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Abstract 

Some epithermal base metal veins were mined at Gyöngyösoroszi until 1985. During the mining 
more than 2 million m 3 of flotation waste was produced. This material has an anomalous heavy metal 
content and acidic chemical character. The flotation waste was deposited behind a dam in the former 
valley of the Száraz-ér creek. Average concentrations of the environmentally-important elements 
include: lead 1212 g/t, copper 536 g/t, zinc 2898 g/t, arsenic 325 g/t, cadmium 16,7 g/t and antimony to 
a degree of about 37 g/t. The dam has ruptured several times on those occasions waste polluted the 
flood-plains of the creek along dozens of kilometres. The condition of the dump is more or less stable; 
erosion has not been significant since the mine was shut down. 

Since the acceptance of the scrap-handling law - in contrast with its underlying principles - the 
attempts have been made to render the flotation waste harmless with storage, not with exploitation. 
The former mining company tried to utilize the waste for building and construction, but this was a 
misguided attempt and it just extended the environmental damage of the mining; since then nobody 
has tried to use this material. If we try to make some plan about the utilization of the flotation waste, 
it turns out that some parts of the Hungarian regulations concerning of scrap-handling make little 
sense and other parts are meaningless and not understandable; there are also some plain 
mistranslations in them. We must rethink and redefine the present rules on scrap-handling and 
salvage, in order to make the utilization of the flotation waste possible. 

Based on the examination of the chemical composition of the flotation waste it can be proved that 
it is excellently suitable for the amelioration of alkaline and calciferous soils. As shown during the 
preparation of the Geochemical Atlas of Hungary, about 25 percent of the soils in Hungary (the so-
called II. Geochemical Region) belong to this (often nutrient, microelement-deficient) type. If flotation 
waste was scattered on these alkaline and calciferous soils it would reduce their pH and it could 
provide the missing essential microelements; furthermore, although less frequently, it could improve 
the grain size distribution of the sand-containing soils. About 80 tons of flotation waste would be 
needed per hectare. This volume of waste surely won'tis unlikely to increase the arsenic content of 
these soils above the (also wrongly prescribed in the regulations) pollution threshold. The 6 million 
tons of flotation waste is enough for the amelioration of a 750 k m 2 area. 

Összefoglalás 

A gyöngyösoroszi bányászat befejezése után a hányon több, mint 2 millió m 3 flotációs meddő 
maradt vissza. Ez a rendezetlenül, meddőhányón lerakott hulladék a hatályos környezetvédelmi jog 
szerint nehezen sorolható be, de bizonyítottan veszélyes. Számos elképzelés született már ártalmat
lanítására: ezek közös vonása, hogy a célt a hulladékgazdálkodás alapelveivel szembehelyezkedve 
nem hasznosítással, hanem tárolással kívánták elérni. A meddő anyagi összetételének vizsgálata 
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alapján igazoljuk, hogy az kiválóan alkalmas a közép-magyarországi meszes, illetve szikes talajok 
javítására. A hulladékkezelés jelenlegi szabályai alapján azonban semmi sem egyértelmű: a 
legkevésbé az, hogy kinek, mit és hogyan kellene csinálnia. 

! Károlvaltáró 
u B e n c e - v ö l g y i zagytározó 

A flotációs meddőhányó anyaga 

A Gyöngyösoroszi térségében, a Toka-patak vízgyűjtőjén található polimetal-
likus teléreket az 1700-as években fedezték fel, majd többször is művelésbe 
vonták, illetve felhagyták őket. A kitermelés 1951-85 között volt a legintenzívebb. 
Ez időszakban összesen mintegy 3,7 millió t ércet termeltek ki, és abból 35 ezer t 
ólmot, 102 ezer t cinket nyertek ki (KUN et al. 1988). A korábbi gyakorlattól 
eltérően nem elégedtek meg az ércanyag kézi válogatásával, hanem a falu és a 
létesítmény ellátására létrehozott, ún. ipari víztározó (1. ábra) között dúsító 
üzemet alakítottak ki. A porított ércet flotálták (1953-ban a törés és a flotálás közé 
mágneses hidrodinamikus elődúsító fázist iktattak be), és a cink- és ólom színpor 

leválasztása után visszamaradt 
zagyot a Száraz-ér völgyében 
kiképzett, ún. flotációs meddő
hányón helyezték el. A különböző 
veszteségek után a hányon jelen
leg kb. 2,1 millió m 3 flotációs 
meddőt tárolnak (ZÁRAY et al. 
1992). 

A flotációs meddő sötétszürke-
fehéresszürke-szürkésfehér, apró
finomszemű homok. A technoló
giai folyamat homogenitása foly
tán az anyag viszonylag egységes 
szemcseméretű: 80-90%-a 0,2 m m 
alatti (CSÁKI et al. 1992). Uralkodó, 
elsődleges ásványai a kvarc és a 
földpátok (1. táblázat); sötét szín
árnyalatát a pirittől-markazittól 
nyeri. Egyéb szulfidokat alárendelt 
mennyiségben tartalmaz. 

A meddőhányót a kiporzás meg
előzésére kb. 20 cm vastag fedő
réteggel takarták le. Ennek anya
gát a félbemaradt HAF üzem
csarnok alapozásánál termelték ki; 
a gyakorlatban ez közönséges, 
törmelékes bányameddő (bontott 
andezit és hidrokvarcit). A hányó 
déli és keleti oldalán időről időre 
kiújuló eróziós árkok rendszeresen 
feltárják a flotációs meddőt; ezeket 

1. ábra. A vizsgált 
létesítményei 

Fig. 1 The most important industrial 
catchment area 

terület fontosabb ipari 
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1. táblázat. A flotációs meddő ásványtani összetétele (%) - MÁFI, 1994 
Table 1 Mineralogical composition of the flotation waste - MAFI, 1 9 9 4 

módszer RTG 1 DTA RTG 1 DTA 
szürke flotációs meddő oxidált, sárgásvörös flotációs meddő 

montmorfflonit 2 1 2 -
iffit 6 - - -
kaolinit 1 1 
klorit 3 - 2 -
kvarc 61 54 
káliföldpát 5 6 
plagioklász 2 4 
pirit 4 12 6 19 -

- 2 4 sziderit 2 3 5 
19 -
- 2 4 

dolomit 2 1 
(Mg-)kalcit 6 6-12 - 2 
jarosit 3 - 7 6 
gipsz ny 2 4 9 
amorf 3 3 
piroxen (augit) - 5 

ny - nyomnyi mennyiségben fordul elő. 
Binokuláris mikroszkóppal opak ásványként még gránát és magnetit azonosítható 
(HORVÁTH et al. 1994). 

az árkokat azonban rendszerint betemetik. A hosszabb életű árkokban 
megfigyelhető a meddőanyag oxidációja: a piritbői limonit és jarosit lesz, miáltal 
az oxidált rész élénk sárgásvörös színt ölt. Hasonló folyamatok fejlődtek ki a 
Toka-patak árterén: az ott lerakott flotációs meddőt eredeti (szürke) állapotában 
a népnyelv „oroszi homoknak" hívta, míg ma „sárga homok" néven emlegetik. 

A hulladékgazdálkodási tv. (a 2 0 0 0 . évi XLIII. tv. 1. melléklete) alapján a 
flotációs meddő a Q l l kategóriába sorolandó, ún. ércbányászati meddő. Ebben 
az egészségre veszélyes anyagoknak a magyarországi háttérértékeket ( 2 . táblázat) 
jelentősen meghaladó mennyiségben előforduló színes-, ritka- és félfémeket kell 
tekintenünk. 

A flotációs meddő fémkoncentrációinak meghatározásával számosan próbál
koztak - különféle alapokról és módszerekkel. A Környezetgazdálkodási Intézet 
Környezetvédelmi Intézete (CSÁKT et al. 1 9 9 2 ) a „többéves fémmérleg" alapján a 

meddő ólomtartalmát 0 , 0 5 - 1 % , cink
tartalmát 0 , 5 - 0 , 6 % , réztartalmát pedig 

2. táblázat. Némely színes-és ritkafém 
magyarországi háttérértékei (ODOR et al. 1997) 
Table 2 Geochemical background of some base and 

rare mertals in Hungary (ODOR et al. 1997) 

elem 
Háttér (g/t) 

elem 
-tói -ig médián 

As < 2 , 5 30 7,2 
C d < 0,5 5,0 < 0,5 
Си 3,9 66 19 
H g < 0,02 0,3 0,1 
Pb 4,2 60 17 
Z n 12 300 63 

3. táblázat. A meddőhányó fedőrétegének 
toxikus fémtartalma az ELTE (ICP-OES) 

vizsgálatai szerint (g/t) 

elem msz. beavatkozási küszöbérték 
116 Q Ci 

As 48 60 20 
Cd 1,3 10 2 
Си 43 400 200 
Pb 51 600 150 
Z n 250 2000 500 
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4. táblázat. Toxikus fémek koncentrációi (g/t) a 
Gyo.Tv.4. fúrásban 

Table i Toxic element concentrations (git) in the 
Borehole Gyo.TvA. 

msz. 0,5 m 3 m 7 m 1 1 m 15 m 
As 300 317 422 1058 372 
Cd 11 31 14 20 11 
Cu 300 790 642 557 293 
Pb 690 2505 1183 1857 563 
Zn 2020 4697 2577 4141 2235 

5. táblázat. Toxikus fémek koncentrációi (g/t) a 
gyöngyösoroszi flotációs meddőhányón (BME, 

МАИ) 
Table 5 Toxic element contcentrations (git) in the 

Gyöngyösoroszi flotation waste dump (BME 
University, MAPI) 

0,03-0,05% közé becsülte - ha ezek az 
értékek reálisak lennének, való
színűleg érdemes lenne újrabányászni 
a hányót. Az ELTE TTK mérései 
(ZÁRAY 1992) szerint nem csak a med
dő, de a fedőréteg fémtartalma is 
anomális, bár utóbbi a C3 beavat
kozási küszöbértékeket nem éri el (3. 
táblázat). 

Az ELTE laborjában vizsgálták a 
MÁFI TFSZ (LONSTÁK 1992) Gyo.TvA 
jelű, a hányon mélyített, 15 m-es 
sekélyfúrásának anyagát is (4. 
táblázat). 

A MÁFI-ban (ICP-OES) is megele
meztettük a föntebb ismertetett ás
ványtani összetételű mintákat. A BME 
szakdolgozó fiataljainak csoportja 
(BEKŐ 1992) elképesztő, még a KVI 
adatainál is jóval nagyobb koncent
rációkat mért a meddőhányón az ún. 
„Felső-tó" környékén gyűjtött minták
ból. Ennek oka az volt, hogy - geológus 
nem lévén köztük - ők is összetévesz
tették a flotátumot a hányon évtizedek 

óta, illegálisan elhelyezett galvániszappal. Az összesítésben (5. táblázat) csak a 
föltételezhetően valóban meddő anyagú minták elemzéseit szerepeltetjük. 

Ugyanezt a hibát később a BFNTÁ (MARTH et al. 1993) kutatói is elkövették: 10 
mintájuk közül egy valószínűleg galvániszap. Ezt - a korábbiaknak megfelelően 
- kihagytuk az összesítésből (6. táblázat). 

Az ismertetett mérések alapján az egyes (fél)fémkoncentrációk Hodges-
Lehmann-féle mediánjai (g/t): As: 325, Cd: 16,7, Cu: 536, Pb: 1212, Zn: 2898. 

A MÁFI két elemzése a meddő anyagából 36,4 illetve 38,4 g/t antimont mutatott ki. 
Minden, a veszélyes anyagok listájában szereplő komponens várható értéke 

több a C3 beavatkozási küszöbértéknél. Ezen elemek mennyiségeit a Toka-patak 
mezőgazdaságilag művelt árterén már a C l küszöbértékekkel kell egybevetnünk. 

6. táblázat. Toxikus fémek koncentrációi (g/t) a gyöngyösoroszi flotációs meddőhányón a BFNTÁ 
adatai alapján (Cd, Pb: AAS, As: AAS-hidrid, Cu, Zn: ICP -OES) 

Table 6 Toxic dement concentratios (git) in the Gyöngyösoroszi flotation waste dump by the analyses of 
BFNTÁ (Cd, Pb: AAS, As: hydride AAS, Си, Zn: ICP-OES) 

labor B M E B M E MAFI MAFI 

m ó d RFF R F F ICP-
OES 

ICP-
O E S 

msz. Í M 7 M 11 12 
As 464 474 
C d < 2 < 2 17,6 13,1 
С и 516 500 733 203 
Pb 889 657 750 709 
Z n 1000 1000 1830 247 

msz. 1 3 4 5 6 8 9 10 11 

As 188 187,4 280,3 250,6 276 490,1 220,5 189,2 151 

Cd 26,7 34,3 15,3 12,4 9,9 20,2 9 24,6 9,9 

Си 1035 1044 425 278 286 617 296 998 472 

Pb 2805 3618 1297 874 971 1714 1004 1425 1173 

Z n 5550 7904 3083 2592 2164 4414 2049 5301 2321 
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A meddőben anomális mennyiségben előforduló, 

toxikus elemek élettani hatásai 

(Környezet- és Természetvédelmi Lexikon, 2002; Munkaegészségügyi és 
munkavédelmi enciklopédia 1986; Environmental Health Criteria Monographs; 
HALMÓCZKY 1993) 

Arzén 

Az arzén leggyakoribb ásványa az arzenopirit (FeAsS). Ez Gyöngyösorosziból is 
ismert, de az érc (és így a meddő) As-tartalmának jelentős része más szulfid
ásványokban, szórtan jelenik meg. Koncentrálódásra igen hajlamos: Magyaror
szágon mért legnagyobb dúsulása természetes állapotú talajban 2810 g/t ( O D O R et 
al. 1999a). Bár egészen kis mennyiségekben esszenciális, leginkább toxikus hatásai 
jelentősek. A jóval ritkábban előforduló As ( I I I ) vegyületei sokkal mérgezőbbek, 
mint az As(V)-éi. Főleg az emésztőrendszert, az idegrendszert és a csontvelőt 
károsítja: nagyobb dózisokban gyorsan ható méreg. Egyes vegyületei tüdő-, bőr-, 
gyomorrákot is okozhatnak. A szervetlen As-vegyületek az emésztőrendszerbe 
jutva elsősorban a gyomrot és a beleket károsítják: erős hányást, hasmenést, majd 
vizeletcsökkenést és fehérjevizelést váltanak ki. Egyéb, akut tünetek: arcvizenyő, 
izomgörcsök, szívrendellenesség. A tartós As-expozíció jellemző tünetcsoportja a 
hasmenés, bőrpír, pigmentáció és elszarusodás. Szerves vegyületei kevésbé 
toxikusak, mint a szervetlenek. Átlagos mennyisége az emberi szervezetben 0,05 
mg/kg - a legtöbb arzén a dohányfüstből és tengeri élőlények fogyasztásával juthat 
szervezetünkbe. Az ember napi átlagos arzénfogyasztása 0,1-0,3 mg; 5-50 mg/nap 
fölött az arzénterhelés mérgezővé, a 100-300 mg/nap tartományban halálossá válik. 
A növények többnyire jóval érzékenyebben reagálnak rá, mint (a halak kivételével) 
az állatok. Szennyezettségi határértéke a magyarországi talajokban 15 g/t. 

Kadmium 

A kadmium elemi állapotában nem fordul elő: leginkább a cinket helyettesíti a 
különféle ásványok kristályrácsában. E két elem kémiai rokonsága a kadmiumot 
igen veszélyes, toxikus anyaggá teszi (gyaníthatóan rákkeltő is - légúti és proszta
tarák). Az emberi szervezetbe jutó Cd mintegy 2-6%-a szívódik fel - főként a 
májban és a vesekéregben. Az akkumulálódott kadmium igen lassan ürül ki: 
felezési ideje 7-30 év. Belélegezve a tüdőt, a táplálékkal lenyelve az emésztő
rendszert, majd a májat támadja meg. Elősegíti a vesekőképződést és zavarja a 
csontképződést - ez krónikus esetben csontlágyulásig fajulhat (itai-itai betegség). 
Zavarja a vas anyagcseréjét, és ezzel vashiányt okoz. Az emberi szervezet normális 
kadmiumterhelése napi 0,5 mg; a mérgezési tünetek 3 mg/nap fölött már jelent
keznek. Szennyezettségi határértéke a magyarországi talajokban 1 mg/kg. 

Réz 

A réz leggyakoribb ásványa a kalkopirit (CuFeS 2 ) - ez a gyöngyösoroszi érc 
állandó, járulékos ásványa. Fontos esszenciális elem, számos enzim alapvető 
alkotója. Átlagos mennyisége az emberi szervezetben 1 mg/kg, az ember napi, 
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normális rézfogyasztása 2 - 5 mg; ennek nagy többsége ki is ürül. Hiánya felborítja 
a vas anyagcseréjét, és ezzel vérszegénységet okoz. Nagy koncentrációkban 
egyes vegyületei mérgezőek illetve rákkeltőek; a mérgezési tünetek napi 250-500 
mg bevitel fölött jelentkeznek. A szembe kerülve vakságot okoz (kalkózis); a 
bordói lével permetezők között gyakori a tüdő- és májkárosodás. Szennyezettségi 
határértéke a magyarországi talajokban 75 mg/kg. 

Ólom 

Az ólom legfontosabb ásványa a galenit (PbS) - a gyöngyösoroszi érc második 
legfontosabb alkotója. Pozitív élettani szerepéről nem tudunk; egyértelműen 
toxikus nehézfém. Egy felnőtt ember szervezetébe a táplálékkal naponta átla
gosan 300 ßg ólom kerül, a légzőcsatornán át további 15 /ug. Átlagos mennyisége 
az emberi szervezetben 1,7 mg/kg, mivel a belekbe jutó ólom legnagyobb része 
gyorsan kiürül. A maradék zöme a csontokban és a testszőrzetben immobili-
zálódik, kisebb része viszont a májban gyülemlik fel, és ennek súlyos következ
ményei lehetnek. Emeli a vérnyomást, és ezzel károsítja a vesét. Növeli a 
8-amino-levulisav ürítését: ezzel fékezi a hemoglobin szintézisét, tehát vérsze
génységet okoz. A krónikus ólommérgezés idegrendszeri zavarokhoz vezet. A 
periférikus idegrendszer tipikus megbetegedése a csuklóizmot megbénító ólom-
paralízis - a bénulás általában több évvel a túlzott ólomfelvétel után alakul ki. A 
tartós ólomterhelésnek kitett területeken a szokásosnál több értelmi fogyatékos 
gyermek születik. Számos vegyülete bizonyítottan rákkeltő. Az egyik legkevésbé 
mobilis nehézfém. Szennyezettségi határértéke a magyarországi talajokban 100 
mg/kg. 

Cink 

A cink leggyakoribb ásványa a szfalerit (ZnS) és a vele kémiailag azonos 
wurtzit - a Gyöngyösoroszihoz hasonló, teléres polimetallikus lelőhelyek fő 
ércásványa. A legfontosabb esszenciális elemek egyike: hiánya a legtöbb növényt 
és állatot megbetegíti - embereknél rontja a növekedést, az ízérzékelést, az 
immunrendszert és a szexuális teljesítőképességet, emellett fekélyeket okoz. A 
szervezetben nem raktározódik, így napi utánpótlása igen fontos. Egy felnőtt 
napi cinkigénye 15 mg (terhes nőké 20 mg; szoptató anyáké 25 mg). Átlagos 
mennyisége az emberi szervezetben 33 mg/kg. A cinkhiány legfontosabb tünetei: 
elégtelen növekedés, fejletlen herék, bőrelváltozások, étvágytalanság, fásultság; a 
sebek lassabban gyógyulnak. Extrém koncentrációkban egyes vegyületei 
mérgezőek lehetnek. Kloridja (ZnCl 2 ) bizonyítottan rákkeltő. Szennyezettségi 
határértéke a magyarországi talajokban 200 mg/kg. 

A gyöngyösoroszi flotációs meddő veszélyességi besorolása 

A bemutatott elemek koncentrációit és élettani hatásait figyelembe véve a 
flotációs meddő a hulladékgazdálkodási tv. 2. melléklete értelmében: 
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- ártalmas, azaz olyan anyag, ami belélegezve, lenyelve vagy a bőrön át felszí
vódva halált vagy heveny egészségkárosodást okozhat; 

- karcinogén, azaz olyan anyag, ami belélegezve, lenyelve, a bőrön vagy a 
nyálkahártyán át felszívódva vagy egyéb módon a szervezetbe kerülve ott daga
natot okoz, illetve növeli a daganat kifejlődésének valószínűségét; 

- veszélyes a környezetre, azaz olyan anyag, ami a környezetbe jutva annak 
egy vagy több elemét egy idő után károsítja, a környezet állapotát, természetes 
ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatja. 

A flotációs meddőt (szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, 
savképző meddő) az Európai Hulladék Katalógus (EWC) alapján a hazai jog
szabályok minden további vizsgálat nélkül a veszélyes hulladékokhoz sorolják. 
Ez a besorolás nem azonos a hulladék minősítésével: a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek feltételeit meghatározó jogszabályok a két eljárást 
határozottan megkülönböztetik, és egyúttal leszögezik, hogy a nem minősített 
hulladékot veszélyesnek kell tekinteni. 

A flotációs meddőhányó kialakítása 

A bányát még a környezetvédelmi tv. elfogadása előtt zárták be, így hát műkö
dése során a környezetvédelmi szempontokat (az 1970-ben kezdett vízkezelés 
kivételével) gyakorlatilag nem vették figyelembe. A flotációs meddőt mindvégig 
szennyvíznek (a víz elfolyása után szennyvíziszapnak) minősítették, és mind
össze arra ügyeltek, hogy az megfeleljen a szennyvizek és szennyvíziszapok 
termőföldre kihelyezését szabályozó műszaki irányelvnek. Ennek első változatát 
1976-ban fogadták el, tehát csak a bányászkodás utolsó évtizedére lehetett hatása. 
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 
kezelésének szabályairól 2001-ben hozott kormányrendelet a flotációs meddőt 
már nem tekinti szennyvíziszapnak: ebbe a kategóriába csak „a települési 
szennyvíz tisztítása során keletkező és az ehhez hasonló összetételű szenny
vizeket kezelő, egyéb szennyvíztisztító művekből származó" iszapokat és 
folyékony, települési hulladékokat sorolja. 

A bánya zárójelentése (KUN et al. 1988) leírja, hogy a flotációs meddőt eleinte 
az üzemi kubikusbrigáddal ásatott gödrökben és a bekötőút mellett, illetve a 
Bányadomb oldalában kialakított, ideiglenes tárolókban próbálták elhelyezni. A 
gödrök azonban gyorsan megteltek, a földgát pedig átszakadt: a víz gyakorlatilag 
az egészet elvitte a Toka-patakba. 

A végleges megoldásnak tekintett tározót (ez a 98/2001. kormányrendelet 2. g 
§) szerint tárolótelepnek tekintendő) 1955-ben üzemelték be a Száraz-ér völ
gyében, de az elfolyó iszap állandó problémákat okozott 1963-ig, majd a I I . gát 
építése (1968-70) során is. Ezt jól érzékelteti, hogy még 1956-ban külön kutat 
kellett létesíteniük a Szeszipari Vállalat (a Gyöngyös-Gyöngyöspata országút 
mellett épült) üzemegysége számára, mert a Toka-patak flotációs iszapterhelése 
akkora volt, hogy vizét hűtővíznek(l) tovább már nem használhatták (KUN et al. 
1988). A meddőhányó három kazettáját az L , I I . ill. l/A jelű gátak tartják. 
Mindegyiket úgy építették, hogy a flotátumból hidrociklonnal leválasztották a 
zagy durvább (50-60 д-nál nagyobb) részét, és ebből képezték a gátat. Ezután az 
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iszaprészt a tározó belsejébe töltötték. A ciklonfelsőből a tározó közepe felé foko
zatosan kiülepedtek a durvább szemek. 

A gáttestből a döngölt gátba szivárgó víz agyagot mosott a gát alatti szivárgó
rendszerbe, ami így teljesen eltömődött - az alagcsövek pedig nem bírták a 
nyomást, és összeroppantak. 

A gyöngyösoroszi zagytározó nem illeszkedik a jogszabály kategóriarend
szerébe: sem a felszíni feltöltési (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mé
lyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban stb.) sem a műszaki védelmi (elhe
lyezés fedett, szigetelt, a környezettől is elkülönített cellákban stb.) előírásainak 
nem felel meg. Az előbbi típusba azért nem sorolhatjuk, mert a feltöltött, negatív 
felszínforma (a Száraz-ér völgye) D K felé nyitott volt, az utóbbiba pedig egyrészt 
azért nem, mert a műszaki védelmet (gát) csak a tároló ezen oldalán építették ki, 
másrészt azért, mert a létesítmény fedése és szigetelése elmaradt a kategóriában 
megkövetelttől. Mivel a Száraz-ér egykori völgye dél-délkelet felé nyitott, 
hiányzik a lerakók helykiválasztásának legfontosabb környezetföldtani 
követelménye (SZABÓ & KOVÁCS 2002), a természetes védelem is. 

Hulladékgazdálkodás a bányaüzemben 

A hulladék termelője és megszűnéséig tulajdonosa az OEA gyöngyösoroszi 
bányaüzeme volt. Amikor a bányát bezárták (hivatalosan: felfüggesztették üze
meltetését), megindították a felszámolási eljárást. Ez a mai napig tart, az egykori 
bányaüzem jogutódja - és ezzel a hulladék birtokosa - azonban rögvest a bezárás 
után a Hidrotech Kft. lett (ezt azóta beolvasztották a Mecsekérc Rt.-be). 

A bányaüzem hulladékkezelő tevékenysége a megfelelő jogszabályok hiányá
ban csak részleges lehetett: 

1. A meddőt gyűjtötték ugyan, de csak azért, hogy ne zavarja a termelést (a 
Toka-patak árterén). Törekedtek arra, hogy minél nagyobb hányadát építőanyag
ként értékesítsék: így pl. Gyöngyösoroszi valamennyi útját bányameddővel 
alapozták. Szintén építkezésekhez - ún. „szocialista szerződésekkel" sokat el is 
ajándékoztak belőle (KUN et al. 1988). 

2. A flotációs meddőt a hányóra csővezetéken szállították. A cső mélypontja és 
ürítő szelepe a Toka-patak fölött volt. Valahányszor a szivattyú leállt - és ez főleg 
téli időben meglehetősen gyakori volt - az újraindításhoz a csövet először ki 
kellett üríteni: annak tartalmát egész egyszerűen a mederbe eresztették. 

3. A színpor szállítási veszteségei is ehhez hasonló környezeti hatásúak: a 
bánya zárójelentésében az ilyetén szállítási és tárolási veszteségeket együttesen 
mintegy 800 t-ra becsülték. 

4. Az előkezelés (hidrociklonos leválasztás) értékelhető veszteséget nem 
okozott. 

5. A tárolás fő problémáit fentebb foglaltuk össze. A tárolás és a flotációs 
meddőhányó kiképzése során együttesen legalább 200 000 m 3 meddő folyt el. 

6. A hulladék hasznosítása során - mint ez a gyűjtésnél írtakból kiderül - a 
környezetvédelmi szempontokat egyáltalán nem vették figyelembe. A mintegy 
5%-nyi pirit a nedvesség hatására szulfáttá oxidálódik: a flotációs meddővel 
készült habarcs „szétrohad", és a keletkező kénsav elsavanyítja a talajt. A toxikus 
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fémek (eltérő mértékben) mobilizálódnak; Cd talajba mosódása veszélyes 
méreteket ölthet. 

7. A hulladék ártalmatlanításáról annak lerakásával gondoskodtak. A bánya 
bezárása óta az eróziós veszteség jelentéktelen, az évi 5 m 3 - t sem éri el - mióta az 
eróziós árkokat rendszeresen feltöltik, a korábbinak is csak töredéke. Ennél 
valamivel több az illegálisan elszállított meddő: a környék lakossága ugyanis 
rendszeresen kis, illegális homokbányákat nyit. Ezt azért teheti meg, mert a 
hányót nem őrzik. A kitermelt flotátumot mindmáig építkezési célra használják. 
A kiporzás jelentéktelen (ZÁRAY 1 9 9 1 ) ; a fedőréteg leterítése óta gyakorlatilag 
nincs is. 

8 . A Hidrotech Kft. a hulladékgazdálkodási törvény szabályait aprólékosan 
betartva üzemelteti a víztisztító művet és annak Bence-völgyi zagytározóját. 
Rendszeresen betemeti a flotációs meddőhányó eróziós árkait, pótolja a lehordott 
fedőréteget. Alkalomszerűen felszámolja az illegális homokbányákat. 

Az egykori bányászkodás hatásai a bányatörvény értelmében a bányavállal
kozóra át nem hárítható környezeti károk. 

6. A gyöngyösoroszi flotációs meddőhányó helyzetének rendezéséhez szük
séges tennivalók az alábbiak szerint foglalhatók össze. 

A rendezés első lépéseként minősíteni kell a flotációs meddőt. Ez látszólag 
roppant egyszerű: a jogszabályok útbaigazítanak. Nos, a gond éppen ez: a vizs
gálatot részletesen szabályozó 9 8 / 2 0 0 1 ( V I . 1 5 . ) korm. rend. ugyanis kimerítően 
taglalja, hogyan és milyen három részre kell osztani a hulladék minősítésére 
gyűjtött mintákat, de még csak nem is utal arra, hogy hány mintát kell gyűjteni 
az anyag heterogenitásának megítéléséhez, és hogy azok vizsgálati eredménye
iből milyen módszerekkel, milyen pontossággal (szignifikancia-szinten; konfi
dencia-intervallummal), milyen statisztikai paramétereket kell meghatározni. 
Ezen a problémán még átléphetnénk, ugyanis ismert keletkezésű anyagról van 
szó, és ilyenkor elegendő azt megnézni, tartalmaz-e olyan anyagokat, amelyek 
veszélyessé minősítik. A jogszabály természetesen ehhez is „segítséget" nyújt, 
amennyiben leszögezi, hogy veszélyes hulladék az olyan iszap, amelyben előfor
dul a következő komponensek valamelyike: berillium és berilliumvegyületek; 
vanádiumvegyületek; k r ó m ( V I ) vegyületek; kobaltvegyületek; nikkelvegyületek; 
rézvegyületek; cinkvegyületek; arzén és arzénvegyületek; szelén és szelén
vegyületek; ezüst és ezüstvegyületek; kadmium és kadmiumvegyületek; 
ónvegyületek; antimon és antimonvegyületek; tellúr és tellúrvegyületek; bárium 
és báriumvegyületek; higany és higanyvegyületek; tallium és talliumvegyületek; 
ólom és ólomvegyületek. 

A mennyiségi előírások, küszöbértékek teljes hiányában a felsorolt anyagok 
bármily csekély koncentrációja elegendő ahhoz, hogy a kérdéses anyagot 
veszélyes hulladékká kelljen minősíteni - márpedig a geokémia 1. főtörvénye 
(VERNADSZKIJ törvénye) kimondja, hogy ezek a világ valamennyi földtani képződ
ményében megtalálhatók. A kormányrendelet tehát a maga sajátos szimbo
likájával a világmindenség valamennyi iszapját veszélyes hulladékká minősíti - a 
flotációs meddő pedig bizonyára egészen különösen veszélyes, elvégre ebben a 
„szervetlen szulfidok" is előfordulnak. (Mint tudjuk, a pirit egy meglehetősen 
közönséges - akcesszórikus - kőzetalkotó ásvány. A Ny-Mátra kőzeteinek kb. 
1/7-e kisebb-nagyobb mértékben piritesedett.) Megállapíthatjuk tehát, hogy a 
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flotációs meddő nem csak a tartalmi megfontolások, de a magyar környezet
védelmi jog alapján is veszélyes hulladék (bár ez nem jelent semmit, mert a 
magyar környezetvédelmi jogban - mint láthattuk - minden iszap az). 

A flotátumot egy füst alatt át kell sorolni a „kezeletlen vagy mezőgazdasági 
hasznosításra alkalmatlan szennyvíziszap" kategóriából a „fémeket vagy 
fémvegyületeket tartalmazó folyadék vagy iszap" típusba. 

A következő lépés a veszélyesség megállapítása. A hulladékok környezeti 
veszélyességét ún. „nemzeti vizsgálatokkal" kell meghatározni. Ez újabb gond, 
mert semmilyen kapaszkodót nem kapunk ahhoz, hogy megtudhassuk, mik 
azok a „nemzeti" és mik a nemzetidegen analitikai módszerek. Az idézett rende
let (1. melléklete) mindössze azt szögezi le, hogy „A veszélyességi jellemzők 
meghatározására nemzeti módszereket szükséges használni, ezek hiányában a 
nemzetközi szervezetek (pl. OECD) anyagaiban ajánlott módszereket lehet fel
használni". A fogalom értelmezését tovább nehezíti, hogy a taxatíve felsorolt 
„vizsgálatok" között egyetlenegy, valódi vizsgálat (módszer) sem szerepel: 
valójában csak a meghatározni kívánt komponenseket illetve paramétereket 
listázzák - esetenként némi, sportszerűtlen nehezítésekkel terhelve mind az ana
litikusok, mind az eredmények értelmezésével bajlódó szakértők és minősítők 
dolgát. 

Ilyen, roppant tisztességtelen szabály például az, hogy a pH-t 1:9 arányú vizes 
eluátumban kell meghatározni, de nem kevésbé hibás az a - témánkhoz szorosan 
kötődő - előírás sem, hogy a fémionok mennyiségét „fémegyenértékben 
kifejezve" határozzák meg. Nos, lelkiismeretesen körbejárva a Magyar Állami 
Földtani Intézetben (megkérdezve egyúttal az MGSZ több munkatársát is) nem 
akadtunk olyan emberre, akinek a legcsekélyebb sejtelme is lett volna arról, mi is 
az a „fémegyenérték"? Úgy véljük, hogy ha a „nemzeti" analitika „fémegyen
értékben" kezdi kifejezni pl. a cink koncentrációját, meglehetősen nehezen 
találnak hozzá olyan embert, aki ezeket a számokat meg is érti. (Egyébként az 
„eluátum" fogalmának értelmezéséhez három vegyészünk kb. 10 perces kupak
tanácsára volt szükség - végül arra jutottak, hogy egy meg nem értett angol 
kifejezés „magyarításáról" lehet szó, és igazából oldatot akar jelenteni. Az, hogy 
szegény vegyészeknek valamilyen oldatban kell nemzeti módszerrel a pH-t 
meghatározniuk, meglehetősen embertelen előírás - ebből még komoly munka
jogi gondok adódhatnak.) 

A tisztesség kedvéért szögezzük le, hogy a jogszabály módosítása - ha elfo
gadják - legalább ezt a két, nyilvánvaló an hibás megközelítést, szemléletet 
sugalló megfogalmazást kiiktatja a normaszövegből. A rendelet azonban a 
tervezett módosítás után sem ad támpontot ahhoz, mit is kell értenünk a 
veszélyesség mértékén, és miféle módon is kell azt meghatározni? 

A harmadik lépés - a meddőhányón tárolt anyag mennyiségének felmérése és 
a hulladék osztályba sorolása - már jóval könnyebb. A bánya zárójelentéséből 
megállapítható, hogy mennyi zagy keletkezett, de a veszteségeknek legfeljebb a 
nagyságrendjét (n x 100 000 m 3 ) ismerjük. Korrekt, mennyiségi felmérés térinfor
matikai módszerekkel végezhető. A meddő kialakítása előtti (térkép alapján 
rekonstruálható) és a mostani (légifotók alapján szerkeszthető) térszín különb
ségéből számítható a hányon maradt meddő térfogata, így tömege is. 



FÜGEDI U . & Kim h.: Mit célszerű tenni a gyöngyösoroszi flotációs meddőhányóval? 87 

A flotációs meddőt az első két lépésnél említett szempontok alapján veszélyes 
hulladékká kell minősíteni. 

A negyedik lépés: a flotációs meddőhányó anyagmérlege, a nyilvántartás, 
adatszolgáltatás nem lehet gond, ugyanis a meddőhányóra jelenleg nem szállí
tanak anyagot - mármint hivatalosan. Az elhordás három módja: a hányon átszi
várgó, alul kifolyó csapadékvíz, a rézsű eróziója és az illegális homokbányászat 
egyenként és összességében is jelentéktelen ugyan, de rendszeresen becslik, mert 
ezt jogszabály írja elő. Mivel veszélyes hulladék jelenleg nem keletkezik, az éves 
adatszolgáltatás az ártalmatlanítás módjának megváltoztatásáig teljesen 
megfelel. 

A hányon tárolt flotációs meddő kezelésére, tárolására ajánlott eljárások 

A korábban ismertetett okok folytán a hányó kialakításakor a flotációs meddőt 
nem tekintették veszélyes hulladéknak, tehát az nem csak, hogy nem felel meg a 
veszélyes hulladék lerakásos ártalmatlanítási követelményeinek, de (a termé
szetes védelem hiánya és számos, egyéb ok folytán) nem is tehető ilyenné. Ezért 
a lerakásos ártalmatlanítás csak jogellenesen tartható fenn. A jogellenes helyzet 
felszámolására három lehetőség kínálkozik: 

a) a meddő áthalmozása egy, a veszélyes hulladék tárolására megfelelően 
kiképzett meddőhányóra; 

b) a hányó átminősítése speciális élőhellyé - egyedi, bizonyított helyi háttér
értékek meghatározása, a hányó és környezetének természetvédelmi területté 
(tájvédelmi körzetté) nyilvánítása; 

c) a meddő mezőgazdasági hasznosítása. 
Új hányó kiképzése és a meddő áthalmozása annyira költséges lenne, hogy 

ezzel a lehetőséggel érdemben nem is foglalkozunk. 
A hányót hosszú évek óta vizsgálják botanikusok, mint hazánk egyik speciális 

élőhelyét: ezt az alternatívát a vizsgálatok eredményeinek ismeretében érdemes 
áttekinteni. 

A flotációs meddő mezőgazdasági hasznosíthatósága 

A gyöngyösoroszi flotációs meddő mezőgazdasági hasznosításának vizsgá
latához nincsenek érvényes jogszabályok. Általános iránymutatást a hulladék
gazdálkodási törvényben találhatunk, miszerint törekednünk kell a hulladék 
minél nagyobb részének ismételt felhasználására, a nyersanyagok hulladékkal 
helyettesítésére, ártalmatlanítani pedig csak azt a hulladékot szabad, ami a jelen 
műszaki feltételek mellett gazdaságosan nem hasznosítható. 

Magyarország geokémiai atlaszának munkálatai során ( Ó D O R et al. 1 9 9 7 ) 
megállapítottuk, hogy az ország középső részén, a Duna ártéri rétegsorában, az 
abból kifújt, szélhordta üledékekben és a szélfútta üledékeken kialakult szike
seken erőteljesen felhalmozódik a mész. Ez értelemszerűen a Ca, Mg, Sr ( C O 3 2 - , 
SO^, P C ^ 3 - ) felhalmozódásával, gyakorlatilag az összes többi tápelem kiszoru
lásával jár. Az alapvető, esszenciális mikrotápelemek (pl. Zn, Cu) koncentrációja 
esetenként jóval a termesztett növények igényszintje alá csökken ( 7 . táblázat). 
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7. táblázat. Alapvető mikrotápelemek és 
klasszikus „toxikus elemek" 

háttérkoncentrációi (g/t) Magyarország 
középső részén 

Table 7 Background concentrations of some 
important micronutrient and classic "toxic" 

elements in Central Hungary 

8. táblázat Alapvető mikrotápelemek és 
klasszikus „toxikus elemek" 

háttérkoncentrációi és szennyezettségi 
határértékei (g/t) a magyar környezetvédelmi 

jogban 
Table 8 Background concentrations of pollution 

treshold of some micronutrient and classic "toxic" 

elem háttér median háttér szükséges 
-tói -ig mennyiség* elem háttér „A" „B" 

As < 2,5 6,3 57 As 10 15 
Cd < 0,5 < 0,5 3,4 Cd 0,5 1 
Cu 5,5 15 33 8 Cu 30 75 
Zn 14 46 180 40 Zn 100 200 

* SZABÓ S . A. et al. 1987. 

Ugyanezen elemek talajban megengedhető koncentrációit (8. táblázat) a 
10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rend. (A felszín alatti víz és a 
földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről) határozza meg. 

Mint e két táblázat összevetéséből kitűnik, a közép-magyarországi talajok több
ségéhez flotációs meddőt adagolva jelentősen növelhetjük azok Cu-és Zn-tartal-
mát anélkül, hogy az As- és a Cd- koncentrációja elérné a szennyezettségi határ
értéket. Ezért a meddő a szikes talajok javítására kimondottan ajánlható: a 
szulfidásványok bomlásával keletkező kénsav egyúttal mérsékelheti e talajok 
lúgos kémhatását (és közben kedvezően, bár csekély mértékben módosíthatjuk 
azok szemcseösszetételét is). 

Egy „átlagos" közép-magyarországi talaj 6,3 g/t-s As-tartalmát úgy növelhetjük 
15 g/t-ra, ha lt talajhoz 26,5 kg flotációs meddőt adunk. 1 ha szántóföld szántott 
talajának tömegét 3 000 t-nak tekintve (BuzAs 1987) ez hektáronként 80 t meddő 
kihelyezését teszi lehetővé. Ennek hatására az „eredeti" 46 g/t Zn-tartalom 123 
g/t-ra, a 15 g/t Cu-tartalom 29 g/t-ra nő - tetemesen javítva a talaj termőképes
ségét. Ha elfogadjuk a bevezetőben említett becslést, úgy a hányó össztömege kb. 
6 millió t: ez mintegy 75 000 ha (750 k m 2 ) talaj javítására elegendő. „Átlagos" talaj 
persze gyakorlatilag nincs: az As (és vele a többi nyomelem) mennyisége a II. 
geokémiai nagytáj mintegy felén nagyobb, a másik felén kisebb ennél az értéknél. 
Az itt javasolt talajjavító kezelést értelemszerűen a mikrotápelemekkel leg
kevésbé ellátott részeken célszerű alkalmazni. 

A 7. táblázat egyúttal arra is felhívja figyelmünket, hogy a 10/2000. rendelet 
helytelenül állapítja meg hazánkban az As háttér- és szennyezettségi küszöb
értékeit: a tényleges háttér értéktartománya (a többi geokémiai nagytájon az itt 
láthatónál jóval erőteljesebben) a jogszabályban megadott szennyezettségi 
határérték fölé terjeszkedik. 
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