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2010. október 4-én, hétfőn 12 óra 10 perckor a MAL Zrt. Ajkai timföldgyárának kolontári X. 
számú vörösiszap-tározójánál átszakadt a gát. A gátszakadás következtében a vörösiszappal 
szennyezett víz azonnal elöntötte a Torna patak völgyét, súlyos, 800.000-1.000.000 m3

 

vörösiszap terheléssel.  
 

 
 
Igazgatóságunk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel egyeztetve 16 órától III. fokú vízminőség-védelmi készültséget rendelt el.  
 
Vízminőség védelmi tevékenység 2010. október 4 - december 14 : 
 
A III. fokú vízminőség védelmi készültség elrendelésével megkezdődtek a vízminőségi 
mérések (°C, pH, fajlagos vezetőképesség) a vízfolyáson. Folyamatosan történt a vízállás 
adatok rögzítése. 
A vízminőség mérési adatok, valamint a folyamatos helyszíni figyelőszolgálattól  érkezett 
jelentések alapján a szennyeződés a  
 

64+815 fkm szelvényt (Boba vasúti híd) 2010.10.04. 23:30 órakor érte el, az 
51+104 fkm szelvényt (Mersevát közúti híd) 2010.10.05. 10:50 órakor érte el,  a  
44+580 fmk szelvényt (Szergény közúti híd) 2010.10.05. 16:20 órakor érte el. 

 
A fenti adatokból a lefolyási viszonyok, mederviszonyok, valamint a szennyeződés térbeli és 
időbeli terjedéséből interpolálás útján állapítható meg a szennyeződés megjelenése az 
Igazgatóságunk kezelésében levő Torna, a Kodó valamint a Cinca patak torkolatánál: 
 

69+800 fkm (Torna patak torkolata)   2010.10.04. 19.00 óra 
59+255 fkm (Kodó patak torkolata)  2010.10.05. 04:00 óra 
49+540 fkm (Cinca patak torkolata)  2010.10.05. 12:00 óra 
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Átnézetes helyszínrajz 

 
A területen végzett helyszíni vízminőségi vizsgálatok: 
 
Vízminőségi vizsgálatok folyamatosan történtek  történnek a következő kijelölt pontokon: 
  

Karakó  70+460 fkm 
Boba  64+815 fkm 

Nemeskocs  60+860 fkm 
Mersevát  51+104 fkm 
Szergény  44+580 fkm 

Kemeneshőgyész  38+840 fkm 
 
A vízminőségi vizsgálatok az Országos Műszaki Irányító Törzs által elrendelt sűrűséggel és 
helyeken történtek. A Marcalon mért legmagasabb pH érték 13,7 pH volt. A vízfolyás mentén 
a 2010. október hó folyamán a hó első felében átlag napi 29 mérés, a hó második felében napi 
21 mérés volt. A legtöbb vízminőség mérést, 50 db-ot, 2010. október 8-án végeztük. 
 
A Marcalon 2010. október 15-én november 2-án Kemenespálfánál, és Kamondnál, november 
2-án Kemeneshőgyésznél és Nemeskocsnál végeztettünk  üledék minta vizsgálatot. 
 
A vízminőségi vizsgálatokat 2010. október 4-13. időszakban párhuzamosan végezték 
Igazgatóságunk munkatársai, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, 
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Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai.. 2010. október 13. követően a 
vízminőségi méréseket az OMIT utasítása alapján Felügyelőség végezte.  
 
A vízfolyáson felmérésre került az iszapréteg vastagsága. A padkán kiülepedett iszap 
vastagsága Karakó, Boba térségében átlagosan 30-40 cm, lejjebb 15-20 cm. 
 
 
 

Mederüledék mintavétel Kemenespálfa térségében  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Iszapkirakódás 
 

     

 
Vízhozam mérések: 
 
Igazgatóságunk Vízhozam-mérő Csoportja 2010. október 4-től kezdődően ( 31 alkalommal ) 
vízhozam méréseket végzett a Tornán és a Marcalon, a Hidrológia Szakcsoport a vízállás-
adatok feldolgozását végezte. 
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Mersevát és Marcaltő – vízhozammérés: 
 

             

 
 
 
 
 
Vízminőség védelmi beavatkozások: 
 
Gipsz adagolása a Marcalba az alábbi helyeken történt: 
Közvetlenül közúti hídról történt az adagolás Szergénynél. Az ideiglenesen kiépített 
kőszórásos mederduzzasztó műtárgyaknál, Kemeneshőgyésznél és Nemeskocsnál kotró 
segítségével, történt az adagolás. 
 

Gipsz adagolás a szergényi hídról, és a kemeneshőgyészi duzzasztónál: 
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A gipsz elkeveredését az adagolás megkezdésekor nagynyomású tűzoltó fecskendőkkel és 
levegőztető berendezésekkel segítettük. 
 
 

Szergény, gipszbekeveredés elősegítése: 
 

     

 
 
A kijuttatott gipsz mennyisége 2010. október 5-től december 14-ig 10 317 t volt. Adagolása 
az Országos Műszaki Irányító Törzs által elrendelt helyeken és mennyiségben történt. 
 
 
 

Gipsz depónia Szergénynél és Nemeskocsnál: 
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Mederduzzasztók kialakítása: 
 
Az Igazgatóság a Marcalon vízminőség kárelhárítás céljából 2010. október 7-9. között 
Kemeneshőgyésznél a 8+840 fkm szelvényben, Nemeskocsnál a 60+860 fkm szelvényben és 
Marcaltőnél a 27+960 fkm szelvényben épített kőszórásos mederduzzasztó műtárgyakat a 
vízáramlás lelassítása és ez által a lebegő anyagok kiülepítésére. A mederduzzasztók 
kialakításához   
 

Mederduzzasztó Kemeneshőgyész és Nemeskocs térségében: 
 

    

 
A kialakított műtárgyak egyben gipsz adagolási pontként is szolgáltak. Az adagolás gipsz 
depóniákból történt.  
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Marcaltőnél 2010. október 16-án a mederduzzasztó visszabontásra került, a mederben 30-40 
cm magasságú fenékküszöb maradt a lebegőanyagok kiülepedésének elősegítésére. 
 
A Marcal Igazgatóságunk kezelésében levő teljes szakaszán és a mellékvízfolyásokon 
folyamatos járőrszolgálatot tartottunk az esetleges káros jelenségek feltárása és megelőzése 
céljából. 
 

 
Nemeskocs – gipsz adagolás 

 

 

A védelmi tevékenységben résztvevők létszáma: 
 
A védelmi tevékenység során a védekezésben dolgozó legnagyobb létszám 2010 október 4-
15. között volt, átlagban 49 fő, akik részben a területen végeztek védekezési tevékenységet, 
részben pedig Igazgatóságunk központjában  ügyeleti tevékenységet láttak el. A legnagyobb 
beosztott létszám 66 fő volt ( 2010. október 6.) A védekezési tevékenység során a  
legalacsonyabb létszám 8 fő volt  ( 2010. december  7. és 16.) 
 
Igazgatóságunk területén kívül összesen 7 fő ( 3 fő műszaki, 4 fő fizikai) Kolontáron 
teljesített szolgálatot 2010. október 9 - 27. közötti időszakban. 
Igazgatóságunk területén 2010. október 6-15. közötti időszakban a FETI-KÖVIZIG 
területéről 3 fő, a TI-KÖVIZIG  területéről 8 fő teljesített szolgálatot. 
 
A védelmi tevékenység költsége 2010. október 4 - december 14-ig terjedő időszakban: 
 
A védelmi tevékenység költsége az adott időszakra: 237 047 878,- Ft 
 
A költségek tartalmazzák a szükséges létszám, a területen mozgó gépjárművek, valamint 
gépek, berendezések költségeit. 
A területen dolgozó gépek részben az Igazgatóságunk saját gépei, illetve a védelmi 
tevékenységbe bevont külsős vállalkozók gépei voltak.  
A gipszadagoláshoz, illetve a mederduzzasztók kiépítéséhez volt szükség idegen gépek 
igénybe vételére. A 2010. október 16-ig terjedő időszakban a területen átlag 8 építőipari gép 
dolgozott, a későbbiekben átlag 2 gép, illetve a védelmi tevékenység utolsó hónapjában 1 gép 
volt a területen. 
 
A területen végzett kárelhárítási tevékenység 2010. december 14- 2011. június 31 között: 
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A Marcal vízfolyás 64+815 – 44+580 fkm szelvénye között 2010. december 17-én kezdődtek 
meg a kárelhárítási tevékenységek. A munkákat a Meliorációs és Rekultivációs Kft. (9700 
Szombathely, Vépi út 39.) végezte a 1377-007/2010 számú és a 0591-002/2011 számú 
szerződések alapján. 
  
Az elvégzett munkák főbb műszaki tatalma az alábbi volt: 
 
 

 
 

Munka megnevezése mennyiség 

1. Ideiglenes iszapkazetta kialakítása 3 db 

2. Irtási munkák- fairtás tuskókitermeléssel, cserjeirtás, 
használható anyag depózása 

24 850 m2 
(2215 m3 tuskó) 

3. Felvonulási utak (fm) és kitérők (db)építése  19 100 fm x 3m 
 

17 db 
4. Ideiglenes átjárók kialakítása, átereszek beépítése 90 fm 

5. Felvonulási utak állandó karbantartása 41 378 fm x 3m 

6. Padka terv szerinti kotrása, kétszeri karolással közelítve 
(speciális hosszú gémű kotróval) 

59 616 m3 

7. Iszapszállítás ideiglenes depóniába (rakodás és 
depóniaképzés) illetve szállítás végleges lerakóba 

59 616 m3 

8. Felvonulási utak állandó karbantartása 28 685 fm x 3m 

9. Felületrendezés sík felületen, füvesítéssel 0,5 kg/100 m2 
fűmag felhasználásával 

100 230,0 m2 

10. Felületrendezés rézsűben füvesítéssel 60 183,0 m2 

 
2010.12.14-én megkezdődtek a Marcal vízfolyás kárelhárítási munkálatai, amelynek során a 
területről, a Marcal nagyvízi medréből (padka), 2011. június 17-ig  59 616 m3 vörös-iszap és 
iszappal szennyezett föld került elszállításra Ajkára, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 
kijelölt lerakóba. A szennyezett iszap eltávolítása jelenleg a kisvízi mederből még nem történt 
meg.  
 
A padkakotrási munkálatokhoz kapcsolódóan a következő munkálatokat is el kellett végezni: 
a Marcal padkán és rézsűn fa- és cserjeirtási munkák, a vízfolyás mindkét oldalán szállítási 
útvonalak kialakítása, a betorkolló vízfolyásokon, árkokon szükséges átereszek kiépítése, 
ideiglenes átrakók kialakítása, valamint a közúton történő szállítási útvonalakon 
hídmegerősítés.  
 
A kárelhárítási tevékenység becsült összege 2010. december 14. és 2011. június 30. között: 
977 889 341,- Ft 
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Boba ideiglenes átrakó   Szállítási útvonal a depónián 

 
 

   
Kotrási munka a Boba vasúti híd – Boba-Nagypirit ök. út között 

 

 
Próbakotrás a meder nádsávjából 
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Padkakotrás Bobánál    Fakitermelés Mersevátnál 

 
Kotrási, valamint befejező munkálatok a Marcal 43+000 - 71+110 fkm szelvényei között 
a Mecsekérc Zrt. kivitelezésében a 2011. június 22-től 2011. november 23-ig terjedő 
időszakban 
 
A teljes szakaszon a kísvízi meder kotrását és a Torna patak torkolata-Bobai vasúti híd 
közötti szelvények padka- és rézsűkotrását, valamint a befejező munkálatokat - nádsávok 
kotrása, betorkolló vízfolyások kotrása, füvesítés, fásítás, halágyak kialakítása, műtárgy 
helyreállítások - a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Mecsekérc Zrt. végzi.  
 
Elkészült kiviteli munkák:  
 

• A meder kotrás készültségi foka: 100%. 
• Szennyezett anyag oldalrézsűről történő rakodása és beszállítása ideiglenes 

átrakóba, készültségi foka: 99%. 
• A szükséges mederbiztosítások a teljes hosszban elkészültek (~2,5-3,0 km) 

          

Mosó árok torkolata az elkészült mederbiztosítással 
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       Torna patak torkolata Karakónál            Mederbiztosítás Bobánál, az új közúti hídnál 

 

            

Kamond térségében kialakított halágy                               Cinca patak torkolata 

 

Mederbiztosítás építése a Szergényi híd alatt 
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Marcal folyón lévő műtárgyak helyreállítása megtörtént: 

• Karakónál a 8-as út közúti-hídjának alvízi oldalán meder biztosítása  
• Karakónál a Marcal folyón lévő vízmérő műtárgy helyreállítása,  
• Boba vasúti-híd meder helyreállítása,  
• Boba-nagypirit közúti-híd alvízi szakaszán meder megerősítés  
• Mersevát közúti híd, meder-helyreállítás 
• Szergény közúti híd, meder-helyreállítás 

     
 

Merseváti vízmérce és meder helyreállítás 
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Szergényi híd és meder helyreállítása 
 

 
 

Szergényi híd 
 

 
 
 
Kotrásából származó szennyezett anyag mennyisége: 
 
• Nagyvízi meder:18.878m3 (64+810 sz. fkm Boba-kamondi „új” közúti-híd  és 70+000 

sz. kfm szelvények között, MAL Zrt. területére beszállítva) 

• Kisvízi meder:   26.524m3  (MAL Zrt. területére beszállítva.) 

• Kisvízi meder:   24.960m3  (Ideiglenes átrakó területére beszállítva és geodéziailag 
felmérve). 

• Kisvízi meder:   ~21.000m3  (Ideiglenes átrakó területére történő beszállítás alatt). 
 

ÖSSZESEN:         91.362m3 

 

 

 



- 15 - 

Hátralévő kiviteli munkák:  

 
Mindezeken túl a kialakított átmeneti tárolókban ~ 25 000 m3 vörös-iszapos anyag vár 
elszállításra, amelyet az Ajka térségében kijelölt - üzemen kívüli -  MAL Zrt. tulajdonában 
levő iszapkazettákra kell visszahordani. 

 
A teljes területre tervezett fásítási munkák előreláthatóan a tavaszi vegetációs 
időszakban lesznek elvégezve. 

 
 
Átlagos létszám 2011. szeptember hónaptól:  

 
21db láncos forgó-kotró 

  1db dózer 
  1db fűkasza 
  1db kombi-kotró 
  6db nyerges vontató 
  15db 3-4 tengelyes tehergépjármű 
  1db seprűs autó 
  11fő segédmunkás 
  5fő műszaki 
 
 
A kivitelezési munkálatok költségeiről nem áll rendelkezésre információ, a kivitelezést 
végző MECSEKÉRC Zrt.  nem áll közvetlen szerződéses jogviszonyban Igazgatóságunkkal, 
megbízását a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapta. 
 
 


