 

prognosztizált süllyedéseknek megfelelően. (Ezt a vizsgálatot a kivitelezés befejezése után is el kell 

készíteniük.) Ez alapján riasztási tervet is ki kellett dolgozniuk. A riasztási rendszernek folyamatosan kell 

működnie. 

A kritikus helyszíneken kiegészítő talajvizsgálatokat kellett végezni. Ez mind mérnökgeológiai, mind 

hidrogeológiai, mind pedig geotechnikai vizsgálatokat magában kell, hogy foglaljon. Így például a vonal Duna 

alatti átvezetéséhez egy intenzív fúrási sorozat készült a vonalterv utólagos változtatása miatt. Szintén kiegészítő 

vizsgálatokat végeztek a Fővám téri peronalagutaknál is a bonyolult geológiai adottságok és az alagutak 

kockázatos helyszíne miatt (azok részben a Duna medre alatt épültek). 

A vállalkozóknak mindemellett statikai vizsgálatokat is kellett végezniük. Ez elsősorban a várható süllyedéseket 

meghatározó statikai elemekre vonatkozott. 

6.2.3. 5.2.3. Összegzés 

A budapesti 4-es metróvonal projekt nagyságrendjéhez hasonló kivitelezési munkák esetén jelentős erőfeszítés 

és szaktudás szükséges, hogy biztosítva legyen a környezet és a környezetben élők biztonsága a kivitelezés 

teljes időtartama alatt is. A kivitelezés elvárt biztonsága érdekében eddig megtett intézkedések megfelelőnek 

bizonyultak. A kivitelezési munkák nagyobb problémák nélkül folynak. Csupán néhány kisebb beszakadást 

történt az alagútépítési munkák során, de ezek nem okoztak sérülést, és nem veszélyeztették a lakosságot sem. 

Hátra van még azonban a pesti oldalra tervezett szakasz megépítése. Ez a terület bonyolult földtani felépítése 

miatt nagy kihívást jelent és különösen alapos tervezést igényel. 

6.3. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az útburkolat rehabilitálásával kapcsolatos problémákat egy esettanulmányon keresztül! 

2. Ismertesse az alagútépítés során felmerülő környezeti problémákat és azok megoldásának lehetőségeit egy 

esettanulmányon keresztül! 

6.4. Tesztkérdések 

5.1. Mi nehezítheti az útrehabilitálási munkákat? 

a, kátyúk 

b, forgalom 

c, időjárás 

5.2. Melyik útburkolati hiba a legveszélyesebb? 

a, nyomvályúk 

b, kigyűrődés a burkolat szélén 

c, vízelvezető réteg sérülése 

5.3. Melyik a 4-es metró földtanilag legösszetettebb része? 
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a, a pesti szakasz 

b, a Duna medre alatti területek 

c, az I. szakasz a Keleti pályaudvar környékén 

6.5. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

7. 6. A környezetföldtan fogalma, vizsgálati módszerei 

7.1. 6.1. A környezetföldtan fogalma és alapelvei 

A környezettudományok az emberi lét, tevékenység és a természetes, illetve alakított környezet kapcsolatát 

vizsgálják, kiterjedve minden nagy földi rendszere (levegő, víz, talaj, élővilág, kőzetek). A környezetföldtan, 

mint a környezettudományok egyik fiatal ága, a földtani módszereket alkalmazza a környezetgazdálkodás 

érdekében. 

A természettudományokban rendszer alatt az univerzum bármely, bármilyen nagyságrendű, lehatárolható részét 

értjük. A rendszerek hierarchikusan egymásra épülnek. Minden rendszer egy nagyobb rendszer része, és 

alrendszerei vannak. Napjainkra kialakult egy olyan szemlélet, mely magát a Földet is egy olyan nagy 

rendszernek tekinti, melynek számos, egymással kölcsönhatásban álló és egymásra ható alrendszere van. Ilyen 

alrendszerek például a litoszféra, hidroszféra, atmoszféra és a bioszféra. Ez a nagy, földi rendszer zárt 

rendszernek tekinthető, hiszen határain át döntően energiaáramlás van, (a külső légkörből elszökő hidrogén, 

illetve a napszél vagy a meteoritok anyagmennyisége a földi méretek szempontjából elhanyagolható). A négy 

alrendszere viszont nyitott rendszer, melyek határain anyagmozgás is zajlik. A környezetföldtan e rendszerek 

kölcsönhatásait vizsgálja. 

A nyitott rendszerek között mindig működik visszacsatolás. Ez azt jelenti, hogy működésük egymásra 

visszaható változásokat idéz elő. A negatív visszacsatolás fékezőleg hat a folyamatokra, a pozitív visszacsatolás 

pedig felfokozza azokat. A természetben főleg negatív visszacsatolás fordul elő, ami ciklusok, vagyis 

körforgásban lévő folyamatok kialakulásához vezet. A nagy földi ciklusok a hidrológiai ciklus (a víz körfogása), 

a biokémiai ciklus (az élővilág körforgása), a kőzetciklus (a kőzetek körforgása) és az energiaciklus (energia 

körforgása) (6.1. ábra). Ha bármelyikben változásokat idézünk elő, ez a kölcsönhatási folyamatok révén 

valamennyi földi alrendszerre ki fog hatni. 

6.1. ábra:  A Föld négy fő alrendszere, mint nyitott rendszerek (Földessy 2011) 

A földi rendszerben végbemenő, globális változások vizsgálatában nagy szerepet kapnak a földtani, földtörténeti 

kutatások. Ezeknek a globális változásoknak, így például az éghajlatváltozásnak is ciklusossága van. E 

természetes változások, kölcsönhatások felismerésében és megismerésében nyújtanak segítséget a földtörténeti 

múltban lezajlott események, melyeket a földtan eszközeivel ismerhetünk meg. Ez pedig segítségünkre van 

annak megállapításában, hogy milyen mértékben befolyásolja, módosítja, gyorsítja a társadalom működése az 

adott folyamatokat, ciklusokat. 

Ennek megfelelően a környezetföldtani kutatások arra irányulnak, hogy a természeti eredetű, illetve az emberi 

tevékenység által kiváltott változások kisebb-nagyobb lépcsőit előre jelezhessük, és tevékenységünket ennek 

megfelelően tervezhessük, illetve a létrejött károkat mérsékelhessük. 

A környezetföldtan az elemző és az alkalmazott földtan eszközeit is használja. Magába foglalja és komplex 

módon alkalmazza az ásvány- és kőzettan, az általános és szerkezeti földtan, geomorfológia, geokémia, 

geofizika, hidrogeológia, mérnökgeológia, távérzékelés és agrogeológia elemeit, módszereit (Földessy 2011). 

7.2. 6.2. A környezetföldtan tárgya 

A környezetföldtan azokat a jelenségeket, folyamatokat vizsgálja, amelyek károsak lehetnek az emberre, illetve 

az élőlényekre, ökoszisztémákra. Az erre irányuló vizsgálatokat három csoportba sorolhatjuk. Az alapkutatások 
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során a globális változásokat és a geológiai eredetű veszélyeket kutatjuk. Alkalmazott kutatások során a 

különböző emberi tevékenységek – pl. bányászat, ipar, mezőgazdaság – környezetre vonatkozó hatásait 

vizsgáljuk. A harmadik csoportba a gyakorlati tevékenységek tartoznak. Ennek feladata az adott környezeti 

problémák földtani vonatkozásainak gyakorlati megoldása. Ide sorolható a hulladék-elhelyezés, a környezeti 

állapotfelmérés, a kárlokalizálás, kárelhárítás, stb. 

Az embert, illetve más élőlényeket veszélyeztető folyamatok lehetnek a természet részei, de sokszor az emberi 

tevékenység idézi elő őket. Ez alapján a környezetföldtani vizsgálatok tárgyai az alábbi két nagy témakörbe, a 

„természeti eredetű földtani veszélyforrások” és az „antropogén eredetű földtani veszélyforrások” kategóriába 

csoportosíthatók (Földessy 2011). 

7.2.1. 6.2.1. Természeti eredetű földtani veszélyforrások 

Ebbe a csoportba olyan földtani folyamatok tartoznak, amelyek az élőlények életét, épségét vagy életterét 

veszélyeztetik. Ide soroljuk az endogén, azaz a Föld mélyéből eredő folyamatok közül a földrengéseket, a 

vulkanizmust és sokszor ezekre visszavezethető, vagy egyszerűen csak a gravitáció miatt létrejött 

tömegmozgásokat. Az exogén eredetű folyamatok közül a viharok, az árvíz, a belvíz, és a tengerparti 

vízmozgásokból származó környezeti veszélyek tartoznak ide. 

7.2.1.1. 6.2.1.1. Vulkanizmus 

A Föld népességének 10%-a él vulkanizmus által veszélyeztetett területeken, de mivel a vulkánkitörések 

viszonylagos biztonsággal előre jelezhetők, az áldozatok száma általában alacsony. A vulkánkitörés nem mindig 

jelent környezeti veszélyt, több esetben csak turisztikai vonzerőként kezelhető. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy egy adott területen a vulkanizmus jelenthet-e földtani veszélyt, meg kell néznünk, 

melyek azok a területek, ahol vulkáni tevékenység zajlik. Bazalt-vulkanizmus szétnyíló lemezszegélyeknél (pl. 

kelet-afrikai árokrendszer) és forró pontoknál (pl. Hawaii-szigetek) fordul elő. Andezites vulkánok olyan 

helyeken jelennek meg, ahol szubdukció zajlik. Legszembetűnőbb példa erre a Csendes-óceánt körülölelő, 

úgynevezett „Cirkumpacifikus tűzgyűrű”, melyet andezit-vonalként is szoktak emlegetni (6.2. ábra). Az andezit 

vulkánok óceáni, illetve kontinentális szigetíveket hoznak létre. Az óceáni szigetív esetében két óceáni lemez 

találkozik, kontinentális szigetív esetében pedig óceáni lemez szubdukálódik a kontinentális lemez alá. 

Riolitosvulkanizmus csak a kontinentális kérgen jelenik meg. Többnyire az andezites sztratovulkanizmus 

kísérője. 

 

6.2. ábra: A cirkumpacifikus tűzgyűrű a Pacifikus lemez peremén (Stow 2006) 
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A vulkanizmus környezeti hatásait legnagyobb mértékben a magma felszínre jutásának módja, vagyis a vulkáni 

kitörés jellege befolyásolja. A kitörés jellegét alapvetően meghatározza a magma könnyenilló-tartalma és 

viszkozitása. A kitörés jellege szerint megkülönböztetünk robbanásmentes és robbanásos kitöréseket. Mindkét 

kitörési típus előfordulhat a kontinensek és az óceánok területén egyaránt. 

A robbanásmentes (effuzív) kitörések alacsony viszkozitású, kis gáztartalmú,összetételű lávákra jellemzők. A 

magma nagyobb mélységben oldott formában tartalmazza a gázokat. Miközben felfelé halad, a 

nyomáscsökkenés miatt oldóképessége lecsökken, és gáztartalmát fokozatosan elengedi. A gázok eltávozása 

után a láva lefolyik a lejtőkön (6.1. kép). A robbanásos (explozív) kitörések elsősorban a sztratovulkáni 

területeken fordulnak elő, a nagyobb viszkozitású, magasabb gáztartalmú andezites és riolitosmagmákra 

jellemzők. Ekkor a felfelé emelkedő magmából a jelentős viszkozitás miatt a gázbuborékok nem tudnak gyorsan 

eltávozni. Felszaporodva, egyre nagyobb nyomásukkal egyre nagyobb feszítőerőt fejtenek ki, és felszínre érve 

robbanásszerűen röpítik szét a lávaanyagot. A robbanásos kitörések egy sajátos formája az izzófelhőskitörés, 

amikor a forró hamu nem lökődik fel a magasba, hanem a vulkáni gázokkal keveredve 100-800 °C-os 

„felhőként”, nagy sebességgel hömpölyög le a lejtőkön (6.2. kép). 
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6.1. kép: Effuzív vulkáni tevékenység:                                 6.2. kép: Explozív vulkáni tevékenység: vulkáni 

porból, 

lávafolyás a Mauna Kea-n                                             gőzből és gázból álló izzófelhő 

A robbanásos globális kitörések környezeti hatása messze meghaladja a nem robbanásos kitörésekét. A 

robbanás által szétszórt vulkáni hamu több 10 km magasságba lövődik fel, szélsőséges esetekben az egész földi 

légkört érintheti, és globális változásokhoz vezethet. A légkörbe jutott porrészecskék ugyanis visszaverik a 

napsugárzást, így csökken a földfelszínre érkező hőmennyiség, és klímaromlás következik be. A robbanásos 

kitörések által okozott környezeti veszélyeket a fent említett globális hatásokon kívül, a kitörés lefolyása, illetve 

hatásfolyamata alapján öt csoportba lehet sorolni. 

1. Forró, mérgező gázok hatása: a vulkáni tevékenység során sok olyan könnyenilló jut a felszínre, melyek az 

élő szervezetekre nézve erősen mérgező hatásúak. Ilyenek például a SO2, CO, CH4 és a NH3. 
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2. Nagy mennyiségű vulkáni por hatása: nagyerejű robbanásos kitöréseknél igen jelentős mennyiségű vulkáni 

hamu kerülhet a légkörbe, ami visszahullva termőterületeket fed be, és megsemmisíti a növényzetet. 

3. Izzófelhős kitörés hatása: a több száz °C-os izzófelhő folyékony anyagként viselkedik, és a vulkáni lejtőn 

nagy sebességgel (akár 700 km/óra sebességgel) tud lehömpölyögni. Ezek az izzófelhők komoly károkat 

okoznak a társadalomban. 

4. Iszapfolyás (lahar) hatása: a lahar forró sárfolyam. Akkor alakul ki, ha az eső feláztatja a frissen lerakódott 

laza törmeléket, vagy a forró hamu megolvasztja a hótakarót. Ezek hatalmas pusztítást végeznek az élővilágban. 

5. Szökőár (cúnami) hatása: ha nagy erejű robbanásos kitörés következik be a tenger aljzatán, vagy kisebb 

vulkáni szigeten, szökőárt okozhat, ami szintén komoly pusztítást végezhet, elsősorban a partvidéki területeken. 

A vulkáni tevékenységnek számos olyan kísérő jelensége van, melyek tanulmányozása lehetővé teszi a vulkáni 

aktivitás előrejelzését. Ezek az „előrejelző” jelenségek a következők: 

1. A szeizmikus aktivitás növekedése: A kitörési centrum környezetében jelentősen megnő a szeizmikus 

aktivitás, a kis magnitudójú (<5), harmonikus rengések száma. A veszélyeztetett területeken ezek méréséhez 15 

km sugarú körzetben legalább 6 szeizmikus mérőállomást telepítenek, amelyeket számos távolabbi mérőállomás 

övez. 

2. A vulkáni hegy felszínének deformációja: A felfelé nyomuló magma megemeli a fölötte lévő kőzettömegeket, 

és felszínemelkedéshez, a lejtőszög megváltozásához, vagy a hegy deformációjához vezet. Ezek a változások 

földi, geodéziai módszerekkel és műholdas mérésekkel rögzíthetők. 

3. Gázkibocsátás: A kitörést megelőzően növekszik a könnyenilló komponensek kibocsátása. Ez spektroszkópiai 

módszerekkel mérhető. 

4. Hőmérsékletemelkedés: A veszélyeztetett területen lévő meleg vizű források és fumarolák hőmérsékletének 

emelkedése szintén a kitörés előrejelzője. 

Az előrejelzési adatok számítógépes modellbe illesztése után lehetővé válik a kitörés várható időpontjának 

behatárolása. Ezt követően kerül sor azokra az intézkedésekre, melyeknek célja elsődlegesen a lakosság életének 

és épségének megóvása, másodlagosan az anyagi javak védelme (Báldi 1991, Hartai 2003, Földessy 2011). 

7.2.1.2. 6.2.1.2. Földrengések 

A földrengések rövid idei tartó természeti jelenségek, melyek általában minden előjel nélkül következnek be. 

Percek alatt nagyobb pusztítást tudnak végezni, mint bármely más természeti veszély. Pusztító erejük mellett 

azonban a földrengéseknek óriási tudományos értéke van. Általuk nyerünk ismereteket a mélyben lévő 

kőzettömegek tulajdonságairól. A földrengések tették lehetővé a Föld övezetességének megismerését és a 

lemeztektonikai jelenségek értelmezését. 

A földrengések keletkezése a litoszférában kialakuló feszültséghez köthető. A kőzetlemezek mozgása miatt 

létrejövő feszültség egy darabig halmozódik, de egy kritikus pontnál „kioldódik”, és a kőzetekben törést hoz 

létre. A törés mentén egymással érintkező kőzettestek között súrlódás alakul ki, ami sokáig megakadályozza a 

kőzetblokkok elmozdulását. A tovább gyülemlő feszültség azonban egy idő után legyőzi a súrlódást. Ekkor 

hirtelen ismét feszültségkioldódás következik be. A kőzetekben a „kipattanás” rugalmas rezgéshullámokat kelt, 

amit földrengés formájában észlelünk. A földrengés kipattanási helye a hipocentrum(magyarul a földrengés 

fészke). A földrengések fészekmélysége 30-700 km között változik. A hipocentrum felszíni vetülete az 

epicentrum (6.3. ábra).Az epicentrum helyét a rengéshullámok különböző mérőállomásokra történő 

beérkezésének idejéből tudják megállapítani. 
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6.3. ábra:  A földrengés hipocentrumának és epicentrumának helyzete (Földessy 2011) 

A földrengéskor keletkező rugalmas hullámok két fő csoportba oszthatók: térhullámok és felületi hullámok. A 

térhullámok a Föld belsején képesek keresztülhatolni, a felületi hullámok pedig csak a földfelszínen haladnak. A 

Föld belsejében haladó térhullámoknak két fajtája van: primer (P), vagy longitudinális hullámok, valamint 

szekunder (S), vagy transzverzális hullámok (6.4. ábra). 

 

6.4. ábra: Az anyag mozgásának jellege a longitudinális és transzverzális hullámok terjedésekor (Földessy 

2011) 
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A P hullámok nevüket annak köszönhetik, hogy gyorsabban terjednek, így elsőként észlelhetőek. A 

longitudinális pedig elnevezés arra utal, hogy rezgésük a tovaterjedés irányába mutató sűrűsödésekből és 

ritkulásokból áll. A longitudinális hullámok szilárd anyagban és folyadékban is terjednek, de az utóbbiban 

lelassulnak. A transzverzális hullámok rezgésiránya merőleges a terjedés irányára. Ez a hullámtípus 

folyadékokban teljesen elnyelődik. A felületi hullámoknak szintén két csoportja van: a Rayleigh- és a Love-

hullámok (6.5. ábra). Környezetföldtani szempontból ezeknek a hullámoknak sokkal nagyobb jelentősége van, 

mert ezek a hullámok okozzák a talajmozgást, és az épületek összeomlását. 

 

6.5. ábra: Az anyag mozgásának jellege a felöleti hullámok két típusa esetén (Földessy 2011) 

A földrengések mérésére szolgáló műszer a szeizmográf. Ez a talajhoz vagy kőzetekhez csatolt, a rezgéseket 

felvevő és leképező szerkezet, mely rögzíti az elmozdulás vertikális és horizontális kitéréseit. 

A földrengések nagyságát a magnitúdóval jellemezzük. A magnitúdó a műszerekkel mért adatokból, a 

szeizmogram kitérésének amplitúdójából számított, dimenzió nélküli szám. A földrengések magnitúdóját egy 1-

től 10-ig terjedő skálán, az ún. Richter-skálán adjuk meg. Az egyes magnitúdó fokozatok logaritmikus skálához 

igazodnak. Vagyis, a 3-as magnitúdójú rengésnek a 4-es tízszerese, az 5-ös százszorosa, stb. Az eddig műszerrel 

mért legerősebb földrengés magnitúdója 9,5 volt, ami Chilében következett be 1960-ban. A földrengések 

intenzitása (erőssége) a rengések által okozott kár mértékéről ad felvilágosítást. Az intenzitás-skála 12 fokozata 

a földrengésnek az emberi környezetre gyakorolt hatását jellemzik, ezért rendszerint csak lakott területeken 

használhatók (6.1. táblázat). 
 

A földrengések erőssége 

Intenzitás (Mercalli-C.-S.-skála) Magnitúdó 

(Richter-skála) 
Ismertetőjelek 

I 0,4 Észrevehetetlen 

II 1,5 Alig észrevehető 
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III 2,5 Néhány ember észleli 

IV 3,5 A legtöbb ember észleli 

V 4,4 Felébreszt 

VI 5,2 Megriaszt, kevés kár 

VII 6,0 Kisebb épületkárok 

VIII 6,7 Néhány ház összedől 

IX 7,4 Általános épületkárok 

X 8,0 Házak általában 

összedőlnek 

XI 8,5 Katasztrófa 

XII 8,9 A táj megváltozik 

6.1. táblázat: A földrengések intenzitása és magnitúdója 

A földrengések epicentrumainak döntő többsége a lemezhatárokhoz kötődik. Ennek oka, hogy a lemezek az 

asztenoszférában zajló konvekciós áramlások miatt egymáshoz képest folyamatos mozgásban vannak. A 

mozgás sebessége csak néhány cm/év, de hatalmas feszültségek halmozódnak fel az elmozduló lemezek mentén, 

melyek kioldódása vezet a földrengésekhez. 

A kipattanó földrengés intenzitását és az okozott károk mértékét három tényező határozza meg: a földrengés 

nagysága, az adott helytől való távolsága és az adott hely geológiája, talajviszonyai. Általában igaz, hogy 

azokon a helyeken, ahol a felszín közelében fiatal, laza üledékek találhatók, sokkal nagyobb károk keletkeztek, 

mint ott, ahol idősebb, keményebb kőzetek bukkannak a felszínre. Hasonlóan más környezetei veszélyekhez, a 

földrengések is akkor vezetnek katasztrófához, ha lakott területeket érintenek. A legnagyobb veszélyt az 

épületek és műszaki létesítmények sérülései jelentik. A felületi hullámok hatására a talajrészecskék mozgásba 

jönnek. Ha a hullámok elérnek a felszínen egy épületet vagy más műszaki létesítményt, mozgásba hozzák azt is. 

Az építményekre a horizontális hullám-komponensek veszélyesek, a tartószerkezetekben ébredő nyírófeszültség 

miatt, ami a szerkezet repedését, törését, esetenként összeomlását okozhatják. 

A földrengéseknek számos, másodlagos hatása lehet, melyek szintén katasztrófához vezethetnek. Ilyen lehet 

például, ha a törészónák lakot területen aktivizálódnak. Ez nemcsak az utak és épületek rongálódását okozzák. 

Amennyiben villany- és gázvezetékek is sérülnek, nagy a tűz keletkezésének veszélye. Szintén komoly 

veszélyforrás, ha lakott terület közelében kőomlás, talajfolyósodás, csuszamlás, vagy tengerrengés következik 

be a földrengés hatására. 

A földrengések helyének, időpontjának és méretének előrejelzése nagy bizonytalanságot rejt. A lemeztektonikai 

helyzet a vulkanizmushoz hasonlóan meghatározza a földrengésveszélyes területeket, de nem tudhatjuk, hogy a 

lemezhatárok mely részén következik be a rengés kipattanása (Hartai 2003, Földessy 2011). 

7.2.1.3. 6.2.1.3. Tömegmozgások 

Tömegmozgásnak nevezzük azokat a felszínformáló folyamatokat, melyek során a talaj, kőzettörmelék, vagy 

nagyobb kőzettestek lejtőn lefelé, szállítóközeg nélkül, gravitáció hatására mozognak. E mozgásformák jelentős 

része felszíni lejtőkön alakul ki. Ezeket nevezzük lejtős tömegmozgásoknak. A lejtős tömegmozgások négy 

típusát különböztetjük meg. Ezek az omlás, csuszamlás, folyás és a kúszás. 

Az omlások körébe azokat a hirtelen bekövetkező, nagy sebességű tömegmozgásokat soroljuk, melyek 

folyamán az anyag részben zuhanás-szerűen gördül, részben szabadon esik, és zuhanás után még pattogva-

gördülve, viszonylag nagy sebességgel tovább mozog. A törmelék eközben még tovább darabolódik, végül 
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törmelékhalmazt (kolluvium) képez. Az omlás nagy lejtőszögű, meredek kőzetfalakon valósul meg, és 

bármilyen méretű kőzettörmelék esetében bekövetkezhet (6.6. ábra). 

A csuszamlás nyíróerők hatására, általában görbült csúszópályamentén, gyors mozgás formájában bekövetkező 

tömegmozgás. létrejöttének feltétele, hogy a lejtőt felépítő anyag belsejében, víztartalom hatására kritikus 

feszültségállapot alakuljon ki. Erre a mozgásformára a suvadás kifejezést is szokták alkalmazni (6.6. ábra). 

Folyás, vagy szoliflukció folyamán a vízfelvétel következtében képlékennyé vált anyagok lamináris vagy 

turbulens folyással mozognak a lejtőn lefelé. Ez nemcsak finomszemcsés málladékban vagy talajban 

következhet be, hanem bőséges víz esetén nagyobb darabokat, tömböket tartalmazó törmelékben is (6.6. ábra). 

A folyások típusait a mozgó anyag jellege és mérete alapján különítik el. Fő típusai a sárfolyás, lahar, 

törmelékfolyás és a geliflukció. 

 

6.6. ábra: A gravitációs tömegmozgások fontosabb típusai: a, omlás; b, csuszamlás; c, szoliflukció 

(Földessy 2011) 

Kúszásnak nevezzük a lejtőt borító málladék vagy törmelék lassú, néhány cm/év sebességű mozgását. A kúszást 

kiváltó okok a hőmérsékletingadozás, nedvesség változás, fagyemelés, a kőzetdarabok aprózódása. A kúszás 

típusai a mozgásban résztvevő anyag jellege szerint a törmelékkúszás és a talajkúszás (6.7. ábra). 

 

6.7. ábra: Talajkúszás tömbszelvénye, a jellegzetes felszíni deformációs formákkal (Földessy 2011) 
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A felsorolt lejtős tömegmozgások közül az első három természeti katasztrófát okozhat. 

A tömegmozgások kisebbik csoportjába tartoznak a felszínsüllyedés, beomlás folyamatai, melyek vertikális 

mozgásként valósulnak meg. Ezek a folyamatok is jelentkezhetnek környezeti veszélyként. Ezek során a talaj, 

kőzet vagy törmelék nem lejtőn helyeződik át, hanem függőleges zuhanással, süllyedéssel vagy 

összeroskadással változtatja helyét. Kiváltó okuk valamilyen térfogatcsökkenés. A beszakadások ritkán tisztán 

természeti eredetűek, létrejöttük kiváltó oka sokszor az emberi tevékenység. 

A lejtős tömegmozgásokat befolyásoló tényezők: a lejtőszög, a kohézió, a lejtőanyag víztartalma és az 

agyagtartalom. 

1. Lejtőszög: A lejtős térszínen elhelyezkedő törmelékre ható gravitációs erőt nyugalmi állapotban ellensúlyozza 

az anyag szilárdsága és a kohézió. Ha azonban növekszik a lejtőszög, a megnövekedő gravitációs erő hatására a 

törmelék a lejtő irányába elmozdul. A lejtőn való elmozdulást a geológiai anyag (kőzet, talaj, törmelék) 

nyírószilárdsága gátolja. Adott anyag nyírószilárdsága laboratóriumi körülmények között meghatározható. A 

nyírószilárdság értéke a szakadás pillanatában megegyezik a nyírófeszültség értékével. 

2. Kohézió: A kohézió az anyagnak az a tulajdonsága, mely az anyag részecskéit egyben tartani igyekszik. 

Száraz homokoknak nincs kohéziója. Nedves agyagok, agyagtartalmú kőzetlisztek és homokok viszont már 

jelentős kohézióval rendelkeznek. 

3. Víztartalom: A kohézió mértékét jelentősen befolyásolja a kőzet víztartalma. A víz a kőzet (törmelék, talaj) 

pórusaiban helyezkedik el, és pórusvíz-nyomást (u) okoz. A talajvíztükör alatt található pórusvíz megszünteti a 

felületi feszültséget, a szemcsékre felhajtóerőt fejt ki ezért a csuszamlás kiváltódását segíti elő, tehát pozitív 

pórusvíz-nyomás. A talajvíztükör felett a kőzetszemcsékhez tapadó, nagy felületi feszültségű vízhártya viszont 

növeli a kohéziót, gátolja a mozgást, ezért negatív pórusvíznyomásnak nevezhetjük. A talajvíz tartalmú 

anyagban a potenciális csúszásfelületen ható pórusvíznyomás a talajvízoszlop magasságától függ. 

4. Agyagtartalom: A lejtők stabilitásában az agyagtartalomnak fontos szerepe van. Az agyagásványok 

minőségétől függ ugyanis a kőzet fizikai állapota, állaga, ami a nyírófeszültséggel szembeni viselkedését 

eldöntő, fontos tulajdonság. Az agyagásványok közül különösen a „duzzadó agyagok” lényegesek, amelyek 

egészen más szilárdsági tulajdonságokat mutatnak normál állapotukban, illetve akkor, ha szerkezeti 

stabilitásukat valami megzavarja. Az agyagásványok közül elsősorban a szmektitek mutatnak ilyen 

tulajdonságot. 

A lejtőmozgások leggyakoribb közvetlen okai a következők: 1) A lejtő anyaga intenzív esőzések, hirtelen 

hóolvadás vagy fölengedés hatására viszonylag rövid idő alatt telítődik vízzel. Ez csökkenti a szemcsék közti 

kohéziót. 2) Földrengés, vulkánkitörés vagy más eredetű rezgés indítja be a mozgásokat. 3) A mállott 

kőzettömegek térfogatváltozásaszintén lejtőmozgást generálhat. 4) A lejtőszög meredekebbé válása is elindíthat 

tömegmozgásokat. 5) A növényzet eltávolítása és a lefolyás mértékének növekedése is lehet a földcsuszamlás 

közvetlen oka. 6) A lejtő állékonyságát egyéb emberi tevékenységek is erősen befolyásolhatják. Ilyenek a 

terhelés vagy a vízgazdálkodási „zavart” okozó mérnöki létesítmények (Báldi 1991, Földessy 2011). 

7.2.2. 6.2.2. Antropogén eredetű földtani veszélyforrások 

Ez a csoport azokat a jelenségeket foglalja magába, amelyeket az ember idéz elő. E jelenségek, folyamatok 

három emberi tevékenységi kör köré csoportosíthatók. Az egyik a mindennapi élet. A vízhasználat, a 

szennyvízelvezetés, a hulladék-elhelyezés, épületek létrehozása olyan környezeti problémákat vetnek fel, 

amelyeket földtani – elsősorban hidrogeológiai és mérnökgeológiai eszközökkel lehet megoldani. A másik 

csoport a termelő-, kitermelő-, építőipari tevékenység. Ide tartozik a bányászat, a különböző termelőipari 

ágazatok tevékenységei és az ipari hulladék elhelyezésének kérdése. A harmadik tevékenységi kör a 

mezőgazdaság. Itt említhető a helytelen földművelésből eredő talajerózió, vagy a műtrágyázásból származó 

talajvízszennyezés (Cserny 2008). 

7.3. 6.3. Vizsgálati módszerek 

Egy nagyobb terület, tájegység környezetföldtani állapotfelmérése általában egy kutatási program 

összeállításával kezdődik. Ez magába foglalja a kutatás céljának megfogalmazását, a térképezendő terület 

lehatárolását, a munkák időütemezését, továbbá a választott kutatási módszereket, a munka térképi és szöveges 

produktumait, valamint a várható költségeket. 
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Az állapotfelmérés jól elkülöníthető munkafázisokra osztható, melyek sikerének alapvető záloga a munka 

gondos előkészítése. Ennek célja a meglévő adatok felkutatása és összegyűjtése, tematikus rendszerezése. 

Ezt követi a topográfiai térképek tanulmányozása, a terület előzetes geomorfológiai elemzése, a légi fényképek 

kiértékelése, a fúrások rétegsorainak szükség szerinti átértékelése (Cserny 2008, Földessy 2011). 

7.3.1. 6.3.1 Terepi vizsgálatok 

A terület rendszeres felvételének megkezdése előtt előzetes terepbejárást kell végezni. Ennek a célja a 

domborzati viszonyok, az úthálózat és területhasználat tanulmányozása. A terület előzetes bejárását követően 

feltárási és vizsgálati terv készül. A tervben rögzíteni kell a szükségesnek vélt feltárási sűrűséget, ami a felvétel 

méretarányának, a morfológia és a földtani felépítés bonyolultságának függvénye. 

A terepi felvételezés során elsősorban a már meglévő természetes vagy mesterséges feltárásokat (útbevágások, 

sziklák, vízmosások, kőfejtők) érdemes felkeresni. A megfigyelések elsődleges célja a feltártsági viszonyok 

rögzítése. Hegyvidéki terepen kiemelt jelentőségű a geomorfológiai észlelések elvégzése is. Különös figyelmet 

érdemel a lejtőállapot, a lejtőkitettség, az eróziós és akkumulációs területek rögzítése, a növényzettel borítottság 

és a vizenyős részek feltárása. Ezzel szemben sík- és dombvidéken a felmérés a légifelvételek földtani és 

tematikus kiértékelésén alapul, amelyet a terepen végzett sekélyfúrások elemzése és tematikus bejárások, 

valamint sűrűbb mintavételezések egészítenek ki (Földessy 2011). 

A részletes, pontos állapotfelméréshez további terepi vizsgálatok is szükségesek, melyeket a következőkben 

foglalunk össze: 

7.3.1.1. 6.3.1.1. Árkok, kutatógödrök, letisztítások 

A mesterséges feltárások közül az egyik legrégebben használt módszer kutatógödrök, árkok, letisztítások 

létrehozása. A talajjal, vagy laza üledékkel fedett területen elvégzett feltárás segítségével réteghatár- vagy réteg-

követés, illetve képződmények paramétereinek (fizikai, mechanikai és vízföldtani) in situ mérései végezhetők el. 

A feltárások nagy előnye, hogy bennük a képződmények rétegzettsége, állapota közvetlenül szemlélhető. 

Emellett közvetlen mérések és laboratóriumi vizsgálatok céljára mintavételezés végrehajtható. Az innen 

származó adatok megbízhatósága a legjobb. Hátrányuk viszont, hogy kialakításuk időigényes, és költséges. 

Emiatt csak olyan esetben használjuk, ha konkrét helyen fontos kérdésre keressük a választ 

7.3.1.2. 6.3.1.2. Fúrások létesítése 

A környezetföldtani állapot feltárási munkájának legnagyobb része fúrási tevékenységből áll. Azt, hogy milyen 

típusú fúrást végzünk, a vizsgálandó paraméterek határozzák meg. Az állapotfelmérő fúrások a mintavétel típusa 

szerint lehetnek: (1) Teljes szelvényű szondafúrások. Itt nincs hengeres mag. Általában akkor használják, ha 

nincs szükség a talajszerkezet és a képződmények azonosítására. (2) Zavart mintavétellel lemélyített spirálfúrás. 

A mélységbe hatoló fúrószár spirálján kerül felszínre az átgyúrt, zavart szerkezetű képződmény, melynek 

tulajdonságai leírhatók, és a réteghatárok közelítő mélysége is megadható. (3) Zavartalan mintavétellel lefúrt 

magfúrás. A fúrásmag magcsőben kerül a felszínre, ahol a rétegek, azok pontos mélységi határai és 

tulajdonságai könnyen dokumentálhatóak, majd laboratóriumi minták vételére alkalmasak. 

7.3.1.3. 6.3.1.3. Geofizikai mérések 

A felszín alatti geológiai, geohidrológiai viszonyok vizsgálatához geofizikai mérések szükségesek. Ezek 

alkalmazhatóságát az teszi lehetővé, hogy a kőzetek és üledékek fizikai tulajdonságai (pl. sűrűség, mágneses és 

dielektromos anyagi tulajdonságok, fajlagos elektromos ellenállás, rugalmassági állandók, hőterjedési 

jellemzők, radioaktivitás) nem egyformák. Ezek mérése segítséget nyújt a terület felszínközeli geológiai 

viszonyainak megismerésében, valamint a környezeti szennyezések felhalmozódási helyeinek, terjedésük 

lehetséges útjainak feltárásában. 

Környezetföldtani célból, a kis mélységek kutatására alkalmas legfontosabb geofizikai módszerek: 

1) Geoelektromos módszerek: közülük a mesterséges terű ellenállásmérés különböző változatai (egyenáramú, 

váltóáramú és horizontális, vertikális) terjedtek el leginkább. A módszer hátránya, hogy csak közelítő földtani 

szerkezeti képet kapunk. Csekély költségigény és a gyors adatgyűjtés lehetősége miatt ez az egyik legfontosabb 

felderítő módszer. 
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2) Szeizmikus refrakciós módszer: a határfelületekre kritikus szöggel érkező rugalmas hullámokat használó 

eljárás. Mivel segítségével a módszer csak a sebességnövekedés képezhető le, az aljzat, illetve a talajvízszint 

mélységének meghatározására alkalmas. 

3) Mágneses és gravitációs módszer: a természetes erőterek vizsgálatán alapul. A helyi, felszínközeli hatások 

anomáliaként rakódnak a földi erőtérre. A nehézségi erőtérben a nagysűrűségű hatók pozitív, a kis sűrűségűek 

vagy az üregek negatív hatást okoznak. Egy mágneses vagy mágnesezhető tömeg pedig a mágneses erőtérben 

okoz eltérést. 

4) Szonár mérések: a felszíni vizek vizsgálata esetében alkalmazzák. Segítségével információkat gyűjthetünk a 

vízmélységről, az üledékek vastagságáról, belső szerkezetéről és a szilárdabb aljzat mélységéről. 

5) Mérnökgeofizikai szondázás: alkalmazása során kis átmérőjű szondákat juttatunk a talajba. Ezek az eredeti 

települési viszonyokat csak jelentéktelen mértékben változtatják meg, így a módszer abszolút in situ adatokat 

nyújt. Alkalmazásával minden 20 cm-nél vastagabb, környezetétől eltérő tulajdonságú réteg biztonsággal 

kimutatható olyan közegben, amely laza szerkezete következtében magképtelen, így fúrással nehezen kutatható. 

7.3.1.4. 6.3.1.4. Hidrogeológiai vizsgálatok 

A terület hidrogeológiai viszonyainak állapotfelmérése is függ attól, hogy hegyvidéki, dombvidéki vagy 

síkvidéki területen végezzük. A hegyvidéken és általában a dombvidékeken is a felszín alatti vizek felmérését a 

források és a kis vízfolyások felmérése jelenti, ami kiegészül a területen található ásott és fúrt kutak adatainak 

feltárásával. A síkvidéki területen méréseket a kutakban és az újonnan létesített kis mélységű térképező 

fúrásokban lehet végezni. Mindig meg kell vizsgálni a vizenyős területeket is, hiszen ezek a felszín alatti vizek 

lokális, vagy regionális feláramlási térségei lehetnek. A terepen a vizek legfontosabb paramétereit kell 

megmérni és mintákat kell gyűjteni a későbbi laboratóriumi vizsgálatokhoz. A legfontosabb in situ mérendő 

paraméterek: a víz és a levegő hőmérséklete, a víz vezetőképessége, pH-ja, oldott oxigéntartalma, esetleg 

lúgossága. A források, vízfolyások hozamának mérését is el kell végezni, mert ennek fontos szerepe lehet a 

hegyvidéki és dombvidéki területek felszínalatti vízmérlegének kiszámításában. A méréseket több időszakban is 

el kell végezni, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a terület hidrológiai viszonyairól (Földessy 2011). 

7.3.2. 6.3.2. Laboratóriumi vizsgálatok 

A terepi munka során gyűjtött minták laboratóriumi feldolgozása olyan többlet-információkat szolgáltat, melyek 

pontosítják az adott terület állapotáról alkotott képet. A laboratóriumokban mért vagy meghatározott 

paraméterek egy része a képződmények szabatos megnevezését, osztályozását és csoportosítását segítik elő. 

Másrészt olyan anyagi tulajdonságokat mutatnak be, amelyeket a felhasználók számára értékes adatokat 

szolgálnak. Ilyenek például a térfogatsúly, összenyomódási modulus, vagy a vízi ökoszisztéma paraméterei. A 

laboratóriumi vizsgálatok az alábbi csoportokba sorolhatók: 

1) Klasszikus földtani vizsgálatok: a különböző kőzetminták vizsgálata tartozik ide. Ezek segítenek a geológiai 

környezet pontosításában. Az ásvány-kőzettani és kémiai vizsgálatok, melyek segítik a pontos 

kőzetmeghatározást. A biosztratigráfiai vizsgálatok megkönnyíti a rétegek egymáshoz viszonyított, un. relatív 

korának megállapítását. A paleoökológiai vizsgálatok melyek az őskörnyezeti viszonyok meghatározásában 

nyújtanak segítséget. 

2) Radioaktív izotóp mérések: a kőzetek abszolút korának meghatározásához szükségesek. A módszer a 

természetben előforduló radioaktív izotópok bomlásának sebességén alapszik. A leggyakoribb vizsgálati 

módszerek a K-Ar módszer, a Rb-Sr módszer, az U-Th, Th-Pb módszerek, valamint a radiokarbon vizsgálatok. 

3) Talaj- és kőzetmechanikai vizsgálatok: a kőzetek állékonyságára, teherbíró képességére vonatkozó 

vizsgálatok. Módszereiben különbséget kell tenni a laza üledékek és a szilárd kőzetek vizsgálatánál. Laza 

üledékek esetében a szemcseeloszlás, képlékenység, víztartalom, porozitás vizsgálata a legfontosabbak. Míg 

szilárd kőzetek esetében a kőzet állékonyságát, szilárdságát, térfogatsúlyát, ütési szilárdságát, vízzel szembeni 

viselkedését vizsgáljuk. 

4) Geokémiai vizsgálatok: az egyes elemek előfordulására, elterjedésére vonatkozó vizsgálatok. 

Környezetgeológiai szempontból leginkább a toxikus anyagok felderítésére használatos. A minta típusától 

függően szervetlen geokémiai vizsgálatokat és víz-geokémiai vizsgálatokat különítünk el. 

A laboratóriumi vizsgálatok segítségével számos, az állapotfelmérés kezdetén és a terepmunka során feltett 

kérdésre adhatunk választ. Ezek közül a legfontosabbak földtani képződmények kialakulási körülménye, kora, 
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rétegtani helyzete, továbbá ásvány-kőzettani összetétele, fizikai, mechanikai, kémiai tulajdonságai, a vízzel és 

más környezeti hatásokkal szembeni viselkedése. Törekedni kell arra, hogy a vizsgálati jegyzőkönyveket, a 

vizsgálatokat végző specialista rövid értékelő jelentése is kísérje (Földessy 2011). 

7.3.3. 6.3.3. Térképszerkesztés 

Az állapotfelmérés egyik legbonyolultabb, és legnehezebb része a térkép(ek) megszerkesztése. Ennek során 

történik meg az összegyűjtött adatok megfelelő összevonása, átlagolása és szakszerű ábrázolása oly módon, 

hogy ebből a felhasználók a legkülönbözőbb igényeiket minél egyszerűbben és megbízhatóbban kielégíthessék. 

Egy terület komplex állapotfelmérése során szintetizálni kell a földtani, a geomorfológiai, a vízföldtani, a 

geofizikai és a mérnökgeológiai ismereteket. Emellett szükséges ismerni a felhasználási lehetőségeket, és a 

felhasználók igényeit is. 

A feldolgozott adathalmazból szerkesztett térképek fajtáikat tekintve többfélék lehetnek. 

A dokumentációs térképek, melyek alapvető célja és feladata, hogy minden észlelt adat helyét a térképen 

ábrázolja. Mivel ez az egyik legobjektívebb térképfajta, célszerű, hogy az előzetes adatgyűjtés és a terepmunka 

során szerzett adatok összességét tartalmazza. 

A földtani témájú alaptérképek a terepi állapotfelmérés legfontosabb eredménytérképei. Ezek képzik alapját a 

laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel kiegészített és a felhasználók által kitűzött feladatok megoldását célzó 

céltérképeknek. A legfontosabb alaptérképek a földtani térképek, a geomorfológiai tárgyú térképek és a 

vízföldtani térképek. 

A céltérképek: a terepi munkák és a laboratóriumi eredményeken alapuló, különböző felhasználói csoportok 

igényeit kielégítő térképváltozatokat sorolunk ebbe a kategóriába. Ezeknek is több típusa ismert: 

gazdaságföldtani térképek, építésföldtani térképek, agrogeológiai térképek és környezetföldtani térképek. 

Szintetizáló térképváltozatok: az alap- és céltérképeken vázolt ismeretek alapján készülnek. Ezek a 

környezetföldtani szempontból egységesen kezelendő területeket ábrázolják. Ide tartoznak például a 

szennyeződésérzékenységi-, vagy a sérülékenységi térképek (Földessy 2011) (6.8. ábra). 

 

6.8. ábra: Felszíni vizek érzékenységét bemutató térkép (www.kvvm.hu) 

http://www.kvvm.hu/
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7.4. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a legfontosabb természeti eredetű földtani veszélyforrásokat! 

2. Milyen vizsgálati módszereket alkalmaz a környezetföldtan? 

7.5. Tesztkérdések 

6.1. A népesség hány százaléka él vulkanizmus által veszélyeztetett területen? 

a, 50 

b, 100 

c, 10 

6.2. Melyik a legveszélyesebb kitörési típus? 

a, explozív 

b, effuzív 

c, víz alatti kitörés 

6.3. Hogyan lehet időben előre jelezni a földrengések bekövetkezését? 

a, nem lehet előre jelezni 

b, az állatok viselkedését kell figyelni 

c, meg kell jósoltatni 

6.4. Magyarországon melyik természeti eredetű földtani veszélyforrás a legjelentősebb? 

a, földrengés 

b, tömegmozgások 

c, vulkáni tevékenység 

  

7.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

8. 7. A földtani környezetet érintő emberi tevékenység 
hatásának vizsgálata; a bányászat 

8.1. 7.1. A bányászatról 

A bányászat a Föld tömegéből, illetve annak kérgéből a hasznosítható ásványi nyersanyagok kutatásával, 

feltárásával, kitermelésével, minőségjavításával (előkészítésével, osztályozásával), szállításával, esetenként 

késztermék gyártásával és kereskedelmével foglalkozó tevékenységek összessége. Legtöbbször 

visszafordíthatatlan és drasztikus beavatkozás a természeti környezetbe, a nem megújuló ásványi nyersanyagok 

kitermelésére irányulóan. A hasznosítható ásványi nyersanyag lehet: szilárd, folyékony, gáznemű és 

geotermikus energia. A föld alatt elhelyezkedő ásványi nyersanyag mennyisége és minősége előzetesen csak 

korlátozottan ismerhető meg, ami a bányászat gazdasági kockázatát növeli. 

files/ep_06_f.ppt
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8.1.1. 7.1.1. A bányászat rövid története 

A bányászat története egyidős az emberiség történetével. Amikor az ősember használatba vette az első ásványi 

nyersanyagot és szerszámot készített belőle (kovakő), már bányászattal foglalkozott. Európa legrégebbi 

bányászati emlékei Lovas község határában találhatók. Egy vörös festékanyagbányát tártak itt fel a régészek, 

melynek korát 80.000 évre becsülik. Itt csontból és szarvasok agancsából készített, a bányászathoz használt 

szerszámot tártak fel, és megtalálták a vörös festék bányaüregeit is (7.1. kép). 

 

7.1. kép: A lovasi festékbánya részlete 

Kr. e. 3500 körül már föld alatti bányászatot is folytattak, a Sínai-félszigeten ebből a korból származó aknákkal 

és tárókkal megnyitott türkizbányát találtak. Észak- és Dél-Amerika ősi kultúráiban is folytattak bányászatot, a 

nemes- és színesfémeket termésfém formájában (termésarany, termésezüst és termésréz) találták meg és 

gyűjtötték össze, dolgozták fel ékszernek és használati tárgyakká. Az így elérhető fémekkel is ki tudták elégíteni 

szükségleteiket, nem volt szükségük a kohósítással kinyerhető ércféleségek bányászatára. 

A Római Birodalom korában arany-, ezüst- és sóbányákat üzemeltettek a kiterjedt birodalom számos területén. 

Verespatakon ma is láthatók az abban az időszakban kivájt bányavágatok, melyeket nemesfém ércek 

kinyerésére létesítettek. 

A középkorban három terület látta el nemesfémekkel és más ércekkel az akkori világot: a Szász-Cseh 

Érchegység térsége, a Felső-magyarországi Érchegység (szabad királyi jogú bányavárosok) és az Erdélyi-

Érchegység. Ezeken a területeken magas színvonalú bányászatot és feldolgozást (Selmecbánya), pénzverést 

(Körmöcbánya) folytattak. Jelentőségük csak Amerika felfedezése után csökkent. 

Míg a korábbi évszázadokban a bányászkodás főként emberi és állati erő bevonásával zajlott, napjainkban nagy 

teljesítményű gépekkel történik művelés. A nyersanyag feldolgozásának korszerűsödésével pedig lehetővé vált a 

kisebb érctartalmú kőzetek nagy tömegben való, gazdaságos kitermelése. 

8.1.2. 7.1.2. Művelési módok 

Egy-egy ásványi anyag elvileg többféle módon is kinyerhető, felszínre hozható. Azt, hogy ezek közül melyik a 

leggazdaságosabb, a telepviszonyok (telep mélysége, vastagsága, geometriája stb.) – tehát a „letakarási arány” 

(a hasznosítható anyag fölötti rétegek és a művelni kívánt telep vastagságának hányadosa) –, a telep és a 

fedőkőzetek minősége, a meglévő és az egyes művelési formákhoz kiépítendő infrastruktúra és egyéb gazdasági 

tényezők együttes figyelembe vételével számítják. 

8.1.2.1. 7.1.2.1. Külszíni fejtés 

A külszíni fejtés lényege, hogy a hasznosítható ásványi nyersanyag felett lévő, úgynevezett fedő kőzeteket a 

haszonanyag kinyeréséhez teljesen eltávolítják, letakarítják (7.1. ábra). A tőzeg és lignit, az építő- és 

díszítőkövek, valamint az építőanyagok bányászatának szinte kizárólagos módja, emellett gyakori a barna-, 

illetve feketekőszén és a nemfémes ásványok bányászatában. Érctelepek bányászatára is használják, de ebbéli 

szerepe a felszínhez közeli lelőhelyek fogytán fokozatosan csökken. A technológia fejlődésének köszönhetően 

vannak már több száz méter mély külszíni fejtések is (7.2. kép). 
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7.1. ábra: Külszíni fejtés sematikus rajza (Kerényi 2003) 

 

7.2. kép: Külszíni bányászattal fejtik a lignitet Visontán. A kép a 120 m mély bányaudvar egyik falát 

ábrázolja. 

8.1.2.2. 7.1.2.2. Mélyművelés 

A hasznosítandó ásványi nyersanyag felett elhelyezkedő talaj- (kőzet-) rétegek csak részben kerülnek 

eltávolításra vagy megbontásra, a hasznosítandó anyagot külön erre a célra létrehozott létesítményen keresztül 

(táró, altáró, lejtakna, akna) közelítik meg és termelik ki; más ilyen létesítményeket a termelés kiszolgálásához 

(szállítás, szellőztetés stb.) alakítanak ki (7.3. kép). A kiszolgáló építményeket (aknatornyok, gépházak, 

műhelyek, raktárak, fürdők, irodák és utak) igyekeznek minél kisebb helyre összpontosítani, hogy azok 

védőpillére a lehető legkisebb legyen. A kitermelt ásványi nyersanyagok helyét fellazított meddővel vagy 

idegen anyaggal töltik ki, más esetekben üregként biztosítják, vagy anélkül hagyják hátra. Gyakran alkalmazzák 

a szén, az ércek és a nemfémes ásványok, ritkábban a víz és különleges díszítőkövek bányászatánál is. 
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7.3. kép: Egykori mélyművelésű bánya tárója 

A külszíni fejtést és a mélyművelés esetenként (gazdasági vagy környezetvédelmi okból) kombinálják is. 

8.1.2.3. 7.1.2.3. Fúrólyukakkal történő kitermelés 

Termelési célra átalakított kutatófúrások, gyakrabban a kitermelés céljából létesített és kialakított mélyfúrási 

lyukakon keresztül történik a hasznosítható anyagok kinyerése. Leggyakoribb alkalmazása a szénhidrogének 

bányászatban van (7.4. kép). Alkalmazzák más hasznosítható nyersanyag kitermelésénél is, így szén-dioxid-, 

nitrogén-, kén (felolvasztásos) bányászatánál, de a kilúgozásos rézérc kinyerésre, a szén földalatti 

elgázosítására, a bakteriális érckinyerésre, kősó vízzel történő kioldására, víz és termálvíz hasznosítására és 

szinte kizárólagosan a geotermikus energia hasznosítása esetén. 
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7.4. kép: Fúrólyukkal történő szénhidrogén-termelés az Alföldön 

Gyakran használják a fúrólyukakat a külszíni és mélyműveléses bányászattal kombinálva is. A fúrólyukakat 

függőlegesen vagy előre elhatározott módon a függőlegestől elhajló szögben, akár vízszintes irányban is 

elferdítve képezhetik ki. Elsődlegesen kutatási célokra alkalmazzák a külszíni fejtések és a mélyművelés esetén, 

de a környezet előzetes vízmentesítésére (vízszintsüllyesztés), gázmentesítésére (metánlecsapolás), vízkizárásra 

vagy egyes kiegészítő tevékenységeknél is (például víz továbbítása a felszínre, tömedékelő anyag vagy 

építőanyag leadására) hasznosíthatják. 

8.1.2.4. 7.1.2.4 Víz alatti bányászat 

Álló- és folyó- vagy tengervíz alóli ásványi nyersanyag kinyerése esetén alkalmazzák. A homok- és 

kavicsbányászatban gyakori, de alkalmazzák más ásványi nyersanyag kitermelésére is, amikor kotróhajóról 

vagy más erre a célra kifejlesztett építményről az erre alkalmas szivattyúkkal zagy formájában juttatják fel a 

nyersanyagot a felszínre, majd különböző eljárásokkal azt víztelenítik. Egyre elterjedtebb a szénhidrogén 

bányászatban a tengerekre telepített (vagy beúsztatott) platformokról, állványzatokról (mesterséges szigetekről) 

történő mélyfúrásokkal történő bányászat is (7.5. kép). 
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7.5. kép: Víz alatti szénhidrogén készletek kitermelése fúrótornyon keresztül 

8.1.3. 7.1.3. Bányászati ágazatok 

A bányászati tevékenység a földkéreg felső rétegeiben található, az ember által hasznosítható ásványi 

nyersanyagok kinyerésére szolgál. Ezek a nyersanyagok lehetnek energiahordozók (főként fosszilis 

energiahordozók), ércek és nemérces ásványkincsek. 

Az ipari szempontból legfontosabb bányászati ágazatokat az alábbiakban mutatjuk be: 

8.1.4. 7.1.3.1. Szénbányászat 

A kőszén növényi eredetű, szilárd, éghető üledékes kőzet. Ahogy szénül, a tőzeg lignitté, barnakőszénné, 

feketekőszénné, majd antracittá alakul. A kőszéntelepek olyan dús növényzetű üledékgyűjtő medencékben 

képződtek, ahol a szerves anyagot vastag üledéktakaró temette maga alá: a szénülés feltétele az így kialakuló 

nagy nyomás és hőmérséklet. Az első kőszéntelepek a növényvilág szárazföldi térhódítása után keletkeztek. 

Legidősebb ismert előfordulásuk Finnországban a sungitnak nevezett algakőszén, aminek széntartalma 95% 

felett van. A legnagyobb feketekőszén-telepek a földtörténet során a karbon mocsárerdők biomasszájából 

keletkeztek. A kitermelt mennyiség nagy részét a jól gépesíthető, termelékeny külszíni fejtésekben bányásszák, 

így például Ausztráliából Európa kikötőibe is szállítanak feketekőszenet. 

A legtöbb barnakőszén az eocén és a miocén folyamán keletkezett. Hatalmas, több ezer négyzetkilométer 

területű előfordulások vannak az Egyesült Államok közép-nyugati területein, valamint Németországban. 

Hazánk területén nagy kiterjedésű lignittelepek (7.6. kép) találhatók, átlagosan 50-60 m-rel a felszín alatt. 

Legnagyobb területen a Mátra és a Bükk lábánál, Gyöngyösvisontán és Bükkábrányban fejtik. Ezek a 

széntelepek a miocén végén, a pannon folyamán keletkeztek a Pannon-tónak nevezett hatalmas beltó mocsaras 

partvidékén. Visontán és Bükkábrányban a lignit kitermelése külszíni fejtéssel történik (7.7. kép). A termelés 

folyamata a következő: a külfejtéses bányászati technológiája szerint először a lignittelepek felett elhelyezkedő 

meddőrétegeket (agyag, iszap, homok stb.) távolítják el, majd a meddőanyagokat visszatöltik a nyitott 

bányatérségbe. Ahogy az egyik külfejtés kimerült, továbbhalad a bánya, és a kitermelt meddőanyagot az előző 

terület gödrébe töltik. A meddőkőzetek jövesztése elsősorban marótárcsás kotrógépekkel történik. Időszakosan 

merítéklétrás kotrógépek és egykanalas kotrógépek is részt vesznek a meddőtermelésben. A szén jövesztése 
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merítéklétrás és egykanalas kotrógépekkel történik. Bükkábrányból a szén beszállítása a Mátrai Erőműbe 55–60 

tonnás vasúti kocsikkal történik. 

    

 

7.6. kép: Lignit                                                                   7.7. kép: A bükkábrányi lignitbánya látképe 
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A termelés folyamata a következő: a külfejtéses bányászati technológiája szerint először a lignittelepek felett 

elhelyezkedő meddőrétegeket (agyag, iszap, homok stb.) távolítják el, majd a meddőanyagokat visszatöltik a 

nyitott bányatérségbe. Ahogy az egyik külfejtés kimerült, továbbhalad a bánya, és a kitermelt meddőanyagot az 

előző terület gödrébe töltik. A meddőkőzetek jövesztése elsősorban marótárcsás kotrógépekkel történik. 

Időszakosan merítéklétrás kotrógépek és egykanalas kotrógépek is részt vesznek a meddőtermelésben. A szén 

jövesztése merítéklétrás és egykanalas kotrógépekkel történik. Bükkábrányból a szén beszállítása a Mátrai 

Erőműbe 55–60 tonnás vasúti kocsikkal történik. 

8.1.4.1. 7.1.3.2. Bauxitbányászat 

A bauxitbányászat az egyik legfiatalabb bányászati ág, mert az alumínium jelentőségét – annak ellenére, hogy a 

földkéreg leggyakoribb elemei közé tartozik – későn ismerték fel. Használata csak a 20. században lett jelentős 

és vált a század keresett fémévé. A kései felismerés oka az volt, hogy szabad állapotban az alumínium nem 

fordul elő, kőzetalkotó ásványként gyakori. 

A bauxitot főként különböző alumíniumásványok –gibbsit, böhmit, diaszpor – alkotják, de található benne kevés 

kaolinit, hematit, goethit és rutil is. Bányászatra a 45-55% alumínium-oxidot tartalmazó bauxit érdemes. 

Nagyon lényeges, hogy a szilícium-dioxid tartalma nem haladhatja meg a 4%-ot! A bauxit szemcséinek mérete 

kisebb, mint 0,001 mm, így kőzettanilag az agyagkőzetek közé soroljuk. Eredetét tekintve nedves szubrtópusi 

nedves klímán, szilikátos kőzetekből kialakuló kőzetmálladék, regolit. A bauxit típusa ennek a málladéknak a 

további sorsától függ. Ha keletkezési helyén marad, horizontálisan nagy kiterjedésű, vékony lateritbauxit-testek 

alakulnak ki. Gyakoribb azonban, hogy a kialakuló málladék hosszabb-rövidebb szállítást szenved. A szállítást 

követően szerencsés esetben a bauxitos üledék karsztos területen, töbrökben halmozódik fel nagy 

mennyiségben, ahol folytatódik bauxitosodása. Az ilyen bauxitokat karsztbauxitoknak nevezzük. Mind 

vertikális, mind horizontális kiterjedésüket a befogadó töbör méretei határozzák meg. Rendszerint néhány tíz, 

esetleg néhány száz méteres lencsékben jelenik meg. 

A 20. sz. második felében hazánkban is több helyen nyitottak bauxitbányákat, elsősorban a Dunántúl északi 

területein. Itt kréta-eocén bauxitok halmozódtak fel kisebb-nagyobb karsztos üregekben. Művelésük külszíni 

fejtéssel zajlott (7.8. kép). A telepek, kis kiterjedésük miatt gyorsan kimerültek, ami a bányák megszüntetését 

vonta maga után a század végén. A kartsztos területen történő bányászat sok környezeti problémát vetett fel. A 

karsztvíz folyamatos szivattyúzása következtében a Bakony és a Vértes területén is jelentősen megsüllyedt a 

karsztvízszint. Ez számos karsztforrás elapadását vonta maga után. 
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7.8. kép: A nyirádi bauxit bányalátképe 

8.1.4.2. 7.1.3.3. Uránérc-bányászat 

Az urán, felfedezését követően elsőként a hadiiparban került felhasználásra. Békésebb célú alkalmazására az 

1950-es évek után került sor, az első atomerőművek megépítésével. Az uránfém ércei a legváltozatosabb 

megjelenési formát mutatják, az elsődleges szurokérctől a különböző kőzetek mállási üledékéig. Az uránfém 

ércének termelésében Franciaország, az Németország, Csehország, Ukrajna, Kazahsztán és az Egyesült Államok 

járt élen. 

Kis mennyiségben hazánkban is találhatóak urán tartalmú kőzetek. Ezek különböző, zöldes színű homokkövek, 

melyek a triász elején torlathomokként rakódtak le folyóvízi környezetben. Fejtése mélyműveléssel történt a 

Mecsekben, Kővágószőlős környékén (7.9. kép). A minden biztonsági intézkedést mellőző bányaművelés 

súlyos károkat okozott a környezetben és a lakosságban egyaránt. Napjainkra már leállt a termelés és bezárták a 

bányát. 
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7.9. kép: A kővágószőlősi egykori uránércbánya bejárata 

8.1.4.3. 7.1.3.4. Szénhidrogén-bányászat 

A szénhidrogének szilárd, folyékony és gáznemű halmazállapotban találhatók. Keletkezésüknek és 

feldúsulásuknak minden részlete még ma sem tisztázott. A legelterjedtebb és legvalószínűbb elméletek szerint 

az egykor élő tengeri planktonféleségek tömeges elpusztulása és feldúsulása, majd a nagy nyomás és 

hőmérséklet hatására történő átalakulása kapcsán keletkezett. Tektonikai mozgások, hegységképző erők hatására 

a képződmény a különböző kőzetekben bekövetkezett mozgása következtében olyan porózus, mikroüreges 

kőzetekbe jutott, ahol a fedő, tömör kőzetek csapdába ejtették, és boltozatokban megrekedt, sűrűség szerint a 

víztől és a gáztól elkülönülve. A gázokat, a könnyű- és nehézolajokat, a földi-viaszokat (ozokerit) fúrólyukakon 

keresztül termelik ki. Mára a kőolaj és a földgáz az energiatermelésen túl az ipar számos ágazatának 

nélkülözhetetlen alapanyagává vált. A növekvő igény és az egyre magasabb ár tovább ösztönözte a kutatásokat, 

egyrészt új területek bevonására, másrészt a kitermelési technológiák fejlesztésére. Másodlagos, harmadlagos 

kitermelési technológiákat fejlesztettek ki, melyek alkalmazásával ma már a korábban kimerültnek minősített 

kutakból is eredményes termelést folytatnak. 

Nagy előrelépést jelentett a szénhidrogén-termelésben a vízalatti kitermelési módszerek, eljárások fejlesztése. 

Ez kezdetben a kontinentális talpazatokból (self) tette lehetővé a kutatást és a termelést, de ma már a 

mélytengeri alkalmazás is lehetővé vált, mesterséges szigetek, platformok alkalmazásával. 

8.1.5. 7.2. Sajátosságok, környezeti ártalmak 

Az emberiség fizikai létalapjainak megteremtésében fontos szerepe van a hasznosítható ásványi nyersanyagok, 

mint a szén, szénhidrogének, ércek, nem érces ásványok, építőipari nyersanyagok (kő, kavics, homok), víz, 

geotermikus energia, szén-dioxid, stb.) kitermelésének, hasznosításra történő előkészítésének. Az ásványi 

nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése során az eredeti földtani környezet bizonyos mértékben 

megváltozik, esetenként károsodik. A bányászati tevékenység és az ásványi nyersanyagok feldolgozása során 

különböző környezeti hatások -vízelvonás, fekü- és külszíni mozgások, zaj, vibráció, porképződés, kémiai 

szennyező anyagok (pl. SO2) - jelentkeznek. Ezért az ásványi nyersanyagok kitermelése és feldolgozása során 

törekedni kell a káros környezeti hatások minimalizálására, a tevékenység befejezése utáni lehető legmagasabb 

szintű rekultivációra, az érintett területek újrahasznosításának megteremtésére. 
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A társadalom számára hasznosítható ásványi anyagok (nyersanyagok és energiahordozók) hatalmas értéket 

képviselnek, amely érték nagyban függ a technikai fejlődés igényeitől, közvetlenül pedig - a piac törvényeinek 

megfelelően - a kereslet-kínálat viszonyától. Az ásványkincsek értékének ismerete azért lényeges, mert a 

kitermelésükkel foglalkozó iparág, a bányászat gyakran kerül konfliktusba a mezőgazdasággal, amely a talajt 

(az ugyancsak értékes természeti tényezőt) alapvető termelőeszközként használja. A konfliktus oka az a tény, 

hogy az ásványkincsekhez csak a talaj (átmeneti?) megsemmisítése árán lehet hozzájutni. 

A 20. század végén az ember újra felfedezi a természeti értéket, és a lassan változó értékrend újabb konfliktus 

forrása lesz: adott helyzetekben a bányászat és a természetvédelem érdekei kerül(het)nek szembe egymással. 

Ilyen eset lehet, ha például védett természeti területen vagy közvetlenül mellette bányát kívánnak nyitni. 

A bányászati tevékenység káros környezeti hatásait az alábbiak szerint lehet összefoglalni: 

1) Külfejtés esetén szinte minden esetben szükséges a keresett képződményt fedő, ún. meddő rétegeket 

eltávolítani. Ebben az ún. meddőben nagyon különböző és más szempontból akár értékes anyagok is lehetnek. A 

leggyakoribb érték maga az élő talaj. A világszerte általános bányászati gyakorlat szerint a „kitermelt" talajt a 

létesítendő munkagödör mellett halmozzák fel, amelyre a terméketlen kőzeteket hordják rá s így kialakul a 

meddőhányó (7.2. ábra) (7.10. kép). Ennek tömege attól függ, hogy a felszín és a haszonanyag között milyen 

vastag kőzetrétegek helyezkednek el. A tájképben okozott változásokhoz képest mégis fontosabbnak tartjuk az 

ökológiai és egyéb környezeti hatásokat. Az élővilágra gyakorolt hatás mértéke nagyban függ attól, hogy 

mekkora területet bolygatnak meg, mennyire tagolják szét az addig egységes rendszert. A magasabb rendű 

élőlények, melyek populációi sokszor nagy területeket igényelnek, a szétdarabolt élőhelyek miatt súlyos 

veszteségeket szenvedhetnek. A bányászat helyén megsemmisülő növények kiesnek az elemek körforgásából, 

megszűnik kedvező környezetvédelmi hatásuk. Helyettük a fellazított és nagy területen kopár üledékek könnyen 

esnek áldozatul a vízeróziónak és/vagy a szél pusztító munkájának. Száraz, szeles időszakokban a bányák 

környékén a levegő erősen poros lesz. A külszíni bányák megváltoztatják a lefolyási viszonyokat is. Egy-egy 

nagyobb bánya környékén patakok, források apadhatnak el, s keletkezhetnek mesterséges vízfolyások a 

szivattyúzott vízből. 

 

7.2. ábra: A bányanyitás és a meddő kezelésének hagyományos módja 
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7.10. kép: Friss meddőhányó részlete 

2) A mélyművelésű bányáksok tekintetben hasonló hatásokat válthatnak ki a környezetben. Annak ellenére, 

hogy ebben az esetben a haszonanyaghoz viszonylag keskeny járatokon jutnak el, ezek össz-hosszúsága olyan 

nagy, hogy a létesítésük során óriási tömegű meddő kőzetet hoznak a felszínre. Így a meddőhányók méretei 

vetekszenek a külfejtések meddőhányóival. Amikor a műre való bányakincs elfogyott, az üregrendszer ott 

marad, és a fölötte elhelyezkedő kőzetek súlyától fokozatosan vagy szakaszosan összeomlik. Különösen a 

felhagyott szénbányák területén figyelhető meg a felszín süllyedése, berogyása, amely igen jelentős is lehet. 

3) A víz- és hévízteremlés elsődleges hatásaként a talaj-, ill. rétegvízszint csökkenése, a depressziós tér 

kialakulása jelentkezik. A karsztvíz igen fontos természeti érték, amely jelentős ivóvíztartalékot is jelent 

számunkra. Sajátossága, hogy összefüggő járatrendszert tölt ki, így a túlzott megcsapolása távolabbi hatásokat is 

kiválthat. A bányákból kitermelt óriási vízmennyiség miatt a szakemberekben az az aggodalom is 

megfogalmazódott, hogy a túlzott vízhasználat hosszútávon a budai hévízforrásokat is veszélyeztetni fogja. A 

Hévízi-tó vízutánpótlásában kimutatható zavarokat ugyancsak a túlzott vízkiemeléssel hozták összefüggésbe. 

4) A szénhidrogén (kőolaj, földgáz) termelés a fúráshoz hasonló területigényt jelent, hibátlan üzemvitel mellett 

minimális zajhatással jár. A felszínre hozott rétegvizek (só, metanol, hőtartalom) és a berendezések 

működtetésénél használt anyagok (mosóvíz, iszap, vegyszerek stb.) talajszennyezést jelentenek. A szénhidrogén 

kutatás, ill. termelés során számottevő (több száz, ill. ezer m3) iszap mennyiség használódik fel, ennek, illetőleg 

maradékainak ideiglenes-átmeneti, a veszélyes hulladék végleges tárolása jelentős környezetvédelmi feladat. 

5) A bányák és ércdúsítók meddőhányói, az ülepítő tavak üledékei sok olyan anyagot tartalmaznak, amely a 

környezetre vagy az emberre veszélyes lehet. Japánban például egy cinkbánya meddőhányójából kioldódó 

kadmium (az egyik legmérgezőbb nehézfém) került be a talajon át a rizs be, és okozott a helyi lakosok körében 

súlyos betegséget, több halálesetet. 

6) Néha az ércek további feldolgozása is sok veszélyes hulladék képződésével jár együtt. Hazánkban a 

bauxitfeltárás maradékaként képződő vörösiszap okoz temérdek gondot. Évente kb. 4 millió tonna keletkezik 

belőle, talajvízszennyező hatása bizonyított. Óriási tömege miatt elhelyezése nem megoldott. Hosszú száraz 

időszakokban a szél is tovaszállíthatja, így a tárolási helyétől távolabb szintén környezetszennyezést okozhat 

(Kerényi 2003., Mang 2004.). 

8.1.6. 7.3. A károk megelőzése és/vagy felszámolása 
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Abányászati tevékenység a természeti környezetet jelentősen módosítja. A felszíni, ill. fedő kőzetek letakarítása 

vagy süllyedése, a vízszintsüllyedés, zaj, por, szeizmikus hatások, valamint az erős kémiai hatású anyagok 

(vizek) keletkezése, sugárzó anyagok megjelenése, mind-mind olyan tényező, aminek megszüntetése 

körültekintő tevékenységgel, magas szintű technikai felkészültséggel, jelentős költséggel és esetenként csak 

korlátozott mértékben lehetséges. Ezért igen fontos, hogy új termelő egységek telepítését megelőzően 

környezeti hatástanulmányokkal mérjük fel a nyersanyag-termelő tevékenység várható hatásait és a termelést a 

hatások minimális szintre való szorítása mellett végezzük. Fontos feladat a környezetkímélő bányászati 

rendszerek és technológiák (pl. fúrólyukas, ill. kombinált) alkalmazása, a termelő tevékenység befejezése után 

az előírt rekultivációs feladatok maradéktalan végrehajtása. 

8.1.6.1. 7.3.1. Környezeti hatásvizsgálat (KHV) 

A bányászat látványos természetrombolással jár együtt, ugyanakkor nélkülözhetetlen a társadalom 

működéséhez, még inkább a fejlődéséhez, mivel folyamatosan szükség van a nyersanyagokra, 

energiahordozókra. 

A környezet minél kisebb mértékű terheléséhez azonban körültekintően meg kell tervezni a bányanyitás, a 

bányaművelés és a -felhagyás módját. Elemezni kell a helyszínt, ahol e tevékenységeket végezni fogjuk, és meg 

kell vizsgálni azokat a várható hatásokat, amelyeket tevékenység okoz. Ezeket a tervező-hatásvizsgáló 

tevékenységeket a világ fejlettebb országaiban törvények írják elő, részleteiket rendeletek szabályozzák. A hazai 

környezetvédelmi törvények szerint bányászat esetén környezeti hatásvizsgálat-köteles a szénbányászat 100 ezer 

tonna/év szén kitermelésétől vagy - külszíni bányászat estén - 25 ha-nál nagyobb területtől. (A rendelet 

foglalkozik az ércbányászattal, külön az uránérc-bányászattal, az olaj-, a földgáz-, sőt még a tőzegkitermeléssel 

is.) 

A környezeti hatásvizsgálat (KHV) egy engedélyezési eljárás fontos része. Maga a hatásvizsgálat a 

meghatározott módszerek szerint lefolytatott eljárást jelenti, amelynek eredményeként elkészül a vizsgálat 

írásos, mellékletekkel ellátott dokumentációja, a környezeti hatástanulmány (KHT). 

A környezeti hatásvizsgálat során arra keresünk választ, hogy az adott gazdasági tevékenység, az adott helyen 

felépülő létesítmény stb. milyen várható hatással lesz a környezetre, és a várható környezeti kockázatokat 

hogyan kíséreljük meg csökkenteni. A hatásvizsgálat során azzal is kell foglalkozni kell, hogy az adott 

tevékenységhez kapcsolódó más tevékenységek (pl. bányászat esetén a nyersanyagok elszállítása) milyen 

várható hatást fognak kifejteni. Sőt, meg kell vizsgálni az esetleges üzemzavarok vagy balesetek környezeti 

következményeit is. 

A környezeti hatásvizsgálat kétlépcsős eljárás: 

1. az előkészítő vizsgálatok eredménye az előzetes környezeti tanulmány, 

2. a részletes vizsgálatok alapján készül a részletes környezeti hatástanulmány. A környezeti hatásvizsgálat 

elvégeztetése az adott létesítést, építkezést, tevékenységet megvalósítani kívánó jogi vagy magánszemély 

kötelessége. A vizsgálat költségei nagyobb részben vagy teljes egészében szintén őt terhelik. 

A részletes környezeti hatástanulmánynak foglalkoznia kell azzal, hogy az alkalmazni kívánt technológia 

mennyire környezetkímélő, van-e annál hatékonyabb (környezetkímélőbb) megoldás. Arra is ki kell térnie a 

KHT készítőjének, hogy a várható környezeti hatások mekkora területet fognak érinteni, milyen változások 

várhatók a környezeti elemekben (szennyeződik-e a talaj, a víz, a levegő, elpusztítják-e az eredeti élővilágot 

vagy annak akár csak egy részét is?), s nem utolsósorban az adott tevékenység milyen hatással lesz az emberi 

egészségre. A hatásvizsgálatnak ki kell térnie arra is, vajon a tevékenység abbahagyása után mi fog történni az 

igénybe vett területen. Ez különlegesen fontos szempont a bányászat esetén. 

Amennyiben a környezeti hatástanulmány arra a következtetésre jut, hogy az adott tevékenység súlyosabb 

környezeti ártalmakat okoz, mint az elviselhető, a környezetvédelmi felügyelőség nem adja ki a 

környezetvédelmi engedélyt, így a tevékenység nem kezdhető el. Ebben az esten új tervet kell készíteni, 

környezetkímélőbb megoldásokat kell keresni. 

Nézzük meg ezek után, milyen lehetőségek vannak a környezetkímélő bányászat megvalósítására (Kerényi 

2003). 

8.1.6.2. 7.3.2. „Környezetkímélő bányászat” 
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A mai gyakorlat világszerte a gazdaságosság jegyében működik, így a legolcsóbb megoldást keresik, ami 

általában nem esik egybe a környezetkímélő bányászattal. A mai gyakorlat szerint a talajt a meddő rétegeket 

együtt távolítják el. Így a termékeny talaj a meddőhányó alján pusztul el, és a felszínen a terméketlen üledékes 

kőzet marad. 

Kidolgozásra került egy, az imént vázoltnál lényegesen környezetkímélőbb megoldás is (Kerényi 2003). 

Eszerint először azt kell megvizsgálni, hogy milyen élővilág található a bányanyitás területén és közvetlen 

környezetében. Ezután meg kell tervezni, hogy mekkora az a legkisebb terület, amelyet szükségszerű igénybe 

venni az ásványkincs kitermeléséhez. Az élővilág és a talaj tulajdonságainak ismeretében ki kell jelölni azokat a 

helyeket, ahova a megmentendő élőlények áttelepíthetők, ill. ahol a termékeny talaj a bányaművelés 

befejezéséig megőrizhető. 

Az eltávolított talajt külön kell kezelni, tárolni, hogy minőségét, termékenységét megőrizzük. Ezt követően lehet 

megnyitni a területen a lehető legkisebb bányagödröt. A bányagödörből kitermelt nagyobb tömegű meddőt 

elkülönítve kell tárolni. Ezután elkezdhető az ásvány kincs kitermelése, elszállítása. Ha a haszonanyag ott 

elfogyott, a bányagödör bővítésére kerül sor. A talajt ismét elkülönítjük, majd a meddő kőzetet a már kitermelt 

ásványkincs helyére rakjuk át. Mivel innen sok anyagot elszállítottak, a korábban felhalmozott meddőből is fel 

lehet tölteni a már felhagyott bányagödröt, s tetejére kell rétegezni az első lépésben felhalmozott talajt. Az új 

bányagödörben az ásványkincs kitermelése folytatódik, s a tevékenység ilyen elvek alapján sokkal kisebb 

környezeti kárral jár, mint a mai általános gyakorlat (7.3. ábra). Ha az eredeti környezet helyreállítását a 

bányaművelés teljes időtartama alatt folyamatosan elvégzik, a bányászat befejeztével a táj alig különbözik majd 

az eredetitől. Ezt a környezetkímélő megoldást folyamatos rekultivációnak nevezzük. A talajnak, - ha az 

átmeneti tárolás során alkotórészeinek túlnyomó része megmaradt- képes regenerálódni, s rövid idő alatt az 

eredeti vagy az eredetihez közeli termékenységet produkálni. Ez jó alapot ad arra is, hogy ugyanaz a növényzet 

akár spontán folyamatok eredményeként ismét megtelepedjen az eredeti élőhelyén. 

Ez az elméletileg egyszerű megoldás néha nehezen kivitelezhető, ami két okra vezethető vissza: 

1.         a sajátos geológiai és domborzati viszonyokra, ill. 

2.         a gazdaságosság szempontjaira. 

A geológiai viszonyok abban az esetben nehezíthetik meg vagy tehetik lehetetlenné ennek az elvileg egyszerűen 

kivitelezhető külfejtési módnak a megvalósítását, ha a haszonanyag rétegei széttagoltan, kusza 

"összevisszaságban" helyezkednek el. A domborzati viszonyok sem mindig teszik lehetővé a talaj és meddő 

megfelelő helyen történő felhalmozását. Egy meredek lejtőn például nem lehet elhelyezni nagy tömegű talajt, 

mert a tömegmozgás akár katasztrofális következményekkel is járhat. 
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7.3. ábra: Környezetkímélő, a folyamatos rekultiváció elvén alapuló külszíni bányaművelés vázlata 

(Kerényi 2003) 

Gyakoribb azonban, hogy a környezetkímélő bányászatot a gazdasági szempontok akadályozzák. A talaj és a 

meddő külön kezelése komoly többletköltséggel jár a bányavállalatnak. A szabad verseny tehát a 

bányavállalatokat ellenérdekeltté teszi abban, hogy a rekultivációra pénzt fordítsanak. Csak úgy képzelhető el, 

hogy a bányavállalatok érdekeltté váljanak a folyamatos rekultivációban, ha többletköltségeiket a társadalom (az 

állam) valamilyen formában magára vállalja. 

8.1.6.3. 7.3.3. Rekultiváció 

Világszerte több százezerre becsülhető a már korábban felhagyott és egyáltalán nem környezetkímélő módon 

működött bányák száma. A földkéreg e sebhelyeit néha a természet gyógyította be: a növényzet, majd 

nyomában más élőlények - ha lassan is, de meghódították a sivár kőzetfelszíneket. A kőzet-növény kölcsönhatás 

a már korábban megismert mechanizmus szerint talajképződéshez vezetett, majd talaj-növény kölcsönhatássá 

módosult, s ezzel egyre gazdagabb élővilág hódította meg a felhagyott bányagödröket és meddőhányókat. Sok 

esetben a talajvíz kitöltötte a bányagödröket, s a bányatavakban megtelepedett az élet. 

A bányászat által degradált környezet rendezése, más célra történő hasznosítása a környezetvédelem sajátos 

feladata lehet. Ezt a tevékenységet szokták környezetfejlesztésnek is nevezni. Ez a kifejezés azonban félrevezető 

lehet. Az ember valódi fejlesztést csak olyan helyen tud végezni, ahol elődei korábban tönkretették a természeti 

környezetet. Egy frissen felhagyott, szinte teljesen élettelen bányagödör és a hasonlóan sivár meddőhányó 

valóban fejleszthető: a talaj visszahordható, növények és állatok telepíthetők a területre stb. Ilyen "fejlesztések" 

alkalmával nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy az ember romboló tevékenysége előtt bizony fejlettebb élő 

rendszer lehetett a bányaterület helyén. Az ember általában csak azt a környezetet fejlesztheti, amit előtte már 

legalább egyszer tönkretett. 

Ha a bánya tágabb környezetében még fennmaradt a természet közeli élővilág, akkor megoldás lehet a terület 

érintetlenül hagyása. Ilyenkor is gyorsíthatja ugyan az élővilág regenerálódását a talaj legalább részleges 

visszahordása, de ha ez nem történik meg, idővel akkor is lejátszódik a spontán visszanövényesedés, és a 

növényekhez mindig társulnak más élőlények (állatok, gombák, baktériumok) is. A folyamat természetességét 

jelzik az egymást követő élőlényközösségek (szukcesszió). 

Az agyag-, homok- és kavicsbányák helyén kialakult tavak alkalmasak sportolásra, üdülésre. Különösen fejlett, 

nagy tőkével rendelkező országokban gyakori, hogy ilyen rekreációs centrumokathoznak létre korábbi bányák 

helyén. Tereprendezés, növények telepítése (parkosítás), egy-egy épület (öltözők, sporteszköz-kölcsönzők) 

elhelyezése a hozzá tartozó infrastruktúrával - ezek jelentik a legfontosabb teendőket, amivel kulturált 

körülményeket teremtenek az emberek felüdüléséhez. 

A felhagyott bányák hasznosításának megfelelő módja az is, ha földtani érdekességek bemutatóhelyeként a 

környezeti nevelés szolgálatába állítják őket. Hazánkban is sok olyan felhagyott bánya van, amelynek területén 

kiváló tanösvényt lehetne létesíteni. Egy-két esetben már ezt meg is tették. Így pl. a dunántúli Ság-hegyen 

geológiai és növénytani értékek egyaránt előfordulnak a tanösvény mentén, vagy a Gánti Bauxitföldtani Park a 

Dunántúli-középhegység földtani értékeiből mutat be sok érdekességet (Módos-Bugyi – Csima 2010) (7.11. 

kép). 
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7.11. kép: Földtani tanösvény a gánti Bagoly-hegy felhagyott külszíni bauxitbányájában 

8.1.7. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be a bányászat hatásait a földtani környezetre! 

2. Milyen módszerekkel lehet környezetkímélőbbé tenni a külszíni bányászatot? 

8.1.8. Tesztkérdések 

7.1. Hol található Magyarország legrégebbi bányája? 

a, Visonta 

b, Lovas 

c, Lovasberény 

7.2. Milyen művelési módot használnak hazánkban a lignitbányászathoz? 

a, mélyművelésű bányászatot 

b, vegyes művelést 

c, külfejtést 

7.3. Milyen környezetkárosító hatása van a bányavíz kitermelésének? 

a, karsztforrások vize elapad 

b, megáradnak a folyók a beléjük engedett bányavíz miatt 

c, kiszáradnak a kutak 
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7.4. Hogyan hasznosítják a gánti bauxitbánya bányagödrét? 

a, hulladéklerakónak használják 

b, földtani tanösvényt alakítottak ki benne 

c, lezárta a NASA űrkísérletek miatt 

8.2. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

9. 8. A földtani környezetet érintő emberi tevékenység 
hatásának vizsgálata; az energiatermelés 

9.1. 8.1 Energiatermelés és -fogyasztás 

Az élő szervezetek életműködéséhez energiára van szükség. Ennek előállítását a különböző csoportok más-más 

módon végzik. A zöld növények közvetlenül a Nap energiáját hasznosítják (fotoszintézis). Vannak olyan 

élőlények, amelyek kémiai energiát használnak fel szerves anyagaik felépítéséhez és szervezetük 

működtetéséhez (kemoszintézis). Az ökológiai rendszerek működéséhez az autotróf szervezetek szolgáltatják az 

energiát, ami a táplálékláncon jut el a rendszer minden tagjához. A heterotróf szervezetek a más élőlények által 

termelt szerves anyagokban tárolt energiát használják fel saját életműködéseik fenntartásához. Mi, emberek is 

ilyen heterotróf szervezetek vagyunk, s az élelemmel vesszük fel azt az energiamennyiséget, amelyre 

szükségünk van. 

A társadalom számára a biológiai igényeken túl olyan többletenergiára is szükség van, amely a társadalmi 

tevékenységekhez nélkülözhetetlen. Ezt az energiát a természeti környezetből szerezzük be. Ma meghatározó 

energiaforrások: a kőszén, a kőolaj, a földgáz, a vízenergia és az atomenergia. 

A természeti környezetből kitermelt, az emberiség energiaellátásához felhasznált energiahordozókat primer 

energiahordozóknak,a belőlük termelt energia összes mennyiségét primer energiatermelésnek, vagy egyszerűen 

primer energiánaknevezzük. 

A primer energiát sokféle módon alakítják át. A közismert energiatermelő üzemek közé tartoznak az erőművek, 

amelyek a primer energiából villamos energiát állítanak elő. A hőerőművek kőszenet, olajat vagy földgázt, az 

atomerőművek hasadó anyagot (uránt), a vízerőművek a gravitáció hatására lezúduló víz energiáját alakítják át 

elektromos árammá. Az magasfeszültségű hálózaton át jut el a fogyasztókhoz, ahol visszaalakítják a szükséges 

feszültségre. 

Számos ipari üzemben hatalmas hőenergiát használnak fel a technológiai folyamatok működtetéséhez, egyes 

kémiai reakciók beindításához és/vagy fenntartásához. Ezt a hőt ipari kazánokban állítják elő. Ez a hőenergia 

éppúgy másodlagos (szekunder) energiánakminősül, mint az erőművekben termelt villamos energia. 

Egyes esetekben a primer energiahordozóból nem azonnal nyernek energiát. Ilyen a kőolaj, amely sokféle 

összetevőből áll, és ha ezeket az összetevőket különválasztják, sokoldalúbban hasznosíthatók az így nyert 

másodlagos energiahordozók. A gázolaj (dízelolaj) a személy- és tehergépkocsik, autóbuszok, hajók 

energiaforrása; a benzin a közúti közlekedés meghatározó energiahordozója; a kerozin pedig a repülőgépek 

hajtóanyaga. A sűrű, de még mindig nagyenergiatartalmú pakurát általában erőművek, kazánok fűtésére 

használják. 

A megtermelt elsődleges vagy másodlagos energiát a társadalmi tevékenységek minden területén használják. A 

három fő felhasználó: az ipar, a háztartások és a közlekedés. A társadalom által felhasznált összes energiát 

végenergia-felhasználásnak is szokták nevezni (8.1. ábra). 

files/ep_07_f.ppt
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8.1. ábra: Az elsődleges és másodlagos energia(hordozók), valamint a végenergia értelmezése (Kerényi 

2003 alapján) 

1970-től 1999-ig az emberiség energiafogyasztása duplájára nőtt, vagyis gyorsabb ütemben emelkedett, mint az 

emberiség lélekszáma (Kerényi 2003, Kiss 2012). 

9.2. 8.2. A fosszilis energiahordozók 

Az emberiség energiaszükségletének döntő hányadát a fosszilis energiahordozókból nyeri. Ezek olyan anyagok, 

melyek a földtörténeti múlt folyamán alakultak ki egykori élő szervezetek maradványaiból. Ilyen fosszilis 

energiahordozók a különböző minőségű kőszenek, valamint a kőolaj és a földgáz. Előbbi magasabb rendű 

növények anaerob körülmények között történő lebomlása során, a szénülés folyamatán keresztül jönnek létre. 

Míg utóbbiak tengeri plankton szervezetek lebomlásával keletkeznek. Kialakulásukhoz és nagy mennyiségben 

való felhalmozódásukhoz rendkívül hosszú idő, akár több tíz – több száz millió éve is szükséges. 

A fosszilis energiahordozók mennyisége erősen korlátozott. A társadalom rohamosan növekvő 

energiaszükségletét csak rövid ideig, egyes számítások szerint 150-200 évig képesek fedezni. Mindemellett 

kitermelésük és energiává történő átalakításuk során számos környezeti probléma is felmerül. Közülük a 

legnagyobb károsodást a savasodás okozza (Kerényi 2003, Szabó – Angyal 2012). 

9.2.1. 8.2.1. A környezet elsavasodásában szerepet játszó két legfontosabb gáz 

A fosszilis energiahordozók legnagyobb mennyiségben szenet tartalmaznak, de a kőszénnek és a kőolajnak 

jelentős kéntartalma is lehet. A nagy energiatartalmú feketekőszenek kisebb kéntartalmúak, mint a 

barnakőszenek, s a gyenge fűtőértékű lignitekben van a legtöbb kén. A különböző geológiai környezetből 

származó kőolajféleségek is eltérő mennyiségű ként tartalmaznak. A szén oxigénnel történő maradéktalan 

egyesülésekor (égéskor) szén-dioxid keletkezik, tökéletlen égéskor azonban szén-monoxid. Így egységnyi 

kőszén vagy kőolaj elégetésekor nagyon különböző, összességükben azonban igen jelentős mennyiségű kén-

dioxid kerül a légtérbe. A kőszén háttérbe szorulásával napjainkra Európa egész területén csökkent a kén-
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dioxid-szennyezés, ennek ellenére még mindig ez a szennyező anyag kerül a légkörbe a legnagyobb 

mennyiségben. 

A közlekedés által felhasznált másodlagos energiahordozók (dízelolaj, benzin, kerozin) elégetése során sok 

nitrogén-oxid keletkezik. Az erőművek nitrogén-oxid-kibocsátása a második helyen van a közlekedés mögött. A 

nitrogén-oxidok mennyisége lassan növekszik a légkörben, mivel a gépkocsi forgalom világszerte nő. 

E két gáz meghatározó a környezetre gyakorolt savas hatás mértékében, s az ember egészségét is veszélyeztetik, 

ha koncentrációjuk az ún. egészségügyi (higiénés) határérték fölé emelkedik. A határértékek a kórházakban, 

szanatóriumokban gyógyuló betegekhez alkalmazkodnak a határértékek, vagyis alacsonyabbak, mint a 

lakókörnyezetben. 

A kén-dioxid, – ha mennyisége meghaladja a határértéket – belélegezve izgatja a légutak nyálkahártyáját, rontja 

a kórokozókkal szembeni ellenálló képességet. Éppen ezért leggyakoribb hatása a hörghurut (bronchitis), amely 

tartósan szennyezett környezetben krónikussá válhat. A kén-dioxid egy része kén-trioxiddá oxidálódik, amely 

még súlyosabb károsodásokat okoz az emberi szervezetben, mivel a levegő nedvességévei kénsavat alkot, s ez a 

sejtek vízvesztését - ezáltal pusztulását - okozza. Elsősorban a tüdőt károsítja. 

A nitrogén-oxidok sok tekintetben hasonló élettani hatásokat váltanak ki az emberi szervezetben, mint a kén-

dioxid. Vízzel érintkezve erősen maró savat képeznek, így akár a levegő páratartalmával egyesülve, akár a tüdő 

sejtjeinek víztartalmával reakcióba lépve súlyos egészségi problémákat okozhatnak (tüdővizenyő, gyulladás, 

hörgőtágulat stb.). 

A kén-dioxid és a nitrogén-oxidok a környezet elsavasodásának alapvető okozói. Kétféleképpen fejtik ki 

hatásukat a természeti és/vagy az épített környezetre. Az egyik esetben kémiai átalakulás nélkül leülepednek a 

talaj-, kőzet- vagy vízfelszínre. Itt a nyílt vízzel, a talajnedvességgel vagy a kőzet felszínén megülő 

páracseppekkel reakcióba lépve savképződés játszódik le, amely aztán maró hatást gyakorol a környezet 

elemeire. A másik esetben a gázok kémiai reakcióba lépnek a légkör egyéb vegyületeivel. A reakciók sokfélék 

lehetnek, hisz a levegőben is számos egyéb gáz, szennyező anyag van. Ha száraz az időjárás, s a légkörben kicsi 

a páratartalom, az átalakult gázok és a keletkezett aeroszolok száraz ülepedéssel a talaj- és/vagy a vízfelszínen 

további reakciókban vesznek részt, amelynek során savak keletkeznek, s ezek fejtik ki környezeti hatásukat. 

Közismertebb a savas eső néven emlegetett nedves ülepedés. Ilyenkor már a levegőben savak keletkeznek, és a 

lehulló eső valóban enyhe savként feji ki hatását (8.2. ábra) (8.1. kép). 

 

8.2. ábra: A savas eső kialakulásának folyamata (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 
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8.1. kép: Savaseső okozta erdőpusztulás Németországban 

A környezet elsavasodása nagymértékben függ attól, hogy milyen tulajdonságúak a környezeti tényezők. Ebből 

a szempontból a talaj a legfontosabb, mivel a legnagyobb felületen borítja a szárazföldeket, valamint 

rendelkezik azzal a képességgel, hogy tompítani tudja a savas hatást. A savas hatásokra legérzékenyebb 

területek az Egyesült Államok ÉK-i részén, Nyugat- és Közép-Európában, valamint Kína keleti, északkeleti 

régiójában vannak. Ezek sűrűn lakott, iparosodott és nagy gépkocsiforgalommal jellemezhető területek, vagyis a 

nagy érzékenység erős savas ülepedéssel párosul, így ezek a Föld leginkább elsavasodó körzetei (8.3. ábra). 

Az érzékeny kategóriába tartoznak a trópusi esőerdő területek és néhány szubtrópusi vidék. Bár kiterjedésük 

nagyobb, mint a legérzékenyebb tájaké, szerencsének mondható, hogy itt kevés kén-dioxid és nitrogén-oxid jut a 

légtérbe, tehát a savas ülepedés is kicsi. Jelentősebb kivételként említhetjük Dél-Kínát, ahol a nagyvárosok 

légszennyezése veszélyezteti a természeti környezetet, s Dél-kelet-Ázsia egyes iparilag fejlettebb körzeteit is, 

ahol hasonló okok állnak fenn. 
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8.3. ábra: A Föld talajainak érzékenysége a savas hatásokra 

A savanyú talajon átszivárgó alacsony pH-jú nedvesség hozzájárul a talajvíz savasodásához, ez pedig 

forrásokban a felszínre jutva a folyók, tavak savasabbá válásához. Ez a változás több vízi élőlényre halálos 

következményekkel járhat, s néhány faj kihalása akár az egész vízi ökológiai rendszer pusztulásához vezethet. A 

károk megelőzése érdekében meghatározták e gázok ökológiai határértékét is. 

Ipari körzetek közvetlen közelében a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok a mezőgazdasági növényekre kifejtett 

hatásaikkal közvetlen gazdasági kárt (terméscsökkenést) okozhatnak. Ugyancsak pénzügyi következményei 

lehetnek az épített környezetre gyakorolt savas hatásoknak. A fémszerkezetek olyan erősen korrodálódhatnak, 

hogy rövid időközönként cserére szorulnak, vagy igen drága korrózió elleni védelmet kell alkalmazni 

megvédésükre (Kerényi 2003). 

9.2.2. 8.2.2. A közlekedés környezetszennyezésének jellemzői 

A közúti, a vonat-, a légi és a vízi közlekedésre egyaránt nagy energiafelhasználás és jelentős 

környezetszennyező tevékenység jellemző. Közös tulajdonságuk a szennyező anyagok nagy területen történő 

szétterítése. 

A világ nagyobb részén a közlekedés rendkívül dinamikusan fejlődő gazdasági ágazat, ezért nem lehet 

közömbös, milyen és mennyi káros anyagot bocsát a környezetbe. Másrészt az úthálózat világszerte egyre 

sűrűbben szövi át a szárazföldeket, így a gépkocsik a szélrendszerek közvetítésével globális elszennyeződést 

okoznak. Továbbá a gépkocsiközlekedés a városokban a legkoncentráltabb. Különösen nagy a forgalom az 

olyan városokban, mint Budapest, ahol az ország főútvonalai összefutnak, s nemcsak a helyben lakók, hanem az 

átutazók is szennyezik a levegőt gépkocsijaikkal. 

A gépkocsik hajtóanyaga (dízelolaj vagy benzin) széntartalmú energiahordozó, amely a motorban oxigénnel 

egyesülve szén-dioxiddá ég el. Az égés azonban sohasem tökéletes, így mindig keletkezik szén-monoxid, amely 

a kipufogógáz állandó összetevője. A szén-monoxid rendkívül veszélyes méreg, mivel a szervezetbe jutva a vér 

oxigénszállító képességét rontja. A szén-monoxid a levegő oxigénjével reagálva idővel szén-dioxiddá alakul, 

így az üvegházhatáshoz járul hozzá. 

A tökéletlen égés miatt a kipufogógázban változó mennyiségű és többféle szénhidrogén is jelen van. Közülük a 

benzotalpirén nevű vegyületről, amelyet az elöregedett teherautók és autóbuszok is nagy mennyiségben 

termelnek, bebizonyosodott, hogy rákkeltő hatása van. Az elmúlt évtizedekben statisztikailag kimutatták, hogy a 

nagyvárosokban ennek a szennyező anyagnak szerepe van a tüdőrák-gyakoriság fokozódásában. 

A gépkocsik megfelelő működéséhez nagyon sokáig szükség volt a benzinbe adagolt ólomtartalmú vegyületre. 

Az óloma motor működése során a levegőbe kerül, s a légáramlással nagy távolságokra eljut. Bár a világ 
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fejlettebb országaiban már ólmozatlan benzint használnak, még ma is igen nagy mennyiségű ólom kerül a 

környezetbe a gépkocsik motorjaiból. Az ólomvegyületek a légzéssel bekerülnek a szervezetünkbe, és a 

vérárammal a test különböző részeibe, ahol kifejtik hatásukat. Tartós ólomterhelés esetén csökken a szellemi 

teljesítmény, és vérszegénység alakul ki. 

A gépkocsiközlekedés jelentős mennyiségű és többféle nitrogén-oxiddal is szennyezi a légteret. Ezekből a 

napsugárzás hatására többek között ózon keletkezik. Mivel agresszív oxidálószer, az élő szervezetbe jutva 

minden élőlényre veszélyes méreg. Már nagyon kis koncentrációban is szem-, hörgő- vagy tüdőbántalmakat 

okoz, súlyosabb esetekben életveszélyes vagy halált okozó mérgezést idézhet elő. Ugyanez az anyag 15-50 km-

es magasságban az élet védelmezője, kiszűri az élőlények számára pusztító ultraibolya sugarakat. Az ózonpajzs 

megvédése elemi érdekünk (8.4. ábra). 

 

8.4. ábra: A hazai közlekedés károsanyag-kibocsátása (1999 = 100%) (forrás: www.kti.hu) 

A nagy teljesítményű repülőgépek a legnagyobb energiafogyasztók. Egy-egy nagy repülőgép egyszerre 100-300 

utast igen gyorsan juttat el utazási céljához. Ma már nélkülözhetetlen közlekedési eszköz. 

Környezetszennyezésének az a sajátossága, hogy a kibocsátott szennyező anyagokat 8-10 km magasságban 

szórja szét. Az égéstermékekben található vízgőz kondenzcsík formájában láthatóvá válik. A repülőgépek 

jellemzője továbbá a nagy zajszennyezés, ami azonban csak földközelben, vagyis a repülőterek környékén jelent 

tényleges környezeti hatást. A repülőgépek után a nagy hengerűrtartalmú autók következnek az 

energiafogyasztás "ezüstérmeseiként". A motorkerékpárok fajlagos energiafogyasztása meghaladja a közepes 

autókét. Sajátosságuk a nagy zajszennyezés. A tömegközlekedési eszközök jóval gazdaságosabbak, mint az 

autók vagy a motorkerékpárok. A nagy sebességű villanyvonatok fajlagos energiafogyasztása is csak fele a 

középkategóriájú autókénak, míg a távolsági és városi buszoké a vonatokénál is szerényebb (8.5. ábra) (Kerényi 

2003). 
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8.5. ábra: Az egyes közlekedési módok átlagos energiafelhasználása és CO2-kibocsátása (forrás: 

www.kti.hu) 

9.3. 8.3. Az atomenergia 

A radioaktív anyagok ionizáló sugárzást bocsátanak a környezetbe, s ennek az élőlényekre gyakorolt hatása 

dönti el, hogy szennyezőnek minősítjük-e az adott radioaktív anyagot vagy sem. Vannak olyan radioaktív 

izotópok", amelyek gyakorlatilag teljesen ártalmatlanok, mert olyan, rövid a felezési idejük", hogy egy-két 

percen belül megszűnnek sugározni. Más izotópok azonban évtizedeken vagy évszázadokon át kifejtik 

hatásukat, s mennyiségüktől függően komoly veszélyt jelenthetnek az élőlényekre. 

Radioaktív sugárzás a természetben is létezik. Ennek egyik forrása a kozmosz, ahonnan igen jelentős 

sugármennyiség érkezik a légkör külső határához. Ezt nevezik elsődleges vagy primer kozmikus sugárzásnak, 

mely főleg protonokból áll. A légkör egyrészt védőpajzsként működik másrészt az itt előforduló gázok 

atomjaival ütközve módosul a kozmikus sugárzás, és a földfelszínre mar mezonok, elektronok, protonok és 

neutronok egyaránt érkeznek. Ez a másodlagos vagy szekunder kozmikus sugárzás. A természetes sugárforrások 

másik csoportját a kőzetek képviselik. A földkéreg felszíni összetétele helyről helyre változik, és a legfelső 

rétegeket alkotó kőzetek radioaktivitása is tág határok között módosul. Ezek az eltérések játsszák a legnagyobb 

szerepet a Föld különböző helyein mérhető, természetes eredetű sugárzások viszonylag nagy különbségeiben. 

Főleg a K40, az U238 és a Th232-es radioaktív izotóp mennyisége határozza meg a kőzetek radioaktív sugárzásának 

mértékét. Az uránérc-lelőhelyeket éppen azzal a módszerrel lehet felderíteni, hogy mérik, mely helyeken nő 

meg a kőzetek radioaktív sugárzása. A harmadik természetes sugárforrás maga az élővilág. A K40 izotóp ugyanis 

beépül az élőlények szervezetébe, és ott belső sugárzással járul hozzá a természetes sugárzásokhoz. E három 

sugárzás együttesen eredményezi a természetes háttérsugárzást.Ehhez a sugárzáshoz az élővilág alkalmazkodott, 

és csak olyan helyeken figyelhetők meg egyes élőlényeken fejlődési rendellenességek, ahol különleges földtani 

okok miatt a sugárzó kőzetek nagyon feldúsultak. 

A természetes háttérsugárzás világátlaga 2,4 mSv/év. Hazánkban az átlagos háttérsugárzás ennél kisebb, s az 

országon belül is igen alacsony értékekkel jellemezhetők a homokos területek (pl. a Nyírség és a Duna- Tisza-

köze), ahol a földsugárzás igen kicsi. 

Az ember által előállított ionizáló sugárzások többletként adódnak a természetes háttérsugárzáshoz. Azokon a 

helyeken, ahol az uránérc kitermelésre érdemes mennyiségben fordul elő, általában a megszokottnál nagyobb a 

kőzetek radioaktív sugárzása. Az U238-as izotóp természetes körülmények között bomlik, melynek során rövid 

felezési idejű radioizotóp keletkezik. Ezek között van az alfa-sugárzó" Rn222 izotóp, amelynek felezési ideje 3,8 

nap. A radon illékony nemesgáz, amely az uránbányák légterében állandóan jelen van. Ha a bánya szellőzése 

nem megfelelő, akkor felszaporodik a tárnákban, és a bányászok jelentős mennyiségben belélegzik azt. A Rn222 
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további bomlástermékei is alfa-sugárzók, és különösen akkor veszélyesek, ha aeroszolokhoz kötődve a 

tüdőhólyagocskákban maradnak, s ott közvetlenül a szövetekre fejtik ki hatásukat. Tartós belélegzésük 

megnöveli a tüdőrák gyakoriságát. Az uránbányászat kezdeti szakaszában a vállalatok keveset törődtek a 

munkahelyi egészségi ártalmakkal. Hazánkban a Pécs mellett folyó uránbányászat leállítása után a bányászok 

körében végzett vizsgálatok megerősítették, hogy a radon belélegzése megnövelte a rákos megbetegedések 

számát. A bányák meddőhányóiban" ugyancsak keletkezik radon. Ilyen helyek közelében veszélyes lakóházat 

építeni, hisz a gáz hosszú időn át történő belégzése növeli a tüdőrák kockázatát. Az uránérc dúsításának és a 

fűtőelem-gyártásnak az egészségügyi hatásairól keveset tudunk. A dúsítás potenciális veszélyei a bányászatéhoz 

hasonlók, s a képződő meddő kőzet itt is óriási tömegű, éppen ezért a dúsítókat a bányák közelében helyezik el, 

hogy a szállítási költség ne legyen elviselhetetlenül nagy. A fűtőelem-gyártás ellenőrzött körülmények között, 

biztonságosan zajlik, egészségügyi kockázata nagyon kicsi. 

Az atomerőműveket a közvélemény is figyelemmel kíséri - legalábbis a róluk szóló híreket. Az átlagpolgár 

azonban alig tud valamit környezeti hatásairól, amennyiben azok normálisan működnek (Kerényi 2003). 

9.4. 8.4. A vízenergia-termelés hatása 

A vízenergia-termelésnek szintén nagy szerepe van az emberiség energiaellátásában. A Föld folyóin eddig 

40.000-60.000 jelentősebb duzzasztógátat építettek, amelyek nagyobb részébe elektromos áram termelését 

szolgáló turbinákat is elhelyeztek. Mindezek mellett megszámlálhatatlan kisebb duzzasztógát épült a világ 

kevésbé jelentős folyóin. 

A vízerőművek nem szennyezik a környezetet. Ugyanakkor ezek is okozhatnak ökológiai károkat, 

megváltoztatják a természeti környezet adottságait, s az emberre is hatással vannak. Ezt legjobban az asszuáni-

gát példáján lehet szemléltetni. Egyiptomban 1972-ben készült el a Níluson épített Asszuáni-gát, amely mögött 

a Balatonnál kilencszer nagyobb tó, a Nasser-tó duzzadt fel (8.2. kép). Mivel száraz trópusi környezetben van, a 

jelentős párolgási veszteség a Nílus vízhozamát 15-20 százalékkal csökkenti a gát alatti szakaszon. A 

számítások szerint évente 13 millió m3 iszap rakódik le a Nasszer-tóban, ami nagyon hiányzik a gát alatti 

ártérről, hiszen a korábbi évezredekben ez biztosította a termékeny talajt és a jó terméshozamot. A gát alatt a 

folyó megnövelte a medereróziót, megváltoztatja a hordalékszállítást: korábban nem tapasztalt helyeken 

zátonyokat épít, sőt a mintegy 1000 km-re elterülő deltavidékét is átalakítja. A tó felduzzasztása előtt több, mint 

százezer embert kellett kitelepíteni a később elárasztott területekről. Az ókori műkincseket csak úgy lehetett 

megmenteni, hogy hatalmas költséggel átköltöztették őket ármentes területre (8.3. kép). A gátépítés a terület 

élővilágában is komoly változásokat okozott (Barótfi 200, Kerényi 2003). 
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8.2. kép: A Nasser-tó látképe a duzzasztógát felől           8.3. kép: A tó felduzzasztása miatt elpusztult 

településrész 

A mérsékelt övezet hegyvidékein épült völgyzáró gátak egészen más problémákat vetnek fel. Például az 

amerikai Kordillerák hatalmas vonulatai között szinte minden folyót munkára fogtak. Az óriási völgyzáró gátak 

150-200 m-es magasságot is elérnek. A mély mesterséges tavak hatalmas nyomással nehezednek a 

kőzetrétegekre, s ezek a nagy nyomás hatására időnként megroskadnak, kisebb földrengéseket okoznak. 

Műszerekkel jól kimutatható a vízszint emelkedése (duzzasztás) és a kiváltott földrengések száma közötti szoros 

összefüggés. Ezek a földrengések még nem okoztak katasztrófát, bár az épített környezetben kisebb-nagyobb 

kárt tettek. A gátszakadásoknak azonban katasztrofális következménye van az élővilágra és az emberre. Ilyen 

nagyon kevés fordult elő, de ahol bekövetkezett, ott a víz tízezrek hajlékát sodorta el, s ezrek halálát okozta. 

A hegyvidéki gátak magassága lehetetlenné teszi a halak vándorlását, s ez súlyos gondokat okoz a vízi ökológiai 

rendszerekben. A lazacok a világon élő halfajok közül ahhoz a kevéshez tartoznak, amelyek tengerben élnek, de 

a folyókban és a patakokban szaporodnak. A párzás után az édesvízben el is pusztulnak, így táplálékul 

szolgálnak más állatoknak, s a tápláléklánc fontos láncszemeit alkotják. 

Hazánk síkvidéki víztározói egészen más jellegű ökológiai problémákat okoztak. Az ötvenes években épült 

Tiszalöki Erőmű és a csatlakozó csatornák hozzájárultak a talajok elszikesedéséhez és ún. rétiesedéséhez. A 

Tisza-tó környezetében (kiskörei vízlépcső) ugyancsak megemelkedett a talajvíz szintje, és helyenként itt is 

fellépett a másodlagos szikesedés (Kerényi 2003). 

9.5. 8.5. Alternatív energiahordozók 

Minden eddig tárgyalt energiahordozó többféle káros környezeti hatást okoz. Vannak azonban olyan 

energianyerési formák, amelyek nem, vagy csak igen kis mértékben veszélyeztetik a természeti környezetet, az 

élővilágot, az emberi egészséget. 

9.5.1. 8.5.1. Napenergia 

Amellett, hogy az élővilág ennek köszönheti létét, olyan mennyiségben érkezik a Földre, hogy a társadalom 

működéséhez szükséges energia is bőségesen kitelne belőle. Kellő kihasználása azonban több technikai 

akadályba ütközik. 
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1) Az első technikai gond az energia szétszórtsága, a területegységre jutó csekély mennyisége. Ahhoz, hogy 

kellő mennyiségű napenergiát tudjunk hasznosítani, nagy területről kell összegyűjtenünk a napsugarakat (8.4. 

kép). Az Egyesült Államokban Dél-Kaliforniában napkohó-rendszerrel próbálják összegyűjteni is hasznosítani a 

beérkező napfényt. Ez a rendszer 852 db, egyenként 100 méter hosszú egységből áll. A napkohó műszaki 

berendezéseinek nagy a helyigénye, s ez ugyanolyan problémákat vet fel, mint a beépített területek növekedése. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a nyert energiát éppen ezért tárolni kell, ami energiaveszteséggel jár. 

 

8.4. kép: A napsugarak összegyűjtésére szolgáló napkohó-rendszer 

2) További gond, hogy a napenergia a közúti járművekben nem alkalmazható, mert egy autó teljes felületére 

érkező sugárzás nem képes ugyanazt a teljesítményt produkálni, mint a robbanómotorok. Bár készítettek már 

ilyen autó-prototípusokat, de széles körű elterjedésük nem valószínű. 

3) A napelemes energianyerés egyre inkább terjed, de csak kis elektromos teljesítményt igénylő eszközöknél 

használják szélesebb körben, mint pl. napelemes karórák, zsebszámológépek stb. Amennyiben nagyobb 

felületen is el lehet helyezni őket, jelentősebb energia előállítására is alkalmasak. Éppen ezért terjedőben vannak 

a családi házak elektromos energiaellátásában, mivel a háztetőkre szerelve nem foglalnak el külön helyet, és az 

a felület már elég nagy egy háztartás energiaigényének kielégítéséhez (8.5. kép). Egyelőre elég drágák ezek a 

berendezések, s ez korlátot szab terjedésüknek (Barótfi 2000, Kerényi 2003). 
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8.5. kép: Napelemekkel ellátott családi ház. A beruházási költségek rövid időn belül megtérülnek, ezért 

egyre gyakoribb a napenergia lakossági célú felhasználása. 

9.5.2. 8.5.2. Szélenergia 

A szélenergia termelése különösen a 90-es években fejlődött dinamikusan. Európában elsősorban Németország 

és Dánia növelte jelentősen a termelési kapacitását. Egy mai modern szélkerék jelentős energiamennyiséget 

termel. A széllapátok generátorokat hajtanak, amelyek villanyáramot termelnek, így a hálózatra is 

rácsatlakozhatnak. Az 1-3 megawattos teljesítményű szélkerék már gazdaságilag is versenyképes a 

hagyományos erőművekkel szemben (8.6. kép). Ennek azonban az a földrajzi előfeltétele, hogy tartósan és 

viszonylag erősen fújjon a szél. Ez a természeti adottság tehát kijelöli a szélenergia alkalmazásának körzeteit. 

Európában az Atlanti-óceán partvidéke, Észak-Amerikában az észak-déli irányban nyitott Nagy Síkság, 

Ázsiában Belső-Mongólia és Kína több területe különösen alkalmas a szélenergia hasznosítására. 

A szélkerekek létesítése ellen többek között a tájkép elcsúfítását szokták érvként felhozni. Ennél komolyabb 

környezeti hatás a szélgenerátor kellemetlen, süvítő hangja, amit a szakirodalom zajszennyezésnek nevez. 

Ennek mértékét technikai megoldásokkal egyre jobban sikerül csökkenteni. Az is mérsékli az embert érő 

hanghatást, hogy a szélkerekek általában a lakóházaktól távol helyezkednek el. Végül még egy környezeti 

hatásról kell említést tennünk. Ha sok szélkerék van egymás mellett, a madarak egy része áldozatul eshet a nagy 

sebességgel forgó lapátok ütésének (8.7. kép) (Barótfi 2000, Kerényi 2003). 
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8.6. kép: Szélerőmű-park a Kisalföldön                            8.7. kép: Költöző madarak vonulási útjába 

telepített szélerőművek (forrás: www.wwf.hu) 

9.5.3. 8.5.3. Biomassza 

A megújuló energiaforrások közül a biomasszából is jelentős energiát lehet felszabadítani. Minden élő anyag 

széntartalmú, s elégetése során szén-dioxid kerül a levegőbe. A fa hosszú ideig az ember fő energiaforrása volt, 

s a szerény körülmények között élő nomád népeknél még mindig az. Az élő fa a fotoszintézis során a szén-

dioxidot építi be a testébe, így a szén körforgása biztosított, miközben az ember a fa elégetésével energiát 

szabadít fel. Az égés azonban tökéletlen, ezért korom és szén-monoxid is a környezetbe kerül, s így szennyezi 
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azt. A fő problémát viszont az okozza, hogy az erdők területe jelentősen csökken, s a biodiverzitás legfontosabb 

helyeit inkább óvni kell, mintsem energianyerésre használni. 

Vannak olyan mezőgazdasági hulladékok, amelyek többnyire veszendőbe mennek, holott elgázosítva 

gázturbinák hajtására lennének alkalmasak. Ilyen módon viszonylag kevés energiát nyernek, de ennek a 

módszernek a fejlesztésében még komoly lehetőségek vannak. Nagy cukortartalmú növényekből (pl. 

cukornádból) erjesztéssel alkohol készíthető, amely környezetkímélő üzemanyag. A biomasszából nyerhető 

energia mennyisége az alábbi okok miatt korlátozott: 

1. Az erdőket meg kell őrizni számos természeti és környezeti hasznosságuk miatt. 

2. A tovább szaporodó emberiség élelmiszer-ellátásához egyre több növényi és állati termékre lesz szükség. 

3.Az élőlényeket ipari nyersanyagként is egyre szélesebb körben alkalmazzák (Barótfi 2000, Kerényi 2003). 

9.5.4. 8.5.4. Geotermikus energia 

A földkéreg belső hőjét hasznosító geotermikus erőművek elsősorban vulkanikus területeken működtethetők. 

Általában a felszín alatt néhány száz méter mélyen található forró vízből nyerik az energiát. Vagy a melegvíz 

közvetlen fűtő hatását használják fel, vagy a keletkezett gőzzel turbinákat, azokkal pedig generátorokat 

hajtanak, s így elektromos áramot nyernek (Barótfi 2000, Kozák – Csámer 2001, Kerényi 2003) (8.6. ábra). 

8.6. ábra: A geotermikus energia hasznosításának elvi rajza 

9.5.5. 8.5.5 Hidrogén 

Ma a hidrogént tartják a legígéretesebb energiaforrásnak. Ennek elégetésével energia és víz keletkezik. A szó 

szoros értelmében nem megújuló energiaforrás, de a Földön olyan hatalmas vízmennyiség áll rendelkezésre, 

amelyből hidrogén nyerhető, hogy gyakorlatilag kimeríthetetlen. Óriási előnye, hogy gázpalackokban tárolva 

gépjárművekben is használható. A hidrogéngáz előállításához azonban szintén energia szükséges, ami 

veszteségessé teszi gyártását. Ezért a hidrogén csak más megújuló energiával kombinálva lehet számottevő 

jelentőségű. 

Az eddigieken kívül van még néhány megújuló energiaforrás, amelynek helyi jelentősége lehet. Ide tartozik az 

ár-apály energia és a hullámverés energiája. Alkalmazásuk egyelőre még csak kísérleti stádiumban van. 

Ökológiai szempontból azonban igen kedvezőtlenek, hiszen a tengeri élővilág legfontosabb élőhelyét, a part 

menti sekély vizek normális életrendjét zavarják meg (Kerényi 2003). 

9.6. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse az energiatermelés és –fogyasztás aktuális kérdéseit! 

2. Mutassa be a hagyományos energiatermelési módokat! 

3. utasa be az alternatív energiatermelési ágazatokat! 

9.7. Tesztkérdések 

8.1. Melyik nem fosszilis energiahordozó? 

a, kőszén 

b, földgáz 

c, biogáz 

8.2. Miért savanyítja el a környezetet a túlzott SO2 és NO2 kibocsátás? 

a, mert mérgezik a növényzetet 

b, mert vízzel reagálva agresszív savakat hoznak létre 
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c, mert jelentős részük a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor szabadul fel 

8.3. Melyik közlekedési ágazat terheli leginkább a környezetet? 

a, közúti közlekedés 

b, vasúti közlekedés 

c, légi közlekedés 

8.4. Miért veszélyes az atomenergia? 

a, mert radioaktív anyagot használ 

b, mert ha az ionizáló sugárzás nagy mennyiségben jut a légkörbe, hosszú  távon károsítja az élőlények 

egészségét 

c, mert felrobbanhat az erőmű 

9.8. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

10. 9. Az ipari tevékenység környezetföldtani 
vonatkozásai 

Az ipari termelés erősen támaszkodik a természetre, mind nyersanyagok, mind energiaforrások tekintetében. A 

gyárak működése közben pedig különböző típusú szennyezőanyagokkal és hulladékokkal terhelik a környezetet. 

Mindezen hatásokat felerősíti az a közgazdaságtani keret, amely a gazdaság folyamatos növekedését írja elő, így 

a gyártás hiába válik egyre ökohatékonyabbá, az összterhelés egyre nő. 

Az ipar napjainkra a legsokoldalúbb és legfejlettebb termelő ágazattá vált a fejlett társadalmakban. Ennek 

megfelelően a környezetre gyakorolt hatása is igen sokrétű. Leggyakrabban az alábbi, környezetre ártalmas 

hatásokkal kell számolnunk: Légszennyezés, savasodás, üvegházhatás, radioaktív szennyezés, hőszennyezés, 

zajszennyezés és fényszennyezés. A következőkben ezeket a szennyező hatásokat tekintjük át. 

10.1. 9.1. Légszennyezés 

Légszennyezésről akkor beszélünk, amikor a levegő a természetes alkotóktól minőségileg eltérő komponenseket 

tartalmaz, vagy a természetes alkotók a szokásostól eltérő mennyiségben szerepelnek, és ezek az ember 

egészségét vagy környezetét kedvezőtlenül, illetve károsan befolyásolják. A földi légkör levegője az ún. fő 

összetevőkből és különféle nyomgázokból áll. A fő összetevők közé tartozik a nitrogén (N2), az oxigént (O2), 

az argon (Ar) és a szén-dioxid (CO2), melyek a légkör 99,998%-át alkotják. A nyomgázok csak nyomokban, 

jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő a fő összetevőkhöz képest (9.1. táblázat). A légkörbe kerülő 

komponensek eredetük szerint természetes vagy mesterséges forrásokból származhatnak. 
 

Típus Összetevő Térfogat% ppm Tartózkodási idő 

Állandó Nitrogén (N2) 78,084   106 év 

  Oxigén (O2) 20,947   5•103 év 

  Argon (Ar) 0,934   ∞ 

  Neon (Ne)   18,18 ∞ 
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  Hélium (He)   5,24 ∞ 

  Kripton (Kr)   1,14 ∞ 

  Xenon (Xe)   0,087 ∞ 

Változó Szén-dioxid (CO2)   380 15 év 

  Metán (CH4)   1,774 4 év 

  Hidrogén (H2)   0,5 6,5 év 

  Dinitrogén-oxid (N2O)   0,32 8 év 

  Ózon (O3)   0,04 ≈ 2 év 

Erősen változó Szén-monoxid (CO)   0-0,05 ≈ 0,3 év (100 nap) 

  Vízgőz (H2O) 0-4   10-14 nap 

  Nitrogén-dioxid (NO2)   0-0,003 ≈ 6 nap 

  Ammónia (NH3)   0-0,02 ≈ 7 nap 

  Kén-dioxid (SO2)   0-0,002 ≈ 4 nap 

  Kén-hidrogén (H2S)   0-0,003   

9.1. táblázat: A légkör összetétele, jellemző tartózkodási idők 

A legtöbb komponens esetén a légkörbe kerülő, mesterséges forrásokból származó anyagmennyiség általában 

jóval kisebb, mint a természetes forrásokból származó. Bár a természetes források által kibocsátott szennyezők 

mennyisége többszörösen meghaladja az antropogén forrásokét, a környezet szempontjából ezek káros 

szennyezőanyag-koncentráció kialakulásához nem vezetnek. A mesterséges szennyező források ellenben 

komoly károsító hatással bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy ezek a források területileg koncentráltan, általában 

nagyvárosok és ipartelepek területén helyezkednek el, így a szennyező anyagokat is koncentráltan, kis területen 

bocsátják ki. 

A légszennyezés folyamata három szakaszból áll: az emisszió, a transzmisszió és az immisszió folyamatából 

(9.1. ábra). 
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9.1. ábra: A levegőszennyezés folyamata és befolyásoló tényezői (Szabó – Angyal 2012) 

A légszennyező anyagok kibocsátását emissziónak hívjuk. Az emisszió forrása lehet pontforrás (ipari 

gyárkémény, autó) (9.1. kép), mozgó forrás (közlekedési eszközök, mezőgazdasági gépek), vonalforrás 

(nyomvonalas közlekedési létesítmények) (9.2. kép), valamint felületi forrás (hulladéklerakók, tározók). A 

légkörbe való bekerülés után a légszennyező anyagok levegőben történő terjedését transzmissziónak hívjuk. A 

transzmisszió öt különböző mozzanatot foglal magában: a keveredést (vagy hígulást), az elszállítódást, a 

szóródást, az ülepedést és a kémiai átalakulást. Ezek mértékét jelentősen befolyásolják a területre jellemző, 

aktuális meteorológiai és felszíni viszonyok. A harmadik szakasz az immisszió, vagy környezeti levegőminőség. 

A kibocsátott szennyező anyagoknak a talajközeli levegőben kialakult koncentrációját nevezzük így (Szabó – 

Angyal 2012). 
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9.1. kép: Légszennyező anyagok pontforrása:                       9.2. kép: Légszennyező anyagok vonalforrása: 
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ipari létesítmény (forrás: www.enfo.agt.bme.hu)                közlekedési útvonalak (forrás: 

www.dunaharasztima.hu) 

A levegőt szennyező anyagokat halmazállapotuk szerint szoktuk csoportosítani. Ez alapján beszélhetünk szilárd, 

cseppfolyós és gáz halmazállapotú szennyező anyagokról. Az egyes iparágak tevékenységei során kibocsátott 

legfontosabb szennyező anyagokat a 9.2. táblázat foglalja össze. 
 

Iparág Tevékenység Főbb szennyező 

technológia 
Főbb szennyező anyag 

 

1. Energiaipar villamos erőművek tüzelőanyag-előkészítés 

őrlés 

gázszivárgások 

tárolás 

szállítás 

anyagkezelés 

salakkezelés 

SO2, NOx, CO, Cl2, H2S, 

CS2, 

szerves anyagok, 

por, pernye 

 

az energiahordozók 0,05-

15%-a 

 

2. Kohászat vaskohászat ércelőkészítés 

anyagmozgatás 

tárolás 

olvasztás 

salakozás 

csapolás 

öntés 

öntvény tisztítás 

por, füst, különböző 

ércporok 

homokok, ólom- és 

arzéntartalmú pernye, 

fémoxidok 

 

színesfémek kohászata 
 

a feldolgozott anyagok 1-

3%-a 

 

3. Alumíniumipar timföldgyártás anyagmozgatás és aprítás, 

feltárás, ülepítés, szárítás, 

hányóra rakás, kalcinálás, 

tárolás 

por (bauxit, timföld, 

vörösiszap) 

pernye, SO2 

 

timföldpor 

cellagázban 

fluorvegyületek, fémgőz 

(Al), szénhidrogének, 

krakkolási termékek, 

korom, 

SO2, CO  

 

alumíniumkohászat anyagmozgatás 

elektrolízis 

 

műkorundgyártás szállítás, tárolás, 

anyagmozgatás, olvasztás, 

kiszerelés 

 

por, CO, CO2 oxidgőzök 
 

4. Szervetlen vegyipar kénsavgyártás (kontakt) pörkgáz-előállítás 

gáztisztítás, oxidálás, 

por, pirit, pörkpor, SO2, 

SO3 és kénsavköd 
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elnyeletés 

Műtrágyaipar, 

nitrogénalapú 
ammóniagyártás szintézisgáz 

előállítása 

NH3 
 

salétromsavűzem katalitikus elégetés, 

elnyeletés 
NOx, 

 

műtrágyaüzem mészkőőrlés, szemcsézés 

szórótoronyban 
mészkőpor, NH4NO3 por 

 

 

Iparág Tevékenység Főbb szennyező 

technológia 
Főbb szennyező anyag 

 

Műtrágyaipar, 

foszforalapú 
szuperfoszfátgyártás nyersfoszfát szállítása és 

őrlése 
porszennyezés 

 

kénsavas feltárás illékony fluorvegyületek 

(HF, SiF4) 

 

szuperfoszfát 

granulálás, 

adalékolás, szállítás 

porszennyezés 
 

Klóripar klór- és nátronlúggyártás alkáli klorid 

elektrolízise, 

sóoldat- 

regenerálás 

cseppfolyósítás 

Cl2, Hg 
 

sósavgyártás   HCI 
 

5. Szerves vegyipar szerves alapanyagok, 

intermedierek, 

növényvédő szerek, 

gyártása 

különböző folyamatos és 

szakaszos technológiák 
por, baktériumos 

szennyezés, szerves 

és szervetlen savak 

(sósav, ecetsav), 

szervetlen gázok (SO2, 

NOx, Cl2), 

oldószerek (alkoholok, 

benzol, toluol, szén-

tetraklorid), 

bűzhatás 

 

gyógyszeripar 
 

műanyag- és 

műszálgyártás 

 

6. Kőolaj-feldolgozó ipar kőolaj és termékeinek 

tárolása 
töltés, lefejtés szénhidrogén (gőz és 

folyadék) 
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desztilláció atmoszferikus és 

vákuumdesztilláció 
cső kemencék füstgáza, 

SO2, H2S, szénhidrogén 

 

katalitikus reformálás hidrogénezés cső kemencék füstgáza, 

H2S 

 

gázolaj-kénmentesítés hidrogénezés füstgáz, H2S 
 

propános 

bitumenmentesítő 
propános mosás extrakciós 

oszlopban 
füstgáz 

 

paraffingyártás kénsavas finomítás SO2 (szellőző elszívás) 
 

kenőolaj-utófinomítás hidrogénezés füstgáz, H2S 
 

bitumen gyártás fúvatás levegővel füstgáz, H2S, CO 
 

kénkinyerés Claus-üzemi égető-kazán SO2, H2S 
 

fáklyaüzem elégetés pernye, korom, SO2, CO, 

kevés H2S 

 

7. Építőanyag-ipar tégla-, cserép-, 

tűzállóanyag-ipar 

kő-, kavicsbányászat 

mész-, cementipar 

betonelemgyártás 

azbesztcementgyártás 

hő-, hang-, vízszigetelő 

anyagok gyártása, 

finomkerámiaipar, 

üvegipar 

nyersanyagbányászat, 

aprítás, ásványőrlés, 

előkészítés, adagolás 

anyagmozgatás 

szállítás 

féltermékőrlés 

olvasztás, égetés, 

öntés, csiszolás, húzás, 

hengerlés, csomagolás 

porok, korom, pernye 
 

S02, CO, NOx, F, Pb, 

színezők 

 

a feldolgozott anyagok 1-

15%-a 

 

8. Élelmiszeripar húsipar, baromfi- és 

tojásfeldolgozó ipar 
szállítás, 

osztályozás, 

tisztítás 

őrlés 

aprítás 

erjesztés 

füstölés 

főzés 

pácolás 

sűrítés 

por, iszap, rothadó iszap, 

erjesztő gombák, 

penészek, toll, szőr, 

bűzanyagok, fertőző 

csírák 

 

tejipar 
 

tartósítóipar 

malomipar 

sütő- és tésztaipar 

édesipar 

növényolajipar 

szesz- és 

élesztőipar, 

 

CO, S02, NOx, 

korom, NH3, 

freon, szerves 

adalékanyagok, 

kátrány termékek 
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boripar, söripar lepárlás 

tartósítás 

dohányipar   a feldolgozott anyagok 1-

4%-a 

 

Iparág Tevékenység Főbb szennyező 

technológia 
Főbb szennyező anyag 

 

9. Gépipar gépek és berendezések 

gyártása 
szállítás, raktározás 

tisztítás, festés 

forgácsolás 

felületi kezelés 

szigetelés, hegesztés 

impregnálás 

füstgázok, porok, 

vegyszeres permetek, 

 

közlekedési eszközök 

gyártása 
ammónia, cián, fluor, 

szerves oldószerek, HCI, 

H2SO4, NOx, oxidánsok, 

fémporok 

 

villamosenergiaipari gépek 

gyártása 

 

híradás- és 

vákuumtechnika 

 

műszeripar a feldolgozott anyagok 

0,5-3%-a 

 

fémtömegcikkek, 

fémszerkezetek gyártása 

 

9.1.2. táblázat: Az egyes iparágak légszennyezése (Moser – Pálmai 1999) 

A táblázatból látható, hogy az ipari termelés során nagyon sok féle szennyező anyag kerül a légkörbe. Közülük 

mind az emberi szervezetre, mind élő és élettelen környezetére a kén-dioxid (SO2), a különböző nitrogén-oxidok 

(NOx), az ammónia (NH3), a szén-monoxid (CO), a szálló por, az illékony szerves vegyületek (pl. benzol 

(C6H6)), az ólom (Pb) és az ózon (O3) a legveszélyesebbek. A természetben lejátszódó körforgásukat a 9.2. ábra 

mutatja be. 
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9.2. ábra: A legfontosabb légszennyezők körforgása (Moser 1997 nyomán) 

  

A környezetre gyakorolt hatásukat az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

Kén-dioxid (SO2) – Színtelen, szúrós szagú gáz, mely vízben jól oldódik. A vízzel kénessavat (H2SO3), illetve 

kénsavat képez (H2SO4), s ezzel savas kémhatást eredményez. A légköri kén-dioxid mintegy 80%-a antropogén 

forrásokból származik. A legtöbb kén-dioxid a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből ered, azok kéntartalma miatt. 

Jelentősen növeli mennyiségét a kőolaj-feldolgozás, a dízelmotorok használata, az acélgyártás, az 

alumíniumipar és a műtrágyagyártás is. Az ülepedési folyamatok hatására a kén-dioxid légköri tartózkodási 

ideje a felszín közelében 2-3 nap, de a troposzférában felfelé haladva folyamatosan növekszik. Belélegezve az 

emberi szervezetre ártalmas anyag, mivel a véráramba bekerülve gátolja az oxigénfelvételt. A környezet 

savasodásának előidézése miatt az állat- és növényvilágra is káros hatású. Az akár 4-nél is kisebb pH-értékű 

savas esők akár teljes erdőket is elpusztíthatnak. Európában például a Csehország és Németország határánál 

található iparvidéken súlyos erdőkárokat okoznak az erősen savas csapadékok (9.3. kép). 
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9.3. kép: Savas eső miatt elhalt fenyőfák a Szudétákban 

Nitrogén-oxidok (NOx) – Ide soroljuk a nitrogén-monoxidot (NO) és a nitrogén-dioxidot (NO2). Mindkettő 

erősen reaktív anyag. Légköri tartózkodási idejük csupán 1-2 nap. A NO2 víz hatására salétromsavvá (HNO2) és 

salétromsavvá (HNO3) alakul. Emiatt a nitrogén-oxidok szintén a környezet savasodását eredményezhetik (9.3. 

ábra). Nagyrészt a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származnak, különösen a járművekben használt 

üzemanyagból. További ipari források a salétromsav-gyártás, a hegesztés, a kőolaj-finomítás, a fémek gyártási 

folyamatai, a robbanóanyagok használata és az élelmiszeripar. Összességében az antropogén források a légkörbe 

kerülő nitrogénoxidok kb. 70%-át adják. Káros élettani hatását az okozza, hogy a véráramba kerülve a 

hemoglobinmolekulát oxidálja, így az nem képes oxigént szállítani a szervekhez. A nitrogén-dioxid a 

növényekre toxikus hatású, 120 mg/m3 koncentráció felett már rövid idő alatt is csökkenti fejlődésüket. 
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9.3. ábra: A savas eső kialakulásának menete (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

Ammónia (NH3) – Normál légköri körülmények között színtelen, jellegzetes szúrós szagú gáz. Maró hatása miatt 

könnyezésre ingerel. Vízben jól oldódik, így nedves ülepedése gyors lefolyású. Erősen reaktív gáz, ezért légköri 

tartózkodási ideje az 1-2 napot nem haladja meg. Antropogén forrásai elsősorban a mezőgazdasági 

tevékenységhez (műtrágya-felhasználáshoz, állattenyésztéshez) kapcsolódnak. Salétromsavval és kénsavval 

reagálva ammónium-nitrátot (NH4NO3), illetve ammónium-szulfátot ((NH4)2SO4) hoz létre, melyek légkörből 

való kikerülése száraz és nedves ülepedés során egyaránt megtörténhet. Káros hatása maró hatása miatt, illetve a 

túlzott mértékű felhalmozódás révén jelentkezik. Feldúsulása az állóvizek és környezetének eutrofizációjához 

vezethet. 

Szén-monoxid (CO) – Színtelen, szagtalan, redukáló hatású, vízben kevéssé oldódó gáz. Szobahőmérsékleten 

nehezen oxidálódik. A szénvegyületek tökéletlen égése során képződik. Antropogén forrásai a fosszilis 

tüzelőanyagok, az üzemanyagok és a biomassza tökéletlen égése. A kohászatból, a kőolajiparból, a vegyipari és 

szilikátipari technológiákból szintén jelentős mennyiség származik. A dohányfüst és a beltéri gáztüzelés 

ugyancsak jelentős szén-monoxid-forrás. A szén-monoxid rendkívül mérgező gáz. A véráramba kerülve a 

hemoglobin vas-ionjaival stabil komplexet alkot, kiszorítva az oxigént. Ezáltal gátolja a szervezet megfelelő 

oxigénellátását. Emellett már kis koncentrációnál is csökkenti a szem fényérzékenységét és az idegrendszer 

működését. 

Szálló por – A levegőben szálló por részecskéinek mérete 2 nm-től 100 µm-ig terjed. A mérések során 

rendszerint az ún. TSPM-et (Total Suspended Particulate Matter = teljes szálló por), a PM10-et (Particulate 

Matter less than 10 µm = 10 µm-nél kisebb porrészecskék) és a PM2.5-öt (Particulate Matter less than 2.5 µm = 

2.5 µm-nél kisebb porrészecskék) határozzák meg. Főbb antropogén forrásai az égetés, a közúti közlekedés, 

valamint a bányászathoz, cementgyártáshoz, kohászathoz kapcsolódó ipari technológiák. A porrészecskék 

ingerlik vagy akár sérthetik is a szem kötőhártyáját, valamint a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 µm-nél 

kisebb porrészecskék lejuthatnak a tüdőhólyagokig, így ezek különösen ártalmasak. Gyakran toxikus anyagokat 

vagy korokozókat adszorbeálnak, így elősegítik bejutásukat a szervezetbe. A növények leveleire lerakódva 

gátolják a fotoszintézist, elzárják a gázcserenyílásokat, így gátolják fejlődésüket. Nagyrészt a szállópor 

mennyiségi növekedése következtében alakul ki nagyvárosok területén a szmog jelensége (9.4. kép). 
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9.4. kép: Nyári szmog Budapesten (forrás: www.criticalmass.hu) 

Illékony szerves szénhidrogének (VOC =Volatile Organic Compound)– Olyan szerves anyagok, melyek 

forráspontja 50-100 °C és 240-260 °C között van, és telítési gőznyomásuk 25 °C hőmérsékleten legalább 1020 

hPa. Ilyen vegyület például a benzol (C6H6), a xilol (C8H10), a propán (C3H8) és a bután (C4H10). A legegyszerűbb 

szénhidrogén a metán (CH4), melynek antropogén forrása főként a mezőgazdasági tevékenység. A többi VOC-k 

antropogén emissziója a közlekedéshez, a különféle ipari folyamatokhoz (például a kőolajfinomításhoz), 

valamint a szerves oldószerek alkalmazásához köthetők.Sok vegyület közülük káros hatással van a 

légzőszervekre az orr és a torok nyálkahártyájának irritációja miatt. Mások fejfájást, émelygést s bizonyos 

vegyületek akár máj- és vesekárosodást is okozhatnak. Néhány szerves vegyület rákkeltő hatású. 

Ólom (Pb) – Súlyosan mérgező nehézfém, mely különféle biokémiai hatásokat okoz az emberi szervezetben. Az 

1980-as évekig a légkörbe jutó ólom kibocsátásáért elsősorban a benzinüzemű gépkocsik voltak a felelősek. Az 

ólommentes benzinek bevezetésével mennyisége napjainkra jelentősen csökkent. Az iparban azonban ma is 

széles körben alkalmazzák. Felhasználása leginkább az akkumulátorok gyártásához és hulladékként történő 

feldolgozásához köthető. Előfordul festékanyagként, tartályok borításaként, valamint a sugárvédelmi célokra 

való alkalmazása is. Az ólom elsősorban a légzőszervrendszeren keresztül jut a szervezetbe, ahol gátolja a 

hemoglobinképződést, erősen károsítja az idegrendszert, a vese- és bélműködést, az ízületeket és a szaporodási 

szervrendszert. 

Ózon (O3) – Színtelen, vízben oldódó, erősen oxidatív gáz. Spontán lebomlásának felezési ideje 3 nap. Két 

szinten van jelen a légkörben természetes módon: a sztratoszférában és a troposzférában. A földfelszín 
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közelében légszennyező anyagnak tekintjük, mely nem közvetlenül kerül a légkörbe, hanem az elsődleges 

(vagyis primer) légszennyező anyagok jelenléte esetén, fotokémiai folyamatok során keletkezik. Belélegezve 

erősen mérgező hatású az állatvilágra és az emberi egészségre is. A fotoszintézist és a növények légzési 

folyamatait egyaránt befolyásolja, csökkenti a növények fejlődési ütemét és a reprodukáló képességüket. 

Fertőtlenítő (baktériumölő) hatása van, mely a természetes ökoszisztémákban nem kívánatos. 

A légkörbe kerülő szennyező anyagok nagy mértékben hozzájárulnak, sőt gyakran forrásai is a többi 

környezetkárosító folyamatnak (Moser – Pálmai 1999, Barótfi 2000, Szabó – Angyal 2012). 

10.2. 9.2 Savasodás 

A savasodás a légkörbe kerülő és onnan kiülepedő kén-dioxid és nitrogén-dioxid következménye. Ezek a 

vegyületek rendkívül jól oldódnak vízben, erős savakat hozva létre (H2SO4, HNO2, HNO3). Nagy 

reakciókészségüknek köszönhetően reakcióba lépnek a talajnedvességgel és a légkörben található vízgőzzel is. 

Előbbi esetben közvetlenül a talaj elsavasodását okozhatják. Utóbbi esetben pedig savas eső jöhet létre, mely 

nemcsak a talaj minőségét változtatja meg, hanem közvetlen károsító hatással van a növényzetre is. 

A savas eső a légkör öntisztuló természetének következménye. A felhőkké összeálló apró vízcseppek szilárd 

részecskéket és oldható gázokat zárnak magukba, majd csapadék formájában kimossa a légkörből ezeket a 

szennyezőket. Ezen az úton jut a felszínre a SO2-ból és NO2-ból keletkező savak nagy része is. E két gáz 

átalakulása a troposzférában játszódik le. Az itt jelen lévő ózon-molekulák egy része napfény hatására O2 

molekulává és szabad oxigén atommá bomlik. Utóbbi reakcióba lép a vízgőz molekuláival, hidroxil-gyököt 

(OH) hozva létre. Ez képez savat a légkörbe jutó SO2-dal és NO2-dal (9.3. ábra). 

A talajba jutó erős savak mobilizálják annak Al-tartralmát. A fa hajszálgyökereinek kötőpontjain található Ca2+-

ionok emiatt Al3+-ionokra cserélődnek ki, ami akadályozza a víz- és ásványi anyag felvételt. A tápanyaghiány 

által okozott stressz hatására a fa kevésbé képes ellenállni a rovarok tevékenységének és egyéb pusztító 

folyamatoknak (9.4. ábra) (Moser 1998, Szabó - Angyal 2012). 
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9.4. ábra: A savas eső hatása a növényzetre (Moser 1997 nyomán) 

10.3. 9.3. Üvegházhatás 

Az üvegházhatás a légköri komponensek szelektív sugárzáselnyeléséből adódik. Vannak olyan légköri 

alkotóelemek, melyek a bejövő rövidhullámú napsugárzást átengedik, ám a földfelszín felől érkező 

hosszúhullámú (infravörös) sugárzást elnyelik. Ezek az ún. üvegházhatású gázok. Jelenlétük rendkívül fontos a 

Föld hőháztartása szempontjából. Hatásukra a Föld átlaghőmérséklete 33°C-kal magasabb, mint az a Földet 

elhagyó sugárzás mennyiségéből adódna (9.5. ábra). A földi üvegházhatás legnagyobb hányadát (62%-ban) a 

légköri vízgőz (H2O) okozza, mely átlagosan mintegy 20,6°C-os hőmérséklettöbbletet jelent. A második 

legnagyobb hozzájárulást (mintegy 7,2°C-ot) a légkörben található szén-dioxid (CO2) adja. További 

üvegházhatású gázok az ózon (O3), a dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4), melyek rendre 2,4°C-kal, 1,4°C-

kal és 0,8°C-kal járulnak hozzá a globális üvegházhatáshoz. 
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9.5. ábra: Az üvegházhatás folyamata 

Az ipari forradalom óta egyre fokozódó emberi tevékenység hatására az üvegházhatású gázok légköri 

mennyisége jelentősen megnövekedett. Ez napjainkra már a sugárzási egyenlegben is érzékelhető mértékben 

megjelent. A szén-dioxid légköri koncentrációja 2010-re 280 ppm-ről 389 ppm-re növekedett, a metáné 715 

ppb-ről 1800 ppb-re, a dinitrogén-oxidé pedig 270 ppb-ről 323 ppb-re. 

Az antropogén szén-dioxid-kibocsátás nagy része az ipari tevékenységhez, pontosabban a fosszilis 

energiahordozók felhasználásához (égetéséhez) köthető. A légköri metán feldúsulásának antropogén oka 

elsősorban a mezőgazdasági termelés (pl. rizstermesztés, szarvasmarha-tenyésztés). A dinitrogén-oxidok döntő 

hányada természetes vagy antropogén hátterű biológiai forrásokból származik, s a denitrifikáció során a talaj 

nitrátjainak redukciójából ered. Az üvegházhatású gázok jelenlegi globális antropogén kibocsátását összesítve: 

24%-ért az energiafelhasználás, 4%-ért az ipari tevékenységek, 18%-ért az erdőirtások, 14%-ért a 

mezőgazdaság, 14%-ért a közlekedés és szállítás, 8%-ért a háztartások és a kereskedelmi épületek, s 3%-ért 

pedig a hulladék, illetve a szennyvíz a felelős (9.6. ábra) (Szabó - Angyal 2012). 
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9.6. ábra: Az üvegházhatású gázok forrása és megoszlása (forrás: www.mti.hu) 

10.4. 9.4. Radioaktív szennyezés 

A természetben mintegy 280 féle atommag található. Ezek jelentős része stabil. Azonban több mag ionizáló 

sugárzásokat bocsát ki, radioaktivitást mutat. A radioaktivitás a természet része. A természetes radioaktivitásban 

közismerten három sugárzásfajtát, az α-, a ß- és a γ-sugárzást figyelték meg. Az α-részecske a 4-es tömegszámú, 

2 protonból és 2 neutronból álló 4He atommag, a ß-sugárzás pedig elektron(ok) magból való távozását jelenti. 

Az előbbi bomlásnál kettővel kisebb rendszámú és néggyel kisebb tömegszámú leánymag, míg a ß-bomlásnál 

eggyel nagyobb rendszámú, az anyamaggal azonos tömegszámú mag keletkezik. A gamma-sugárzás nem 

változtatja meg a nukleonrendszer összetételét, tehát a mag nem változik (9.7. ábra). 
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9.7. ábra: A maghasadás folyamata 

A természetes radioaktív elemek három csoportba oszthatók. A radioaktív családok olyan sugárzó izotópokat 

tartalmaznak, melyek eredete a Föld kialakulása előtt, kb. 6 milliárd évvel ezelőtt végbement szupernóva-

robbanásban keletkező, igen hosszú felezési idejű atommagokhoz köthetők. Ide tartoznak a tórium-sor, a 

neptúnium-sor és az aktínium-sor tagjai. A könnyebb, hosszú felezési idejű izotópok nem tartoznak radioaktív 

családokhoz. Ezek felezési ideje egy milliárd év, vagy annál hosszabb. Ide tartoznak például a 40K, 87Rb, 113Cd és 

az 115In. A harmadik csoportba a folyamatosan keletkező radioaktív magok tartoznak. Ilyen a trícium (3H) és a 

radiokarbon (14C), melyek folyamatosan keletkeznek a légkörben (Kiss - Tasnádi 2012). 

Különösen a radiokarbonnak van fontos szerepe a földtani kutatásokban. Ez az elem keletkezése után 

széndioxidként szinte azonnal a levegő része lesz. A széndioxidra hatékony természetes keveredési 

mechanizmus létezik, ezért a radiokarbon koncentrációja a Föld egész légkörében azonos (9.8. ábra). 

Fotoszintézis útján beépül a növényekbe és bejut a táplálékláncba, így az anyagcserét folytató élőlényekben lévő 

szerves szénben kialakul egy egyensúlyi aktivitás. Ez az egyensúly mindaddig fenn áll, ameddig a biológiai 

rendszer anyagcserét folytat. Ha az anyagcsere megszűnik, a maradványok széntartalmában fokozatosan 

csökken a 14C-tól származó aktivitás. Ez kormeghatározásra ad lehetőséget, amely tekintettel az 5730 éves 

felezési időre, a történelmi korokra terjed ki. 
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9.8. ábra: A CO2 körforgása a természetben (Moser 1997 nyomán) 

A bioszféra radioaktivitásához hozzájárult az ember is. A II. Világháború után, a Szovjetunió és az Egyesült 

Államok közötti fegyverkezési verseny során 1963-ig, a légköri atomfegyver-kísérletek megtiltásáig számos 

légköri kísérletet hajtottak végre. E kísérletek során, valamint az atomenergia felhasználásával összefüggésben 

komoly mennyiségű radioaktivitás került ki a bioszférába. E radioaktivitások két fő izotópja a cézium-137 

(137
55Cs) és a stroncium-90 (90

38Sr). Mindkettő felezési ideje 30 év körül van. 

A radioaktív sugárzás biológiai rendszerekre való hatása attól függ, hogy a sugárzások ionizálnak-e. Az ionizáló 

sugárzásoknak jelentős szerepük van a daganatos megbetegedések kialakulásában. Hatásukat azonban csak 

akkor fejtik ki, ha a tudományosan meghatározott határértéknél nagyobb tartósan dózist kap a szervezet. 

Ezeknek a sugárzásoknak több, mint a fele radon terhelésből adódik. Napjainkban jelentős sugárzásveszélyt 

csak az atomerőművek esetleges balesetei (pl. Csernobil 1986, Fukusima 2011) okozhatnak. Az ily módón a 

természetbe kikerülő nagy dózisú sugárzás még évtizedekkel később is kifejtheti hatását (Kiss 2012). 

10.5. 9.5. Hőszennyezés 

A hőszennyezés a természetes vizek - főként antropogén hatásra bekövetkező - káros hőmérséklet-emelkedése. 

A hőmérséklet növekedés hatását az élőlények bizonyos mértékig tolerálni tudják (hőtűrés) anélkül, hogy fizikai 

létük veszélyben forogna. A felszíni vizek élőlény társulásait (bakterio-, fito- és zooplankton, makroszkopikus 

gerinctelenek, magasabbrendű vízinövények, halak, stb.) a hőszennyezés eltérő mértékben befolyásolja. 

Ezeknek az élőlény csoportoknak a hőszennyezésre adott válasza is különböző. 
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Hőszennyezés általában ipartelepek és erőművek közelében alakulhat ki, ha az hirtelen és nagy mennyiségű hőt 

vezet pl egy folyóba. A magasabb hőmérsékletű víz, kisebb sűrűsége révén hosszabb-rövidebb ideig önálló 

víztestet alkot. Ezt nevezzük hőcsóvának. A hőcsóva viselkedése a folyó sebességétől függ. Nagyobb sebességű 

folyók esetén (pl. a Duna) a hőcsóva sokáig a partközelben marad, míg lassú folyású folyók esetében (pl. a 

Tisza) felúszik a folyó hidegebb vizére (9.5. kép). 

A felmelegedés következtében a víz oxigéntartalma csökken, az aerob szervezetek száma jelentősen csökkenhet, 

az oxigénhiány az anaerob lebontási folyamatoknak kedvez, ami a biológiai egyensúly felbomlásához vezet. 

Egyes melegkedvelő algafajok is nagyobb mértékben elszaporodhatnak, ezek a vizek szervesanyag-tartalomban 

gazdagabbak lesznek, ami eutrofizálódáshoz vezet (9.6. kép) (Szilágyi 2005). 
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9.5. kép: Hőcsóva a Dunán (Szilágyi 2005)                       9.6. kép: Eutrofizálódó vízfelület (forrás: 

www.rdhsz.hu) 

10.6. 9.6. Zajszennyezés 

A zajhatások (16-20000 Hz) azok a nemkívánatos káros és a füllel felfogható hanghatások, amelyek függnek a 

kisugárzott hangenergiától (hangteljesítmény), a hang erősségétől, valamint a hang nyomásától is. Igen nagy 

hangerő már nem hallásérzetet, hanem fájdalomérzetet vált ki. 

A környezeti zaj sokféle lehet. Az ipari zaj mellett igen jelentős a közlekedés okozta zajterhelés is. Az ipari 

zajokat mechanikai és áramlástechnikai eredetű zajokra osztják. Az első csoportba olyan zajok tartoznak, 

melyek a szilárd testek rezgőmozgása következtében jönnek létre. az áramlástechnikai zajok ellenben hidro- és 

aerodinamikai eredetűek. Ilyen áramlási zajforrások a pneumatikus gépek, ventillátorok, szivattyúk, vezetékek. 

A zajt az áramló közeg turbulens mozgása okozza. 

A hangok a térben hullámmozgások által haladnak. A hanghullámok 0-20.000 Hz közötti tartományát 

érzékszerveink fogják fel. A 0-8000 Hz frekvenciájú mechanikai rezgések a vibrációk, amelyek a test szöveteit, 

alacsonyabb frekvenciák esetén pedig az egész testet rezgési állapotba kényszerítik. Ez látási zavarokat, 

szövetelváltozásokat, ideg- és érzészavarokat, csont- és ízületi károsodásokat okozhat. A hang zavaró hatását 

nemcsak erőssége, hanem ritmusa, gyakori megszakítottsága és váratlansága is okozza. Különösen károsak pl. a 

közlekedés, a munkahelyi és rakodási zajártalmak, amelyek átmeneti halláscsökkenést, nagyothallást, siketséget, 

sőt traumát, végső soron pedig halált okozhatnak (pl. robbanások). A 20 000 Hz-nél nagyobb rezgésszámú, ún. 

ultrahangokat az ember nem hallja, de érzékeli. Tartós fennállása esetén a szemlencsét, a szaruhártyát károsítja 

(Moser – pálmai 1999, Barótfi 2000, Szabó - Angyal 2012). 

10.7. 9.7. Fényszennyezés 

 

Fényszennyezés olyan helyeken alakul ki (mesterséges fény egy része értelmetlenül, hasznosítás nélkül távozik 

az égbolt felé), ahol éjszakánként nagy területen a szükségesnél erősebb megvilágítást alkalmaznak. Ez a 

jelenség akkor kezdődött, amikor Edison feltalálta a villanykörtét 1879-ben. Azóta a világ csak egyre fényesebb 

(9.9. ábra). Súlyosabb problémákat az elmúlt évtizedek óta okoz a jelenség. Főként nagyvárosok felett jelentős 
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(9.7. kép). Emellett komoly fényszennyezést okoznak az ipartelepek, erőművek, finomítók, repülőterek és nagy 

kiterjedésű külszíni bányák is, melyeket éjszaka megfelelően ki kell világítani. 

                                                                          

 

9.9. ábra: Európa fényszennyezési gócpontjai                    9.7. kép: Fényszennyezés Budapesten 

(forrás: www.okotudat.hu)                                                   (forrás: www.tudomanyunnep.hu) 

Az erős fényhatás megzavarja az élőlények bioritmusát, felboríthatja napi életciklusát, kedvezőtlen irányba 

fordítva ezzel fejlődésüket. Az orvosi megfigyelések szerint a jelenségnek az emberi egészségre is káros hatásai 

vannak. Az éjszakai sötét hiányában egyes hormonok termelődése, a szervezet stressztűrő képessége stb. 

kedvezőtlenül alakulhat. Az élővilágban is súlyos problémákat okoz. A repülő rovarokat és vonuló madarakat 

például erősen megzavarja. Az éjszakai életmódot folytató állatok táplálékszerző tevékenységét is negatívan 

befolyásolja. Továbbá a tavak közelében lévő erős éjjeli fényforrások csökkentik a planktonok algafogyasztását, 

ami az algák túlburjánzásához vezethet. A fényszennyezés káros hatását a szentjános-bogarak példáján lehet a 

legjobban szemléltetni. Ezek a kis rovarok biolumineszcencia segítségével kommunikálnak. A nőstények 

fényjelzései óriási jelentőséggel bírnak a szaporodási folyamatokban. A megnövekedett fényszennyezés 

következtében azonban a bogarak megzavarodnak, a szaporodási kísérlet kudarcba fullad, ennek következtében 

pedig populációjuk folyamatosan csökken. 

10.8. Önellenőrző kérdések 

1. Mutassa be az ipari tevékenység egyes ágazatainak légszennyező hatását! 

2. Ismertessen más, az ipari tevékenység okozta szennyezést is! 

10.9. Tesztkérdések 

9.1. Melyik nem állandó összetevője a légkörnek? 

a, argon 
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b, oxigén 

c, vízgőz 

9.2. Melyik anyagnak nincs környezetkárosító hatása? 

a, kén-dioxid 

b, oxigén 

c, metán 

9.3. Mi okozza a szmogot? 

a, szállópor mennyiségének növekedése 

b, oxigén mennyiségének csökkenése 

c, szén-dioxid mennyiségének növekedése 

9.4. Melyik a leghatékonyabb üvegházhatású gáz? 

a, szén-dioxid 

b, metán 

c, vízgőz 

10.10. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

11. 10. A mezőgazdaság tevékenység 
környezetföldtani vonatkozásai 

A mezőgazdasági tevékenység a legősibb gazdálkodási forma az emberiség történelmében. Ezen belül is a 

legelső termelő tevékenység a növénytermesztés volt. az ember kezdetleges kőeszközeivel fellazította a talajt, 

pusztította a számára haszontalan élőlényeket. Ezzel a tevékenységével megkezdte környezetének átalakítását. 

Az elmúlt évezredekben a mezőgazdasági tevékenység rendkívül sokat változott. Az eszközök és technológiák 

fejlődésével mind nagyobb területeket képes az ember művelés alá vonni. A fokozatosan kialakuló 

monokultúrás gazdálkodás pedig gyakran visszafordíthatatlan változásokat indított be a talaj és a talajvíz 

minőségében. 

11.1. 10.1. A modern mezőgazdaság környezeti hatásai 

Napjaink mezőgazdaságában világméretekben is meghatározóvá vált az intenzív gazdálkodás: gépekkel végzik a 

munkák túlnyomó részét, a vegyszerek széles skáláját alkalmazzák növényvédő szerként, s a szintetikus 

műtrágyák ugyancsak nagy mennyiségben kerülnek a talajba. Léteznek azonban ma is kisparaszti gazdaságok, 

ahol a természetes anyagok felhasználása (szerves trágya, ételmaradékok takarmányként) s az igavonó állatok 

erejének igénybevétele jellemző. E kettő között pedig számos átmenet létezik. 

A környezeti hatások mértéke szempontjából a modern, "iparszerű" mezőgazdaság sokszorosan meghaladja a 

"klasszikus" kisparaszti vegyes gazdálkodást. A két gazdálkodási forma közti különbséget az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 

1) A vegyes kisparaszti gazdaság az ún. kis biológiai körfolyamatot (ciklust) jól hasznosítja. Ez a 

következőképpen megy végbe: A gazda többféle növényt termeszt, hogy biztosítsa a tenyésztett állatai számára 

a takarmányt és saját ellátására a gabonát, zöldségféléket stb. Ha fölöslege marad, azt áruként eladja. Az állatok 

files/ep_09_f.pptx


   

 135  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

takarmányozására a termesztett növényeken kívül saját családjának ételmaradékait is felhasználja (disznók 

etetése moslékkal), a növényi részeket pedig (pl. a szalmát) az istállóban alomként hasznosítja. Az állati trágyát 

a talajba juttatja, ezzel a növények számára tápanyag-utánpótlást biztosít, s a talaj természetes termékenységét 

és előnyös fizikai tulajdonságait fenntartja (10.1. kép). 

 

10.1. kép: Állattenyésztésből származó szerves trágya, amit a talaj termékenységének javítására 

használnak 

A növény a talajból vizet és tápanyagokat vesz fel, s a napsugárzás energiája segítségével szerves anyagokat hoz 

létre. Így a növény növekszik, fejlődik, s többek között az ember számára hasznos termést lehet betakarítani. A 

betakarítás után a talajon és talajban maradt növényi részeket (gyökér, tarló) beforgatja a talajba, ahol ezekből 

humusz képződik. Ebben az évente ismétlődő ciklusban a napenergián kívül az ember saját és tenyésztett állatai 

izomerejét hasznosítja mint energiaforrást (10.1. ábra). 

 

10.1. ábra: A hagyományos, kisparaszti mezőgazdaság folyamatábrája (Kerényi 2003) 
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Ez a gazdálkodás kevés anyagbevitellel jár (új növényfajták magjai, szükség esetén öntözés), de a termés 

nagyrészt az önellátást szolgálja, s csak kisebb hányada az, amely áruként elhagyja a gazdaságot (az 

agroökoszisztémát). Mindenesetre ez a gazdaság gyakorlatilag nem szennyez. Kisebb mértékű szennyezés a 

gazda hibájából bekövetkezhet: pl. rosszul tárolja a szerves trágyát, s az átázik, majd a trágyalé a talajvízbe 

szivárog (Kerényi 2003). 

2) Elméletileg a modern mezőgazdasági rendszerek is működhetnének szennyezésmentesen, azonban olyan 

mértékben eltérnek a természetközeli rendszerek működésétől, hogy gyakorlatilag nem kerülhető el a 

szennyezés. Az iparszerűen működő modem gazdaságokban – ellentétben a kisparaszti gazdaságokkal – a 

növénytermesztés és az állattenyésztés különválik. A növénytermesztés annál egyszerűbb és intenzívebb, minél 

homogénebb a növénykultúra és maga a termőhely is. Ezt a homogenitást a termesztők igyekeznek 

megvalósítani. Legegyszerűbb egyetlen növényt termeszteni: ez a monokultúra. Azt, hogy éppen melyiket, 

leginkább a piac dönteni el: mire van kereslet, mit lehet a legnagyobb haszonnal eladni? Ez nem mindig egyezik 

az adott termőhelyen optimális hozamot biztosító (= optimális körülmények között termeszthető) növénnyel. A 

gazdaságon belül nincs meg a természetes biológiai ciklus: az anyagáramlás a talaj-növény kapcsolatára 

egyszerűsödik. Az ember mindent elkövet, hogy nagyobb termést takarítson be, s ezért kívülről visz be 

mesterséges anyagokat és energiát. Néha - akaratlanul! - olyan anyagok is bekerülnek a talaj-növény rendszerbe, 

amelyek eleve nem oda valók. Így pl. a traktorok a kipufogó gázaik változatos szennyező anyagait szétterítik a 

szántóföldeken, s nem kevés olaj származék is kerül a talajra. A traktorral végzett talajművelés és a sokféle 

növényápolási munka más környezeti gondokat is okozhat. Ha a talajművelést nem megfelelő talajnedvességi 

állapotban végzik, a talaj szerkezete fokozatosan szétesik, tönkremegy, elporosodik, ami a termékenységet 

csökkenti. Rosszabb lesz a talaj levegőzöttsége és vízgazdálkodása, és a víz, valamint a szél is könnyebben 

elszállítja a talajrészecskéket (erózió, ill. defláció jelensége). A nehéz traktorok keréknyomása a talaj 

tömörödéséhez vezethet. Különösen veszélyes ez lejtőirányú mozgásnál, mert a tömörödött talaj rosszabb 

vízbefogadású, s nagyobb esők után a keréknyomokban a lejtőn igen sok víz elfolyik. Ez egyrészt vízveszteséget 

jelent a talaj (így a növény) számára, másrészt megindítja a barázdás eróziót", ami pedig a legtermékenyebb 

talajréteget rombolja, s tápanyagveszteséget okoz. 

A terméshozam növelésének egyik legfőbb eszköze az intenzív mezőgazdálkodásban a műtrágyák alkalmazása. 

Ideális esetben a műtrágyák semmiféle kárt nem kellene, hogy okozzanak, hisz azok a növények táplálását 

szolgálják. A műtrágyákban azonban a hatóanyagon kívül mindig vannak más anyagok, amelyek pl. a szemcsés 

műtrágyák szemcsézettségét segítik, vagy éppen oldhatóságát befolyásolják (10.2. kép). 
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10.2. kép: Szemes műtrágya, melynek állagát és oldhatóságát mesterséges adalék anyagok szabályozzák 

(forrás: www.balkonkertesz.hu) 

További probléma, hogy a növény a tápanyagokat ionok formájában veszi fel, míg a műtrágyában a hatóanyag 

egy vagy több vegyületbe "zárva" található. A növényi tápanyagfelvétel alkalmával tehát kémiai átalakulások 

játszódnak le, amelyek eredményeként a talajban mindig maradnak olyan vegyületek, ionok, amelyek hatással 

vannak a talaj tulajdonságaira, működésére. Ezek leggyakrabban savanyítják a talajt, ami nehezíti a tápanyagok 

felvételét. A talajba juttatott műtrágya hatóanyagát a haszonnövény csak részlegesen tudja felvenni. A 

leggyakoribb műtrágyázási mód a szilárd műtrágya kiszórása a talaj felszínére, majd sekély "beforgatása" a 

talajba. A víz oldó hatása és az oldat szivárgása az, ami aztán a talajon belüli tápanyagvándorlást segíti. Ha a 

kiszórás nagyon egyenetlen, akkor az adott szántóföldön sávosan változó mértékben fejlődnek a növények. 

Ahova túl sok műtrágya jutott, a növény a műtrágya egy részét fel sem tudja venni, így az a talajban fölösleges 

lesz, s ha bőséges csapadék hull, a vízzel együtt leszivárog a talajvízig. Ez a talajvíz már szennyezettnek 

minősül. A mai technológia mellett még megoldhatatlan, hogy a növények valamennyi talajba juttatott 

műtrágyát tápanyagként hasznosítani tudják. Ezért a mezőgazdák túltrágyázzák a talajt annak érdekében, hogy 

minél nagyobb termést takaríthassanak be. 

Igen változatos környezeti gondokat okozhatnak az intenzív növénytermesztő gazdaságokban alkalmazott 

növényvédő szerek is. Ezek egy része emberre is veszélyes méreg. A legveszélyesebbek nem is kaphatók bolti 

forgalomban, azokat csak diplomás szakemberek irányításával alkalmazhatják szakképzett dolgozók. Vannak 

azonban olyan növényvédő szerek is, amelyek rövid távon nem okoznak mérgezési tüneteket, de hosszú távú 

hatásuk igen veszélyes. Például a DDT, amely 20-30 évvel a környezetbe jutása után is kifejtheti mérgező 

hatását. Napjainkban egyre több olyan növényvédő szert fejlesztenek ki, amely csak a kártékonynak minősített 

fajra fejti ki hatását, azaz csak azt pusztítja el, míg a többi élőlény életben marad. Ezek az ún. szuperszelektív 

vegyszerek. 

Az állattenyésztő gazdaságokáltalában térben is elválnak a növénytermesztő gazdaságoktól. Az állatok 

gondozásához, etetéséhez szükséges energiát az ember kívülről "viszi be" a gazdaságba, gépek használatával. 

Gépesített az állatok etetése, a tojások keltetése, a fejés, a trágya és hígtrágya kezelése. A tenyésztett állatok 

természetellenes körülmények között, szinte egész életüket zárt helyen töltik. A betegségek megelőzésére 

antibiotikumokat kapnak. Ezek a gyógyszerek a hús vagy tej fogyasztása során az ember szervezetébe is 

bekerülnek, így ha betegek leszünk, egyre nagyobb dózist kell szednünk antibiotikumokból, hogy azok kifejtsék 

gyógyító hatásukat. A hatalmas, almozás nélküli istállókban óriási mennyiségű hígtrágya keletkezik. Ez a 

nagyüzemi technológia miatt nehézfémekben is dúsul, így elhelyezése meglehetősen nagy gondot jelent a 

gazdaságok számára. Ha szigetelés nélküli "tavakban" tárolják, akkor szinte törvényszerű a talajvízbe 

szivárgása. A nagy állattartó telepeknek ez az egyik legjelentősebb környezeti hatása (10.2. ábra) (Kerényi 

2003). 
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10.2. ábra: A nagyüzemi mezőgazdaság folyamatábrája (Kerényi 2003) 

A fentiekből látszik, hogy a mezőgazdasági tevékenység elsősorban a talajra (ezzel együtt a talajvízre) és a talaj 

élővilágára van hatással. A továbbiakban ezeket a hatásokat és az általuk elindított folyamatokat tekintjük át 

részletesen. 

11.2. 10.2. A mezőgazdasági tevékenység talajra (talajvízre) 
gyakorolt hatása 

A mezőgazdaságilag hasznosított területeken az emberi tevékenység nagy mértékben képes megváltoztatni a 

talaj minőségét. Eredendően a talajművelés a termékenység növelésének igen fontos eszköze. Az adottságokhoz 

illő alkalmazása mobilizálja a talajban meglévő termékenységi tartalékokat, növeli a kihelyezett trágyaféleségek 

érvényesülését, de közvetlenül is emeli a talaj termékenységét az erőteljesebb gyökérképződés és a talajlégzés 

elősegítésével. A megfelelő talajművelés hatása három téren jut kifejezésre: a fizikai hatások a biológiai 

hatások, valamint a tápanyag gazdálkodás javítása területén. 

A talajművelés műveleteivel a talaj fizikai állapota jellemző módon változtatható meg. A műveletek az alábbi 

csoportokba sorolhatók: forgatás, porhanyítás, tömörítés, lazítás, keverés, felszínalakítás. A talajlazítás célja a 

talaj pórustérfogatának növelése. A talajlazítás hatására tehát nő a porozitás és a gravitációs pórustér aránya, a 

lazítás a tömörítéssel ellentétes folyamat. Következményeként nő a talaj vízbefogadó és víztartó képessége, és 

az eróziós veszélyeztetettség csökken. A porhanyítás célja a nagyobb rögök aprózása, a jó vetőmag ágy 

előkészítése. A talajforgatás, szántás célja a talajrétegek cseréje. Ez szükséges lehet cserepes, kérges felszín 

leforgatása, s a lemosódott tápanyag felszínre hozása esetén, gyomok korlátozása érdekében, szerves trágyák, 

tarló maradványok, kémiai anyagok talajba juttatása esetén. A talaj tömörítése a lazán összefüggő részecskék 

egymáshoz nyomása talajvédelmi és növénytermesztés technológiai célból. Kedvező hatása megjelenik a talaj 

nedvesség forgalmában és a felszín védelmében. 

Ugyanakkor az egyoldalú talajhasználat, a sokmenetes művelés, a talaj gyakori mozgatása következtében 

felerősödnek a talajdegradációs folyamatok. A talaj kedvezőtlen nedvesség állapotban való művelése pl. a talaj 

felrögösödését, kenését, gyúrását, szalonnás állapotúvá válását váltja ki. A károsodott, elporosodott 

talajszerkezet nedvesség hatására elfolyósodik, majd kiszáradva elcserepesedik. A szakszerűtlen művelés 

következményeként fellépő degradációs folyamatok közül a legnagyobbakat a művelt rétegben megjelenő tömör 

záróréteg(ek), valamint az ezek következtében visszaeső biológiai aktivitás okozza. 
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A mezőgazdasági termelés fontos része még az öntözés. Célja, hogy a vízhiány ne legyen korlátozó tényező a 

növénytermesztés számára. Az öntözés kedvező talajtani hatásai pl. a növények jobb vízellátása, intenzívebb 

tápanyag-feltáródás és tápanyagfelvétel. Az öntözött területeken megnő a talaj hasznos víztartalma, az öntözés 

fokozza az evapotranspirációt. A talaj felső része átnedvesedett, így csökken a talajvízből felfelé irányuló 

vízmozgás és ennek káros hatása. A talaj kémiai összetételében is kedvező hatása lehet az öntözésnek, ha az 

kilúgozza a talaj sótartalmát. Ez jó vízvezető képességű szikes talajoknál alkalmazható talajjavítási módszer. Az 

öntözés hatására továbbá fokozódik a tápanyagok feltáródása és javul a növények tápanyag felvétele. 

Fokozódhat a talaj biológiai aktivitása, nő a mikroorganizmusok fajszáma. 

A nem megfelelő öntözésnek viszont sok kedvezőtlen hatása lehet. A nem megfelelően tervezett és kivitelezett 

öntözés a talaj-aggregátumok és szerkezeti elemek szétiszapolódását okozhatja. A szétiszapolódott talaj 

kiszáradása cserepesedéshez, kéregképződéshez vezet. A túlzott öntözés a talajvízszint emelkedését 

eredményezi, ami másodlagos szikesedést okozhat. A megnövekedett talajvízszint következtében ugyanis nő a 

talajvízből történő párolgás lehetősége, ami növeli a szikesedés kockázatát. 

11.2.1. 10.2.1. Talajerózió 

A talajerózió két típusát különíthetjük el: a vízeróziót és a széleróziót (defláció). Mindkét folyamat végbemehet 

természetes úton, de gyakori, hogy antropogén hatások indítják el, vagy erősítik fel ezeket a folyamatokat. 

A vízerózió elsősorban a lejtős területek talajait veszélyezteti. Mértéke nemcsak a domborzattól függ azonban. 

Fontos befolyásoló tényezők még az éghajlat (azon belül is a csapadékviszonyok), az alapkőzet minősége, a 

talaj típusa és a növényzet. Ezek hatását az emberi tevékenység csökkenteni vagy erősíteni képes. 

A talajerózió legfontosabb oka, hogy csökken a talajfedettség. Ez az erdők tarvágásával, a növényzet kiirtásával 

és a talaj feltörésével következhet be. Ekkor a szabad talajfelület nem tud ellenállni az eső és a szél (a 

széleróziót nevezzük deflációnak) mechanikai romboló erejének. Az eső hatását befolyásolják: az eső 

cseppenergiája, intenzitása, mennyisége és a talaj erodálhatósága, azaz vízzel szembeni ellenálló képessége. Az 

erodálhatóságot a talaj szemcseösszetétele, humusztartalma, szerkezete, nedvességi állapota, vízbefogadó 

képessége határozza meg. Minél nagyobb egy talaj vízbefogadó képessége, annál kevésbé erodálható. Az eső 

eróziós munkáját nagymértékben megnöveli a lejtő meredeksége, amely a rajta lezúduló víz letarolási energiáját 

növeli meg. 

A víz által előidézett talajpusztulás - röviden az erózió - többféle lehet. Ezeket a mezőgazdasági művelés és a 

terület művelhetősége szerint oszthatjuk csoportba, melyek egymástól elsősorban az átművelhetőség 

tekintetében különböznek. 

1. Felületi rétegerózió (10.3. kép). Ebbe a csoportba azok a talajpusztulási jelenségek tartoznak, amelyek a 

vízszintes vagy majdnem szintvonalas talajművelést nem akadályozzák. A talajpusztulás egy időben nagyobb, 

esetenként több száz négyzetméternyi területet sújt egységesen. A felszínen egyenletes talajlehordás vagy a 

szántott réteg vastagságát meg nem haladó, sűrű, sekély vízhálózat képződik, mely sekély talajműveléssel, 

tárcsázással elegyengethető. A felületi rétegerózió több részfolyamat különböző arányú összegeződésébő1 

származhat. Egyik ilyen részfolyamat a rejtett erózió vagy mikroszoliflukció. Akkor következik be, amikor a 

vízkapacitáson túl telített talajra újabb csapadék hull. Az elfolyósodott talajfelszín pépszerű állapotban 

elmozdul, és a lejtőn lefelé csúszva vékony rétegben, de nagy területen a helyi erózióbázis felé halad. Mivel a 

folyamat keletkezésekor nem képződik vízérhálózat, és a talaj felszín közel összefüggő rétegben egyenletesen 

mozog, a jelenség szemmel nem érzékelhető. A felületi rétegerózió egy másik tényezője a csepperózió. Az 

esőcseppek ütőhatása váltja ki. Ha a csapadék cseppjei száraz talajfelszínt nedvesítenek be, a hirtelen 

nedvesedés hatására a talajmorzsák robbanásszerűen szétesnek apróbb részekre.Ez a hirtelen bekövetkező 

folyamat a száraz talaj mohó nedvszívása és az így keletkező, a pórusokba bezárt levegő túlnyomása 

következtében lép fel. A létrejött apróbb talajrészek könnyebben mozdulnak el mind a felületi lefolyás, mind a 

cseppek mechanikai ütőhatása következtében. A felületi rétegerózió harmadik alkotóeleme a felületi lefolyás 

hatására lepelszerűen, nagy területen, egy időben elmozduló víztömeg által szállított talajrészekkel jellemezhető. 

A felületet nagyjából egyenletesen borító vízlepel a víz mennyiségétó1, a lejtő meredekségétől függően kisebb 

vagy nagyobb energiát nyer. A vízlepel energiája a felázott és sok esetben szétiszapolódott talajfelszín 

részecskéit magával ragadja, és a völgy - a helyi erózióbázis - felé szállítja. 
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10.3. kép: Felületi erózió talajon                                             10.4. kép: Barázdás erózió szántóföldön 

(forrás: www.enfo.agt.bme.hu)                                               (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

2. Barázdás erózió (10.4. kép). A barázdás erózió esetén a felszínen képződött kisebb vízerek egymással 

egyesülnek, és összefüggő vízlepleken, valamint sekély, kis energiájú érhálózatokon kívül nagyobb vízfolyások 

is képződnek. A vízfolyások általában a lejtők kisebb hajlataiban koncentrálódnak, azután bevágódnak a laza 

felszínbe, és a talajt sodorvonaluk mentén elhordják. Képződésüket sok esetben egy-egy keréknyom vagy 

választóbarázda segíti elő, de kialakulásuk oka lehet a helytelenül végzett sáncolás is. Ezek sekély 
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talajműveléssel már nem tüntethetők el, de a vízszintes, a lejtőn keresztben végzett gépi talajművelést még nem 

akadályozzák. 

3. Vízmosásos erózió (10.5. kép). A vízmosásos erózió a vonalas eróziónak erősebben fejlett formája, amely a 

felületen összegyülemlett víz egyesülése útján folytonosan mélyülő és terjedő vízmosáshálózat alakját ölti. A 

vízmosások talajművelő eszközökkel már nem szüntethetők meg, és nem járhatók át, ezért ez a talajpusztulási 

forma akadályozza a szintvonalas talajművelést. A talaj rétegzettségétől és fizikai tulajdonságaitól függően a 

vízmosások keresztmetszete V vagy U alakú lehet. Aszerint pedig, hogy fejlődésük ma is folytatódik-e, 

megkülönböztetünk élő és holt vízmosásokat. A vízmosások meredek falain gyakran következik be suvadás, 

rogyás vagy a falak beomlása. A vízmosások alakulását, megjelenésük sűrűségét jelentősen befolyásolja az 

emberi tevékenység. Különösen legeltetéssel idézhetjük elő a vízmosásos talajpusztulás folyamatának jelentős 

felgyorsulását. 

4. Padkásodás (10.6. kép). A sík, szikes területek jellegzetes talajpusztulási formája. Az erózió hatására - a 

látszólag sík felszínen - néhány deciméter mély, meredek falú mélyedések alakulnak ki. A padkatetőt - amely a 

szikes talajok „A-szint”-jével fedett zárt gyeptakaró borítja. A mélyebben fekvő ún. padkafenekek felszínén 

viszont kivirágoznak a sók, fehér porszerű kovasav gyűlik össze bennük. A padkásodás a meredek 

padkaperemek pusztulása által terjed. Kialakulásának megindítója sok esetben a zárt növénytakarónak 

csordajárás vagy dűlőút által megszaggatott, kikopott foltjaiban keresendő (Stefanovits et al. 1999). 
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10.5. kép: Vízmosásos erózió legelőn                             10.6. kép: Padkásodás szikesen (forrás: 

www.enfo.agt.bme.hu) 

A talajpusztulás következménye a mélyebben fekvő területek eliszaposodása, mely szintén komoly károkat 

okozhat. A lejtős területekről lepusztult talajrészek leülepednek, amint csökken a felületi lefolyás energiája. 

Leülepedésük helyén elborítják a növényzetet és a közlekedési vonalakat (közutak, vasúti sínpályák), ezáltal 

kárt okoznak. Az eliszaposodás helye lehet a helyi erózióbázis, de lehetnek az összetett lejtőkön kialakult, 

enyhébb lejtésű tereprészek - az ún. pihenők - is. 

Az erózió ellen elsősorban talajvédelmet kell végezni, mely a növényborítottság biztosításával a 

leghatékonyabb. A növények ugyanis csökkentik az eső csepperózióját és letaroló energiáját. Mivel az erdők 

tározóképessége a legnagyobb, a mezőgazdaságilag megművelt lejtők fölé erdőket kell telepíteni. Ez a víz 

lefolyását lassítja, mennyiségét időben elosztja, a mikroklímát megváltoztatja. Mivel általában a növényzet 

gyökerei növelik az erózióval szembeni ellenálló képességet, a mezőgazdaságilag művelt területeken 

vetésforgóval és köztes vetéssel (a nagy tőtávolságú növényeknél) is védekezhetünk. Jó védekezés továbbá a 

talajművelési mód optimalizálására. Ilyen a szintvonalas szántás. További lehetőség a műszaki talajvédelem, 

melynek során a lejtőviszonyokat mesterségesen megváltoztatják, és vízszintes lejtőszakaszokat hoznak létre 

teraszolással, sáncolással és vízvezető árkok építésével. Bár igen költséges eljárások, tartós védelmet jelentenek 

az erózióval szemben, és ennek igen nagy környezetvédelmi értéke van. 

A vízerózió mellett jelentős talajpusztulást okozhat a szél szállító, romboló tevékenysége, a defláció. A mi 

éghajlati területünkön ez főleg a tavasz száraz, szeles időszakában jelent nagy veszélyt. A talajok 

termékenységének csökkenését ebben az esetben az idézi elő, hogy a felszín könnyen elmozdítható részecskéit 

elszállítja a szél (10.7. kép). A szél talajmozgató hatására új felszíni formák képződnek. Hazánkban a 

leggyakoribb ilyen formák a következők: 

1. Szélfodrok (10.8. kép). Nagyságuk csak néhány centiméter, elhelyezkedésük a vízfelszín hullámaihoz 

hasonló. A fodrok iránya a felszínt alakító szél irányára merőleges. Általában növényzettel nem borított, szabad 

felszíneken jönnek létre, száraz, majdnem egyenletes szemcséjű homokból. 
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10.7. kép: Szélerózió nyomai szántóföldön                          10.8. kép: Homokfodrok futóhomokon 

(forrás: www.enfo.agt.bme.hu)                                            (forrás: www.tapioszecso.blogspot.hu) 

2. Szélbarázdák. Nagyobb méretűek, akár néhány m-esek is lehetnek. Megnyújtott mélyedések, melyeknek 

hossztengelye a szél irányával párhuzamos. Könnyen felismerhetők arról, hogy a barázdák fenekén nagyobb 

szemű talajalkotórészek, apró kavicsok vagy mészkiválások maradnak vissza. Úgy képződnek, hogy a 

homokfelszín felett koncentrálódik a szél, és mintegy csatornát képezve, irányának megfelelően a hosszanti 

vonal mentén felkapja és elszállítja az apróbb talajrészeket. 
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3. Homokbuckák. A szél általi akkumuláció nagyobb formái a garmadák, a különböző típusú buckák és a dűnék, 

amelyeket népiesen összefoglalva homokbuckáknak nevezünk. Nagyságuk eléri a néhány métert, sőt hazai 

viszonyok között, kivételes esetekben 10-20 m szintkülönbség is kialakul keletkezési területükön. A 

homokdűnék hazánkban általában torzult parabola alakúak, hossztengelyükkel az uralkodó szélirányt követik. 

Rendszerint aszimmetrikusak. A szél felőli oldalon a lejtők lankásabbak, ahol a szél leejti a homokszemcséket, 

meredekebbek. 

4. Lepelhomok. Ugyancsak a szél által szállított homok lerakódásának formái közé tartozik. Ismertetőjele, hogy 

1-2 m mélységben megtalálhatók - a valamikor felszínt alkotó - talajszintek vagy löszszintek. A lepelhomok 

felszíne általában sík, és jelenlétéről csak a talaj mélyebb rétegeinek feltárása útján tájékozódhatunk. 

A defláció elleni védekezés az állandó és minél teljesebb talajfedéssel (köztes növények, másodvetés) 

valósítható meg. Igen jó módszer a szalagos vetés, mely abban áll, hogy a szélirányra (ill. a lejtő irányára) 

merőlegesen az őszi vetésű gabonafélék és takarmánynövények között sávszerűen termesztik a tavasziakat. A 

veszélyeztetett területeken a gépi talajművelést minimálisra kell csökkenteni a talajszerkezet védelme 

érdekében. Minden esetben hasznos a szélirányra merőleges cserje- és növénysorok létesítése, illetve az 

erdősávok telepítése (Stefanovits et al. 1999). 

11.2.2. 10.2.2. Másodlagos szikesedés 

A talaj szikesedése természetes úton is kialakul, de gyakran a helytelen emberi beavatkozás eredménye. Előbbit 

elsődleges szikesedésnek, utóbbit másodlagos szikesedésnek nevezzük. 

Másodlagos szikesedés a helytelen öntözés miatt jöhet lére. Túlzott öntözés hatására a talajvízszint 

megemelkedik, és megváltoztatja a talaj szerkezetét: a finom szemcsék lemosódnak, a talaj aggregátumok 

szétesnek és a felszín betömörödik. Az emelkedő talajvíz ugyanakkor a mélyebb rétegek sótartalmát a felszín 

közelébe szállítja. A másodlagos szikesedés elsősorban magas Na-karbonát tartalmazó öntözővíz használatakor 

alakulhat ki, a következő folyamatok lejátszódásával: 

Na2CO3 + CO2 + H2O = 2 NaHCO3 

NaHCO3 + H2O = NaOH + H2CO3 

H2CO3 = H2O + CO2 

Na2CO3 + H2O = NaOH + H2CO3 

E lúgos hidrolízis hatására a talaj kiszárad, megrepedezik és só felhalmozódás jön létre a felszínén. Amikor a só 

felhalmozódás egy kritikus értéket meghalad, a talaj nem csak veszít a termőképességéből, hanem terméketlenné 

válik, és fel kell hagyni a művelésével (10.9. kép). 
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10.9. kép: Kiszáradt, felrepedezett másodlagos szikes (forrás: www.szikesviz.hu) 

Becslések szerint évente 1-1,5 millió hektár termőterület válik használhatatlanná a másodlagos szikesedés miatt 

a Földön. 

A másodlagos szikesedésre alkalmazott megoldás elsősorban a forgatás és a meszezés (Stefanovits et al. 1999). 

11.2.3. 10.2.3. Savanyodás 

A talajok savanyodásáért felelős tényezőket két nagy csoportba oszthatjuk. Az első kategóriát a természeti 

tényezők alkotják: savanyú alapkőzet, csapadék kilúgozó hatása, gyökérlégzés, gyökérsavak, humuszsavak és 

egyéb szerves savak. A második kategóriába az emberi tevékenység okozta savanyító tényezők tartoznak: 

légköri savas ülepedés, savas eső, nem megfelelő műtrágya és szerves trágya használat, terméssel kivont 

kalcium, szennyvízzel, szennyvíziszappal és hulladékokkal a talajba jutó savanyító anyagok. A savanyító hatás 

szempontjából nincs lényeges különbség az istállótrágya és a műtrágya között, mivel a N hatóanyag azonos 

alakban (NH3, NH4, NH2) van bennük jelen. 

E folyamatok végső eredménye, hogy a talajoldatban felszaporodnak a H+-ionok. A talaj azonban, 

pufferkapacitása révén képes késleltetni a változások bekövetkezését úgy, hogy a megjelenő H+-ionokat 

adszorbeálja, illetve kicseréli más kationokra. Ez a folyamat viszont a potenciális savanyúság mértékét növeli, 

hiszen a megkötött H+-ionok visszajuthatnak a talajoldatba, ha ott mennyiségük csökken. A tompító képesség 

függ a talajkolloidok minőségétől és mennyiségétől (elsősorban a humuszanyagok és az agyagásványok 

tartoznak ide), a könnyen málló szilikátásványok jelenlététől, valamint a karbonát tartalomtól és a karbonátok 

típusától. 

A talaj elsavanyodásának elsődleges forrása a műtrágyák helytelen használata. Az ember, a nagyobb 

terméshozam elérése érdekében hajlamos a szükségesnél nagyobb mennyiségű műtrágyát juttatni a megművelt 

területre. A növények ennek csak kis részét képesek felvenni és hasznosítani. A talajban maradt, nagy 

mennyiségű vegyi anyag a csapadékvízzel a mélyebb rétegekbe hatol és szennyezi a talajvizet, rajta keresztül 

pedig a felszíni vizeket és az ivóvizet is. Különösen veszélyesek a N-műtrágyák. Ezek a talajvíz elnitrátosodása 

mellett por formában a levegőbe jutva növelik annak NOx-tartalmát is, ami a savas eső és savas ülepedés 
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formájában visszakerül a talajra, élővizekbe és a növényekre. A foszforműtrágyák pedig a foszfátok 

kimosódásával a felszíni vizek eutrofizációját okozták. 

A savanyodás hatására megindul a karbonátok oldódása, ami pufferként képesek ellensúlyozni a talaj 

savanyodását. Ennek megfelelően azok a talajok érzékenyek különös módon a savanyodásra, amelyek nem 

savanyú földtani közegben képződtek és karbonát tartalmuk csak rövid ideig képes a savanyító hatások 

ellensúlyozására. Ezek a közepes (5 – 30%) karbonát tartalmú homokos, kevés kolloidot tartalmazó talajok. Az 

ilyen talajokon végzett mezőgazdasági tevékenység jelentősen gyorsíthatja a talaj elsavanyodását, mivel a 

növények fejlődésük során kivonják a kalciumot a talajból. 

Ugyancsak komoly károkat okozhat a nem megfelelően tárolt szennyvíz, szennyvíziszap, híg trágya, ami a 

talajba szivárogva nagy területeket képes szennyezni és elsavanyítani. Az állattartó telepeken képződő 

hígtrágyákat korábban trágyatavakban, völgykatlanokban helyezték el. Jelenleg már csak kibetonozott 

medencékben lehet hígtrágyát tárolni (Stefanovits et al. 1999). 

11.3. 10.3. A mezőgazdasági tevékenység hatása a talaj 
élővilágára 

A talajban lakó mikroorganizmusokra,a növényekre, a rovarokra, a magas szintű állatvilággal bezárólag az 

élővilág minden egyedére befolyással van az ember termelő tevékenysége. A különböző agrotechnikai tényezők 

jelentősen képesek befolyásolni a talaj élővilágát is, hol kedvező, hol káros irányba. A legfontosabbak közülük a 

talajművelés, trágyázás, öntözés, talajjavítás, peszticidek alkalmazása, herbicidek alkalmazása, valamint a 

monokultúra- vetésváltás. A következőkben ezek élővilágra gyakorolt hatását mutatjuk be. 

10.3.1. Talajművelés 

A talajművelés nem más, mint a talaj fizikai állapotának mezőgazdasági géppel/ technológiával történő kedvező 

megváltoztatása. Célja a talaj védelme, a termesztett növények megfelelő életfeltételeinek kialakítása, a 

tarlómaradványok talajba forgatása, a biológiai folyamatok befolyásolása, valamint a talajlakó élőlények 

tevékenységeinek befolyásolása. Feladatai közé tartozik a megfelelő talajszerkezet kialakítása, a talaj víz-, 

levegő- és hőforgalmának a termesztett növények számára kedvező irányba változtatása, az öntözés 

hatékonyságának növelése és a talajpusztulás mértékének csökkentése (10.10. kép). 
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10.10. kép: Szántással javított talajszerkezet (forrás: www.static.fotoalbum.hu) 

A mezőgazdasági gépek üzemanyag-felhasználásuk révén káros anyagokat juttatnak a levegőbe és a talajba, 

amik méregként hatnak az egészséges talajéletre. Maga a közlekedésük, a talajtaposás is tömöríti a talajt, éppen 

ezért szakszerű és átgondolt használatra van szükség. 

A talaj élővilága nagyon gazdag. Algák, gombák, baktériumok, protozoák, hematódák, rovarok és giliszták, 

valamint a nemkívánatos gyomok, gombák, rágcsálók és más kártevők csoportjai is ide tartoznak. A 

mikroorganizmusok a talaj egészségének megőrzésében van szerepe. Hozzájárulnak a növények által felhasznált 

tápanyagok és a növényi maradványok lebontásához, a humuszképződéshez. A növényeknek, 

mikroorganizmusoknak fontos a talajban a levegő és a víz aránya. A talaj megművelése az aerob élőlényeknek 

kedvez, mert lazítja, átszellőzteti azt. Fontosak viszont az anaerob folyamatok is. A kettő közti egyensúly 

megtalálása nehéz feladat. A földigilisztáknak a talaj lazításában, a növényi anyag felaprításában és a 

talajszerkezet morzsalékossá tételében van nagy szerepe. 

Általánosan elmondható, hogy a talajműveléssel a talaj biodiverzitása csökken. A föld gyakori szántása, 

forgatása kiszárítja a talajt, csökkenti a szervesanyag mennyiségét (a szerves anyag oxigéndús környezetben 

gyorsabban elbomlik). A túlzott porhanyítás (boronálás) pedig porossá teszi a talajt, ami elősegíti annak 

pusztulását, lehordódását (Horváth 2012). 

11.3.1. 10.3.2. Trágyázás 

A növények tápanyagellátását a magasabb termékenység elérésének érdekében a mezőgazdaság trágyázással 

pótolja, illetve a bejuttatott tápanyagokkal igyekszik befolyással lenni az egészséges talajélet fenntartására. Így a 

trágyák, műtrágyák a talaj életére, az abban lévő tevékenységekre, folyamatokra, a termésmennyiségre, a 

termésminőségre is egyaránt hatnak. 

A folyamatos tápanyag utánpótlás miatt nagyobb számban növekedhetnek olyan fajok, melyek az erőteljes 

növekedés miatt más növényfajokat kiszorítanak élőhelyükről. Ez persze minden élőlényre, a talajlakó 

növényekre és állatokra is igaz. A műtrágyák természetes vizekbe való jutásukkal azok eutrofizációjához 

vezethetnek. A megnövekedett tápanyagkészlet miatt az elsődleges termelő szervezetek száma megnő. A 

baktériumok bekebelezik az elpusztult fitoplanktonokat, csökken az oxigéntartalom a vizekben, átalakul az 
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élővilág. Vannak olyan fitoplanktonok, melyek méreganyagot termelnek, mely innen bekerül a táplálékláncba, s 

a talajlakó élőlények pusztulásához is vezet (10.11. kép). 

10.11. kép: Eutrofizálódó vízhelület a Duna egyik holtágán (forrás: www.rdhsz.hu) 

A rosszul alkalmazott hígtrágya hatására elszaporodnak a rovarok és rágcsálók, megnőnek az aerob és anaerob 

trágyaerjedési folyamatok, ennek következménye a szaghatás, valamint elszaporodnak a fertőző 

mikroorganizmusok (Horváth 2012). 

11.3.2. 10.3.3 Öntözés 

A talaj víztartalmát, a növények vízigényét, a talaj termékenységének megőrzése érdekében öntözéssel próbálja 

a mezőgazdaság pótolni. A rendszeres öntözésnek hatása van a talaj vízforgalmára, a talaj fizikai- és kémiai 

tulajdonságaira, a különböző anyagok talajban való mozgására, bemosódására, a hő- és levegőforgalomra és a 

talajképződés folyamataira (10.12. kép). 

10.12. kép: Gépesített öntözőrendszer (forrás: www.idokep.hu) 

Az öntözés veszélyforrása lehet a másodlagos szikesedésnek, és a láposodásnak egyaránt. Amikor a 

talajszerkezet változik, repedezetté válik, mélyebb rétegekben kiszárad. Öntözéskor a repedéseken keresztül 

nagyobb mennyiségű víz folyik le a talaj mélyére, míg a felsőbb rétegek nem nedvesednek át kellőképpen. A 

fokozott víztáplálás miatt a talajvízszint megemelkedik és a művelt réteg egy idő után túlnedvesedik. Nagyobb 

sótartalmú talajvizek esetén ekkor másodlagos szikesedés következik be, ami akadályozza a növényeket a 

vízfelvételben. A túlöntözés kedvezőtlenül befolyásolja a mikroorganizmusok tevékenységét, a mikrobiális 

folyamatokat. Változik a talaj szervesanyag-forgalma, a tápanyagforgalma, kimosódnak az értékes, oldható 

tápanyagok. Túl nedves talajban előtérbe kerülnek az anaerob körülmények, kedvezőtlen redukciós folyamatok 

indulnak be (Horváth 2012). 

11.3.3. 10.3.4. Talajjavítás 

Talajjavításkor a talaj fizikai-, kémiai- és biológiai tulajdonságainak kedvező irányú befolyására törekszenek. 

Cél a víz és levegő megfelelő arányának megteremtése, a megfelelő kémhatás biztosítása, mindez annak 

érdekében, hogy a termékenység növekedjen, csökkenjen a talaj degradáció, növekedjen az erózióval, 

deflációval szembeni ellenállás. 

Fizikai talajjavításra elsősorban azért van szükség, hogy helyreállítsák a talaj vízgazdálkodását, a levegő- és hő 

forgalmát, illetve megfelelő legyen a tápanyagfelvétel. 

A talaj kémhatása erősen befolyásolja a tápanyagfelvételt, a mikroorganizmusok tevékenységét. A talaj 

élővilágának legkedvezőbb a semleges körüli kémhatás. A talaj savanyodása esetén csökken az élővilág számára 

felvehető tápanyagok mennyisége, de felvehetővé válnak a korábban oldhatatlan nehézfémek. Például nő az 

alumínium oldhatósága, ami mérgezi a talaj élőlényeit és növényeit. A savanyodás fokozza az agyagosodást, 

ami ismét csak szerkezetromláshoz vezet. A savanyodás meszezéssel, gipszezéssel és komplex eljárásokkal 

javítható. 

Szikesedés esetén, megnő a talaj nátrium-ion koncentrációja. A talaj keményebbé, agyagosabbá válik, amit 

kevés talajlakó élőlény tud tolerálni. A szikes talajok javításához először a talajvíz-viszonyokat kell rendezni. 

Ezt követően mélylazítással, majd gipsz és lignitpor bedolgozásával próbálják csökkenteni a talaj Na2+-

koncentrációját. Mindezek következtében jobb lesz a levegő és hő forgalom, gyorsabban távoznak a káros sók, a 

tápanyag- és a vízgazdálkodás javul. A talajlakó élőlények életfeltételei jobbak lesznek, fokozódik a biológiai 

aktivitás és az anyagforgalom. A termeszthető növények száma is megnő ezáltal (Horváth 2012). 

11.3.4. 10.3.5. Peszticidek alkalmazása 

A peszticidek vegyszeres növényvédő szerek, melyek alkalmazása nélkülözhetetlenek az intenzív 

növénytermesztésben. A növényvédő szerek egy csoportja úgy működik, hogy könnyen felhasználható 

szénforrást biztosít a hasznos mikroorganizmusok számára. Hatásukra gyorsan szaporodni kezd a szükséges 

bontási folyamatokat gyorsító, segítő baktériumflóra. Ezzel párhuzamosan csökken a növény számára káros 

hatásokat kedvelő és káros folyamatokat végző mikroorganizmusok és kártevő talajlakó állatok száma is. A 

szerves anyag bomlása beindul, szerves kolloidok képződnek, a talaj melegedni kezd, mely a növények 

gyorsabb fejlődésére jó hatással lesz (Horváth 2012). 
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11.3.5. 10.3.6. Gyomirtók ás rovarölő szerek alkalmazása 

Gyomirtó szereket (herbicidek) és rovarölő szereket (inszekticidek) gyakran használnak a gazdaságokban. Ezek 

elpusztítanak egyes (jó esetben célzott) szervezeteket. Azok szerves maradványait a túlélő szervezetek 

felhasználják. A különböző gyomirtók vagy a hajtásokon, leveleken keresztül jutnak be a gyomnövényekbe, 

vagy a talajra jutva kerülnek kapcsolatba velük. Zavart okoznak a fehérjeszintézisben, felborítják a növény 

anyagcseréjét. Egyes rovarölő szerek hatása abban mutatkozik, hogy a kártevők ideg-izom szinapszisaiban 

okoznak zavart, folyamatos túlfokozott ingerületet kiváltva, vagy a légzésüket gátolják. Rágcsálók ellen a 

járatokba, a földfelületre csalétketeket tesznek ki, melyeket elfogyasztva, belélegezve az állat elpusztul. 

A herbicidek talajba jutásuk után befolyásolják a talaj mikrobiológiai aktivitását, a mikroorganizmusok 

működését, a talajlakó élőlények szaporulatát is. Mindez attól is függ, mennyi idő alatt bomlanak el ezek a 

szerek. Minden baktériumra másképp hatnak a herbicidek, inszekticidek. Ezek viselkedését sok kísérletben 

vizsgálták már. A baktériumok eléggé ellenállóak a megengedett mennyiségű herbicidek többszörösével 

szemben is. Ellenben bizonyos nitrifikáló, nitrogénkötő baktériumok különösen érzékenyek ezekre. Az 

ammonifikáló baktériumok, gombák, sugárgombák elég ellenállóak a növényvédő szerekkel szemben. 

A herbicidek maradványai felhalmozódnak a talajban, aminek komoly következményei lehetnek a talaj 

mikrobiológiai folyamataira. Erősen befolyásolhatják a környezetet, illetve a következő termelt növények 

fejlődését. Ezért vigyázni kell, hogy az előzőleg termelt növényeknél ne alkalmazzanak olyan gyomirtó 

szereket, amelyek ugyanabban az évben vetett későbbi termésre károsan hatnak (Horváth 2012). 

11.3.6. 10.3.7. Monokultúra- vetésváltás 

Monokultúra alatt azt a gazdálkodási módot értjük, hogy ugyanazon a területen évekig ugyanannak a növénynek 

a termesztése (10.13. kép). Ezzel ellentétben vetésváltás esetén adott területen, különböző ciklusokban, felváltva 

más-más növények termesztése (10.14. kép). 
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10.13. kép: Monokultúrás szántóföld-művelés                  10.14. kép: Vetésforgóban hasznosított szántóföld 

(forrás: www.think.transindex.ro)                                    (forrás: www.petrs.network.hu) 

A vetésváltásnak nagyon fontos szerepe van a mezőgazdaságban. Elsősorban a gyomok és kártevők 

szaporodásának megakadályozása, a talaj termékenységének megőrzése, a biológiai diverzitás fenntartása, a 

következő növény számára kedvező feltételek megteremtése miatt lényeges az alkalmazása.Úgy kell 

megválasztani az egymást követő növényeket, hogy egyik a másik számára kedvező feltételeket teremtsen. 

Váltogatni kell a mélyebb és sekélyebb gyökérzetű, ellenállóbb és érzékenyebb, igényesebb és kevésbé igényes 

növényeket. A termesztett növényekre így kedvezően hat, a kártevőkre pedig károsan, s megmarad a biológiai 

sokszínűség is (Horváth 2012). 

Mindezen tényezők egymással is, szoros összefüggésben vannak. Ezért úgy kell gazdálkodni, hogy 

környezetünket a lehető legkisebb mértékben károsítsuk, legkisebb módon avatkozzunk be a természet hasznos 

folyamataiba, tevékenységébe. 

Napjaink mezőgazdasága egyre inkább figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a meglévő ismeretekkel és 

technikákkal igyekszik legkevésbé károsítani a talajt és annak kedvező tulajdonságait megtartani és használni. 

11.4. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a kisparaszti mezőgazdaság tevékenységét és környezetre gyakorolt hatását! 

2. Ismertesse a nagyüzemi mezőgazdaság tevékenységét és környezetre gyakorolt hatását! 

11.5. Tesztkérdések 
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10.1. Miért környezetszennyező a műtrágya? 

a, Mert méreganyagokat tartalmaz. 

b, Mert jelentős része nem tud felszívódni és távozik a talajból. 

c, Mert nem tudják hasznosítani a növények. 

10.2. A talajerózió mely típusát nem lehet talajműveléssel javítani? 

a, felületi rétegerózió 

b, barázdás erózió 

c, vízmosásos erózió 

10.3. Miért okoz nagy károkat a szél deflációs tevékenysége? 

a, mert nagy területről képes elszállítani az elporosodott termőréteget. 

b, mert a porviharok károsítják a mezőgazdasági munkagépeket 

c, mert nem lehet megakadályozni 

10.4. Milyen környezeti kárt okozhat a túlzott trágyázás? 

a, büdös lesz a talaj a sok trágyától 

b, az élővizekbe jutva eutrofizációt indíthat el 

c, kiégeti a növényeket 

11.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

12. 11. A földtani környezetet érintő emberi 
tevékenység hatásának vizsgálata; a 
hulladéktermelés 

Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné 

vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő természeti 

környezetbe. Különösen jellemző ez a mai ún. "fogyasztói társadalom"-ra. Többet termelünk, ezért a termelési 

folyamatban óhatatlanul több melléktermék, selejt, hulladék keletkezik. A nagyobb fogyasztással együtt jár, 

hogy a lakosság egyre több maradékot, szemetet, csomagolóanyagot is kidob. Gyors ütemben korszerűsítik a 

termelő-berendezéseket is, így hamarabb selejteznek ki fizikailag még el nem használt, csupán "erkölcsileg 

kopott" gépeket. 

A hulladékok egy része - műszaki vagy gazdasági okok miatt, illetve emberi mulasztásból eredően - a 

környezetbe, illetve védett környezeti közegbe kerül, szétszóródik, ott szennyeződést, külön előírásokban 

meghatározott koncentrációk fölött káros szennyeződést okoz. Ezeket a természetes anyagcsere körfolyamat 

csak nehezen vagy egyáltalán nem képes feldolgozni. A legtöbb szennyezési problémát a rendezetlen elhelyezés 

(pl. "a hagyományos" szeméttelepek), helytelenül megválasztott hulladékkezelés, valamint a helytelen 

fogyasztói, magatartás okozza. 

12.1. 11.1. A hulladék fogalma 

files/ep_10_f.pptx
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A hulladék fogalmának meghatározása meglehetősen nehéz. Általános értelemben hulladéknaktekinthető az a 

bármely halmazállapotú, önállóan vagy hordozó közeggel megjelenő anyag és energia, ami az ember 

mindennapi életéből, termelő, szolgáltató vagy fogyasztó tevékenységéből ered, és az adott műszaki, gazdasági, 

társadalmi feltételek között tulajdonosa sem felhasználni, sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván sem 

kezelve, sem kezeletlenül, ezért átalakítással vagy anélkül történő, a környezetre ártalmatlan elhelyezéséről 

átmenetileg vagy véglegesen gondoskodni kell. 

A hulladék fogalmát ki kell egészíteni két, a gyakorlati szempontból fontos csoporttal: a melléktermék és a 

másodlagos energiahordozó csoportokkal. Melléktermék az az anyag, amelyet soros anyaghasználat jelleggel 

közvetlenül felhasználnak vagy értékesítenek. Míg másodnyersanyag, másodlagos energiahordozó az a 

hulladék, amely a felhasználás helyére abban a formában került, ahogyan azt hasznosítják. 

Hogy egy adott anyag, tárgy, maradvány stb. az ember, a társadalom megítélése szempontjából hulladéknak 

minősül-e vagy sem, függ az emberek anyagi helyzetéről, a társadalmi, a műszaki és a gazdasági fejlettség 

szintjétől (Moser – Pálmai 1999, Szabó 1999, Barótfi 2000). 

12.1.1. 11.2. A hulladékok csoportosítása 

A hulladékok osztályozása számos szempont alapján történik. Ezek a csoportosítási módok jelentős átfedésben 

vannak egymással. A következőkben a legfontosabb, hazánkban is használt csoportosítási módokat tekintjük át. 

12.1.2. 11.2.1. Eredet szerinti csoportosítás 

A legegyszerűbb és egyben legelterjedtebb felosztási mód a hulladékok keletkezése, eredete szerint történő 

csoportosítása. A legtöbb országban két nagy csoportotkülönböztetnek meg: a települési (vagy kommunális) és a 

termelési (ipari, mezőgazdasági és a szolgáltatásokhoz kőtődő) hulladékok csoportját. Ezeken belül rendszerint 

elkülönítenek "veszélyesnek", illetve "nem veszélyesnek" ítélhető hulladékokat is (Moser – Pálmai 1999, Szabó 

1999, Barótfi 2000). 

12.1.2.1. 11.2.1.1. Települési hulladék 

A települési (kommunális) hulladékok csoportjába tartoznak a közvetlen emberi szükségletek kielégítése folytán 

keletkező, nem ipari vagy egyéb tevékenységből származó, túlnyomórészt a háztartásokban keletkező 

hulladékok. Ezek elosztási és fogyasztási tevékenységből származnak. Összetételük és mennyiségük az 

életszínvonaltól, az életmódtól és ezen belül a fogyasztási szokásoktól függ. A települési hulladék lehet szilárd, 

folyékony és iszapszerű (11.1. táblázat). 
 

Települési szilárd hulladék 

háztartási hulladék 

közterületi hulladék 

a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék 

Települési folyékony hulladék 

közműpótló berendezések ürítéséből, nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, gazdasági, de nem 

termelési, technológiai eredetű tevékenységből származó hulladék 

inert hulladék 

biohulladék 

11.1. táblázat: A települési hulladékok csoportosítása 

A települési szilárd hulladékok az alábbi kategóriákba sorolhatók: 
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1. A háztartási hulladékok az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára 

használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az 

intézményekben keletkező hulladékok (11.1. ábra). 

 

11.1. ábra: A háztartási hulladék összetétele (forrás: www.kornyezetbarat,hulladekboltermek.hu) 

2.A közterületi hulladékok csoportjába közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladékok tartoznak. 

3. A háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladékok gazdasági vállalkozásoknál keletkező – 

külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladékok. 

4. Sajátos csoportját képezi a települési szilárd hulladékoknak a nagyrészt az építőiparban, (magas- és 

mélyépítés) az építés, szanálás, rekonstrukció során keletkező törmelék, a földmunkák során kiemelt talaj. Ezek 

nagy tömegű, de viszonylag könnyen kezelhető, környezetükre rendezett lerakással veszélyt nem jelentő 

hulladékok. Jelentős hányaduk hasznosítható területfeltöltésnél, települési hulladékok lefedésénél. 

A települési folyékony hulladék a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem 

vezetett szennyvíz, amely származhat azemberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló 

létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna- és 

árokrendszerekből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből. 

Szintén a települési hulladékok közé tartoznak az úgynevezett inert hulladékok. Ezek olyan hulladékok, amelyek 

nem mennek át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzőik, hogy vízben nem oldódnak, 

nem égnek, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagálnak, nem bomlanak le biológiai úton, és nincsenek 

kedvezőtlen hatással a velük kapcsolatba kerülő más anyagokra oly módon, hogy abból környezetszennyezés 

vagy emberi egészség károsodása következne be. Emellett csurgalékuk és szennyezőanyag-tartalmuk, illetve a 

csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. 

Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék) minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob 

módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. 

Termelési hulladék: ide tartoznak azok a hulladékok, amelyek a különböző termelési tevékenységek során 

keletkeznek, vagyis az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások területén. Ezek fő tevékenységek (kitermelés, 

feldolgozás és szolgáltatás, fenntartás, szállítás stb.) szerint lehetnek technológiai eredetű, illetve amortizációs 
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hulladékok. A termelési hulladékok csoportja tovább bontható mezőgazdasági, ipari (bányászati, kohászati, 

vegyipari, gépipari, könnyűipari, építő- és építőanyag-ipari, élelmiszeripari), közlekedési, valamint egyéb 

termelési hulladékokra (Moser – Pálmai 1999, Szabó 1999, Barótfi 2000). 

12.1.3. 11.2.2. Halmazállapot szerint történő csoportosítás 

A halmazállapot alapján megkülönböztetünk szilárd, folyékony, iszapszerű hulladékokat, valamint légszennyező 

anyagokat (a hazai szabályozás szerint). Ezek a kategóriák a gyakorlatban nem válnak el élesen. 

A szilárd hulladékok csoportjába a makroszkopikus részecskékből összetevődő, szilárd halmazállapotú szerves 

és szervetlen anyagok tartoznak. 

Folyékony hulladék az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki 

szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül. Ide tartoznak például a közcsatornába 

nem kötött szippantott szennyvizek. 

Az iszapszerű hulladék egymástól különálló szilárd, finom szemcséjű részecskéket tartalmazó folyadékból 

kiülepedett vagy kiülepített anyagi rendszer, pl. szennyvíziszap, galvániszap stb. 

A hulladékok többsége szilárdhalmazállapotú. Ezek igen változatos formában jelenhetnek meg a társadalomban 

(11.2. táblázat). 
 

Típus Jellemző anyagok 

Házi szemét éghető: papír, fa, műanyagok, textil, bőr, gumi 

éghetetlen: fémek, por, kő, kerámia, üveg, ásványi anyagok 

Darabos (nagy méretű) hulladékok bútorok, autóalkatrészek, abroncsok, ládák, csomagolóanyagok, 

egyéb használati tárgyak 

Konyhai hulladék ételmaradékok, csomagolóanyagok 

Utcai szemét por, falevelek, papír, csatornahulladékok 

Kerti hulladék falevelek, ágak, föld 

Autóabroncsok és egyéb ócskavas kiselejtezett járművek, berendezések, szerkezetek 

Építési hulladék tégla- és betonmaradékok, szigetelőanyagok, csövek, huzalok, 

fahulladék 

Ipari hulladék szerves és szervetlen anyagokat előállító és feldolgozó iparágak 

szilárd hulladékai 

Mezőgazdasági hulladék trágya, aratási hulladék 

Állati tetemek   

Légtisztító és derítőberendezések 

hulladékai 
szitamaradék, szűrőlepény, víztelenített iszapok 

Speciális hulladékok fertőző, robbanásveszélyes és mérgező anyagok, radioaktív 

hulladék 

11.2. táblázat: A szilárd hulladékok típusai 
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A folyékony, iszapszerű és pasztaszerű hulladékok különleges csoportot képeznek a hulladékokon belül. 

Halmazállapotukból fakadóan már összegyűjtésükhöz és elszállításukhoz is más, speciálisabb berendezések és 

eljárások szükségesek, mint a szilárd hulladékokhoz (Moser – Pálmai 1999, Szabó 1999, Barótfi 2000). 

12.1.4. 11.2.3. Környezeti hatás szerinti csoportosítás 

A hulladékokat, a környezetre gyakorolt hatásuk alapján két csoportra osztjuk: a környezetre veszélyes, illetve a 

környezetre (jelen ismereteink szerint) nem veszélyes hulladékok csoportjaira. A két kategória között átmenet 

van, hiszen az anyagi tulajdonságok kedvező, vagy kedvezőtlen változása dönti el a tényleges állapotot. 

Veszélyes hulladéknak tekintjük azt az anyagot (anyagmaradványt) mely önmaga vagy bármelyik 

bomlásterméke, közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten az emberi életre, egészségre illetve az 

élővilágra károsító hatást fejthet ki. 

A veszélyesség jellege szerint a hulladékfajták a következők lehetnek: mérgező (toxikus), fertőző, tűz- és 

robbanásveszélyes, mutagén (karcinogén), korrozív, radioaktív hulladékok. 

A veszélyesség megítélése és a veszélyes hulladékok körének meghatározása a legkevésbé egységes, itt 

országonként jelentős eltérések vannak: egyes helyeken szélesebb körben, máshol konkrétabban meghatározott 

feltételek szerint sorolják ide a különleges szennyezettségű hulladékukat. Általában azok tartoznak ide, amelyek 

a vonatkozó előírásokban, illetve jogszabályokban rögzített határértékeknél nagyobb mennyiségben 

(koncentrációban) tartalmaznak bizonyos meghatározott veszélyes anyagokat. 

A nem megfelelően kezelt hulladékok környezetkárosító hatásai különbözőképpen jelentkeznek. Egyrészt 

valamely környezeti elem (víz, levegő, talaj) szennyezését okozzák, ezáltal nagy népességet érintenek, és a 

káros hatás időben elhúzódó. Másrészt a hulladékok egyes alkotói a növényi, állati szervezetekbe beépülnek és a 

táplálékláncon keresztül végső soron az embereket károsítják. 

Elsősorban a környezetre veszélyes, mérgező hatású anyagok okoznak gondot, a bioakkumláció és a toxicitás 

miatt. A növényzet és az állatok fejlődését a toxikus hatású anyagok kifejezetten gátolják, egyes anyagok pedig 

a szervezetben felhalmozódva okoznak elváltozásokat. 

A környezetszennyező hatások jellegük szerint a következők lehetnek: 

1. A talaj, a talajvíz és a felszíni vizek szennyeződése. A nem megfelelően kezelt hulladékokat, azok 

bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén szétmossa, és az beszivárog a talajba. Így elszennyeződik a talaj 

felszíne, majd a szennyező anyagok belekerülnek a talajvízbe. Innen az áramlás útján gyakran jelentős 

vízbázisokat is veszélyeztetnek. A nem megfelelően kezelt kommunális és ipari szennyvíz bevezetések pedig a 

felszíni vizek közvetett és közvetlen szennyeződését okozzák. 

2. A levegő szennyeződése. A szerves anyagú hulladékok bomlása során jellegzetes bűzös gázok keletkeznek. A 

hulladéklerakókban felhalmozódó finom port illetve a nagyobb laza darabokat (papír, műanyag fólia) a szél a 

levegőbe emeli és nagy távolságokra képes elszállítani. A hulladékok nem megfelelő elégetésekor keletkező 

égéstermékek (füstgáz, korom, pernye) is szennyezhetik a levegőt. Ugyanakkor nem elhanyagolható a 

kommunális lerakók "üvegház-hatás"-t növelő metán és széndioxid kibocsátása sem. 

3. Fertőzésveszély. A települési szilárd és a folyékony, valamint egyes termelési hulladékok (pl. hígtrágya, 

vágóhídi hulladék) kórokozó mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek előidézői lehetnek. A különféle 

egyéb forrásokból származó hulladékokban is gyakran megtalálhatók a legkülönfélébb mikroorganizmusok, 

közöttük fertőző betegségeket is terjesztő kórokozók. A kórokozók a hulladékokban azonban csak a fertőzés 

lehetőségét jelzik, az ilyen hulladék fertőzést terjesztő közegnek tekinthető. Megbetegedések és főként 

járványok kialakulásához más tényezők, például az emberi szervezet fogékonysága is szükségesek. 

4. A rovarok és rágcsálók elterjedése. A nem megfelelő települési szilárd hulladékkezelés következtében a 

rovarok és rágcsálók nagymértékben elszaporodhatnak. Mind a rovarok, mind a rágcsálók közismert közvetítői 

egyes fertőző betegségek terjesztésének. Gyors szaporodásukat a rosszul kezelt, nyílt hulladékhalmok segítik 

elő. Ezért a kezelés egyik legfontosabb feltétele a gyakori hulladék-eltávolítás, a lakott területen minél rövidebb 

ideig tartó és zárt tárolás. 

5. A környezet elszennyeződésének esztétikai jelentősége. A nem megfelelő hulladék-eltávolítás, a rendezetlen 

szétszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét, csökkenti a pihenés, kikapcsolódás teljes körű 

lehetőségét (Moser – Pálmai 1999, Szabó 1999, Barótfi 2000). 
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12.2. 11.3. Hulladékkezelés 

Akár hasznosítjuk, akár csak ártalmatlanná tesszük az egyes hulladékfajtákat, a tulajdonképpeni kezelést mindig 

megelőzi azok összegyűjtése és elszállítása. Mivel a hulladék eltávolításának módját is annak típusa szabja meg, 

a hulladékkezelés teljes folyamatát (az összegyűjtéstől a végső elhelyezésig vagy felhasználásig) az egyes 

hulladékfajtákra külön-külön tárgyaljuk. 

12.2.1. 11.3.1. Települési hulladékok 

A települések fogyasztási hulladékai a hulladékok összes tömegében (a mezőgazdasági és ipari hulladékok 

mögött) csak a harmadik helyet foglalják el, de a városiasodás következtében egyre nagyobb népességet 

érintenek. Higiéniai szempontból rendkívül veszélyes, ezért nem véletlen, hogy a hulladékkezelés története a 

városi szemét gyűjtésével és a lerakóterületekről történő elszállításával kezdődött. Újrafelhasználásuk 

viszonylag új keletű, mert összetétele valamennyi hulladék közül a legbonyolultabb, helyileg és szezonálisan is 

ingadozó. A nyári szemét több szerves anyagot, a téli több hamut tartalmaz. 

A szemét ártalmatlanításának, illetve értékesíthetőségének megállapítása érdekében elsősorban annak 

összetételét kell meghatározni. A legfontosabb minőségi jellemzőket a kővetkezőképpen csoportosíthatjuk: 

- fizikai jellemzők: térfogattömeg, darabosság, összetétel (válogatás útján anyagféleségek szerint), 

nedvességtartalom, fűtő érték. 

- kémiai jellemzők: szervesanyag-tartalom (izzítási veszteség), hamutartalom, C/N arány, pH-érték, N-, P-, K-

tartalom. 

- biológiai jellemzők: szerves anyag biológiai lebonthatósága, fertőzőképesség vizsgálata. 

Településeinkről a szemét eltávolítására ma világszerte a hagyományos elhordásos módszert alkalmazzák, bár 

kísérleteket folytatnak új mód szerek bevezetésére is, mint például: 

aj vízöblítéses módszer; 

b) helyi égetés; 

c) pneumatikus rendszerben elszívás. 

A vízöblítéses módszer közegészségügyileg megfelelőbb, mert a hulladékokat keletkezésük után azonnal zárt 

csatornarendszeren távolítja el a lakóterületről, gravitációs úton. Így a szállítási költség minimális. Ez a módszer 

konyhai hulladékokra jól bevált. A vizsgálatok szerint azonban a háztartások vízigényét ez naponta és fejenként 

mintegy 2 literrel növeli meg. Általános bevezetésének akadálya a megfelelő lejtésű és keresztmetszetű 

csatornahálózat hiánya, továbbá kemény tárgyak (fém, üveg stb.) ily módon nem őrölhetők. Emellett nagyobb 

mennyiségű és töményebb szennyvíz tisztításáról kell gondoskodni. 

A helyi égetés fokozott légszennyező hatása miatt sok helyen nem engedélyezett. 

Svédországban dolgozták ki a háztartási hulladék pneumatikus rendszerben történő elszívását. Az eddigi 

tapasztalatok kedvezőek. Bár a beruházási költségek jelentősek, a szállítás szükségtelensége miatt ezek hét év 

alatt megtérülnek. 

A hagyományos elhordásos rendszer első fázisa a szemét keletkezési helyén való gyűjtése és ideiglenes tárolása. 

Ennek módja az épület méretétől függ. Lakásokban, munkahelyeken a jól záró fedéllel ellátott, vasból vagy 

műanyagból készült edények használatosak, melyek befogadóképessége 12-15 liter. Az épületekben ily módon 

összegyűjtött szemetet az épületben vagy annak udvarán elhelyezett gyűjtőtartályokba ürítik. Nagyobb 

házakban, üzemekben a szemét gyűjtésére 1100-4500 literes guruló alvázra helyezett konténereket célszerű 

alkalmazni, amelyeket cserélnek, szállítóeszközre való fel- és lerakásuk gépesített. Magasabb épületekben 

elterjedt módszer a szemétledobókalkalmazása. Ezek függőleges vezetékek, megfelelő átmérővel, amelynek 

minden emeleten lecsapható fedéllel ellátott nyílása van. A földszinten a vezeték szemétgyűjtő tartályokhoz 

vagy konténerhez kapcsolódik. A szemételtávolítást közegészségügyi okokból minél gyakrabban, lehetőleg 

naponta végre kell hajtani. Ennek megvalósítása a hulladékmennyiség állandó növekedése, a munkaerőhiány és 

a közlekedési nehézségek miatt egyre nehezebb, ezért egyes országokban a heti egyszeri elszállítást is 

megengedhetőnek tartják (de csak a külső, lazább beépítésű területeken és a zsákos rendszernél). Az 
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átrakótelepeken vagy a végleges kezelés helyén célszerű a szemetet egyszerű műveletekkel (tömörítés, 

válogatás, aprítás, osztályozás) előkezelni, mert így egyrészt egyes értékes anyagokat könnyen kinyerhetünk, 

másrészt a szemét tulajdonságait és összetételét a végső kezeléshez kedvezőbbé tesszük. 

A városi szemét elhelyezésének legegyszerűbb módja a területfeltöltés. A rendezetlen nyílt lerakást (11.2. ábra) 

közegészségügyi ártalmak miatt ma már nem engedélyezik. 

 

11.2. ábra: Hulladék-lerakóhely felszín alatti környezetszennyezésének elvi vázlata (Szabó 1999) 

Helyébe a rendezett lerakáslépett. Ezt a fejlett ipari országokban is széles körben alkalmazzák. Legáltalánosabb 

a bányagödrök, mélyedések tervszerű feltöltése, de sík területen vagy hegyoldalon is végezhetnek lerakást (11.3. 

ábra). 

 

11.3. ábra: Települési hulladéklerakó általános felépítése (Barótfi 2000) 

1. hulladéklerakat; 2. alsó földtámasz (helyben kitermelt agyagból); 3. felső földtámasz (épít. törmelék, 

föld); 4. rétegenként takaró földréteg 5. rekultivációs takarás földből; 6. belső övárok; 7. csurgalékvíz 

gyűjtő akna visszaforgató szivattyúval; 8. csurgalékvíz visszaforgató rendszer; 9. homokos kavics ágyazat 

szigetelés alá; 10. műanyag szigetelés; 11. szig. védő homokos kavics ágyazat; 12. dréncső csurgalékvíz 

gyűjtésére; 13. csurgalékvíz elvezető zárt cső; 14. kerítés; 15. biogáz vezetők; 16. biogázkutak; 17. talajvíz 

kémlelő kút; 18. védőfásítás; 19. külső övárok; 20. körüljáró út; 21. rekultivációs szint 
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A munka megkezdése előtt a terület vízviszonyait fel kell deríteni, nehogy a kioldódó anyagok a talajvizet 

szennyezzék. Szükség esetén a feltöltés megkezdése előtt vízzáró réteget kell építeni. Takaró rétegül jól bevált a 

szénsalak, amely jó szellőzést biztosít. Legfelső rétegként utcai szeméttel kevert földes anyagot terítve 

füvesítésre is alkalmas terület nyerhető (11.4. ábra). 

 

11.4. ábra: Depónia helyes feltöltése (Barótfi 2000) 

A rendezett lerakás hátránya, hogy a szemétben levő szerves anyag felhasználatlanul bomlik el, márpedig az 

intenzív mezőgazdasági termeléshez a talaj nemcsak műtrágyát, hanem a szerves anyagok visszatérítését is 

igényli. A komposztálásalapvető célkitűzése az, hogy a szemétben természetes körülmények között lassan 

lezajló folyamatokat meggyorsítva a szemét szervesanyag-tartalmából olyan terméket (komposzttrágya) állítson 

elő, amelyet talajjavító, humuszvisszapótló anyagként a talajba visszajuttat. A komposztálás aerob biokémiai 

folyamat, amelynél a szerves anyagot mikroorganizmusok enzimrendszerei biológiai oxidációval bontják le. 

Emiatt lényeges tényezők a hőmérséklet, a pH, a kiindulási víztartalom és C/Narány, valamint a megfelelő 

levegőztetés. 

A szervesanyag-tartalmú hulladékok (pl. szennyvíziszapok) mikrobiológiai hasznosítására elterjedt másik 

lehetőség az anaerobkörülmények között végzett biogáz termelés. Az anaerob lebontás két lépésben, két (sav- és 

metánképző) baktériumcsoport közreműködésével hajtható végre a komposztáláshoz szükségesnél nagyobb, 

legalább 70% nedvességtartalom, 7-7,5 pH és 20-30 C/Narány mellett. 

A szemét ártalmatlanításának közegészségügyileg jó, ökológiai szempontból kifogásolható megoldása a 

szemétnek fűtőanyag hozzáadása nélkül történő elégetése. Tüzeléstechnikailag nagy probléma a szemét 

heterogén összetétele. Emiatt fűtőértéke a nyári hónapokban 3350, a téli hónapokban 6300 kJ/kg érték körül 

mozog, elsősorban az éghetőanyag-, hamu- és nedvességtartalom függvényében. Általában önmagában éghető a 

hulladék, ha hamu- és nedvességtartalma 60-60%-nál kisebb, éghetőanyag-tartalma 20-40%-nál nagyobb. Az 

égetők terjedését a nagy beruházási és üzemeltetési költség nagy mértékben akadályozza. A beruházási 

költségek a komposztgyárakkal összehasonlítva azok kétszeresére becsülhetők. Emellett a komposztálásnál sok 

értékesíthető terméket nyernek ki. Mivel égetést újabban csak a városok peremén engedélyeznek, a rendezett 

lerakással szemben a szállítási költségek csökkenése sem jelentős. 

A hulladékkérdés végső és teljes megoldása a szemét komplex hasznosítása, amelynek eredményeként annak 

minden alkotórészéből újra hasznosítható nyersanyag lesz. Nemcsak a szerves anyagot kell visszatéríteni a 

természetbe, hanem minden anyagféleséget a termelés-fogyasztás-elhasználódás-újrahasznosítás körforgásába. 

A városi szemét sok értékes anyagot tartalmaz, amelyek közül az ócskavasat és színesfémeket a kohászat tudja 

hasznosítani, a papírhulladékot a papírgyártás használja fel. Az üvegtörmeléket az üveggyárak nyersanyagként 

használják, a törött színes üvegből építőipari burkolóanyagot lehet gyártani. A műanyagok fajták szerinti 

osztályozás után pedig változatosan dolgozhatók fel. A települési hulladékokból újrahasznosított anyagok 
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csökkentik a természeti erőforrások kihasználását, de emellett a környezetszennyezés is mérséklődik, továbbá 

megtakarítható a nyersanyagok kitermeléséhez és feldolgozásához szükséges energia és költség. A lakossági 

újrahasznosító programokban előkelő helyet foglal el az üveg, az acél, az alumínium, a műanyag és a papír 

újrahasznosítása (11.5. ábra). Ezeknél takarítható meg a legtöbb energia és szennyezés az eldobó fogyasztáshoz 

képest (Moser – Pálmai 1999). 

 

11.5. ábra: Az újra hasznosítható lakossági hulladék csoportosítása (forrás: www.raklapborze.hu) 

12.2.2. 11.3.2. Ipari hulladékok 

Az ipar mind nagyobb mennyiségű hulladékot termel. Közöttük mérgező, nehezen bomló, iszapszerű vagy 

folyékony anyagok is előfordulnak. Ezek eltávolítása nemcsak sokféleségük, hanem hatalmas mennyiségük 

miatt is óriási feladat. Az ipari hulladékokat iparágak szerint csoportosíthatjuk. Ez gyakran utal a hulladék 

minőségére (pl. építőipari hulladékok főképp szervetlen anyagokat tartalmaznak). A vegyiparban azonban ez a 

felosztás semmit nem mond az adott hulladék jellegéről, kezelhetőségéről. Ezért célszerűbb az ipari 

hulladékokat jellegűk szerint csoportosítani (11.3. táblázat). 
 

Kategória Hulladékok jellemzése Példák 

I. Különleges hulladékok (kezelésük költséges és 

magas műszaki színvonalat igényel) 
Gyógyszer- és vegyipar mérgező, tűz- és 

robbanásveszélyes hulladékai 

II/A Talajba helyezve ártalmat nem okoz Építési törmelék, házi szemét jellegű ipari 

hulladék 

II/B Lerakásuk különleges előírások betartásával 

lehetséges 
Ipari zagyok, vízoldható mérgezőanyag-

tartalmú salak 

III. Túlnyomóan szerves anyagot tartalmaz, 

komposztálható 
Élelmiszer-ipari hulladék 

IV. Mezőgazdaságban nem hasznosítható szerves 

anyagok, elégetve oldhatatlan salakká alakulnak 
Ásványolaj-, bőr-, textil- és gumiipar 

hulladékai 
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V. Folyékony vagy vízoldható hulladékok, amelyek 

csak ártalmatlanítás után helyezhetők el 
Szerves oldószerek, galvániszap 

VI. Közvetlenül vagy válogatás után értékesithetők Csont-, papír-, üveg-, fahulladék stb. 

11.3. táblázat: Az ipari hulladékok jelosztása 

Az ipari hulladékok eltávolítására azok sokfélesége miatt egységes eljárás nem alakult ki, de alapelv, hogy 

üzemen belül a különböző forrásból származó hulladékokat külön kell gyűjteni és az elszállításig megfelelő 

körülmények közt tárolni. A külön gyűjtésnél elsősorban a városi szeméttel együtt kezelhető, az 

újrafelhasználható és az egyéb hulladékot kell egymástól elválasztani. A hulladékok ártalmatlanítására a 

következő lehetőségek jöhetnek számításba: rendezett és biztonságos lerakás vagy mélységi elhelyezés, égetés 

vagy pirolízis, illetve újrafelhasználás közvetlenül vagy átalakítás után. 

Építési törmelék, bányászati hulladék és meddő eltávolítására a leggyakrabban használt eljárás a területfeltöltés 

vagy rendezett lerakás. A veszélyes hulladékok rendezett, biztonságos lerakásánál fokozott biztonsági 

követelményeket kell betartani. A lerakóhelyek létesítésénél megfelelő természetes (geológiai viszonyok, 

vízforrások távolsága stb.) és műszaki védelmetkell biztosítani. A műszaki védelem fontos részei a tároló tér 

tagolása és zárórétegekkel (agyag, beton, szintetikus fóliák) szigetelése, a csapadék- és talajvíz távoltartása, a 

szivárgóvizek gyűjtése és kezelése, valamint az ellenőrző rendszer (figyelőkutak) kiépítése és üzemeltetése. A 

különösen veszélyes vagy más módon nem kezelhető hulladékokat mélységi elhelyezéssellehet ártalmatlanná 

tenni. Ezt a módszert mind folyékony, mind szilárd hulladékokra alkalmazzák. 

Ipari hulladékok égetésseltörténő ártalmatlanításakor a hulladék égethetősége (fűtőérték, nedvesség- és 

hamutartalom) mellett vizsgálni kell annak gyulladási hőmérsékletét, lobbanás- és olvadáspontját, mérgező vagy 

robbanó tulajdonságát. Meg kell állapítani, hogy a salak tartalmaz-e vízoldható mérgező anyagokat. A 

gyakorlatilag hamumentes műanyagok átalakítására alkalmas módszer a pirolízis, amelynél a hulladékot 

levegőtől elzárva 500-1000 °C-ra hevítik. A hőbomlás eredményeként főleg gázok keletkeznek, amelyet fűtéstől 

kezdve újrapolimerizálásig számos célra lehet felhasználni. 

Az ipari hulladékok hasznosítására számos kísérlet folyt és folyik napjainkban is. Például az erőművi pernyevíz 

hatására a cementhez hasonlóan köt és megszilárdul. E tulajdonsága és jó szorpciós kapacitása miatt a cement 

egy részének helyettesítésére pernyecement készítésére alkalmas. Az acélgyártásban jelentős a vas- és 

acélhulladékokhasznosítása, de a hasznosítható hulladékhányad nagymértékben függ a technológiától. Az 

alumíniumhulladékhasznosítása különösen energiatakarékossági szempontból nagy jelentőségű. A 

műanyaghulladékokközül az egytípusú tiszta, hőre lágyuló hulladékok fröccsőntéssel, extrudálással és 

préseléssel hasznosíthatók (Moser – Pálmai 1999). 

12.2.3. 11.3.3. Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok 

A mezőgazdaságterületén napjainkban is él a hulladékok kezelésének hagyományos környezetfenntartó 

gyakorlata, a talajerő-megőrzés a bomlékony szerves anyagoknak a talajba való visszapótlása révén. A 

növénytermesztés hulladékait silózva, szárítva vagy eredeti állapotban állattakarmányozásra, nem megfelelő 

minőség esetén trágyázásra igyekeznek felhasználni. Újabb tendencia a növényi hulladékból (préselés 

extrakcióval, élesztősítéssel stb.) fehérjedús takarmánykiegészítő anyag előállítása. Nagyobb gondot okoz az 

iparszerű állattartásnál keletkező nagy mennyiségű fekália. Hagyományos állattenyésztésnél az állatok számát a 

föld hozama korlátozta, a trágya zárt körforgásban visszakerült a talajba. Az iparszerű állattartásban viszont a 

tápanyag-körfolyamat nyitott: különböző tápanyagokat kell beszerezni, ugyanakkor nagy mennyiségű 

melléktermék (állati ürülék) akkumulálódik, amelynek elhelyezése nehézségekkel jár. Nagy problémát jelent, 

hogy az alom nélküli, vízöblítéses állattartásnál keletkező fekália folyékony, szennyvíz jellegű. Ezeket a 

hulladékokat nem szabad az élővizekbe vezetni, hanem a termőtalajba kell visszajuttatni. Számos hulladék 

alkalmas a hígtrágyák felitatására. A kapott szilárd anyag a földekre kiszórható. Erre a célra például fűrészpor, 

tőzeg, len- és kenderfeldolgozók pozdorjája stb. használható. Az élelmiszeriparbanis folyamatosan keletkezik a 

mezőgazdaságba visszatéríthető anyagok tömege, de az egyes iparágak hulladékai gyakran értékesebb célra, 

például takarmányozásra hasznosíthatók (Moser – Pálmai 1999). 

11.3.4. Iszapkezelés 

A különböző iszapok átmenetet képeznek a szilárd és folyékony hulladékok között. Részben az iparban, de 

részben pedig a szennyvíztisztító telepeken képződnek nagy mennyiségben. Kezelési módjuk a bennük 
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felhalmozódó vegyszerek függvénye. A városi szennyvíztisztító telepeken alapvetően kétféle iszapot kapnak: a 

mechanikai tisztítás ülepítőjében a nyersiszapotés az eleveniszapos biológiai tisztítókból elvezetett fölösiszapot. 

Az iszapkezelés elsődleges feladata a viszonylag nagy mennyiségű, de igen kis szárazanyag-tartalmú (pl. a 

nyersiszapé 2,5-5%, az eleveniszapé 0,5-1 %) iszap térfogatának csökkentése vízelvonással. Az iszapban 

különböző formában jelenlevő (pórus, kapilláris, sejtállomány, kémiailag kötött) vizet sűrítéssel, víztelenítéssel 

és szárítással lehet eltávolítani. Végső elhelyezés előtt a víztelenített vagy szárított iszapot komposztálják vagy 

elégetik (Moser – Pálmai 1999). 

12.2.4. 11.3.5. Speciális hulladékok 

A speciális hulladékok közé többek között a kiselejtezett gépjárművek és a radioaktív hulladékok tartoznak. 

A kiselejtezettgépkocsikeltávolítása komoly problémát jelent óriási tömege és az elfoglalt területek miatt. A 

járművekből csak az akkumulátort, a motort, az üzemanyagtartályokat és a különösen nagy színesfémtartalmú 

részeket szerelik ki. A maradékot összetörik, kiégetik, és az ócskavasat sajtolva az acéliparnak eladják. 

Az atomerőművek normál üzemmódban környezetszennyező hatásukat illetően a legkedvezőbb energiatermelő 

létesítmények közé sorolhatók, sőt a környezetre még esetleges baleset esetén is rendkívül kis veszélyt 

jelentenek. Az atomenergetika elterjedésével jelentkező reális probléma a radioaktív hulladékok végleges 

elhelyezésével kapcsolatos. A legnagyobb gondot a hosszú felezési idejű izotópokat tartalmazó, nagy aktivitású 

folyékony hulladékok jelentik. A biztonságos elhelyezés érdekében törekszenek arra, hogy a folyékony 

hulladékokat szilárd alakba hozzák. Cement hozzákeverésével megkötve vagy bitumenbe, üvegbe ágyazva. 

Ezek azért előnyös alakok, mert még talajvízzel állandóan érintkezve is nagyon kis mértékű a kioldódás. Az így 

kezelt radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére olyan már nem művelt bányák a legalkalmasabbak, ahol a 

talajvíz soha nem fordul elő (pl. sóbányák), mert így biztosított, hogy tárolási idejük alatt sem a talajvíz, sem a 

levegő közvetítésével nem juthatnak a környezetbe (Moser – Pálmai 1999). 

12.3. 11.4. A hulladéklerakó helyek környezetre gyakorolt hatása 

A hulladékok rendezett lerakása a hulladékártalmatlanítás módszerei közül az egyik lehetséges megoldás. A 

hulladéklerakás számára alkalmas terület kiválasztása igen összetett, nagy gondosságot és körültekintést igénylő 

feladat. Megoldásánál számos szempont egyidejű figyelembevételére van szükség. A biztonságot elsődlegesen 

megszabó természeti (morfológiai-, földtani, vízföldtani, geotechnikai viszonyok) tényezők és a mesterséges 

védelem mellett a terület kiválasztásánál számos egyéb szempontot is figyelembe kell venni. Olyan terület, 

amely minden kritériumnak teljes mértékben megfelelne, általában nincs. A tervezés előkészítő fázisában ezért 

mindig több lehetséges változatot kell vizsgálni és ezek közül kiválasztani azt a leginkább alkalmas területet, 

amelynél megvannak a megvalósíthatóság reális esélyei. 

Magyarországon az évente keletkező kb. 20-22 millió m3 települési szilárd hulladék döntő többsége 

hulladéklerakó helyekre kerül, az esetek jelentős részében a folyékony kommunális hulladékokkal 

(csatornaiszap, szennyvíziszap) közös depóniákba. Emellett - elsősorban az ipari tevékenységhez kapcsolódóan 

- nagymennyiségű, a környezetre különösen veszélyes toxikus és radioaktív hulladék is keletkezik. Ezek 

kezelését a kommunális hulladéklerakó helyektől független, országos rendszerben létrehozott, üzemeltetett és 

ellenőrzött lerakóhelyeken kell megoldani. 

A hulladéklerakó helyeken keletkező környezetszennyezés minimalizálása érdekében nagy jelentősége van a 

szakszerű hulladéklerakó hely kijelölési és üzemeltetési módszerek minél szélesebb körű alkalmazásának. 

Hazánkban az üzemelő hulladéklerakó helyek többsége környezetföldtani szempontból alkalmatlan helyen, 

szakszerűtlen lerakási technológiával üzemel. Az ilyen lerakóhelyeken fokozott mértékben kell számolni a 

levegő, a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti vízszennyezéssel. A hulladéklerakó helyek felszín alatti 

környezetszennyezése rendkívül széles határok között változik mind a komponensek, mind a koncentráció 

tekintetében. Ennek mértéke és minősége függ a lerakott hulladékok összetételétől (szerves, szervetlen), a 

vízoldható részek vegyi összetételétől, a depónia korától, valamint attól, hogy milyen lehetősége van a 

környezetszennyezést szállító közegnek, tehát a víznek, beszivárogni a felszín alá. Ez utóbbit elsősorban a 

hulladéklerakó hely környezetföldtani viszonyai és a hulladék lerakásának módja befolyásolja. A hulladéklerakó 

helyről a felszín alatti környezetbe jutó szennyezések szállító közege elsősorban a víz. Ennek négy típusa lehet a 

toxikus anyagok szállító közege: a hulladék nedvességtartalma, a szerves hulladék bomlásakor keletkező víz, a 

csapadékvíz és a felszín alatti víz. 
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A lerakott szilárd hulladék természetes nedvességtartalma a szerves hulladékok lebomlása során tovább nő. 

Együttes mennyiségük azonban legtöbbször kevés ahhoz, hogy csurgalékvizet képezzenek a hulladékdepónia 

alján. Ennek oka egyrészt, hogy a lerakott szilárd hulladék tömegének 24-26%-a a papír, ami nagy mennyiségű 

nedvességet képes felszívni. Másrészt a termofil baktériumoknak köszönhetően a hulladékprizmán belül a 

hőmérséklet rövid időn belül a 60-80°C-t is eléri. Ilyen hőmérsékleten a nedvességtartalom nagy része 

elpárolog. Ha azonban a hulladék depónia alján – a csapadékvíz hatására – nagy mennyiségű, folyékony 

halmazállapotú szenny halmozódik fel, ún. csurgalékvíz keletkezik. Ez a talajba beszivárogva, illetve a felszínen 

elfolyva nagy területen képes szétteríteni a toxikus anyagokat. Hatását jelentősen csökkenteni tudjuk a hulladék 

időszakos takarásával, majd a tervezett magasság elérése után a lerakó megfelelő lezárásával. 

Alapvető hulladéklerakó hely kijelölési szempont, hogy a depónia alja mindig a talajvízszint felett helyezkedjen 

el.Ha ez nem áll rendelkezésre, akkor szükség esetén mesterséges úton, pl. az aljzat megemelésével kell 

biztosítani a maximális talajvízszint vagy talajvíz-nyomásszint feletti megkívánt minimális távolságot. Sajnos 

hazai viszonyok között nagyon gyakori, hogy a hulladéklerakó helyként az egykori agyagbánya, vagy kubik 

gödröket "hasznosítják", miáltal a hulladék folyamatos kilúgozása biztosított (Szabó 1999). 

12.4. 11.5. A hulladéklerakó helyek kiválasztásának 
környezetföldtani követelményei 

A környezetföldtani követelmények meghatározásának alapvető feltétele, hogy a természeti környezet és a 

mesterséges védelem együttadja a szükséges feltételeket az adott hulladék elhelyezésére. Szélső esetben az is 

elképzelhető, hogy csak mesterséges korlátok biztosítják a szükséges védelmet. Ilyen többnyire a hulladék 

keletkezési helye. A gyakorlatban azonban a végleges lerakóhelyeknél meg kell követelnünk egy olyan 

minimális természetes védelmet, ami egyrészt megnyugtató a környező lakosságra, másrészt védelmet nyújt 

olyan előre nem látható esetekben, amikor a mesterséges korlátok lebomlanak. 

A földtani környezet megkívánt minimális védelmi feltételeinek meghatározásában elsősorban a terület 

hidrogeológiai jellegét kell meghatározni. Ez azért is nagyon fontos, mert nem megfelelő záróréteg esetén a 

felszín alá beszivárgó szennyező folyadékok akár az egész felszín alatti vízkészletet és ezen keresztül a felszíni 

vízkészlet jelentős részét is beszennyezhetik. 

Nem veszélyes hulladékesetén a természetes és a hulladéklerakó hely megvalósítása utáni vízkörforgalom 

vizsgálatának igazolni kell, hogy a hulladéklerakó hely nincsen erős áramlással terhelt területen (pl. folyóvíz 

teraszon, hordalékkúpon), a vízforgalom elsősorban kismélységű, azaz a talajvízig hat le és nem, vagy alig érinti 

a rétegvizeket. A veszélyes hulladékelhelyezésénél a hidrogeológiai viszonyoknak a lerakóhely közvetlen 

környezetében önállónak kell lenni. Az ilyen területek elsősorban a vízválasztókon vagy nagy vastagságú (több 

tíz méteres) agyagréteggel regionálisan borított, mély talajvizű területeken találhatók. 

1996-ban jelent meg a 102/1996. (VII. 12.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékokról. A rendelet 10. A. 

melléklete szabályozza a veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és a lerakással történő ártalmatlanítását. Ezen 

melléklet 2. függeléke adja meg a veszélyes hulladék lerakótelep helykiválasztásánál figyelembe veendő 

szempontokat. 

a) Lerakótelep nem létesíthető 

- erősen erózióveszélyes domboldalon, felszíni mozgásveszélyes területen, 

- karsztos vagy karsztosodásra hajlamos-, vagy olyan helyen, ahonnan szennyeződés juthat a karsztba, 

- erősen tört szerkezetű, tagolt kőzetösszleten, 

- olyan földrengésveszélyes területen, ahol a várható földrengés maximális erőssége VI. a Mercalli-Cancani-

Sieberg skálán, 

- működő vagy felhagyott mélyművelésű bánya felszakadási területén belül, ha a mozgások még nem 

konszolidálódtak, ill. művelésre kerülő terület fölött, 

- meglévő vízmű, potenciális vízbázis területén, gyógyvíztermelő kút, gyógyforrás, kiemelt vízmű védelmi 

területek esetén a hatásterületre korlátozott védőidomon: a hatásterületen kívül, de a hidrogeológiai 

védőterületen belül csak egyedi hatásvizsgálat alapján kerülhet lerakó, amikor is a mértékadó elérési idő 100 év, 
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- árvíz-, belvízveszélyes, ill. ármentesítéssel nem rendelkező területen, 

- magas talajvízállású területen. A lerakó szigetelőrendszerének fenékszintje alatt a max. talajvízszint. ill. annak 

nyomás szintje legalább 1,0 m-re legyen. A maximális talajvízszintet a területen végzett mérések alapján kell 

meghatározni, illetve ha mért adatok erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, akkor meghatározandó a 

mértékadó talajvízszint. 

- kiemelten védett levegőtisztaságú területen, 

- természetvédelmi területen, 

- olyan területen, ahol a lerakóhely határa természetvédelmi terület, érzékeny természeti terület, zöldfolyosó 

rendszerhez tartozó területet érint, 

- olyan terü1eten. ahol a lerakóhely termőföld minőségét, illetve a mezőgazdasági művelést, vagy a rajta termett 

növények minőségét veszélyezteti, 

- erdő művelési ágú területen. 

b) A lerakó területén meglévő altalajjal szembeni követelmények 

földtani kutatással kell megalapozni a számításba vett terület geológiai alkalmasságát, 

- a lerakó nagy adszorpciós kapacitású altalaja legalább 3,0 m vastag legyen. A természetes településű 

altalajoknál az agyagásvány-tartalom érje el legalább a 10%-ot. 

- ha az előző pontban ismertetett minőségű természetes településű altalaj nem áll rendelkezésre, akkor - 

vizsgálatokkal alátámasztva - azzal egyenértékű természetes anyagú épített réteg is megfelel Az egyenértékűség 

feltétele: az épített természetes anyagú szigetelőrétegen a 30 év alatt átjutó csurgalékvíz komponenseinek 

koncentrációja nem lehet nagyobb, mint az egyébként szükséges 3,0 m vastag természetes településű réteg 

esetén. 

- a természetes vagy épített altalaj vízre vonatkozó szivárgási tényezőjét laboratóriumi és helyszíni 

vizsgálatokkal kell meghatározni, amelynek meg kívánt értéke k ≤ 5 x 10-8m/s. 

Általában problémát okoz, hogy kell-e, ill. szabad-e különbséget tenni a kommunális - és veszélyeshulladék-

lerakók estén a területtel szemben támasztott követelmények, igények tekintetében. Természetesen nem célszerű 

lényeges különbséget tenni, mert a környezetre leginkább veszélyt jelentő csurgalékvizek összetételében nincs 

lényeges különbség. Egy minimális természetes védelmet minden hulladékfajta lerakójának a területétől, 

altalajától meg kell kívánni, és a veszélyeztető potenciálbeli különbséget a műszaki megoldás (védelem) 

terénkell kiegyenlíteni (Szabó 1999). 

12.5. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a hulladék fogalmát és mutassa be típusait! 

2. Milyen módszerekkel lehet csökkenteni a kommunális hulladék mennyiségét? 

3. Ismertesse a hulladékok környezeti hatásait! 

4. Fejtse ki, milyen hatást gyakorolnak a hulladéklerakó helyek környezetükre? 

12.6. Tesztkérdések 

11.1. Mit nevezünk hulladéknak? 

a, Mindazt az eszközt és energiát, amire nincs szükségünk. 

b, A háztartási szemetet. 

c, Az ipari termelés melléktermékeit. 
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11.2. A háztartási hulladék hány százalékát lehetne újrahasznosítani, vagy feldolgozni? 

a, 55 

b, 65 

c, 45 

11.3. Miért veszélyes a csurgalékvíz? 

a, Mert rossz szaga van. 

b, Mert a talajba leszivárogva nagy területeket képes beszennyezni a benne található toxikus anyagokkal. 

c, A csurgalékvíz a szerves hulladék lebomlása során keletkezik, és erősen hígítva van csapadékvízzel. Nem 

veszélyes. 

11.4. Hol nem lehet hulladéklerakót létesíteni? 

a, karsztos területen 

b, kemény, repedésektől mentes alapkőzetű területen 

c, agyagos záróréteggel rendelkező területen 

12.7. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 

13. 12. Magyarország környezetföldtani adottságai, a 
tájegységek érzékenysége, terheltsége 

Magyarország – európai viszonylatban is – a kis területű országok közé tartozik. 93.033 km2-nyi területét 

rendkívül változatos tájegységek alkotják. A Kárpát-medencét alkotó mikrolemezek sokféle földtani 

képződményt hordoznak magukon. Ez a geológiai sokszínűség hozzájárult a terület változatos domborzatának, 

kedvező éghajlatának, talajtani sokféleségének, valamint gazdag felszíni és felszín alatti vízkészletének 

kialakulásához. 

Az ország hat nagytájra osztható. Ezek az Alföld, mely hazánk legnagyobb területű tájegysége, a Nyugat-

magyarországi peremvidék, a Dunántúli-középhegység, a Dunántúli-dombság, a Kisalföld és az Északi-

középhegység. Legfontosabb folyói a Duna és a Tisza, illetve a Dráva, a Rába, a Szamos, a Sió, valamint az 

Ipoly (12.1. ábra). 
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12.1. ábra: Magyarország nagytájai 

13.1. 12.1. Környezetföldtani adottságok 

Hazánk környezetföldtani adottságai igen kedvezőek. A felszínt alkotó sokféle kőzeten a kedvező éghajlatnak 

köszönhetően jó minőségű talajok alakultak ki. A térség vízgazdálkodása is megfelelő. Mindez pedig rendkívül 

sokszínű, változatos élővilág kialakulását eredményezte. 

A terület értékét tovább növeli, hogy kevés a természetes eredetű földtani veszélyforrás. Vulkáni tevékenység 

egyáltalán nem jellemező. Földrengés-veszélyeztetettsége mérsékelt. A legnagyobb veszélyt a tömegmozgások 

jelentik. 

A következőkben Magyarország legfontosabb környezetföldtani adottságait tekintjük át röviden. 

13.1.1. 12.1.1 Földtani képződmények 

Magyarország talajképző kőzetei mind korban, mind minőségben nagyon változatosak. A legidősebb talajképző 

kőzetek a Nyugat-magyarországi peremterületen található metamorf kőzetek (gneisz, csillámpalák), a Velencei-

hegység gránitja, a Bükk-hegység agyagpalái és a Rakaca környéki kristályos mészkövek. Ezek kiindulási 

kőzetei a paleozoikum folyamán keletkeztek. Metamorfizálódásuk részben a Variszkuszi, részben pedig az Alpi 

orogén ciklushoz köthető. 

Sokkal nagyobb területen találhatók mezozoós kőzetek a felszínen. Ezek nagyrészt a Tethys medencéjében 

felhalmozódó üledékekből alakultak ki. Kivételt képeznek a Balaton-felvidék és a Mecsek triász korú vörös 

homokkövei, melyek kontinentális területen, folyóvízi környezetben halmozódtak fel. Triász karbonátok építik 

fel a Vértes, a Pilis, a Budai-hegység és a Bükk nagy részét. Jura mészkövek a Bakonyban és a Gerecsében 

találhatók legnagyobb mennyiségben. Kréta üledékek is erre a területre jellemzőek elsősorban. A kainozoikum 

során többször is bekövetkező tengerelöntés kis vízmélység mellett képződött karbonátokat eredményezett a 

többek között a Vértesben, a Fertő térségében és a Bükkben. Sziliciklasztos környezetben pedig homokkövek, 

márgák alakultak ki nagy vastagságban (Nógrádi-, Borsodi-medence). Az ekkor zajló vulkáni tevékenységnek 

köszönhetően nagy területen találhatók andezitek és tufáik (Visegrádi-hg., Börzsöny, Cserhát, Mátra), valamint 

riolitos képződmények (Tokaj-Eperjesi hegység). A miocén végére a Kárpát-medence jelentős részét borító 

tenger teljesen lefűződött, létrehozva egy hatalmas tavat, a Pannon-beltavat. Ezt az idők folyamán a környező, 

folyamatosan emelkedő hegységekből érkező folyók töltötték fel homokos-agyagos üledékeikkel, kialakítva 

hazánk alföldi területeit. A pliocén-pleisztocén folyamán a Dunántúl északi területein bazaltos vulkanizmus 

indult zajlott a nagymérvű kéregelvékonyodás következtében. Ennek maradványait főként a Balaton-felvidéken 
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és a Kisalföld peremén találjuk. A pleisztocén glaciálisaiban az erős lehűlés és a csapadék csökkenése kedvezett 

a deflációs folyamatoknak. Alföldjeinken nagy területen alakultak ki futóhomokos térszínek, másutt pedig 

hullóporos eredetű lösz halmozódott fel tekintélyes vastagságban. A folyók feltöltő munkája napjainkban is tart, 

elsősorban homokos és agyagos üledékeket terítve szét az alacsonyabb térszíneken, ahol így napjainkban is 

találhatók kezdeti fejlődési stádiumban levő talajok (12.2. ábra). 

 

12.2. ábra: Magyarország földtani térképe (forrás: www.mafi.hu) 

13.1.2. 12.1.2. Éghajlat 

Magyarország éghajlata alapvetően kontinentális jellegű, a délnyugati részeken mérsékelt mediterrán hatással. 

Az egyes tájegységek éghajlatában nincsenek jelentős eltérések. Ez az ország kis területével, alacsony 

tengerszint feletti magasságával és gyenge függőleges tagoltságával magyarázható. A kontinentális vonások 

(jelentősebb napfénytartam, kisebb felhőzöttség, nagyobb hőmérséklet-ingadozás, kevesebb csapadék) alapján 

nyugatról keletre növekednek. A medencejelleg hatására ugyanezek a vonások a peremi hegységkeret felől a 

medence alföldi központja felé nőnek, így a legkontinentálisabb térség tehát nem a legkeletebbi területeken, 

hanem az Alföld közepe táján, a Középső-Tisza vidékén található (12.3. ábra). 
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12.3. ábra: Magyarország éghajlat-típusai (forrás: www.met.hu) 

A legfontosabb éghajlati paraméterek a következők: 

1. Hőösszeg: az ország kis észak-déli kiterjedése miatt a Napból érkező sugárzás összességében nincs jelentős 

területi különbség (12.4. ábra). Éves mennyisége 4350-4850 MJ/m2/év között változik. Éves eloszlására 

jellemző, hogy a késő-tavaszi – nyári időszakban jut a legtöbb napfény a felszínre (12.5. ábra). 

 

12.4. ábra: Az éves hőösszeg területi eloszlása Magyarországon (forrás: www.met.hu) 
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12.5. ábra: Az éves hőösszeg havi megoszlása (forrás: www.met.hu) 

2. Napfénytartam: ez a mutató a napsütéses órák számát mutatja. Területi eloszlása sokkal jelentősebb, mint a 

besugárzásé. Egész évben a Duna-Tisza közének déli részén legnagyobb a napfénytartam (2100 óra/év), míg az 

Alpokalján a legkevesebb (1700-1800 óra/év) (12.6. ábra). Éves megoszlásában a teljes besugárzással mutat 

hasonlóságot: májustól augusztusig legnagyobb a napsütéses órák száma (12.7. ábra). 

 

12.6. ábra: Az éves napfénytartam eloszlása Magyarország területén (forrás: www.met.hu) 
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12.7. ábra: Az éves napfénytartam havi megoszlása (forrás: www.met.hu) 

3. Évi középhőmérséklet: Az ország sokévi középhőmérséklete átlagosan 10 °C. Ettől csak kismértékű eltérések 

vannak. Általánosságban: az északkeleti országrészben egy-két fokkal az országos átlag alatt marad az éves 

középhőmérséklet, míg a déli részeken meghaladja azt (12.8. ábra). 

 

12.8. ábra: Az évi középhőmérséklet területi megoszlása Magyarországon (forrás: www.met.hu) 

4. Csapadékmennyiség: Az egész évben hulló csapadékmennyiség havi eloszlását a 12.9. ábra mutatja. 

Csapadékmaximum tavasz végén – nyár elején, valamint ősz elején van általában. Az ettől való eltérés a 

globális légkörzési rendszer ingadozásaival magyarázható. Szintén jelentős mutató az éves csapadékmennyiség 

területi eloszlása. Hazánk legcsapadékosabb területei a nyugati, valamint az északkeleti országrészek (>800 

mm/év). Míg a legszárazabb területnek a Középső-Tisza vidéke tekinthető (<500 mm/év) (12.10. ábra). 
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12.9. ábra: Az éves csapadékmennyiség havi megoszlása (forrás: www.met.hu) 

 

12.10. ábra: Az éves csapadékmennyiség területi megoszlása Magyarországon (forrás: www.met.hu) 

5. Uralkodó szélirányok: Az uralkodó szélirányokra hatással van a domborzat, valamint az ország területének 

medence-jellege. A Tisza vonalától nyugatra az északnyugati, a Tiszától keletre az északkeleti szelek 

uralkodnak. A hegységkeret védő hatása miatt az átlagos szélsebesség kisebb (2-4 m/s), mint Európa nyugatibb 

területein (12.11. ábra) (Steiner 2010). 
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12.11. ábra: Uralkodó szélirányok Magyarországon (forrás: www.met.hu) 

13.1.3. 12.1.3. Felszíni és felszín alatti vizek 

Hazánk felszín alatti vizekben rendkívül gazdag területen található. Ivóvíz készletünk közel 95%-a a felszín 

alatti vizekből származik. A felszínhez közeli, törmelékes medenceüledékekben levő felszín alatti vizet 

talajvíznek, a mélyebb rétegek vizét rétegvíznek nevezzük. amennyiben a felszín alatti víz hőmérséklete eléri 

vagy meghaladja a 30 °C-t, hévíznek, más szóval termálvíznek nevezik. A folyók menti, sekély mélységű, 

kavicsos vízadó képződményekre telepített kutak a parti szűrésű, túlnyomó részben a folyó felől utánpótlódó 

vizet termelik ki. 

A felszín alatti vizeinket tároló kőzeteket három csoportba oszthatjuk: 

1. Törmelékes medenceüledékek: Magyarország területének több mint 3/4-én találhatóak extrabazinális 

üledékes kőzetek. Ezek nagy kiterjedésű rétegvíz-testet rejthetnek magukban. Egyes hidrogeológiai elméletek 

szerint például az Alföld alatt, a homokos-agyagos üledékek hatalmas, az egész alföldre kiterjedő, összefüggő 

rétegvíz-testet zárnak magukba, mely meghatározza az egész Kárpát-medence hidrogeológiai arculatát. 

2. Karsztos kőzetek: Hazánk területének mintegy 10%-át, hegyvidékeink felét jól karsztosodó, intrabazinális 

üledékes kőzetek, karbonátok építik fel. Mivel a felszínre bukkanó karsztos kőzetekbe a csapadék jobbára 

közvetlenül és gyorsan szivárog be, a karsztvizek utánpótlódása igen jó. A csapadékkal együtt a 

szennyezőanyagok is gyorsan lejuthatnak, ezért a karsztos víztartók fokozottan érzékenyek a felszíni eredetű 

szennyezéssel szemben. A hegységperemeken és a medenceterületek alatt nagy mélységben fekvő karsztos 

képződményekben hévizek találhatóak, melyeknek egy része az ismert hévizes karsztforrásokban (Hévíz, 

Budapest, Eger, stb.) tör a felszínre. 

3. Egyéb földtani képződmények: A hegyvidéki területek kristályos, vulkáni vagy kisebb vízadó képességű 

üledékes kőzeteiből is fakadnak kisebb források, amelyek a helyi vízszükséglet kielégítésére lehetnek 

alkalmasak (12.12. ábra). 
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12.12. ábra: Magyarország felszín alatti vízkészletét tározó kőzetek területi elterjedése és vastagsága 

(forrás: www.kvvm.hu) 

A felszín alatti vízháztartást a hidrometeorológiai feltételek, a beszivárgás, illetve az utánpótlódás és a 

vízkitermelés határozzák meg. A parti szűrésű- és a talajvizek közvetlen kapcsolatban vannak a felszíni vizekkel 

és a csapadékkal. Ugyanakkor meghatározó szerepük van a rétegvizek utánpótlódásában. A felszín alatti 

víztároló képződmények között lezajló vízcsere néhány órától évezredekig tarthat. A talajvízben, valamint a 

parti szűrésű vizekben és a hideg karsztvizekben a néhány nappal azelőtti csapadék is megjelenik. Ellenben a 

több száz méter mélyen levő rétegvíz-tartókban a víz kora a tízezer évet, a mélyebben levő vizeknél pedig a 

millió évet is elérheti. 

A felszíni vízhálózatot elsősorban a domborzat és az éghajlat határozza meg. A vízfolyások lehetnek állandóak, 

vagy időszakosak attól függően, hogy rendelkeznek-e egész évben vízhozammal, vagy vízborítással. Előbbiek a 

csapadékból és a felszín alatti vízből elegendő utánpótlással rendelkeznek. Az időszakos vízfolyások viszont az 

év bizonyos időszakaiban kiszáradnak. Ezt tisztított szennyvíz, használt víz bevezetésével akadályozzák meg. 

Jellegükből adódóan ezek a területek fokozott figyelmet igényelnek mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek 

védelme szempontjából. Hazánk felszíni vízhálózatának jellemzőit z alábbiakban foglalhatjuk össze: Folyóink 

és kisvízfolyásaink többsége külföldről érkezik hozzánk. Hazánk területén csak a Zagyva és néhány kisvízfolyás 

ered. Három országosan és területileg kiemelt jelentőségű vízfolyásunk van: a Duna, a Tisza, és a Dráva). 

Hazánk vízfolyásainak legfőbb és kizárólagos befogadója a Duna. A Tisza és a Dráva hazánk déli határait 

elhagyva torkollik a Dunába. A három természetes nagy tavunk, a Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó önálló 

vízrajzi egységek. Kisebb természetes tavaink pedig a vízfolyáshálózattól szinte teljesen függetlenek (12.13. 

ábra) (Steiner 2010). 
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12.13. ábra: Magyarország felszíni vízhálózata (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

13.1.4. 12.1.4. Talaj 

A talajképződés rendkívül lassú folyamat, ezért a talaj alapvetően nem megújuló, vagy feltételesen megújuló 

természeti erőforrásnak tekintendő. A talaj lát el bennünket élelemmel, biomasszával és nyersanyagokkal. Az 

emberi tevékenység tereként és tájként, valamint a természeti örökségek tárházaként szolgál. Élőhelyként és 

génállományként központi szerepet játszik a bioszféra és az emberi kultúrák fennmaradásában. Számos anyagot 

tárol, szűr és átalakít, mint például a vizet, a tápanyagokat és a szenet. Meghatározó elem a légköri gázok földi 

körfolyamataiban, így a klímahatást befolyásoló vegyületek megkötésében és kibocsátásában. 

Hazánk talajtani adottságai igen változatosak. Ez a sokféle talajalkotó kőzet és a talajosodásnak kedvező 

éghajlat eredménye. Az ország közel felén (48%) lösz és lösz-szerű képződmények, 37,7%-án alluviális 

üledékek és lejtőhordalékok, s csak alig 15%-án harmadkori és idősebb üledékek, illetve kőzetek adják a 

talajképző kőzetet. Ezek mindegyike alkalmas arra, hogy jó minőségű, termékeny talaj alakuljon ki rajtuk 

(12.14. ábra) (Steiner 2010). 
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12.14. ábra: Magyarország fő talajtípusainak területi elterjedése (forrás: www.enfo.agt.bme.hu) 

13.2. 12.2. Magyarország nagytájainak környezetföldtani 
adottságai 

Magyarország területén – természetföldrajzi adottságai alapján – hat nagytájat különítünk el: Alföld, Kisalföld, 

Nyugat-magyarországi peremvidék, Dunántúli-dombság, Dunántúli-középhegység és Északi-középhegység 

(12.1. ábra). Ezek helyi különbségek alapján tovább bonthatók középtájakra és kistájakra. Az ország 

tájbeosztását a 12.1. táblázat mutatja. 
 

Nagy táj Táj Kistáj, ill. kistáj-csoport 

Alföld Duna menti síkság   

  Duna-Tisza közi sík vidék   

  Bácskai sík vidék   

  Mezőföld   

  Dráva menti síkság   

  Felső- Tisza-vidék Szatmári-sík, 

    Beregi-sík, 

    Rétköz 

    Bodrogköz 
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  Közép-Tisza-vidék Taktaköz 

    Borsodi ártér 

    Hevesi ártér 

    Szolnoki ártér 

    Jászság 

    Tiszafüred-Kunhegyesi-sík 

    Szolnok - Túri -sík 

    Tiszazug 

    Hortobágy 

  Alsó- Tisza-vidék   

  Észak-alföldi   

  hordalékkúp-síkság   

  Nyírség   

  Hajdúság   

  Berettyö-Körös-vidék   

  Körös-Maros köze   

Kisalföld Győri-medence Szigetköz 

    Fertő-medence 

    Rábaköz 

  Marcal-medence   

  Komárom-Esztergomi-síkság Győr- Tatai teraszvidék 

    Igmánd-Kisbéri-medence 

    Almás-Táti Duna-völgy 

Nyugat-Magyarországi Alpokalja Soproni-hegység 

peremvidék Sopron- Vasi-síkság Kőszegi-hegység 

  Kemeneshát Az Őrség és a Vasi-hegyhát 

  Zalai-dombvidék   
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Dunántúli-dombság Balaton-medence   

  Külső-Somogy   

  Belső-Somogy   

  A Mecsek és a Mecsek-vidék 

  Tolna-Baranyai-dornbság Tolnai-dornbság 

    Zselic 

Dunántúli- Bakony-vidék Keszthelyi-hegység 

középhegység   Balaton-felvidék 

    Déli-Bakony 

    Eszaki-Bakony 

    Bakonyalja 

  Vértes-Velencei-hegyvidék Vértesalji-dombság 

    Vértes-hegység 

    Velencei - hegység 

  Dunazug hegyvidék Gerecse-vidék 

    Bicske-Zsámbéki - medence 

    Pilis-hegység 

    Budai-hegység 

Északi-középhegység Visegrádi-hegység   

  Börzsöny   

  Cserhát-vidék Nyugat-Cserhát 

    Keleti -Cserhát 

    Északi-Cserhát 

    Karancsság 

    Gödöllő-Monori-dombság 

  Mátra-vidék Központi-Mátra 

    Mátraalja 
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  Bükk-vidék Központi-Bükk 

    Bükkalja 

    Bükk1ába 

  Aggtelek-Rudabányai- Aggteleki-karszt 

  hegyvidék Rudabánya-Szalonnai hegység 

  Tokaj-Zempléni-hegyvidék Zempléni-hegység 

    Tokaj-Hegyalja 

  Észak-magyarországi medencék Hegyköz 

12.2.1. táblázat: Magyarország tájbeosztása (Stefanovits et al 1999) 

13.2.1. 12.2.1. Alföld 

Az Alföld hazánk legnagyobb területű tájegysége. Az ország területének 56%-át foglalja el. Földtani 

képződményei a tájegység fiatal korának köszönhetően kevésbé változatosak. Az Alföld aljzatában paleozoos és 

mezozoos kristályos összletek vannak eltemetve több kilométer mélységben. A hatalmas medencét az egykori 

Pannon-beltó homokos-agyagos üledékei töltik ki, több ezer méter vastagságban. Nagyrészt ezek, a Duna és a 

Tisza által szétterített homokos-kavicsos folyami üledékek, valamint a Pleisztocén idején kialakult futóhomok és 

lösz a legfontosabb talajalkotó kőzetek. 

A terület túlnyomó része tökéletes síkság, a magasságbeli szintkülönbségek jelentéktelenek, ezért nagytáj 

formában monotonnak tűnhet, de kisebb tájegységekre bontva, kisebb területeket vizsgálva igen változatos 

képet mutat. 

Az Alföldön nyugatról keleti irányba haladva fokozatosan nő a kontinentális hatás szerepe az éghajlat 

alakításában. Míg a Mezőföld és a Drávamelléki-síkság nedves-kontinentális, addig a Duna-Tisza köze és a 

Tiszántúl már száraz-kontinentális éghajlatú terület. Erőteljesen érvényesül a medence-jelleg is. Az Alföldön a 

legmelegebb a nyár és a leghidegebb a tél az országban, a napsütéses órák száma 2100 óra/év, a hőösszeg 3200 

°C. Az évi csapadék mennyisége itt a legkevesebb az országban (500-600 mm). 

Az Alföld a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A folyók, főként a Tisza vízjárásán is jól érződik a 

kontinentális hatás. Háromszor alakulhat ki rajtuk áradás: tavasz elején a hóolvadásból származó jegesár, nyár 

elején az esőzés okozta zöldár, valamint az őszi esőzések miatt kialakuló áradás. Az Alföld folyói kis esésűek, 

szabályozottak. A Duna mellékfolyói a Sió, a Dráva és a Tisza. A Tisza balparti mellékfolyói: a Szamos, a 

Kraszna, a Hármas-Körös (Sebes-, Fekete-, Fehér-Körös, Berettyó) és a Maros. Jobbparti mellékfolyói: a 

Bodrog, a Sajó, a Zagyva. Az Alföld tavai közül mesterséges eredetű a Tisza-tó és a Hortobágyi halastavak, 

morotvató pl. a Szelidi-tó, szél által kifújt medencében halmozódott fel a nyíregyházi Sós-tó, a szegedi Fehér-tó, 

szikes tó pl. a Gyopáros-tó. A felszín alatt nagy mennyiségű rétegvíz, artézi víz, termálvíz halmozódott fel. 

Európa leggazdagabb termálvíz-készletével az Alföld büszkélkedhet. 

Az Alföld nyugati szélén, a Dunától nyugatra nagy kiterjedésű, lösszel borított terület található. Itt a talajok 

nagy része mészlepedékes csernozjom, melynek humuszrétege helyenként az 1 m-t is meghaladja. A mélyebben 

fekvő területeken inkább réti talaj, helyenként pedig szolonyec fordul elő. A Duna menti területeken a Duna 

különböző korú és minőségű üledékein alakultak ki a talajok. A magasabb térszíneken, ahol kevésbé érvényesül 

a víz hatása, öntéscsernozjomok alakultak ki. A mélyebben fekvő, fiatalabb területekre a humuszos öntéstalajok 

és réti öntéstalajok jellemzőek. Ezek agyagosabb üledéken alakultak ki. A Duna menti régi folyómedrekben 

szikes talajtípusok, főként szoloncsák és szoloncsák-szolonyec talajtípusok találhatók. A Duna és a Tisza közti 

területeken homokos lösz és lösz a talajalkotó kőzet. Ennek megfelelően a futóhomoktól a csernozjomokig a 

humuszos homoktalajok különböző változatai fordulnak elő. Mélyebb területeken a szikesedés határozza meg a 

talaj minőségét. Az Északi-középhegység déli előterét a hegységekből érkező folyók töltötték fel hordalékukkal. 

Az alapkőzet lösszel keveredett homok, ami meghatározza az itteni talajok minőségét. A talajok termékenységét 
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a középhegységből származó ásványi anyagok biztosítsák, míg az agyagos vályog a jó vízgazdálkodásnak 

kedvez. A hegységi területhez közelebbi, magasabb részeken csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki. Ettől 

délre, a mélyebb területeken megjelennek a réti talajok, a szolonyeces réti talajok, valamint a réti szolonyec 

szikesek. A hegylábi területtől délre található területet a Tisza és mellékfolyói töltötték fel, elsősorban homokos-

iszapos üledékkel. Az ártereken öntéstalajok alakultak ki. Nagy területeken találhatók szikesek, melyek jellemző 

talajai a szolonyeces réti talaj, a réti szolonyec és a sztyeppesedő réti szolonyec. A homokosabb, szárazabb 

területeken ellenben futóhomok, humuszos homok található, kisebb mészlepedékes csernozjom-foltokkal. Az 

Alsó-Tisza vidékén agyagos alapkőzeten réti és öntéstalajok képződtek. Az Körös és a Maros közti területen 

nagy kiterjedésű löszös terület, található. Ennek magas muszkovit-tartalma káliumban gazdag csernozjom 

talajok kialakulásának kedvezett. A Körös és a Berettyó közötti terület az alföld legmélyebb, még ma is süllyedő 

területe. Itt a homokos, löszös üledék gyakran keveredik agyagrétegekkel, ami meghatározza az itt kialakult 

talajok vízháztartását. A magasabb területeken kovárványos homok, réti csernozjom és mészlepedékes 

csernozjom borítja a felszínt. A mélyebb területekre réti és szikes talajok jellemzőek. A legmélyebb részeken 

pedig láptalajok maradványai fordulnak elő. Ettől északra, a Nyírség területén futóhomok, humuszos homok és 

kovárványos barna erdőtalaj alakult ki, helyenként réti talajokkal váltakozva. A Hajdúság löszös vidékeit réti 

csernozjom, a mélyebb területeken szikes jellemzi. A Felső-Tisza vidékén a ma is aktív süllyedés miatt agyagos 

réti talajok, tőzeges talajok és mocsári erdőtalajok találhatók (Stefanovits et al. 1999). 

13.2.2. 12.2.2. Kisalföld 

A Kisalföld mélyebb rétegeiben paleozoos kristályos kőzetek (főleg variszkuszi eredetű gneisz, csillámpala, 

gránit), valamint a Tethys üledékes kőzetei (leginkább mezozoos mészkő, dolomit) találhatók. A miocéntől 

folyamatosan süllyedő terület volt, amelyet a Pannon-beltó borított. Végül a medencét a Duna és mellékfolyói 

töltötték fel üledékeikkel. Így jött létre Európa legnagyobb folyami hordalékkúpja, a Szigetköz és a Csallóköz 

területe. A pleisztocén eljegesedés idején vastag lösztakaró keletkezett a területen. 

Felszínének nagy része tökéletesen sík. 

Éghajlatát tekintve az ország hűvösebb területei közé tartozik. A Kisalföldön a nyár hűvös, a tél enyhe. Kevés a 

napsütés, és egyenletesen oszlik el a csapadék. Mivel ez a Kárpát-medence egyik legnyugatibb tája, jelentős az 

Atlanti-óceán hatása: gyakoribb a borultság, kisebb a hőingás, és egyenletesebb a csapadék eloszlása. Nyugati 

peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence nyugati bejárata – emiatt a Kárpát-medence egyik 

legszelesebb tája. 

Területe a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. Fontos folyói a Rába, a Marcal, a Rábca és a Répce, melyek a 

Duna mellékfolyói. A folyók középszakasz jellegűek, meanderezőek. A folyószabályozások idején nagy 

mértékben változtatták meg medreiket az árvízi védekezés és a hajózhatóság biztosítása miatt. A vastag 

üledéktakarónak köszönhetően jelentős a gyógyító hatású rétegvízkészlet található itt. 

A Kisalföld talajtanilag jóval egyszerűbb képet mutat. A Duna mentén, főként a Szigetközben, illetve Fertő-

Hanság-medence és a Rábaköz területén a öntéstalajok uralkodnak, melyek káliumban igen gazdagok. A Marcal 

allúviumain típusos réti talajok gyakoriak, míg a völgyekben és a peremeken réti csernozjom alakult ki. Kisebb 

foltokban szikes talajok is előfordulnak. A magasabban fekvő, löszös iszappal borított területeken erdőtalajok 

képződtek. A Kisalföld keleti területeit, a Komárom-Esztergomi síkot lösz, illetve homokos lösz borítja. A tiszta 

löszön csernozjomok és barna erdőtalajok fejlődtek, míg a homokos részeken futóhomok, humuszos homok, 

helyenként öntéstalaj a jellemző (Stefanovits et al. 1999). 

13.2.3. 12.2.3. Nyugat-magyarországi peremvidék 

A terület kialakulásában elsősorban az Alpok felgyűrődésének volt szerepe. Itt található uhyanis az Alpok 

legkeletibb tagja, az Alpokalja, melyet a Kainozoikumban felgyűrődött, paleozoos és mezozoos metamorf 

kőzetek (gneisz, csillámpala, zöldpala) épít fel. A nagytáj déli részén levő dombsági terülteket pedig a 

hegységből érkező folyók alakították ki hatalmas hordalékkúpokat építve a miocén végén. Ezt a területet a 

Pleisztocén folyamán erősen felszabdalták a bevágódó folyók. A magasan maradt területeket pedig hullóporos 

eredetű lösz fedte be. 

Geomorfológiailag meglehetősen változatos nagytáj, mely az Alpokalját, a Soproni-Vasi síkságot, a 

Kemeneshátat és a Zalai-dombvidéket foglalja magába. 
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A Nyugat-magyarországi peremvidék éghajlata nedves-kontinentális. A napsütéses órák száma itt a legkevesebb 

az országban (1700-1800 óra/év), míg ez a legcsapadékosabb területünk (>800 mm). A Zalai-dombvidéken kis 

mértékben mediterrán hatás is érvényesül. 

Felszíni vizei sűrű vízhálózatot alkotnak. Legjelentősebb folyója a Rába Fontos fejszíni vízfolyásai még a Lajta, 

a Gyöngyös és az Ikva. 

Az Alpokalja savanyú, metamorf kőzetein savanyú barna erdőtalajok és podzolos agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok alakultak ki. Az északkeletről ehhez csatlakozó meszes területeken (Fertő vidéke) rendzinák és 

humuszkarbonát talajok képződtek. A fiatal, löszös területeket pedig csernozjom barna erdőtalajok jellemzik. Az 

Őrség laza, mészmentes üledékein pedig pangó vizes barna erdőtalajok uralkodnak. A tájegység keleti részein, a 

Soproni-Vasi síkságon a lösszel kitöltött medencékben jó minőségű agyagbemosódásos barna erdőtalajok és 

barnaföldek találhatók. A Kemeneshát vastag kavicstakaróit fedő vékony iszaprétegen rossz vízgazdálkodású, 

erősen savanyú agyagbemosódásos talajok alakultak ki. A Zalai-dombvidék agyagos - vályogos - löszös 

alapkőzetein pedig pangó vizes barna erdőtalajok, agyagbemosódásos barna erdőtalajok, a magasabb részeken 

pedig barnaföldek borítják a felszínt (Stefanovits et al. 1999). 

13.2.4. 12.2.4. Dunántúli-dombság 

A nagytáj a Balaton északi partjától a Dráva menti síkságig terjed. 

A terület aljzata ókori kristályos és középkori vonulatokból áll. Az alapkőzetre néhol 1500 m vastag miocén 

vulkáni anyag rakódott a mélyben. Másutt a rögökre és süllyedékekre az eocén és oligocén tenger üledékei 

rakódtak. A pliocén elején jelentős süllyedés indult meg. Ennek köszönhető a nagy vastagságú pannon 

üledéksor felhalmozódása. Ez az üledéksor darabolódott fel a kéregmozgások és vízfolyások hatására. A 

pleisztocén folyamán vastag lösztakaró fedte be a területet. 

A dombságra a meridionális völgyek és hátak rendszere jellemző. Ezt a szerkezetet a vízfolyások hozták létre, 

melyek eredetileg a törésvonalak mentén a Bakony területéről a Dráva irányába folytak. A középső-pleisztocén 

végén, amikor a Balaton süllyedése ezt megszakította, a vizek a dombság felszínébe mélyült völgyszakaszokat 

hátrahagyták és új mederbe tértek. 

Éghajlata kiegyenlített. Egyenletesebb a hőmérséklet, és a csapadékmegoszlás tekintetében, mint az Alföld. Az 

évi középhőmérséklet alacsonyabb, mint az Alföldön. Az októberi ún. második csapadékmaximum a mediterrán 

hatást jelzi. Ez eredményezi a Dráva kora őszi árvizeit. 

A Dunántúli-dombvidéknek a Zala, a Balaton és a Duna mellett a Dráva a fő vízgyűjtője. A terület belsejében 

nincsenek nagyobb folyók, de forrásokban gazdag vidék. Hévizekben gazdag terület. Melegvíz-fúrásai közül 

nevezetes Zalakaros, Nagyatád, Táska és Csisztapuszta. 

A Balaton közül, főként a déli parton láptalajok fejlődtek ki. A tótól délre, a Külső-Somogy lösszel borított 

hátságain erdőtalajok és csernozjomok képződtek. A Belső-Somogyban már inkább agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok, kovárványos barna erdőtalajok, humuszos homokok jellemzőek. A mélyebb területeket mindkét 

tájegységben láptalajok, réti láptalajok és réti talajok alkotják. A nagytáj legdélebbi része, a Mecsek és a Tolna-

Baranyai dombság változatos földtani felépítésű terület. Ennek megfelelően változatosak talajtani adottságai is. 

A Mecsek karbonátjain és márgáin rendzina és terra rossa alakult ki, a gránitra és homokkőre a rankerek és 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok jellemzőek, az agyagon pedig agyagbemosódásos barna erőtalajok és 

barnaföldek fejlődtek ki.  A Tolnai-dombságot borító löszön csernozjom barna erdőtalajok és mészlepedékes 

csernozjomok uralkodnak. A Baranyai-dombság területén a lösz pannon agyagra települ. Itt az 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj gyakori. Dél felé ezt felváltja a csernozjom barna erdőtalaj (Stefanovits et al. 

1999). 

13.2.5. 12.2.5 Dunántúli-középhegység 

A nagytáj DNy-ÉK-i irányú vonulata a Balatontól északra helyezkedik el. Középhegységi jelleg, változatos 

kőzetviszonyok, erős tagoltság jellemzi. Középtájai a Bakony-vidék, a Vértes-Velencei hegyvidék és a 

Dunazug-hegyvidék. 

A hegység alapját paleozoos kristályos röghegység alkotja, melynek egy kis része a Velencei-hegység területén 

felszínre bukkan. A többi területen a paleozoos rögöket mezozoos üledékek, főként karbonátok fedték el. 

Lepusztulási terméke, a permi vörös homokkő azonban a Balaton-felvidéken nagy területen található felszínen. 
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A kréta végén felerősödő alpi-orgenezis a Dunántúli-középhegység mezozoos kőzetét és alapján többször erősen 

megmozgatta. Ezt újabb tengerelöntés követte, ami az eocén folyamán volt nagyon jelentős. Vastag karbonátos-

márgás üledékösszletek rakódtak le, főként a Vértes területén. A Dunántúli-középhegység legfiatalabb tagjai a 

Déli-Bakony bazaltkúpjai. Ezek a miocén végi, köpenyfeláramlásból származó bazaltömlések maradványai. 

A Dunántúli-középhegység vonulata éghajlatválasztó a Kisalföld és az Alföld között. ÉNy-i oldalán nedves-

kontinentális klíma alakult ki, míg DK-i részén már erősebb kontinentális hatás érvényesül. Általában jellemző 

azonban, hogy a napsütéses órák száma kevesebb, mint a szomszédos nagytájakon, az éves csapadékmennyiség 

viszont jóval több, 800 mm körüli. 

A hegység nagy részét jól karsztosodó karbonátok, főként mészkövek építik fel. Ennek köszönhetően nagy 

kiterjedésű, összefüggő karszvíztest alakult ki a felszín alatt. Ez a karsztvíz táplálja többek között Hévíz 

forrásait, illetve a Dunántúli-középhegység népessége számára ez a legfontosabb ivóvízforrás. 

A Bakony bazaltjain rankerek, fekete nyirok, barnaföldek alakultak ki. A lejtőkön megmaradt pannon 

üledékeken és löszökön néhol még találhatók barnaföldek, de gyakoribb, hogy csak erősen lepusztult 

változataikat, földes kopárokat figyelhetünk meg. A hegyközi medencék legmélyebb részein pedig réti és lápos 

réti talajok fejlődtek ki. A Bakony középső és keleti részét felépítő karbonátokon rendzinák és köves váztalajok 

a jellemzőek, míg a völgytalpakon réti talajok képződtek. Északi előterében, a lösszel és folyóvízi törmelékkel 

borított felszíneken agyagbemosódásos barna erdőtalajok, csernozjom barna erdőtalajok, barnaföldek találhatók. 

A Vértes-Velencei hegyvidék részben hasonló képet mutat. A Vértes dolomitjain köves váztalajok és rendzinák 

jellemzőek. A Velencei-hegység gránitjain rankerek, agyagbemosódásos barna erdőtalajok és váztalajok 

találhatóak. A környező, főként folyóvízi hordalékkal és lösszel fedett medencék jellemző talajai az 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj, barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok és különböző csernozjomok. A 

Dunazug-hegyvidék karbonátjain rendzinák és barnaföldek fordulnak elő leggyakrabban. A Bicske-Zsámbéki 

medence lösszel borított területein pedig barnaföldek és csernozjom barna erdőtalajok találhatók (Stefanovits et 

al. 1999). 

13.2.6. 12.2.6. Északi-középhegység 

Az északi-középhegység hazánk legváltozatosabb nagytája. Tektonikailag mobilis területen fekszik. Itt 

találkozik a kárpáti orogén öv a medence alapját adó lemeztöredékkel. A variszkuszi hegységképződés (karbon, 

perm) maradványai a Szendrői-hegység és a Ronyva menti kristályos rög. Mezozoos tengeri üledékből rakódott 

le a Bükk és az Aggtelek-Rudabányai-hegység mészkőanyaga, amely mára gyűrődött és rögösödött. Néhol 

sasbérces formát is mutat. A mezozoikumban egyes helyeken ofiolit-képződés is zajlott (pl. Szarvaskő-

környéke). A krétavégi kiemelkedést az eocén végén újra tengeri üledékképződés váltotta fel, amelyhez jelentős 

vulkáni tevékenység is csatlakozott. Ekkor ugyanis a Pannon-medence belsejében magasodó rögvidék süllyedni 

(ez a mai medencealjzat), a kárpáti hegységkeret pedig emelkedni kezdett. A mozgások miatt először DNy-ÉK-

i, majd erre merőleges ÉNy-DK-i törések jöttek létre, s ezt követően alakult ki a 200 km-es vulkáni vonulat. 

Tagjai a Visegrádi-hegység, Börzsöny, Keleti-Cserhát, Mátra, Bükkalja, Tokaj- Eperjesi hegység. A Medves-

fennsík bazalt-platója később, a pliocénben alakult ki. A pliocén folyamán a hegység déli előterében nagy 

kiterjedésű mocsárerdők alakultak ki, melyekből a Mátraalji és Bükkaljai lignit-telepek képződtek. 

Az éghajlat a földtani viszonyokhoz hasonlóan változatos. A déli hegységperemen 9,5°C, a Mátra és a Bükk 

tetőrégióban 6°C az átlaghőmérséklet. Télen többször előfordul a magasabb hegységeinkben – Mátra, Bükk – 

hőmérsékleti inverzió. A hegység nyara hűvös. A tenyészidőszak hőösszege 2900°C. Az évi csapadék 600-800 

mm, néhol éri el a 850-900 mm-t. A tagolt domborzat miatt mezo- és mikroklímája változatos. 

Az Északi-középhegység területén gazdag vízhálózat alakult ki. A Börzsöny, Mátra, Zempléni-hegység 

területén a csapadékvíz nagy része lefolyik. A Bükk-fennsíkon és az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidéken a 

jelentős a beszivárgás, aminek következtében jelentős karsztvízkészlet halmozódott fel. E karsztvíz jelentős 

része – főleg a Bükkalján – hévíz, mely oldott ásványi anyagát tekintve már gyógyvíz. A vízfolyások a Duna és 

a Tisza vízgyűjtőrendszeréhez tartoznak. A tavak többsége mesterséges. 

Az Északi-középhegység talajtani viszonyai a földtani képződményeknek megfelelően nagyon változatosak. A 

vulkáni, főként andezites területeken (Visegrádi-hg., Börzsöny, Cserhát, Mátra) agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj, fekete nyirok és köves-sziklás váztalaj jellemző. A hegységperemi területekre agyagbemosódásos 

barna erdőtalaj jellemző. Az agyagos, homokos kőzetekkel fedett területeken (Cserhát nyugati része) 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj és földes kopár alakult ki. A karbonátos területekre (Cserhát nyugati része, 

Bükk) a rendzina jellemző, míg a Nógrádi bazaltokon a ranker az uralkodó. A hegységek közti kisebb-nagyobb 

medencékben és völgyekben agyagbemosódásos barna erdőtalaj az uralkodó. Ott, ahol agyagosabb az alapkőzet, 
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kovárványos barna erdőtalaj, réti talajok és fekete nyirok képződött. A hegyvidék déli lábánál, ahol nagyobb 

vastagságban halmozódtak fel löszös üledékek, a mészlepedékes csernozjom és az agyagbemosódásos barna 

erdőtalaj jellemző. Tokaj-eperjesi hegység riolitjain és a Bükk riolittufáján ásványi anyagokban gazdag 

barnaföldek és csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki (Stefanovits et al. 1999). 

13.3. 12.3. Magyarország környezetföldtani problémái, 
veszélyeztetettsége 

Egy terület környezetföldtani terheltsége sok tényezőtől függ. Ezek egy része természeti eredetű földtani 

veszélyforrás. Más része antropogén eredetű. Leginkább a termelő tevékenységgel kapcsolatos 

környezetkárosításra kell itt gondolni. De jelentős mértékben terheljük környezetünket mindennapi életünk 

során is, amikor közlekedünk, vegyszereket alkalmazunk a háztartásban, vagy indokolatlanul sok energiát, 

illetve vizet használunk egyes tevékenységünkhöz. 

Ezek közül a környezetet károsító hatások közül a legfontosabbakat tekintjük át, bemutatva Magyarország 

környezeti terheltségét. 

13.3.1. 12.3.1. Természeti eredetű földtani veszélyforrások 

Hazánk területén kevés a természetes eredetű földtani veszélyforrás. 

Vulkáni tevékenység a Kárpát-Pannon térségben a pliocén-pleisztocén folyamán zajlott utoljára. A térség 

legfiatalabb vulkáni kitörése kb. 35.000 évvel ezelőtt volt a Keleti-Kárpátokban. Magyarország tehát ma 

vulkanizmus szempontjából nem veszélyeztetett terület. 

Földrengés-veszélyeztetettsége mérsékelt. A Kárpát-medencében a lemeztektonikai helyzetből adódóan nem 

fordulnak elő jelentős földrengések. Az ország területén az első feljegyzett földrengés Szombathely közelében 

történt, 456-ban. Azóta mintegy 20 000 földrengést katalogizáltak. A legnagyobb erősségű rengés az 1763-as 

Komáromi földrengés volt, melynek magnitúdója a feljegyzett károk alapján 6,3 lehetett. 

A legnagyobb veszélyt a tömegmozgások jelentik. Egy 2001-es évi összesítés alapján az ország területének 

22%-án találhatók a felszínmozgások emberi életteret korlátozó eredményei. Elsősorban a csuszamlásokkal kell 

számolnunk. Ennek oka, hogy az ország felszínét nagyrészt laza, negyedidőszaki üledékek borítják, illetve 

északi hegyvidékeinken elterjedtek az agyagásványos átalakulásra hajlamos, laza szerkezetű piroklasztikumok. 

Ezek a kőzetek a víztartalom változására nagyon érzékenyek. Heves esőzés után nyírószilárdságuk lecsökken, és 

lejtős területeken mozgásnak indulnak. A csuszamlás kockázatát nagymértékben fokozza, ha vízáteresztő és 

vízzáró rétegek váltakoznak az adott területen. Emellett gyakran alakulnak ki nagy vastagságú löszön is. Ilyen 

szempontból a Duna jobb partja és a Balaton déli része a legveszélyeztetettebb. 

Talajfolyások is előfordulhatnak, melyek kiváltó oka a heves csapadék. Általában löszös és homokos területeken 

jellemzők, de előfordul, hogy hirtelen esőzések hatására a talajréteget mossa le a hegyoldalakról víz (Földessy 

2011). 

13.3.2. 12.3.2. Antropogén veszélyforrások 

Az ember környezetére a különböző elemek szennyezésén keresztül van legnagyobb károsító hatással. 

Mindennapi életünk és termelő tevékenységünk során akarva vagy akaratlanul szennyező anyagokat juttatunk a 

levegőbe, a felszíni vizekbe, a talajba és ezek keresztül felszín alatti vizeinkbe. Ezzel nemcsak környezetünket 

károsítjuk, hanem a magunk életfeltételeit is jelentősen megnehezítjük. 

13.3.2.1. 12.3.2.1. Hazánk légszennyezettségi állapota 

Hazánk levegő szennyezettsége nemzetközi összehasonlításban közepesnek mondható. Településeink 

levegőjének állapota nem tér el jelentősen a hasonló méretű, jellegű és helyzetű, más országokban lévő 

településekétől. 

Az iparból származó szennyezés nagymértékű csökkenése következtében a települések levegőminőségét ma már 

elsősorban a közlekedés és a lakossági fűtés határozza meg. Emellett szerepe lehet a nagyobb távolságról érkező 

szennyezésnek is. A téli időszakban a kisméretű szállópor és a nitrogén-dioxid mennyisége, nyári időszakban a 

felszín közeli ózon mennyisége emelkedik meg a levegőben. A légszennyezettség szintje lassan, de 

folyamatosan csökken. Ezt pl. a szálló por esetében alátámasztja az az adat, miszerint éves határérték túllépést 
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2005-ben még 7 állomáson, 2006-ban 4-en, 2007-ben és 2008-ban már csak 3 állomáson mértek. 2009-ben már 

nem volt éves határérték túllépés (12.15. ábra). 

 

12.15. ábra: Magyarország légszennyezettségi térképe (forrás: www.idokep.hu) 

A kén-dioxid koncentráció az ország egész területén 1991-2007 között fokozatosan csökkent. Szintje 2008-ban 

csupán az éves egészségügyi határérték 7-35%-a volt. A kén-dioxid kibocsátás Magyarország középső részén a 

legnagyobb. A nitrogén-dioxid szennyezettség minden zónára jellemző. A szennyezettség szintje 2003-2007 

között stagnált, egyes területeken kissé emelkedett. Szintje 2008-ban az érvényes éves határérték 36-91%-a volt. 

A nitrogén-oxidok kibocsátás megyei megoszlása szintén a középső országrész terhelését mutatja. Az alacsony 

energiafelhasználású, közlekedéssel nem terhelt megyéknél a nitrogénoxid kibocsátás is alacsonyabb. A szálló 

por (PM10) szennyezettség 2003-2008 között továbbra is több területen magasabb volt a megengedettnél, de a 

határérték túllépések száma enyhén csökkenő tendenciát mutat. Szintje 2008-ban az egészségügyi határérték 22-

215%-a volt. Ez a szennyezőanyag jelenti jelenleg a levegőminőségben a legnagyobb problémát. Az éves 

határérték ugyan már betartható, a napi határérték túllépések száma azonban (pl. Szeged, Komló) a 

legszennyezettebb helyeken a megengedett kétszeresét is meghaladja. A szilárd anyag kibocsátás megyei 

megoszlása szintén azt mutatja, hogy a kibocsátóforrások sűrűsége a középső országrészben a legnagyobb, így 

itt a legnagyobb az egységnyi területre jutó terhelés is. 

Fontos megemlíteni még az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét. A legnagyobb mértékben a vízgőz 

felelős az üvegházhatásért, de a légköri tartózkodási ideje nagyon rövid, körülbelül 10 nap. A természetben is 

előforduló szén-dioxid, dinitrogén-oxid és metán légköri tartózkodási ideje viszont hosszú (10-200 év).Az 

emberi tevékenységből legnagyobb mértékben kibocsátott ÜHG a szén-dioxid. Minden szén tartalmú anyag 

égetésénél a széntartalommal arányosan keletkezik. Magyarország szén-dioxid kibocsátása 1980-tól 2000-ig 

hirtelen és nagymértékben csökkent, amely elsősorban az energiaigényes iparágak megszűnésének tudható be. 

Ezt követően a gazdaság bővülésével, az energia használat növekedésével 2000-2005 között gyakorlatilag 

stagnált a kibocsátás, majd 2008-ig kismértékű csökkenés tapasztalható. A többi üvegházhatású gáz kibocsátása 

is hasonló, csökkenő tendenciát mutat (Steiner 2010). 

13.3.2.2. 12.3.2.2. Felszíni vizeink állapota 

Magyarország medence jellege a vízhálózat képét is nagymértékben meghatározza. Hazánkban összesen 

mintegy 9800 nyilvántartott vízfolyás található, melynek összes hosszúsága meghaladja az 52 ezer km-t. Összes 
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vízhozamuk több mint 90%-át 24 külföldről érkező nagy és közepes vízfolyás adja. Vízkészleteink területi és 

időbeli megoszlása szélsőséges. Hazánk folyóin évente jellemzően két árvíz hullám vonul le, a kora tavaszi 

áradást a hóolvadás, a kora nyári árhullámot pedig a nyár eleji csapadékmaximum (zöldár) okozza. A síkvidéki 

területeink kb. 60%-át, elsősorban az Alföld és a Kisalföld mélyebb területeit időszakosan a belvíz is 

veszélyezteti. 

A Magyarország felszíni vizeibe bevezetett szennyvizek mennyiségét és a főbb szennyezőanyagok mennyiségét 

a kibocsátók 2007. évi adatszolgáltatásai alapján a 12.2. táblázat foglalja össze. Ez az adatszolgáltatás képezi 

alapját az ún. E-PRTR emissziós adatbázisnak is. 
 

Ágazat Szv. 

menny. 

[106 m3/év] 

Oxigén 

fogy. 

KOIk 

[kt/év] 

Összes 

lebegő 

anyag 

[kt/év] 

Ammónia 

NH4-N 

[kt/év] 

Összes 

nitrogén 

[kt/év]* 

Összes 

foszfor 

[kt/év] 

Extrahálhat

ó anyag 

[kt/év] 

Települési szennyvíz 529 92 26 6 11,4 2,0 4,0 

Ipari szennyvíz 144 20 7,0 0,2 0,7 0,1 0,2 

Mező-, vad-, erdő- és 

halgazdasági szennyvíz 
42 2,0 4,0 0,1 0,1 0,1 0 

Egyéb 76 1,0 1,0 0,1 0,1 0,1 0 

Összesen 791 115 38 6,4 12,3 2,3 4,2 

12.2. táblázat: A felszíni vizek közvetlen szennyvíz-terhelése 2007-ven 

A hagyományos vízszennyező anyagok (szerves anyagok, tápanyagok, ásványi sók, stb.) tekintetében a 

települési (kommunális) szennyvizek emissziója a meghatározó. 2007. évben a felszíni vizekbe bevezetett 

szennyvizek mennyiségének 67%-a a közcsatornákon összegyűjtött szennyvizekből származott, ez jelentette a 

szervesanyag több, mint 80%-át, a nitrogén és foszfor tartalmú tápanyagok több, mint 90%-át. A felszíni 

vizekbe közvetlenül bevezető kibocsátások lényegesen kisebb hányada ipari szennyvíz. A közvetlen élővízbe 

bocsátott ipari szennyvizek kb. 75%-át a feldolgozóipar bocsátja ki, ezen belül a szennyezőanyag tartalom 

alapján az élővízfolyások szervesanyag terhelésében az élelmiszer-, vegy-, a textil- és a papíripar jelentős. Az 

ipari szennyezőanyag kibocsátások általános tendenciája a lassú csökkenés. Ez elsősorban az ipari 

szennyvíztisztítási eljárások hatásfoka javulásának, illetve a környezetbarát gyártási technológiák elterjedésének 

köszönhető. A mezőgazdasági tevékenységből származó kibocsátások elsősorban a halgazdaságok időszakos 

leeresztéseiből, kisebb mértékben nagy létszámú állattartó telepekről származnak, amelyek a befogadókat 

elsősorban szerves anyaggal és tápanyagokkal terhelik. 

A felszíni vizek legfőbb vízminőségi problémáját a tápanyagterhelés jelenti. Ennek oka elsősorban a 

mezőgazdasági területekről bemosódó műtrágyák magas tápanyagtartalma. A Duna vízrendszerét évente 58 kt 

foszfor és 686 kt nitrogén terheli, melyek 50 százaléka közvetve vagy közvetlenül a mezőgazdasági termeléshez 

köthető (Steiner 2010). 

A felszíni vízkészletek vízminőségi állapotát időnként jelentős mértékben rontják a rendkívüli szennyezések. 

Ekkor rövid idő alatt a normál szintet meghaladó, lökésszerű szennyezőanyag terhelés érheti a vizeket. Kiváló 

példa erre a 2000. év elején történt, a Tisza romániai vízgyűjtőjéről, bányászati zagytározóból származó cianid 

szennyezés, amely súlyos ökológiai károkat okozott a Tisza magyarországi szakaszán. Évek óta problémát okoz 

a Rába időnkénti habzása is, ami az osztrák oldalon történt vízvédelmi beruházások eredményeképpen mára már 

megoldódni látszik. 

13.3.2.3. 12.3.2.3. Felszín alatti vizeink állapota 

Magyarországon a felszín alatti vizet legnagyobb mennyiségben  ivóvízként történő hasznosítás céljára termelik 

ki. Ez a teljes felszín alatti víztermelés 79%-a. A fennmaradó 21%-ot ipari-, bányászati-, geotermikus 

energiahasznosítási, továbbá fürdővíz, öntözés-, és egyéb célú vízkivételek teszik ki. 
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A legnagyobb mértékű vízkitermelés a porózus víztestekből történik, majd a karszt, és a porózus termál 

víztestek következnek. Az ivóvíz igen magas aránya minden víztest típusban meghatározó, kivéve a meleg, 

30°C-nál magasabb hőmérsékletű (termálkarszt, porózus termál) víztesteket. 

A termálvíztestek hévízkútjainak és forrásainak mintegy 30%-át balneológiai, több mint 25%-át ivóvíz-ellátási, 

és nem egészen a felét geotermikus energiahasznosítási célból üzemeltetik. Ez utóbbi hasznosítási mód a 

közelmúltban indult növekedésnek. 

Magyarországon naponta átlagosan mintegy 2,7 millió m3 vizet termelnek ki a felszín alól. Ez jóval meghaladja 

az utánpótlódó mennyiséget. A vízkivétel mértéke jelentősen meghatározza a felszín alatti vizek állapotát. Az 

utánpótlódó vízmennyiséget tartósan meghaladó vízkivétel talaj-, réteg-, ill. karsztvízszint-süllyedést, a 

termálvízkészletek esetében nyomás- és hőmérséklet csökkenést eredményez, források elapadását okozhatja. 

Például az 1980-as évek második felében a bauxitbányászat érdekében nagy mennyiségű karsztvizet termeltek 

ki az Északi-Bakony területén. Emiatt számos forrás és kút elapadt, valamint Hévíz termáltavának vízszintje is 

veszélyesen lecsökkent. 

Egy 2009-ben elvégzett mennyiségi állapotértékelés alapján a 185 felszín alatti víztest közül 27 állapota gyenge, 

158 jó állapotú. A vízszint vizsgálat azt mutatja, hogy a felszín alatti víztestek jó részén nem tapasztalható olyan 

mértékű vízszintsüllyedés, ami a víztest egészének gyenge minősítését vonná maga után. A Mátra- és Bükkalján 

azonban, a lignitbányászat víztelenítéséhez kapcsolódóan két jelentős süllyedési gócalakult ki: Gyöngyösvisonta 

és Bükkábrány. Ezek a süllyedési gócok a bányagödrök terjeszkedésével együtt mozognak, veszélyeztetve a 

felszín alatti víztől függő ökoszisztémák vízigényének kielégítését (Steiner 2010). 

Mivel a felszín alatti víz lassan mozog a talaj felszíne alatt, az emberi tevékenységek hatása hosszú ideig 

érzékelhető. Ez azt jelenti, hogy adott esetben egy szennyezés évtizedekkel később is veszélyeztetheti a felszín 

alatti víz minőségét, és azon keresztül a felszín alatti víz által táplált felszíni vizeket, a társuló vízi és szárazföldi 

ökoszisztémákat is. Emiatt a felszín alatti vizek védelme terén az elsődleges cél a szennyezés megelőzése. A 

felszíni eredetű szennyeződésekre a jó víz-utánpótlású, jó vízvezető-képességű (karsztos, homokos víztartók) és 

sekély víztartók a legérzékenyebbek (12.16. ábra). 

 

12.16. ábra: Felszín alatti vizeink érzékenysége (forrás: www.zoldinfolanc.hu) 

12.3.2.4. Talajaink állapota 
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A talajok minősége összetett fogalom, ami magában foglalja a talajok termékenységét, a talajok fizikai, kémiai, 

vízgazdálkodási, biológiai tulajdonságait és folyamatait, a környezet más elemeivel való kapcsolatában betöltött 

szerepét. 

A talajromlás komoly probléma mindenütt. Magyarországon 8,6 millió hektár területen találhatók kedvezőtlen 

adottságú, romlásnak indult talajok. Ezek 26,7%-a vízerózióval veszélyeztetett, 26,7%-án pedig a talajok 

szélsőséges savanyodási folyamatok által veszélyeztetettek. További probléma a talaj tömörödése és a 

termőréteg vastagságának csökkenése. A tömött altalajú és sekély termőrétegű területek összesen 1,6 millió 

hektárt tesznek ki (12.17. ábra). 

A talaj egy bizonyos határig képes mérsékelni, tompítani a talajt érő különböző stressz hatásokat. Így mintegy 

puffer-szerepet tölt be a természetes környezetben. 

A talaj és a hozzá kapcsolódó ökoszisztémák számára a legnagyobb kockázatot a toxikus nehézfémek 

(kadmium, ólom) feldúsulása jelenti. A magyarországi talajok összes kadmium-tartalma 0,1-0,7 mg/kg a 

humuszos szintben. Ez alatta marad a szennyezettségi határértéknek (1 mg/kg). A kadmium a talajban a 

viszonylag „mozgékony” (könnyen kimosódó) nehézfémek közé tartozik. Mobilitását jelentősen fokozza a talaj 

savanyodása. Az egészségre azonban rendkívül ártalmas: mérgező és rákkeltő hatása miatt komoly környezeti 

kockázatot jelent. Az ólom, mely normális körülmények között oldhatatlan csapadékként van jelen a talajban, a 

savanyodás hatására szintén mobilizálódik. Az élő szervezetre gyakorolt hatása a kadmiuméhoz hasonló. 

Hazánk talajaiban mennyisége 10-30mg/kg, ami a szennyezettségi határérték (100 mg/kg) alatt marad. A cink 

nagy mennyiségben szintén toxikus hatású. A talaj savanyodása során szintén mobilizálódik. A magyarországi 

talajok összes cink tartalma 5-150 mg/kg mennyiségben található a genetikai felső szintben, ami összevetve a 

jogszabályban előírt 200 mg/kg szennyezettségi határértékkel jó környezetminőséget jelent (Steiner 2010.). 

 

12.17. ábra: Magyarország talajdegradációs területei és a degradáció mértéke (forrás: 

www.enfo.agt.be.hu) 

Összességében tehát talajaink nehézfémtartalma nem éri el az egészségre ártalmas mennyiséget, így a 

magyarországi talajok környezeti állapota jónbak tekinthető. A talaj minőségét, termőképességét elsősorban a 

műtrágyák használatának fokozódása és a szerves trágyák arányának csökkenése jelenti. Ez általánosságban 

csökkenti ugyanis a talaj biológiai aktivitását és a humuszképződés bázisát. a talajból kimosódó műtrágya-



   

 186  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

maradványok pedig felszíni vizeinket is szennyezik, eutrofizációt idézve elő a vízbe kerülő magas 

tápanyagtartalom miatt. 

13.4. Önellenőrző kérdések 

1. Ismertesse hazánk környezetföldtani adottságait! 

2. Mutassa be hazánk szennyezésre érzékeny területeit és az esetleges környezeti veszélyforrásokat! 

13.5. Tesztkérdések 

12.1. Milyen kőzetek fedik hazánk területének legnagyobb részét? 

a, paleozoos metamorfitok 

b, mezozoos karbonátok 

c, pliocén-pleisztocén folyóvízi és hullóporos eredetű üledékek 

12.2. Milyen hazánk éghajlata? 

a, mediterrán 

b, kontinentális 

c, hegyvidéki 

12.3. Melyik kőzettípus nem vesz részt felszín alatti vízkészletünk tárolásában? 

a, mészkő 

b, gránit 

c, homok 

12.4. Milyen tendenciát mutat hazánk légszennyezettségi állapota? 

a, növekvő 

b,stagnáló 

c, csökkenő 

13.6. Prezentáció 

A fejezethez kapcsolódó prezentáció az alábbi linkről érhető el 

Prezentáció 
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15. Próbavizsga 

1 Mi okozhat lejtőmozgást természetes környezetben? 

a, hirtelen esőzés 

b, erős szél 

c, vadállatok mozgása 

1.3. Ki írta le a magmát alkotó ásványok kristályosodási sorrendjét? 

a, Lehman 

b, Bowen 

c, Baumann 

2.2. Mit jelent az élő kövület kifejezés? 

a, Olyan élőlényre vonatkozik, amely az évmilliók alatt kövületté vált. 

b, Olyan élőlényre vonatkozik, amely évmilliók óta változatlan formában maradt fenn. 

c, Olyan élőlényre vonatkozik, amelyről eddig nem tudtuk, hogy létezik. 

3.2. Melyik módszer alkalmazható eredményesen terepi körülmények között nyomószilárdság vizsgálatára? 

a, pontterheléses módszer 

b, vonalterheléses módszer 

c, felületi terheléses módszer 

4.2. Mi a szerepe a földműnek? 

a, feltölti a terepegyenetlenségeit 

b, alátámasztja, szilárdítja a pályaszerkezetet 
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c, talajvizet vezeti el a pályamű alól 

5.1. Mi nehezítheti az útrehabilitálási munkákat? 

a, kátyúk 

b, forgalom 

c, időjárás 

6.1. A népesség hány százaléka él vulkanizmus által veszélyeztetett területen? 

a, 50 

b, 100 

c, 10 

1 Mely területek talajai érzékenyek különös módon a savanyodásra? 

a, sarki területek talajai 

b, sivatagok 

c, trópusi esőerdők talajai 

7.1. Hol található Magyarország legrégebbi bányája? 

a, Visonta 

b, Lovas 

c, Lovasberény 

7.4. Hogyan hasznosítják a gánti bauxitbánya bányagödrét? 

a, hulladéklerakónak használják 

b, földtani tanösvényt alakítottak ki benne 

c, lezárta a NASA űrkísérletek miatt 

8.3. Melyik közlekedési ágazat terheli leginkább a környezetet? 

a, közúti közlekedés 

b, vasúti közlekedés 

c, légi közlekedés 

1 Mi a mérnökgeológia feladata? 

a, házakat építeni 

b, kijelölni az építmények létesítésére legalkalmasabb helyet 

c, előre jelezni a természeti veszélyeket 

9.2. Melyik anyagnak nincs környezetkárosító hatása? 

a, kén-dioxid 

b, oxigén 
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c, metán 

10.1. Miért környezetszennyező a műtrágya? 

a, Mert méreganyagokat tartalmaz. 

b, Mert jelentős része nem tud felszívódni és távozik a talajból. 

c, Mert nem tudják hasznosítani a növények. 

10.4. Milyen környezeti kárt okozhat a túlzott trágyázás? 

a, büdös lesz a talaj a sok trágyától 

b, az élővizekbe jutva eutrofizációt indíthat el 

c, kiégeti a növényeket 

11.3. Miért veszélyes a csurgalékvíz? 

a, Mert rossz szaga van. 

b, Mert a talajba leszivárogva nagy területeket képes beszennyezni toxikus anyagokkal. 

c, Nem veszélyes. 

12.2. Milyen hazánk éghajlata? 

a, mediterrán 

b, kontinentális 

c, hegyvidéki 

12.3. Melyik kőzettípus nem vesz részt felszín alatti vízkészletünk tárolásában? 

a, mészkő 

b, gránit 

c, homok 

1 Hány nagytájat különítünk el Magyarországon? 

a, 6 

b, 8 

c, 12 

1 Mi alapján határozzák meg a földrengés intenzitását? 

a, a műszerek jelzései alapján 

b, az emberi környezetre gyakorolt hatása alapján 

c, a földrengést követő árhullám mérete alapján 

16. Záróvizsga „A” 

1. Hogyan lehet környezetkímélővé tenni a külszíni bányászatot? 

a, a meddő folyamatos visszatöltésével 
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b, a bányavíz kitermelésével 

c, a bányavíz visszaengedésével 

2. Mely kőzetekre nem lehet alkalmazni a Streckeisen-diagramot? 

a, Mélységi magmás kőzetekre 

b, kiömlési kőzetekre 

c, piroklasztikumokra 

3. Mely élőlények maradványai használhatók őskörnyezeti rekonstrukciónál? 

a, amelyek ritkák 

b, amelyek gyakoriak és nagy területi elterjedésűek 

c, amelyek sokáig éltek változatlan formában 

4. Mi nem okozhat tagoltságot a mérnökgeológiában? 

a, rétegzettség 

b, tektonikus törések 

c, bioturbációs szerkezetek 

5. Mi az aszfalt? 

a, bitumen és ásványi anyagok keveréke 

b, büdös, ragacsos anyag, amiből az út felszínét készítik 

c, szénhidrogén-származék 

6. Melyik útburkolati hiba a legveszélyesebb? 

a, nyomvályúk 

b, kigyűrődés a burkolat szélén 

c, vízelvezető réteg sérülése 

7. Melyik a legveszélyesebb kitörési típus? 

a, explozív 

b, effuzív 

c, víz alatti kitörés 

8. Mi okozza az ólomszennyezés legnagyobb részét? 

a, vasúti közlekedés 

b,közúti közlekedés 

c, mezőgazdaság 

9. Milyen művelési módot használnak hazánkban a lignitbányászathoz? 

a, mélyművelésű bányászatot 
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b, vegyes művelést 

c, külfejtést 

10. Melyik nem fosszilis energiahordozó? 

a, kőszén 

b, földgáz 

c, biogáz 

11. Miért veszélyes az atomenergia? 

a, mert radioaktív anyagot használ 

b, mert ha az ionizáló sugárzás nagy mennyiségben jut a légkörbe, hosszú  távon károsítja az élőlények 

egészségét 

c, mert felrobbanhat az erőmű 

12. Melyik légköri gáz nem veszélyes az emberi szervezetre? 

a, CO 

b,SO2 

c, H2O 

13. Mi okozza a szmogot? 

a, szállópor mennyiségének növekedése 

b, oxigén mennyiségének csökkenése 

c, szén-dioxid mennyiségének növekedése 

4. A talajerózió mely típusát nem lehet talajműveléssel javítani? 

a, felületi rétegerózió 

b, barázdás erózió 

c, vízmosásos erózió 

15. Mit nevezünk hulladéknak? 

a, Mindazt az eszközt és energiát, amire nincs szükségünk. 

b, A háztartási szemetet. 

c, Az ipari termelés melléktermékeit. 

16. Hol nem lehet hulladéklerakót létesíteni? 

a, karsztos területen 

b, kemény, repedésektől mentes alapkőzetű területen 

c, agyagos záróréteggel rendelkező területen 

17. Mi az ágyazat feladata az útépítésben? 

a, átvegye a terhelést és nagyobb felületen elosztva  adja tovább az alépítménynek 
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b, rugalmassá tegye az építményt 

c, megfelelő szilárdságot biztosítson az építménynek 

18. Milyen tendenciát mutat hazánk légszennyezettségi állapota? 

a, növekvő 

b,stagnáló 

c, csökkenő 

19. Melyik nem intrabazinális kőzet? 

a, tűzkő 

b,kőolaj 

c, kvarchomokkő 

20. Mely tényező nem befolyásolja a földrengés erősségét? 

a, terület geológiája 

b, terület talaja 

c, terület népessége 

17. Záróvizsga „B” 

1. Melyik szeizmikus felület képezi a kéreg alsó határát? 

a, Mohorovicic-felület 

b, Repetti-felület 

c, Gutenberg – Wiechert felület 

2. Melyik földöv folyékony halmazállapot? 

a, földköpeny 

b, belső mag 

c, külső mag 

3. Melyik biozónát használjuk legkevésbé napjainkban? 

a, együttes-zóna 

b, Oppel-zóna 

c, egybeeső-tartomány zóna 

4. Milyen alakú próbatesteket használnak talajmechanikai vizsgálatoknál? 

a, gúla 

b, henger 

c, kocka 

5. Mit nevezünk járófelületnek a közlekedésben? 
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a, Az útfelület azon részét, ahol az autók haladnak. 

b, Az útfelület azon része, ahol gyalogos is közlekedhet. 

c, Az út egészét nevezik így. 

6. Melyik alagút-építési módszert tekintik ma a leginkább elfogadottnak? 

a, robbantás 

b, lőttbeton alkalmazása 

c, folyamatos bontással 

7. Melyik a 4-es metró földtanilag legösszetettebb része? 

a, a pesti szakasz 

b, a Duna medre alatti területek 

c, az I. szakasz a Keleti pályaudvar környékén 

8. Hogyan lehet időben előre jelezni a földrengések bekövetkezését? 

a, nem lehet előre jelezni 

b, az állatok viselkedését kell figyelni 

c, meg kell jósoltatni 

9. Magyarországon melyik természeti eredetű földtani veszélyforrás a legjelentősebb? 

a, földrengés 

b, tömegmozgások 

c, vulkáni tevékenység 

10. Milyen környezetkárosító hatása van a bányavíz kitermelésének? 

a, karsztforrások vize elapad 

b, megáradnak a folyók a beléjük engedett bányavíz miatt 

c, kiszáradnak a kutak 

11. Miért savanyítja el a környezetet a túlzott SO2 és NO2 kibocsátás? 

a, mert mérgezik a növényzetet 

b, mert vízzel reagálva agresszív savakat hoznak létre 

c, mert jelentős részük a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor szabadul fel 

12. Hogyan csökkentheti a lakosság a települési hulladék mennyiségét? 

a, elégeti az udvarban 

b, elássa az erdőben 

c, szelektív hulladékgyűjtéssel 

13. Melyik nem állandó összetevője a légkörnek? 
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a, argon 

b, oxigén 

c, vízgőz 

14. Melyik a leghatékonyabb üvegházhatású gáz? 

a, szén-dioxid 

b, metán 

c, vízgőz 

15. Miért okoz nagy károkat a szél deflációs tevékenysége? 

a, mert nagy területről képes elszállítani az elporosodott termőréteget. 

b, mert a porviharok károsítják a mezőgazdasági munkagépeket 

c, mert nem lehet megakadályozni 

16. A háztartási hulladék hány százalékát lehetne újrahasznosítani, vagy feldolgozni? 

a, 55 

b, 65 

c, 45 

17. Milyen kőzetek fedik hazánk területének legnagyobb részét? 

a, paleozoos metamorfitok 

b, mezozoos karbonátok 

c, pliocén-pleisztocén folyóvízi és hullóporos eredetű üledékek 

18. Mely területeken legnagyobb a geotermikus energia? 

a, sík területeken 

b, földrengés súlytotta területeken 

c, vulkáni területeken 

19. Hogyan károsítja a növényeket a savas eső? 

a, Szétmarja a leveleiket. 

b, Nehézfémeket mobilizál a talajban, megakadályozva a szerves anyag felvételét. 

c, Lebontja a talaj szervesanyag-tartalmát. 

20. Melyik rengéshullám-típus a legveszélyesebb? 

a, longitudinális hullámok 

b,transzverzális hullámok 

c, primer hullámok 

Tárgymutató 


