
 
PANNON-PALATINUS

Gátszakadás és katasztrófa
Hírek és információk ellentmondása

Az ajkai, kolontári gátszakadást és vörösiszap-katasztrófát követően egyre gyorsuló 
ütemben érkeztek  a hírek.  A hírközlő  szervek felületes  információk birtokában is 
közzétették ismereteiket. Mindazok a szervezetek és személyek, akik felelős módon 
óvják és védik környezetünket, nehezen tudtak a sokszor teljes mértékben ellentétes 
hírek  között  válogatni.  A  PANNON-PALATINUS  tagok  mérsékelt  óvatossággal 
kezelték  ezeket  a  híreket,  mert  tudatában  voltak  azzal,  hogy  ilyen  jellegű 
katasztrófák bekövetkezése  esetében az első  időszakban pontatlan és  sok  esetben 
szubjektív hírek érkeznek.

Több mint hat éve számos kutató, tudós, mérnök és orvos a jövőkutatás szabályainak 
megfelelően  modellezi  azokat  a  folyamatokat,  amelyek sajnálatos  módon és  nagy 
valószínűséggel  katasztrófákba  torkollhatnak.  Az  előtanulmányok  arra  engedtek 
következtetni, hogy a katasztrófák kialakulásának lehetőségeinek egyik fő területe az 
Észak-Dunántúl. Közel két éve több felelős vezetőt arra kértünk, hogy legalább egy 
előtanulmány elkészítésében legyenek partnereink, és készüljön egy potencionálisan 
veszélyeztetett területeket felsoroló tanulmány. Kezdeményezésünk minden esetben 
elutasításra került. 

Kérdésként  vetődhet  fel,  hogy  mit  javasoltunk  a  döntéshozóknak,  amelyek  ilyen 
reakciót  váltottak  ki.  A  kutatók  (nem  megbízás  és  nem  bérezés  alapján)  önként 
elkészítettek  egy  olyan  kockázatelemző  rendszert,  amely  a  térinformatika 
eszköztárának  felhasználásával  a  veszélyhelyzetek  kialakulásának  összefüggéseit 
képes meghatározni és valószínűsíteni.

Veszprém  megyében  számos  olyan  területre  terjedt  ki  a  PANNON-PALATINUS 
figyelme,  amely  kiemelkedő  veszélyeket  hordozhat  magában.  A  hivatalos 
elutasítások  ellenére  az  „egylet”  szakértői  munkájukat  tovább  folytatták.  A 
kutatásokban  elsősorban  arra  kerestük  a  válaszokat,  hogy  a  jövőnket  milyen 
veszélyek  fenyegetik.  Véleményünket  minden  esetben  közzétettük,  hol 
konferenciákon,  hogy  tanulmányokban,  hol  könyvekben.  A  közvélemény 
tájékoztatását  és  a  tudományos  ismeretterjesztést  kiemelt  feladatként  kezeltük  és 
kezeljük. 



A  katasztrófát  követő  időszakban,  miután  közzétettük  szerény  ismereteinket,  azt 
kérdezték, hogy milyen módon jeleztük a bekövetkezendő katasztrófát. Az egyesület 
és  az  egylet  nem  jósda.  Ismereteinket  az  előtanulmányokból,  a  mérésekből  és 
elsősorban a dinamikus folyamatelemzésekből szerezzük.  Érthetően a katasztrófák 
idejét,  nagyságát  és  veszélyességét  nem  lehet  előre  meghatározni,  csak 
valószínűsíteni lehet. Abban az esetben a folyamatok azok a katasztrófához vezető 
utat  mutatják,  akkor  számos  véletlen  tényező  által  is  befolyásoltan  a  katasztrófa 
akkor következik be, amikor egy kritikus értéket meghaladóan a folyamatok átlépték 
a kritikus küszöböt. 
 
A  www.pannonpalatinus.hu ennek  a  szellemiségnek  a  jegyében  született  és 
működik.

A kolontári gátszakadás és zagy kiömlésének katasztrófáját és annak híreit azonnal 
értelmezni  kezdtük,  és  megvizsgáltuk,  hogy  milyen  háttérinformációkkal 
rendelkezünk. A rendelkezésünkre álló dokumentációk tanulmányozását követően 
valószínűsíteni  lehetett,  hogy  a  katasztrófa  miért  és  milyen  körülmények  miatt 
alakulhatott  ki.  Természetesen  pontos  mérések  és  vizsgálatok  nélkül  ezek  csak 
feltételezések, a vizsgálati eredmények adhatnak csak választ a nyitott kérdésekre. 
Számunkra nem meglepő módon az első reakciók és hírek nem kezelték kellő súllyal 
a  katasztrófát.  Ezt  érteni  lehet,  mert  a  katasztrófák  minden  esetben  emberi 
tragédiákat  is  okoznak.  A  károkozó  kisebbíteni  próbálja  a  kialakult  helyzetet,  a 
katasztrófát elszenvedő az első időszakban, sokkos állapotában fel sem fogja, hogy 
mi  történt  vele.  Ezeket  a  bonyolult  és  sok  esetben  véletlenszerűen  kialakuló 
helyzeteket csak szervezetten és professzionális módon lehet kezelni. Ilyen szervezet 
jelenleg hazánkban nem működik.

A  tragédiáról  szóló  hírek,  tudósítások  és  képsorok  azt  valószínűsítették,  hogy 
minden idők egyik legpusztítóbb ipari és vegyi katasztrófája következett be. Ebben a 
helyzetben az élet- és vagyonmentésnél minden avatatlan személyt célszerű kizárni a 
környezetből,  mert  az ilyen emberek  zűrzavart  és  káoszt idézhetnek  elő.  Minden 
mentéssel  foglakozó  szervezet  azonnal  a  helyszínre  sietett,  és  végezte  a  dolgát. 
Idővel  megjelentek  olyan személyek,  csoportok  is,  amelyek  nem a  mentesítésben 
vettek részt, hanem sorozatos kérdéseikkel és hozzá nem értésükkel zavart okoztak. 
A  fosztogatókról,  csalókról  nem  is  szeretnék  említést  tenni,  mert  az  egyszerűen 
szégyen. 

A  katasztrófamentesítők,  tűzoltók,  orvosok,  katonák,  rendőrök  hivatásuknak 
megfelelően végezték munkájukat nehéz körülmények között, mert valljuk be, hogy 
országunk ilyen mérvű katasztrófára nem volt felkészülve. Ahogyan telnek a napok, 
az  kezd  körvonalazódni,  hogy  erre  a  katasztrófára  nem  lehetett  felkészülni, 
mindösszesen  kellő  odafigyeléssel  a  tragédiát  kiváltó  okot  esetlegesen  el  lehetett 
volna  hárítani.  Az  utólagos  elemzéseknek  minden  körülmények  között  minden 

http://www.pannonpalatinus.hu/


részletet  ki  kell  vizsgálniuk,  hogy  legalább  a  jövőben  kialakuló 
katasztrófahelyzeteket mérsékelni lehessen.

A  helyzetet  nagyon  nehezíti,  hogy  megbízható,  pontos  információk  csak  ritkán 
lelhetők  fel  a  hírekben.  A  döntéshozóknak  pontos  és  hiteles  információkra  van 
szükségük  a  katasztrófaelhárítás  minden  pillanatában.  A  nyilatkozatok  áradata 
elindult, amelyek mögött a tartalom sokszor téves, helytelen és pontatlan volt. Ennek 
a rövid írásnak az a lényege, hogy nyíltan tegyük fel azokat a kérdéseket, amelyekre 
nem kapunk egyértelmű választ. A nyilatkozatokat csak akkor célszerű befogadni, 
ha  azok  hitelességéről  és  pontosságáról  meg  vagyunk  győződve.  A  felelőtlenül 
nyilatkozók is károkat okoznak.

Nyitott és ellentmondásos kérdések, Pannon-Palatinus viszontkérdések:

–  Abban  az  esetben,  ha  a  vörösiszapot  zagyként  kezeljük,  akkor  a  tározóban  a 
rétegződésnek megfelelően milyen elem, vegyület és lúgkoncentrációs az összetétel. 
Milyen  a  mintavételezés  módszere,  az  elemezés  technikája.  (Palatinus:  a  
mintavételezést  akkor  fogadjuk  el  hitelesnek,  ha  az  épen  maradt  tározó  területéről  
meghatározott  terv  szerint  szükséges  és  elégséges  fúrásminták  kerülnek  elemzésre,  a  
rétegvastagságok megjelölésével. Fontos az egységes méréstechnika és a kalibrálás.

–  Mivel magyarázzák azt, hogy a tározóban egyes szervezetek alacsony pH értéket 
(8-10),  míg  az  érintett  területeken  és  vízterekben  13  pH  feletti  értéket  mértek. 
(Palatinus:  valószínűsíthető,  hogy  az  alacsony  értékeket  a  rétegződött  zagy  felső  részén  
mérték,  míg  a  magas  értéket  a  (keveredett)  szuszpenzióban határozták  meg,  amely magas  
koncentrációjú lúgréteget is tartalmazhatott. Ez a mérési hiba emberi katasztrófákhoz vezet.)

– A kiömlött  vörösiszap mechanikai  romboló  hatása a nagy tömege és  sebessége 
miatt  történt.  Ezt  tekinthetjük  elsődleges  katasztrófaelemnek.  Mit  tekinthetünk 
másodlagosnak?  És  mit  tekinthetünk  további  károsító  folyamatnak?  (Palatinus:  A  
mechanikai  rombolás  rövid  időn  belül  következik  be,  és  ilyen  tömeg  és  sebesség  esetében  
pusztító hatású. Az iszap szétterülését követően a magas lúgos kémhatás az élő szervezettel  
azonnal  érintkezésbe  lép,  és  elsődleges  biokémiai  folyamatot  indít  el.  Mint  ismeretes,  a  
kiömlött szuszpenzió lúgos kémhatását nátriumhidroxid (NaOH) okozza. Egyes mért értékek  
alapján  a  13  pH  értéket  is  meghaladta  a  „nátronlúg”.  Bőrfelszínnel  érintkezve  az  
elszarusodott réteg feloldódik, a fehérjét pusztítja, és nagy fájdalmak között szürkésfehér vagy  
barnás pépszerű tömeggé alakul. A levegőn néhány nap múlva pörkké szárad, amely 2–3 nap  
múlva ledobódik.  Lenyelés esetében ilyen koncentrációnál,  a nyelő- és légcső elhal,  és csak  
bonyolult  műtéttel  menthető  meg  az  emberi  élet.  A  számos  súlyos  sérült,  a  tömeges  
bőrérintettség  mind  azt  mutatja,  hogy  a  szuszpenzió  pH  értéke,  amellyel  a  tragédiát  
elszenvedők  találkoztak,  a  13  értéket  meghaladta.  Ebben az  esetben  mindazok  a  felelőtlen  
nyilatkozók,  akik  azt  nyilatkozzák,  hogy  ennek  az  iszapnak  a  lúghatása  elhanyagolható,  



további veszélynek tesznek ki embereket. Tehát az elsődleges mechanikai hatást követően az  
anyaggal való érintkezést követően súlyos sérülések alakultak ki.

–  A  televízió  nyilvánossága  előtt  egy  vitának  lehettünk  szemtanúi.  Az  MTA  és 
Greenpeace munkatársai  ellentétes  véleményen voltak abban a kérdésben,  hogy a 
kiömlött  iszap tartalmazott-e mérgező nehézfémet,  avagy sem. (Idézett  hír: Budapest,  
2010. október 8. - A Greenpeace ma sajtótájékoztatón mutatta be a helyszínen vett minták eredményeit. Az  
értékek meglepően magasak voltak, többek között az arzén-koncentráció kétszerese a vörösiszapra jellemzőnek.  A  
Greenpeace  a  Kolontári  katasztrófa  helyszínén  gyűjtött  iszapmintákat  párhuzamosan  vizsgáltatta  meg  a  
budapesti  Bálint  Analitika  intézettel  és  a  bécsi  Szövetségi  Környezetvédelmi  Hivatallal.  Az  eredmények  
egybevágóan azt mutatják, hogy az eddig nyilvánosságot látott adatok a valósnál jóval ártalmatlanabbnak festik  
le a mérgező iszap káros hatásait.

Ebben a tragikus helyzetben,  amikor a mentés sem fejeződött  be,  a kármentesítés 
folyamatban van, ilyen értelmetlen vitát  nem lehetne nyitni.  A szomorú az, hogy 
lehet, mindkét félnek igaza van, de nem egyforma helyről vett mintát vizsgáltak. Az 
érvelés,  hogy  milyen  mintavételezési  elvként  kellett  volna  eljárni,  az  esetünkben 
érdektelen.  (Palatinus: az akadémia véleménye valószínűsíthetően arra adott választ, hogy  
egy  érintetlen  terület  valamely  pontjáról  származó  minta  mit  tartalmazott  a  rétegződés  
figyelembe  vétele  nélkül.  Az aktivisták  valószínűsíthetően a  katasztrófa  sújtotta  területről  
vettek mintát. Ismerve azt, hogy az iszapszerű anyag lúgossága, főleg vízzel érintkezve (a  
koncentrálódott  és  beszáradt  anyagok  oldódásával)  magas  13  feletti  pH értéket  mutatott.  
Minden  vegyész  tudja,  hogy  a  NaOH  (nátronlúg,  marónátron)  savakkal  és  különféle  
anyagokkal  könnyedén  lép  reakcióba.  Savval  kölcsönhatásba  lépve  sók  keletkeznek.  Ide  
sorolhatunk  még  valamennyi  olyan  sót,  amelyben  a  lúg  valamennyi  OH-  csoportját  
savmaradék helyettesíti.  Az egyszerű kémiai idézetet azért célszerű említeni,  mert minden  
olyan  anyaggal,  amivel  találkozott  a  magas  víztartalmú lúgos  iszap,  és  amivel  reakcióba  
tudott  lépni,  azzal  reakcióba  is  lépett.  Tehát  az  eredendő  összetétel  a  távolság  és  terület  
sajátosságai  révén számos elemet (kémiai)  képes felvenni,  és  a mechanikai  forgás révén, a  
keveredéssel  új  vegyületeket,  sókat  alkothat.  Ezen vitatkozni  teljesen  felesleges.  Abban az  
esetben például, ha valaki a garázsában akkumulátorsavat tartott üvegben, ami mechanikai  
hatásra eltörhetett, és kiömlött, akkor egy egyszerű képlettel is rendezni lehet, hogy milyen  
vegyület, só keletkezik pl. a nátronlúg és a kénsav kölcsönhatásából. Az értelmetlen vitát úgy  
lehetne lezárni, hogy az akadémiai laborok adjanak hitelt érdemlő elemzést a zagytározó teljes  
keresztmetszetéről,  az  aktivisták  pedig  tegyék  közzé,  hogy  a  területen  milyen  eloszlásban  
milyen anyagok találhatóak.

A Palatinus elemzések felfigyeltek arra, hogy közzétett adatok sok esetben olyan  
összetevőket  említenek,  amelyek  általában  nincsenek  jelen  a  vörösiszapban.  Ezt  
csak és kizárólagosan független, akkreditált laboratóriumok vizsgálataival lehetne  
igazolni vagy elvetni. Esetünkben semmilyen tudományos vitának nincs helye, mert  
emberéletek foroghatnak veszélybe.



–  Hosszú  távú  ökológiai  kockázatok  kérdése.  A  hírközlő  szervek  és  számos 
nyilatkozó  hozta  fel  a  nehézfémek  koncentrációját.  Egyes  véleménynek  szerint 
elenyésző a toxikus nehézfémek jelenléte,  de ismételten az a kérdés,  hogy milyen 
formában vannak jelen ezek az elemek az iszapban. Azt szinte mindenki tudja, hogy 
a  finom  porszerű  iszapot  a  szél  könnyedén  szállíthatja.  Ennek  a  pornak 
nagymennyiségű  belélegzése  is  kockázatot  jelenthet,  de  szinte  minden  elemről 
tudjuk,  hogy  alul-  vagy  túldozírozásuk  esetében  milyen  akut,  vagy  krónikus 
betegségek alakulhatnak ki. (Palatinus: ismét visszatértünk ahhoz a kérdéshez, hogy  
mit tartalmaz a kiömlött iszap. Nincs annál veszélyesebb kommunikáció, mint ha a  
valós  adatokat  elkendőzik  vagy  elhallgatják.  Lehet  azt  is  mondani,  hogy  a  
szakértők  vizsgálják,  ami  nehezen  hihető,  mert  48  órán  belül  minden  minta  
kielemezhető, ha ezt nem tudjuk elvégezni, akkor nagyon nagy baj van. Annál nincs  
rosszabb dolog, ha sejtelmes válaszokat adunk, miszerint: nem tartalmaz az életre  
veszélyes  anyagot  (kérdés  rövidtávon,  vagy  hosszútávon?),  de  mindenki  hordjon  
maszkot a porártalom és a későbbi megbetegedések megelőzése miatt (?) az ilyen  
válasz elfogadhatatlan.   A nyilatkozók száma egyre  emelkedik,  szinte  mindenki  
tudja  a  megoldást  a  baj  az,  hogy  a  nyilatkozatok  tartalma  ellentmondásos.  
Érdeklődéssel figyeltük, hogy a minta-elemzők az össznátrium tartalmat egységnyi  
anyagban  hogyan  határozzák  meg.  A  nátrium  mennyiségi  adataival  nem  
találkoztunk egyik mérésnél sem ( a mennyiségi quantitative kémiai, kémiai-fizikai  
anyagok százalékos összetételének pontos megállapítása .A mennyiségi elemzés a  
minőségi  elemzésen  alapul.  (Minőségi=qualitative,  ami  nem  más,  mint  annak  a  
kimutatása, kémiai reakciók segítségével, hogy milyen elemek, ionok, gyökök vagy  
vegyületek vannak valamely általunk nem ismert anyagban). Mielőtt az anyagot  
mennyiségileg elemeznénk, a  minőségi elemzésből már tájékoztató képet kaphatunk  
a jelenlévő elemek, illetve gyökök felől.)  Ilyen egyszerű.

– Vagy talán hazánkban ilyen vizsgálatokat nem tud senki elvégezni? Természetesen 
ezt fel  se tételezzük,  akkor viszont mi okoz ennyi időt, miért  nem készülnek el a 
hiteles mérések? Talán ezért  várjuk a nemzetközi szakértőket.  (Palatinus:  egy ilyen  
katasztrófahelyzetben  elengedhetetlen  a  centralizált  vezetés.  Helyzetünkben  a  
katasztrófaelhárítás  vezetésének kell  meghatározni,  hogy mely helyről  kell  venni a mintát,  
amire  a  lehető  leggyorsabban  választ  kell  adni.  A  kialakult  ellentmondásos  nyilatkozatok  
bizonytalanná  teszik  a  hozzáértőket,  mert  talán  egyéb  más  anyagok  is  találhatók  a  
vörösiszapban? Minden tekintetben ezt tisztázni kell, és a nyilvánosságot is tájékoztatni kell.  
Nem fordulhat elő egy ilyen kritikus helyzetben, hogy felelőtlen emberek pl. sugárveszélyre  
hivatkozzanak,  vagy  esetleg  volt  valamilyen  mesterséges  radioaktív  izotóp  a  mintában?  
Annyit  tudhatunk,  hogy  a  sugárbiológiai  intézet  munkatársai  egyértelműen  kizárták  a  
természetes előfordulásban jelenlévő radioaktív izotópokon túli mennyiséget.

– Az elemek az élő szervezetben jelentős változatosságot mutatnak. A növényzet és 
az állatvilág szervezeteiben különféle koncentrációban (BIR szerint térszerkezetben) 
találhatók  az  elemek  ionok,  izotópok.  Korábbi  elemző  írásunkban  táblázatokon 



kívántuk szemléltetni ezek ismert mennyiségeit. Azt a hírt, hogy a mintában nagyon 
kevés például az ólom, hogyan értelmezzük? Úgy, hogy volt 100 gramm anyagunk, 
és abban 1 gramm alatti volt az ólom mennyisége, vagy talán úgy értelmezzük, hogy 
1 millió tonnában is csak 1 gramm ólom volt? Természetesen ez utóbbi érvelés nem 
megfelelő. Az ipari és környezeti katasztrófák esetében számos esetben találkozunk 
azzal a problémával,  hogy az egyébként a természetben kis mértékben előforduló 
elemek egyes  hulladéktárolóban kiemelkedően magas koncentrációt  tartalmaznak. 
Ilyen  esetekben  a  környezet  felveszi  ezeket  az  elemeket,  és  közvetlen,  illetve 
közvetett hatást gyakorolhatnak. Tehát minden szervezetben vannak olyan anyagok, 
amelyek  a  természetben  gyakrabban  előfordulnak.  Ezeket  mikro-  és 
makroelemeknek  nevezik.  Csak  abban  az  esetben  beszélhetünk 
egészségfenntartásról,  ha ezek az elemek az ideális  koncentrációban vannak jelen. 
Tehát  miből  mennyi  van  a  vörös  iszapban?  (Palatinus:  nézzünk  néhány  mikro-,  
makroelem által  okozott  betegséget.  Alumínium: szulfát  és  oxid formába a tüdőbe kerülve  
felszívódik.  Újabb  ismereteink  szerint  az  emésztőszervekből  is  képes  felszívódni.  Ismert  
nagyobb dózisú nátrium-aluminium-foszfát halmozódik a csontozatban, a májban, vesékben,  
csökkenti  az  étvágyat  kórszövettani  változásokat  is  okoz.  Egyes  vélemények  szerint  
tüdőfibrózist  is  okozhat stb. Antimon (Sb)légutak gyulladásos tünetei,  hányinger, hányás,  
véres hasmenés, besárgulás, bőrtünetek stb.  Arzén (As) akut és krónikus toxikus hatások.  
Izomfádság, motorikus zavarok, szív és keringési zavarok, Raynaud syndroma stb. Bárium  
(Ba)  váz-,  izomrendszeri  érintettség,  szívkamrai  fibbrilláció  stb.  Cink  (Zn)  szomjúság,  
torokszárazság, izomfájdalom, láz stb.  Fluor (F) csont, fogak és ízületi elváltozások, anémia  
stb.  Kadmium (Cd)  akut  mérgezési  tünetek,  légzési  zavarok,  máj  és  veseelégtelenség  stb.  
Hosszan sorolhatnánk az elemek kölcsönhatásait az emberi szervezettel. A kiragadott példák  
természetesen nagyobb és nagymennyiségű dózisokra vonatkoznak.

– Folyamatosan felvetődik minden balesetnél, katasztrófánál, hogy ivóvizeink milyen 
módon  válhatnak  érintetté.  Minden  esetben  megnyugtató  válaszokat  kapunk,  de 
ezek a válaszok sok esetben nyugtalanítók.  A Pannon-Palatinus kiemelten figyeli a 
vízkészletek  esetleges  érintettségét.  Esetünkben,  mint  a  mellékletben  látható 
térképen,  az  érintett  terület  karsztvízrendszerét  tekinthetjük  meg.  A  tároló,  mint 
látható, a vízbázis felett helyezkedik el. A híradásokból arról is értesülhettünk, hogy 
folyamatos  szivárgások  is  tapasztalhatók.  Kérdés,  hogy  ezek  a  folyamatos 
szivárgások  és  a  jelenlegi  katasztrófa  teljes  folyadékmennyiségéből  mennyi  az  a 
mennyiség, amely a talajba került, és esetleg az esővízzel folyamatosan a karsztvíz 
felé halad.



– Érdeklődéssel hallottuk azt a hírt  is, hogy egy főiskola hallgatói a Mexikói-öböl 
katasztrófa hatáselemzésének módszerével szeretnék felmérni, elemezni a  kolontári 
katasztrófát.  A  Pannon-Palatinus  kiemelten  foglakozott  a  Mexikói-öböl 
katasztrófával, de nem csak azzal, hanem pl. a Nagy-korallzátony kínai olajszállító 
hajó  balesetével,  de  még  az  izlandi  vulkánkitöréssel  is,  a  klimatikus  változások 
okozta katasztrófákkal stb. Várjuk meg, míg megtörténik az emberi élet, a környeztet 
és  a természet  mentése,  a  katasztrófa elhárítása,  a  fedél  nélküliek elhelyezése.  Ez 
önmagában is erőt próbáló feladat a résztvevőknek. A következő lépésként a sokszor 
hangoztatott országos kockázatelemzést kellene elkezdeni. Látóterünkben különféle 
természeti  és  ökológiai  katasztrófacentrumok  körvonalazódnak.  Lehet,  hogy  míg 
elemezzük a múltat,  addig jön a következő katasztrófa.  Talán elfelejtettük az idei 
árvízkatasztrófákat,  a  mezőgazdaságban  bekövetkezett  katasztrófákat.  Majd  ezek 
után,  vagy  ezek  mellett  foglalkozhatunk  az  egyébként  hosszabb  ideig  tartó,  és 
egyébként komplex feladatnak minősülő részletes kolontári elemzéssel.  
  



A Pannon-Palatinus minden esetben felhívja a döntéshozók figyelmét a katasztrófák 
megelőzésének fontosságára, a katasztrófa prevencióra.       

 PANNON-PALATINUS Szerkesztő bizottság
Szacsky Mihály


