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Szerkesztői megjegyzés:
A PANNON-PALATINUS feladata, hogy azonnal reagáljon minden környezeti 

katasztrófára, ami aktuálisan vagy hosszú távon felboríthatja a környezet egyensúlyát. 
A 2010. október 4-i Ajka-Devecser környéki vörösiszap-tározó átszakadását is azonnal 
kommentáltuk.  A  palatinuszi  gondolkodás  kizár  minden  „katasztrófaszenzáció-
hajhászást”. A tényszerű elemzések kiemelkedően fontosak, amelyek igyekeznek feltárni 
minden ok-okozati összefüggést. A kolontári katasztrófáról értesülve a beérkezett hírek 
feldolgozása azonnal elkezdődött.  A palatinuszi szellemiségnek megfelelően, kollégánk 
huszonnégy  órán  belül  jelentkezett,  és  rendelkezésünkre  bocsátotta  azokat  a 
dokumentumokat, amely alapján az sem zárható ki, hogy súlyos emberi mulasztások 
játszottak közre például a tározó helyszínének megválasztásakor. Nem utólagosan kell 
okosnak lenni,  hanem előre kell  gondolkodni,  és bölcsen kellene dönteniük a hivatali 
szerveknek is.

A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszéke az 1986–1990 közötti években 
általános környezetvizsgálatot folytatott a térségben. A kutatás egyik fontos kiinduló lépése 
volt  az  iszapterek  telepítését  megelőző  környezeti  állapot  felderítése,  térképezése.  Ezt  a 
műveletet archív légifényképek és terepi mérések segítségével hajtottuk végre. A vizsgálat 
időpontjában az új (megsérült) tározócella még nem épült ki, így ezen a területen közvetlen 
felderítéssel lehetett  információkat szerezni.  Ezeket (pontos térképezés után) összevetve az 
archív felvételekkel a következő megállapítást tettük.

Az ötvenes  évek elején  az  iszapterek  területén  egy patak  folyt  keresztül.  Ennek a 
medre kiterjedt gyakorlatilag az egész medencére, amire rátelepítették a tározókat. A fő meder 
észak-keleti  irányból  dél-nyugati  irányba  folyt.  A vízszabályozás  után  már  a  ’80-as  évek 
végén  észleltünk  az  akkor  épülő  tározó  mellett  a  felhagyott  patakmeder  környékén  erős 
talajvízszint (folyadék) -emelkedést, kiáramlást.

Tehát a patakmeder továbbra is fokozott talajvízáramlást produkált, természetesen a 
medence átlagos talajvízáramlási irányában. Ezt akkor jeleztük a megrendelő felé is. A régi 
légifotók  és  térképek  feldolgozásából  az  is  kitűnik,  hogy  a  mai  új  tározó  körülbelüli 
átszakadási  pontja  környékén  találkozott  két  patakág,  valamint  az  első  szabályozás 
nyomvonala  is.  Ezt  az  érdekes  egybeesést  talán  érdemes  lenne  újból  megvizsgálni,  hogy 
csökkenteni lehessen a hasonló esetek bekövetkezésének esélyét.




