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Mobil árvízvédelmi falak létesítésének és alkalmazásának környezetre 
gyakorolt káros hatásai, a megelőzés és enyhítés műszaki lehetőségei 

 
ANTAL ÖRS 

 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

antal.ors@gmail.com 

 
The Harmful Effects of the Establishment of Mobile Flood Protection Walls, 

the Technical Methods of Prevention and Mitigation  
 

Abstract 
Regarding the vulnerability of Hungary from disasters, flood risk can be 

mentioned as highest, moreover the threat caused by flood damages is one of the 
highest inside Europe. As a result of continuous rise of flood levels, the change in 
the intensity of moisture and the ecological system of our rivers the hazard gradually 
rises. Therefore this aspect makes it necessary to apply and build modern and cost-
effective solutions during preparedness like mobile flood protection walls built and 
proved successfully in Szentendre and other territories beyond our borders. 

Considering that - oppositely to standard mobile bearing systems - the elements 
of mobile wall complex flood preventing establishments built under the level of 
surface are constant, the installation can affect the environment and the surrounding 
ecosystem seriously. Therefore during the process of designing these aspects have to 
be taken into consideration (environmental protection, hydrological processes, 
capabilities of substrate, the characteristics of local construction etc.).  

The purpose of this study is to reveal the harmful effects and processes of mobi-
le flood walls, furthermore it focuses on those technological solutions, whereby the 
harmful consequences can be prevented or decreased in such level that these flood 
wall establishments are enabled to become feasible according to environmental 
aspects or restrictions.  

The results of research included in the above mentioned study are significantly 
based on the pilot studies and operational experiences of mobilewall systems proved 
successfully in Hungary and beyond its borders as well as the written preliminary 
expert opinions and analyzes of the mobile flood protection wall systemdesigned to 
the Római-part in Budapest.  

The main result of this research is the introduction of a technical alternative 
whereby the harmful undersoil consequences can be prevented beside the flood 
control function.  
 
Keywords 
mobile wall, groundwater, sealing, excavation wall,relief  
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Bevezetés 

Magyarország természeti katasztrófák általi veszélyeztetettségének tekintetében 
az árvizek jelentik a legmagasabb kockázatot, sőt, hazánk vízkár-veszélyeztetettsége 
Európában az egyik legjelentősebb. A csatornákat nem számítva az ország területén 
összesen 23 folyó található, melyek teljes hossza hazánk területét érintően csaknem 
3000 km (Goda, 1991). A Kárpát-medence geográfiai jellegéből adódóan a felszíni 
vizeink mennyiségének kb. 95 %-a határainkról túlról érkezik hozzánk. Az árvízszin-
tek tendenciózus növekedése, a csapadékintenzitás és folyóink ökológiai rendszeré-
nek változásai következtében a kockázat egyre fokozódik, így a helyzet megkívánja, 
hogy a megelőzés terén olyan hosszú távon is hatékony és költségtakarékos techno-
lógiai eljárások alkalmazása valósuljon meg, mint a Szentendrén és számos más hatá-
ron túli helyszínen jelesre vizsgázott árvízvédelmi mobilfalak alkalmazása. 
Az árvízvédelmi mobilfalak egy komplex árvízvédelmi létesítmény részei csupán, 
mivel a fenti paraméterek és befolyásoló tényezők figyelembevételével a rendszer 
elemei lehetnek további helyhez kötött, vagy mobil védelmi berendezések, vízvissza-
tartó rétegek, belvíz-szabályozási megoldások stb.. Tekintve, hogy a klasszikus mo-
bilgátakkal szemben a mobil szerkezeti árvízvédelmi falak terepszint alá épített elemei 
állandóak, telepítésük jelentős hatással bír a környezetre, illetve a létesítménnyel köz-
vetlenül érintkező ökoszisztémára, ezért tervezésük során ezen tényezőket figyelem-
be kell venni (környezetvédelmi szempontok, hidrológiai folyamatok, védendő terü-
let jellege és beépítettsége, altalaji adottságok stb.).  

Jelen tanulmány bemutatja az árvízvédelmi mobilfalak környezetre gyakorolt ká-
ros hatásait és mechanizmusait, valamint azon technikai megoldásokat, amelyekkel a 
káros következmények megelőzhetőek, illetve oly módon csökkenthetőek, hogy 
mind az árvízi biztonsági és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a mo-
bil árvízvédelmi létesítmények adott területeken megvalósíthatóak legyenek. Mindeh-
hez nagy segítséget nyújtanak a Szentendrén és a környező országokban éles helyzet-
ben jelesre vizsgázott árvízvédelmi mobilfalak működésének tapasztalatai, valamint a 
budapesti Római-partra tervezett létesítménnyel kapcsolatos előzetes szakértői véle-
mények és kritikus pontok elemzései. 

Mobil árvízvédelmi falak működése és felépítése 

Mindenekelőtt fontosnak tartom tisztázni, hogy a mobil szerkezeti árvízvédelmi 
rendszereknek két alaptípusát különböztetjük meg: az állandó szerkezeti elemmel 
telepített (pl.: maradandó mélyépítésű elemekkel rendelkező mobilfalak) (1. ábra: 
URL:http://www.origo.hu/i/1306/20130612-szakemberek-dolgoznak-a-belvarost-a.jpg; Letöltés:2015.03.21.) és az 
állandó elem nélkül telepített (pl.: hagyományos mobilgátak) mobil árvízvédelmi 
rendszerek. Utóbbi esetében a rendszer nem rendelkezik külön alépítménnyel, az 
egyes elemek közötti csatlakozások a helyszínen kerülnek kialakításra és körülbelül 1-
2 méter magasságig tudják biztosítani a víz hullámtérben tartását, illetve a mentett 
oldal elárasztástól való védelmét. A maradandó elemekkel rendelkező mobil árvízvé-
delmi falak alépítményei és csatlakozásai – szemben a gát rendszerekkel – a helyszí-
nen, előre elkészítésre, illetve telepítésre kerülnek. Az egyes elemek összeállítása így 

http://www.origo.hu/i/1306/20130612-szakemberek-dolgoznak-a-belvarost-a.jpg
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kézi erővel gyorsan és egyszerűen megvalósítható akár 6-8 méter magasságú mobilfal 
esetén is (Bokor, 2013).  

 
1. ábra. Mobil árvízvédelmi fal összeállítás közben 

Készítette: nem ismert 

A mobil árvízvédelmi falrendszerek 
szerkezetének nagy előnye a klasszikus 
földgátakkal és töltésekkel szemben, 
hogy míg utóbbi esetben a víz gyakran 
átszivárog a gáttesten függetlenül a szé-
lességtől, koronaszinttől és a burkolattól 
– így gyengítve annak állóképességét és 
funkcionalitását – a szakszerűen terve-
zett és kiépített mobilfal egy keskeny fe-
lületen keresztül is szivárgásmentes vé-
delmet képes biztosítani.  

A keskeny keresztmetszetű megoldást az teszi lehetővé, hogy a mobilfal hozzá van 
rögzítve egy stabil alaphoz, így a terhek az alapzatba közvetítődnek, szemben a föld-
ből épített töltéssel, amely csak önsúlyával képes ellenállni az oldalról ránehezedő 
nyomásnak.  
 
A mobilfalak további előnyei közt említhetők az alábbiak: 

 esztétikai szempontok: mivel a falelemek csak árvízi időszakban kerülnek be-
építésre, így nincs esztétikai romboló hatása a folyóra nézve az árvízmentes 
időszakban; 

 tekintettel arra, hogy a betétgerendákat tartó, alapzathoz rögzített oszlopok és 
a víz síkja enyhe homorú szöget zár be, a víznyomás következtében ható erő 
függőleges komponense segíti a gerendaelemek leszorítását és összeilleszkedé-
sét, ezáltal a gumitömítések általi vízzárást; 

 a folyóvízi eróziós hatással szembeni magas ellenálló képesség; 

 a mobilfalak alacsony beépítési helyigénnyel rendelkeznek; 

 árvízmentes időszakban a használaton kívüli elemek tárolása és karbantartása 
egyszerűen és költséghatékonyan megoldható; 

 a mobil szerkezeti elemek gyorsan, speciális vagy nehéz gépi eszközök igény-
bevétele nélkül összeépíthetőek; 

 a mobil szerkezeti fal magassága bizonyos korlátokig változtatható; 

 a földgátakkal ellentétben a fal teljes magasságában egyenszilárdságú, 

 a szerkezeti elemek korrózióálló anyagokból készülnek; 

 az egyes rögzítő szerkezetek a mentett oldalról folyamatosan ellenőrizhetőek; 

 árvízmentes időszakban a mobil falelemek leszerelésével szabaddá válik a hul-
lámtér megközelítése; 

 alacsony működtetési költségei miatt hosszú távon költséghatékony megoldás. 
(Bokor, 2013), (Koppe & Brinkmann, 2010). 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a betétgerendás mobil árvízvédelmi fallal 
történő védekezés számos olyan előnnyel rendelkezik – köztük kiemelten említve a 
rendszer mobilitását, alacsony helyigényét és szivárgásálló képességét –, amelyek 
alkalmazásuk mellett szólnak, ugyanakkor a technológiának vannak kevésbé kedvező 
oldalai, illetve kockázatai is. A drágább kiépítési költségek mellett a legrelevánsabb 
hátrány a klasszikus földgátakkal szemben a nagyobb sebezhetőség, így egy esetleges 
szabotázsnak, vagy nagyobb uszadékok által okozott sérüléseknek és más külső hatá-
soknak a mobilrendszerek jobban ki vannak téve. A működés közben bekövetkezett 
veszélyhelyzetek vagy sérülések nem minden esetben jelentik a rendszer összeomlá-
sát, de a sérült elemek javítása illetve cseréje azonnali feladat, csakúgy, mint az elemek 
szállítás és tárolás közben bekövetkező sérüléseinek vagy hibáinak azonosítása és 
kijavítása. Egy esetleges gátszakadás következtében jelentősebb károk alakulhatnak 
ki, mint a teljes védekezés elmaradása esetén (Koppe & Brinkmann, 2010). A továb-
biakban a mobil árvízvédelmi szerkezeti falak részletes bemutatására kerül sor a mű-
ködésük és szerkezeti jellemzőik ismertetésével. 
A mobil árvízvédelem különböző típusai, illetve műszaki megoldásai egyaránt lehető-
séget adnak önálló alkalmazásukra, valamint meglévő védvonalak koronaszintjének 
ideiglenes növelésére. Mindemellett a különböző típusú mobil műtárgyak sokoldalú-
sága a vészhelyzeti és a tervezett (prevenciós) árvízmentesítés feltételeinek is eleget 
tesz, azonban minden esetben nélkülözhetetlen a helyi feltételek és követelmények 
alapos vizsgálata. Mindez alapján a szabványos mobil árvízvédelmi rendszereknek az 
alábbi típusait különböztetjük meg:  

 betétgerendás (2. ábra), 

 kapu, 

 billenő, 

 függőlegesen felúszó, 

 billenő felúszó, 

 tartály (tömlő, homokzsák stb.), 

 és üvegfal rendszerek. (ERBO-PLAN, 2012). 
 

A fentiekben részletesen tárgyalt előnyök okán is az önálló alkalmazású mobil 
árvízvédelmi rendszerek leghatékonyabb, illetve legmagasabb fokú védelmet biztosí-
tó, hazánkban is elterjedt műtárgya (Szentendre, Szeged, Vác, Visegrád, Budapest) a 
betétgerendás árvízvédelmi mobilfal, melynek főként terepszint alatti, állandó elemei 
jelentős környezeti hatásokat eredményezhetnek.  
A betétgerendás rendszer egyik kulcseleme a terepszint alá épített vasbeton alapzat 
illetve talpgerenda, amelyhez az 2. ábrán vázolt módon hozzá horgonyozhatóak a 
betétgerendák tartóoszlopai lehorgonyzó lemezekkel és tüskékkel. Anyaguk szerint a 
tartóoszlopok rozsdamentes tűzi-horganyzott fémszerkezetek. Extrém magasságú 
oszlopok esetén a statikai megerősítés történhet oszloperősítéssel, megtámasztással 
vagy kitalpalással (Koppe & Brinkmann, 2010). A betétgerendás mobilfalak mélyala-
pozásának és felszín alatti vízzáró elemének kialakítására alapvetően két technológia 
terjedt el. Az egyik eljárás, amikor a fenti keresztmetszeti ábrán vázoltak szerint a 



7 

 

vasbeton alaptest és a vízzárást biztosító, több méter mélyen a földbe nyúló vízzáró 
elem egybe van építve a felszín alatt, oly módon, hogy, a felszínen kibukkanó felület 
lehetővé tegye a mobil elemek hozzárögzítését árvízi időszakban. 

 
2. ábra. Betétgerendás rendszerek szerkezeti rajza 

Forrás: Készítette: nem ismert (BMGE, 2013) 

Másik lehetőség a vízzárást 
biztosító résfalnak a mobil 
szerkezet mélyalapjától való 
független beépítése. Tekint-
ve, hogy mindkét eljárásnál a 
permanens alapszerkezet a 
talajba kerül beépítésre, 
egyik esetben sem szükséges 
külön megtámasztás vagy 
dúcolás kialakítása a terep-
szint alá épített elemek kellő 
stabilitásának biztosítása 
érdekében.   

A szerkezet építéséhez, bontásához és biztonságos üzemeltetéséhez a mentett 
oldalon szerviz út létesítése szükséges, amit biztonsági megfontolásból árvízi idő-
szakban folyamatos élőerős-védelemmel és további kordonokkal biztosítanak. A víz 
mederben tartásáért felelős vízszintes betétgerendák vagy panelek anyaguk szerint 
készülhetnek fémből vagy műanyaggal kombinált alumíniumból. A vízszintesen ható 
terhek hatására, a csatlakozó elemeknél fellépő szivárgás megakadályozására az egyes 
elemek gumitömítések mentén csatlakoznak egymáshoz, a panelek megfelelő illesz-
kedését pedig a fal legfelső részére szerelt feszítő elem biztosítja. A csorgás elkerülé-
se, valamint az uszadékok és jeges vízzel szembeni állékonyság végett kiemelten fon-
tos a nagy gyártási pontosság és akkurátus összeszerelés (ERBO-PLAN, 2012). 
Tekintettel arra, hogy Magyarországon a betétgerendás árvízvédelmi mobilrendszerek 
alkalmazása pár éves múltra vezethető csak vissza, az egyes típusokra vonatkozó 
szabványok és méretezési irányelvek áttekintésére a német szabványok a mérvadóak. 
Természetesen léteznek a fentiektől eltérően más típusú megoldások is, bár ezen 
rendszerek nem rendelkeznek még olyan referencia háttérrel, ami lehetővé tenné 
megbízható alkalmazásukat. A mobilfal szerkezetek közül széles körben alkalmazott 
betétgerendás technológia Magyarországon elsőként Szentendrén majd Szegeden 
került kiépítésre, de ilyen típusú védművet terveznek létesíteni többek között a buda-
pesti Római-parton, Vácon és Visegrádon is (megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 
2013. tavaszi Dunai árvíz során a Margitsziget védelmére telepített, „tengeri kígyó-
nak” becézett mobil tömlőfal is hatékony védekezési megoldásnak bizonyult) (Tarlós, 
2013). A mobil árvízvédelmi falak tervezésénél a talajviszonyok, éghajlati adottságok, 
vízrajz stb. mellett két fő szempontot kell figyelembe venni: az árvízvédelmi mű 
szükséges építési magasságát meghatározó mértékadó árvízszintet (MÁSZ-t), vala-
mint a védmű korona magasságára számolt vízoszlop hidrosztatikai nyomásából 
eredő terheket, ami a mobilrendszer alapozási mélységének meghatározásának függ-
vénye. A Szentendrén telepített műtárgy felszín alatti elemei (mélyalapozás, illetve 
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vízzáró résfal) a terepszinttől számított kb. 6 méter mélységig hatolnak a talajba, ma-
gasságát pedig MÁSZ + 1,35 m-re tervezték (Szentendre Város Önkormányzata, 
2009). Másik példaként említem az ausztriai Greinben felállított, 15,1 méteres vízállá-
sig védő, világhíressé vált monumentális mobilfalat, melynek felszín alatti beton ele-
mei 20 méter mélységig hatolnak a talajba (http://www.szeretlekmagyarorszag.hu Letöltés 

ideje: 2015.04.02.). A közeljövőben Magyarországon és külföldön is – a Duna mentén 
alkalmazott betétgerendás mobilfalak sikerességén alapulva – további falak létesítését 
tervezik az árvízi veszélyeztetettség fokozódása által támasztott követelményeknek 
megfelelően. 
A továbbiakban az árvízvédelmi falak kiépítésének és alkalmazásának azon hatásai-
nak vizsgálatára kerül sor, amelyek közvetetten, vagy közvetlenül geohidrológiai vál-
tozásokat és környezeti károkat idézhetnek elő. 

A környezetre, illetve a talajra gyakorolt (káros) hatások 

A mobil árvízvédelmi megoldásokat elsősorban nagyobb folyók árhullámai által ve-
szélyeztetett, sűrűn beépített nagyvárosokban illetve településeken alkalmaznak, fő-
ként olyan esetekben, amikor a körülmények nem teszik lehetővé a földgátak és na-
gyobb helyigényű árvízvédelmi létesítmények kiépítését, illetve alkalmazását. Az 
anyagi károk megelőzése és a lakosság életének és egészségének megóvása mellett az 
árvízvédelmi műtárgyakkal történő beavatkozás környezetre gyakorolt pozitív hatása, 
hogy az árhullám levonulásával megelőzhető, illetve meggátolható a környezetre 
káros mikroorganizmusok jelenléte a talajban, annak felszínén, illetve a növényzeten. 
Emellett az elöntés megakadályozásával elkerülhető, az árhullám levonulását követő 
fertőtlenítő anyagok környezetbe jutása. Ezzel szemben azonban a mobil árvízvé-
delmi falak kivitelezési munkálataiból és főként működéséből számos olyan tényező 
említhető, amely megelőző intézkedések nélkül káros hatást fejt ki a környezetre. 
Megállapítható, hogy a permanens elemekkel rendelkező mobil árvízvédelmi rendsze-
rek telepíthetőségét sok hidrológiai, talajszerkezeti és geológiai tényező befolyásolja, 
illetve további szükséges műtárgyak és berendezések kiépítését, illetve telepítését teszi 
szükségessé. Ennek oka, hogy az akár több kilométer hosszúságú partszakaszon ki-
épített mobil fal elsősorban állandó elemei az alábbi káros hatásokat idézhetik elő a 
kivitelezés jellegétől és helyszínétől függően: (ERBO-PLAN, 2013) 

 a kivitelezés során fellépő ideiglenes zajterhelés, levegőszennyezés (nem releváns), 

 a kivitelezés és a műtárgy mobil elemeinek összeszerelése közben keletkező veszé-
lyes hulladékok (nem releváns), 

 a műtárgy munkaterületén és védősávjában bekövetkező természeti értékekben 
történő károsodások, fakivágások, bozótirtás, növényzetirtás, 

 az építkezés során okozott talajterhelések, 

 a hullámtér szűkítésének hatásai, 

 a felszín alatti vizek, rétegvizek vízháztartásának és dinamikájának megváltozása, 
esetleges szennyeződése, 

 a hatásterület élővilágának zavarása, a növényvilág életfeltételeinek változása, 
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 a műtárgy állandó alapteste és felszín alatti elemei által okozott változás a természe-
tes vizek áramlási viszonyaiban, 

 a hullámtérben nőtt „vadfák” kivágásából eredő negatív hatás az ökoszisztémára, 
illetve a vízi növény- és állatvilágra, 

 és a tájkép átalakulása, vizuális értékcsökkenése. 
 

A védmű kivitelezési munkálatai során keletkező veszélyes hulladékok lehetnek 
üzemanyagok, kenőanyagok elfolyásai, gépkarbantartás és -használat során jelentkező 
hulladékok, egyes bontási anyagok, amelyek eltávolítása a hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeire vonatkozó szabályozás szerint történhet 
(ERBO-PLAN, 2013). Itt fontos megemlíteni, hogy a mobil árvízvédelmi falak egyik 
előnye, hogy építése és alkalmazása során a keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 
nem számottevő, szemben a homokzsákokkal épített nyúlgáttal, mivel a műanyag 
(polipropilén) zsákok fertőzésveszélyes, rendszerint több tonnányi tartalmának újra-
hasznosítása rendkívül körülményes. A gondosan összegyűjtött és elkülönített ho-
mokot az építőipar ugyan fel tudja használni, de mind környezetvédelmi és egészség-
ügyi szempontból terhet jelent.  
Az építési munkálatok során – az építési terület jellemzőitől függően – számolni kell 
továbbá a termőréteg pusztulásával, talajtömörödéssel, illetve az építkezések során 
kisebb mennyiségben a talajba kerülő különböző szennyezőanyagokkal (olajok, vegy-
szerek stb.). 

Környezetvédelmi szempontból releváns hatásnak mondható a műtárgy munka-
területén, feltöltési szakaszának nyomvonalán és védősávjában szükséges fakivágások 
és növényzetirtás. A leggyakoribb probléma a védmű kiépítési területén található, 
olykor több száz éves fák kivágása (lásd: Római-partra tervezett mobilfal), ami mind 
az építkezés és a biztonsági óvintézkedések miatt szükségesek, ugyanis a fák gyökerei 
jelentős elváltozásokat eredményezhetnek a mobilfal alapzatában, valamint az ágak 
leszakadása, illetve a fa esetleges kidőlése következtében okozott gátszakadás kataszt-
rofális következményekkel járhat. Az érintett fák kivágása a kivitelező által benyújtott 
fakivágási kérelem elbírálását követően kezdődhet meg, a védmű nyomvonalának 
közvetlen környezetében pedig csak megfelelő növényzet ültethető. 
Az átmeneti védekezést biztosító mobilfalas technológia további hátránya lehet, hogy 
a hullámtér szűkítése az árvízi vízhozamot levezető mederkeresztmetszet csökkenté-
sével növeli az árvizek levezetésének kockázatát a további árvíz-veszélyeztetett part-
szakaszokon, növelvén a jelentős környezetkárosítás veszélyét is (FMT Rt, 2003). 

A mobil árvízvédelmi falak telepítését nagyban befolyásolja továbbá a talajvíz 
áramlása, mivel a mobilfalak alépítményei és mélyalapozása megváltoztatják az érin-
tett terület talajvíz-háztartását, amelynek olyan kedvezőtlen következményei lehetnek, 
mint a felszín alatti vizek szennyeződése, talajbomlás, talajfolyósodás vagy a belvizek 
kialakulása. A talaj káros mértékű fellazulása a domborzattól függően földcsuszam-
lást, és az alapozás elmozdításával épületkárokat idézhet elő, amellett, hogy a helyi 
növényzetre is káros hatással bír. A belvizek mentett oldalon való kialakulásának, 
illetve a visszaduzzasztás oka, hogy a műtárgy felszín alatti elemei megakadályozzák 
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az ármentesített területen belül keletkezett és a folyó felé törekvő vizek szabad áram-
lását, lefolyását. A védmű mélyalapozásának méretezése alapvetően a víz statikus és 
dinamikus terhei szerint történik, azonban további vizsgálatok indokoltak a résfal 
szükséges kiépítési mélységének megállapítására annak megakadályozására, hogy a víz 
utat találjon a műtárgy alapozása alatt, ami belvíz formájában ugyancsak a hullámtér 
elárasztását, illetve a mobilfal funkciójának veszélyeztetését okozhatja. A vizsgálatok 
kiterjednek a szivárgási viszonyok modellezésére és részletes talajvizsgálatra, mivel az 
altalaji rétegek változó összetételűek és különböző áteresztő képességgel jellemezhe-
tőek. A visszaduzzasztás jelenségénél fontos figyelembe venni továbbá, hogy az ár-
hullámoktól függetlenül, egész évben jelentkezhet, mértékét pedig az alábbi tényezők 
befolyásolják: (BME, Geotechnikai Tanszék, 2013) 

 a talaj rétegzettsége, 

 az egyes rétegek összetétele, vízvezető képessége, 

 a mentett oldal vízhozama, 

 és a folyó távolsága. 
A mobil árvízvédelmi rendszerek mélyépítésű elemeinek környezetre gyakorolt hatá-
sának megértéséhez szükséges a résfalak kérdéskörének körüljárása. A földmegtá-
masztási, teherviselési vagy vízzáró, tömítő funkciókat ellátó függőleges, terepszint 
alá épített résfalakat egyaránt alkalmaznak mobil árvízvédelmi falaknál, illetve ha-
gyományos árvízvédelmi töltések alatti szivárgások megakadályozására, valamint 
környezetvédelmi célokra is (pl. szennyezőanyagot tároló tározók szivárgásának gát-
lására). A vízzáró résfalak kialakítása réseléssel valósul meg, vagyis speciális munka-
géppel (réselőgéppel) kialakított munkaárok résanyaggal való feltöltése történik füg-
gőleges résvezető gerendák mentén. A résiszap hidrosztatikai nyomása megtámasztja 
a résfalat, így megakadályozva annak beomlását. A rés betonnal történő feltöltése 
betonozó csőn keresztül történik, a beton szintjének folyamatos növekedése egyide-
jűleg kiszorítja az ideiglenes töltőanyagként szolgáló résiszapot, ami így eltávolításra 
kerül. A réskitöltéshez nátrium-montmorillonit tartalmú bentonitot hasznának, a 
szennyezőanyagok célzott visszatartásához a töltőmasszát geomembrán lemezzel 
kombinálják (Faur & Szabó, 2011). 

A fentiek is megerősítik azon megállapítást, miszerint a mechanikai sebezhetőség 
mellett a mobil árvízvédelmi falak legkényesebb pontjai a felszín alatti vízzáró ele-
mek. A hosszabb partszakaszokon (több száz méter, vagy több kilométer hosszon) 
kiépített mobil árvízvédelmi falak telepítésének, megfelelő alapozásának és vízzáró 
rétegének kialakításának módja eltérhet a talaj összetételétől és vízáteresztő képessé-
gétől, az adott szakaszra vonatkozó MÁSZ-tól, a beépítettségtől valamint a dombor-
zat adottságaitól függően, ezért szakaszolva történik. A korábbi tervek alapján a 3 
szakaszként megvalósítani tervezett, Római parti mobil árvízvédelmi fal alapozásának 
és vízzáró megoldásának metszetét az alábbi kép (3. ábra) demonstrálja. A mentett 
oldalra történő átszivárgást a terepszint feletti alumínium paneles rendszer beton-
alapzata alá épített vízzáró résfal akadályozza meg. A talajvíz a felszín alatt kb. 7-8 
méter mélységben kezdődő kavicsrétegen keresztül áramlik a folyóba, amelynek lezá-
rása miatt jöhet létre a fentiekben említett visszaduzzasztás. Másik megoldandó prob-
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léma a vízzáró fal előtt feltorlódó szivárgó vízmennyiség, amely csökkentheti a 
védmű biztonságát (BME, 2013). A hidrológiai vizsgálatok ki kell térjenek arra is,  
hogy a talajba több méteres 
mélységben beépített résfal, 
milyen módon és mértékben 
veszélyezteti a természetes 
vízzáró rétegek között talál-
ható rétegvizeket, mivel 
azok „elfolyása”, keverődése 
és szennyeződése negatívan 
befolyásolhatja környező 
kutakat, természetes víz 
bázisokat és a vízgazdálko-
dást. Az árvízvédelmi mobil-
falak környezetre vonatkozó 

 
3. ábra. A Római-partra tervezett árvízvédelmi mobilfal rendszer 

szerkezetének metszete a korábbi tervek alapján 
Készítette: Bardóczi Sándor, BCE Építészeti Kar 

(URL: http://nol.hu/belfold/20131017-hamis_latvanytervek__eltemetett_fak-
1420155; 

Letöltés ideje: 2015.04.05). 

hatásai tárgyalásánál fontos megemlíteni, hogy az üzemeltetési és karbantartási fo-
lyamatok nem jelentenek a környezetre. A továbbiakban azon műszaki megoldások 
vizsgálatára és bemutatására kerül sor, amelyek alternatívaként szolgálhatnak a fenti 
hatások megelőzésére, vagy mérséklésére, oly mértékben, hogy lehetővé teszik a mo-
bil árvízvédelmi falak környezetre gyakorolt jelentős káros hatásoktól mentes megva-
lósítását.  

A káros hatások elkerülésének műszaki lehetőségei  

A kivitelezési munkálatokból adódó környezeti terhelések várható mértéke nem igé-
nyel speciális és költséges intézkedéseket, azonban az érintett területen lévő ökoszisz-
téma károsodásának csökkentése érdekében az építési anyagot célszerű uszályról 
szalagon keresztül a helyszínre juttatni az élő környezet minél kisebb mértékű meg-
zavarása mellett. A talajszennyezés megelőzése érdekében fokozottan figyelni kell a 
szennyezőanyagok (hulladék, üzemanyag, kenőanyag) talajra kerülésének megelőzésé-
re (Szentendre Város Önkormányzata, 2009). Nagyobb problémát jelent a tervezett  

 
4. ábra. A mobil árvízvédelmi falak talajra gyakorolt hatásai 

Készítette: ERBO-PLAN Kft.(2012) 

védmű nyomvonalába és 
biztonsági zónájába eső fák és 
növényzet szükséges eltávolí-
tása, ami a negatív környezeti 
hatások mellett jelentős lát-
ványbeli értékcsökkenést is 
okozhat a partszakaszon. A 
nyomvonal történő fakivágá-
sokat a kidolgozott „fakivágá-
si és favédelmi terv” alapján 
kell elvégezni. vagy a burkolat 

helyreállítása követi. A többi hasonló jellegű építkezéshez hasonlóan az árvízvédelmi 
védművek építési munkálatait is területrendezés és füvesítés, illetve parkosítás. Ilyen 
esetekben a fakivágás és a bokorirtás elkerülhetetlen, azonban akkurátus tervezéssel 

http://nol.hu/belfold/20131017-hamis_latvanytervek__eltemetett_fak-1420155
http://nol.hu/belfold/20131017-hamis_latvanytervek__eltemetett_fak-1420155
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az eltávolítandó fák száma csökkenthető, a munkálatokat követően pedig újratelepí-
téssel pótolható. (ERBO-PLAN, 2013). Utóbbi sokszor feltétele is a környezetvédelmi 
engedélyeztetésnek is. A Duna esetén fontos továbbá, hogy a partot szegélyező ho-
mokos-kavics réteg változatlan formában és mennyiségben megmaradjon elsősorban 
víztisztító hatása miatt. A talajvíz áramlás beépített résfal okozta elzáródásának mec-
hanizmusát az alábbi ábra (4. ábra) demonstrálja. A talajvíz mentett oldalon való 
nagy mennyiségű visszaduzzadásból és a szivárgó vizek átjutásából eredő károk meg-
előzhetőek mélyszivárgók kialakításával és néhány méterenként talajvíz süllyesztő 
kutak elhelyezésével. 
A kutakban összegyűlt vízmennyiség a szivárgókon keresztül gravitációs bevezetéssel 
a szivattyútelepig jut, ami visszajuttatja a káros víztöbbletet a folyóba (Épinfo, 2012). 

 

5. ábra. Partfalba beépített mélyszivárgó metszete 
Készítette: nem ismert (Épinfó-szakmai cikkek, 2012) 

A fentiekben bemutatott mélyszi-
várgós eljárással a talajvíz szintjé-
nek jelentős megemelkedéséből 
eredő káros hatások megelőzhe-
tőek. Az alábbi képen (5. ábra) áb-
rázolt keresztmetszeten látható 
mélyszivárgó rendszer bemutatja a 
víz elvezetésének elvét, a víztöbb-
let elszivárogató aknából való ki-
vezetése az átemelő szivattyús 
megoldás mellett működhet árvíz- 

mentes időszakban kifolyócsővel is. (SYCONS Kft, 2012).  
A szűrőcsövek nyílásai befelé szélesedő 
átmérőjű kialakítással kerülnek beépítésre 
az esetleges eltömődések megelőzése vé-
gett. A mindössze néhány milliméter átmé-
rőjű réseken a finomabb szemcsék és frak-
ciók átjutnak, azonban a nagyobb darabok 
kiszűrődnek. A talaj nagyobb agyagtartalmú 
vízzáró rétegei esetén a fúrt szivárgót cél-
szerű kavicscölöpökkel együtt alkalmazni, 
amelyek áttörik a vízzáró rétegeket, és ezzel 
biztosítják a talajvíz szivárgó csőbe való 
juttatásának lehetőségét (SYCONS Kft, 2012). 

 
6. ábra. Fúrt szivárgócsövek kifolyói a gyűjtő-

aknában 
Készítette: nem ismert (Épinfó-szakmai cikkek, 2012)

A szivárgó rendszeres technológia nagy előnye, hogy kiépítése a felszín minimális 
mértékű megzavarásával, nagy volumenű földmunkák elvégzése nélkül megvalósítha-
tó, és a gravitációs elven alapuló áramlás miatt önműködő. Az árvízvédelmi funkció 
teljesítése miatti mesterséges vízzárás által a felszín alatti vizeknek okozott visszaduz-
zasztása felveti a kérdést, hogy a káros víztöbblet felgyülemlése a talajban megelőzhe-
tő-e a résfalas technológia célzott alkalmazásával, vagy helyettesítésével. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszékének oktatói, Dr. 
Mahler András és Dr. Nagy László szimuláción alapuló modellezéssel a Szentendrén 
megvalósult mobil árvízvédelmi fal vízzáró mélyépítésű elemeinek vizsgálatánál meg-

http://www.epinfo.hu/blogImages_szakcikk/sycons_03_furtszivargo_01.jpg
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állapította, hogy a vízáteresztő talajréteg keresztmetszetének 90 %-os lezárása mellett 
a mentett oldali talajvízszint mindössze csekély mértékben változik. Mindezt azzal 
indokolták, hogy a lecsökkent keresztmetszeten a szivárgó víz nagyobb sebességgel 
áramlik a vízzáró szerkezeti elem alatt. Vizsgálatuk szerint a visszaduzzasztás meg-
előzhető a vízzáró réteg feletti 8 % keresztmetszet szabadon hagyásával (Mahler & 
Nagy, 2012). Tekintettel azonban, hogy a talajvízszint elsősorban helyi adottságok 
függvénye, vagyis nagyban befolyásolja a csapadék mennyisége, a hőmérséklet, a 
nyomásviszonyok és a domborzat is, a különböző helyszínekre tervezett védmű 
nyomvonalak esetén szivárgó rendszerek telepítése, illetve a résfalazást helyettesítő 
megoldás válhat szükségessé. 
A szennyeződések megszűrésére passzív technológiaként létezik a reaktív résfalas 
(PRB, Permeable Reactive Barrier) eljárás, amely a 7. ábrán látható módon, fizikai 
adszorpció, kémiai kölcsönhatás vagy biológiai kicsapódás útján ártalmatlanítja a 
reaktív falon átjutó víz szennyezéseit. Mindezzel a környezetvédelmi szempontok 
teljesülnek, azonban a magas permeabilitás miatt a vízzáró funkció nem realizálódik 
(Szerezla). 

 
7. ábra. Szennyeződések szűrésére alkalmas reaktív résfal 

Készítette: nem ismert (Szerezla) 

A fenti példa is bizonyítja, hogy a 
mélyépítésű elemek esetén a víz-
záró és vízáteresztő funkció 
együttes ellátása aktív, mechani-
kus elven működő megoldásokat 
igényel, azonban a földfelszín 
alatti viszonyoknak (alacsony 
hőmérséklet, nedvesség) való el-
lenálló képesség és az esetleges 
meghibásodások esetén jelentke-
ző nehéz hozzáférhetőség kö-
rülményessé teszi ezen módsze-
rek hatékony alkalmazását,  

illetve elterjedését. Az ilyen létesítményeknél a hosszú távú működés érdekében el-
sődleges szempont tehát a megfelelő anyagmegválasztás és az egyszerű, „elromolha-
tatlan” technikai megoldások alkalmazása. Az alábbi ábrákon (8-9. ábra) javasolt 
csúsztatható szigetelőlemezes előregyártott beton vízzáró résfal véleményem szerint 
megfelel a kettős funkció mellett (zárt állapotban meggátolja a felszín alatti vizek 
átjutását, nyitott állapotban pedig a rendszer permeabilis) a megbízhatósági követel-
ményeknek is.  
Működésének alapelve, hogy az előregyártott vasbeton fal belsejében kialakított rés-
ben polietilén geomembrán van elhelyezve, amelyet védőcsőben vezetett rozsdamen-
tes acélsodrony mentén történő felszíni, 2 fázisú mozgatásával nyitott, illetve zárt 
állapotba lehet helyezni. 
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8. ábra. Csúsztatható szigetelőlemezes előregyártott vízzáró résfal NYITOTT állapotban 

Készítette: a szerző 

 
A vertikális irányú mozgatás történhet motoros, vagy hidraulikus megoldással is, 
illetve a tömegétől és súrlódási együtthatótól függően akár kézi 

 
9. ábra. Csúsztatható szigetelőlemezes 

előregyártott vízzáró résfal ZÁRT 
állapotban 

Készítette: a szerző 

erővel vezérelt mechanikus úton is. A víz átfo-
lyását a geomembrán szigetelőlemezen elhe-
lyezett kb. 10-15 cm-es átmérőjű lyukak és a 
betonfalba fúrt, azonos átmérőjű nyílások 
együttes állása teszi lehetővé. A nagymennyi-
ségű föld bekerüléséből adódó eltömítődések 
megelőzésére a beton résfal külső felületét víz-
áteresztő geotextillel, vagy geomembránnal 
célszerű bevonni, a belső résbe szivárgott 
szennyeződések és víz elvezetésére pedig a 
rendszer alján gravitációs vízelvezetőt szüksé-
ges kialakítani, amely kivezetéséből a felgyü-
lemlett víz szivárgó rendszerrel eltávolítható. 
A létesítmény nyitó-záró mechanizmusára és 
az eltömítődés megelőzésére való tekintettel 
kiemelten fontos a magas gyártási pontosság. 
Sok nemzetközi példa bizonyítja, hogy a mobil 
árvízvédelmi falakat nem muszáj minden eset-
ben a part mentén kiépíteni, mivel 

alépítményeivel együtt, a klasszikus alumínium betétgerendás szerkezettől eltérően, az 
esztétikai igényeknek is megfelelően a veszélyeztetett létesítmények és ingatlanok 
kerítésének vonalában is kiépíthetőek. Ezen megoldás nagy előnye, hogy számotte-
vően alacsonyabb költséggel és a környezet sokkal kisebb megbolygatásával megold-

acélsodrony 
védőcső 

előregyártott mélyépítésű beton elem 

csúsztatható geomembrán/szigetelőlemez 

külső vízáteresztő membrán réteg 

geomembrán lyukak 

fúrt lyukak 

vízelvezető 
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ható, ugyanakkor a teljes partszakasz, illetve hullámtér árvízi védelmét nem látja el. A 
védmű áramlási holttérben történő kiépítése továbbá fokozza a vízfolyam hidraulikus 
hatásaival és az uszadékok, illetve jeges ár elleni védettséget is. Az árterületen termé-
szetes úton fejlődő fák és növényzet az évek során adaptálódnak az árvizes időszak-
hoz és gyors regenerálódásra képesek. 

Összegzés 

Az árvízvédelmi funkciót ellátó komplex mobilfal rendszerek egyes elemeinek kör-
nyezetre gyakorolt hatásait vizsgálva megállapítható, hogy az építési munkálatok, az 
üzemeltetés és fenntartás nem jelent különös terhet a környezetre. Ugyanakkor a 
budapesti Római-parton létesíteni tervezett mobil árvízvédelmi védmű esetén is sok 
vitát váltott ki a Natura 2000-es területek érintettsége, illetve a műtárgy tervezett 
nyomvonalába eső fák tervezett kivágása. A fakivágási engedélyek során mérlegelni 
szükséges az árvízi veszélyeztetettséget, a várható károkat, a védekezés alternatív 
megoldásait és költségeit mivel az érintett partszakaszon található fák és növényzet 
eltávolítása az esetek többségében elkerülhetetlen. A környezet, a zöldfelületek és a 
tájkép helyreállítása céljából a környezetvédelmi engedélyeztetés feltételei a fák védő 
zónán kívül való visszatelepítése, és a környezetvédelmi igényeknek megfelelő terü-
letrendezés. Az elemzés során megállapítást nyert, hogy a permanens mélyépítésű 
elemekkel rendelkező árvízvédelmi mobilfalak a környezetre vonatkozóan a talaj-
mechanikai, illetve geohidrológiai folyamatokra fejtenek ki legnagyobb mértékben 
hatást, mivel a rendszer terepszint alá telepített állandó elemei jelentős változásokat 
idéznek elő az érintett terület talajvízháztartásába, valamint a mélyépítésű vízzáró 
elemek befolyásolhatják a rétegvizek minőségét is. A hatékony felszín alatti vízzárás 
átfogó hidrodinamikai és talajszerkezettani előzetes vizsgálatokat igénylő feladat, 
mivel mind a szivárgás megakadályozása és a visszaduzzasztott víz káros mennyisége 
által támasztott kritériumoknak meg kell feleljen. A káros víztöbblet eltávolítására 
leghatékonyabb módszerként a mélyszivárgó rendszerek kialakítása bizonyul, ugya-
nakkor azon esetekben, amikor valamely körülmények ezen létesítmények kiépítését 
nem teszik lehetővé, illetve a folyamatosan növekvő árvízszint rendkívüli mennyiségű 
káros víztöbbletet eredményez a mentett oldalon a jelen tanulmányban bemutatott, 
csúsztatható szigetelőlemezes vízzáró fal alapelvének megfontolását és továbbfejlesz-
tési lehetőségének vizsgálatát javaslom. 
Magyarországon alapreferenciát az országban először Szentendrén létesített, több 
mint 300 méter hosszúságú mobilfal jelent, de a Római-parton tervezett védmű kör-
nyezetvédelmi aspektusaival kapcsolatos viták is alátámasztják, hogy a mobil árvízvé-
delmi falak komplex rendszerek, amelyeket minden adott helyszínen az adott talaj-
mechanikai és környezeti feltételek szerint szükséges tervezni és létesíteni. Mindezért 
ezen védművek műszaki terveit összhangban célszerű elkészíteni tájépítészeti és part 
rehabilitációs tervekkel. 
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Ecological Footprint of the University Students of Subotica  

Abstract 
The authors have queried 158 students living or studying in the territory of 

Subotica. It is scrutinised how much they encumber their surroundings and by how 
many hectares they could meet their everyday needs. Questions are elaborated on 
purchasing, alimentation and composting as well. On a scale of 0-845 our students 
collected 361 points on the average that corresponds to a bit more than 3 hectares. 
By the purchasing of food 17% of them take care of buying domestic products while 
23% buy them if they have the chance to do so. 16% endeavour to buy energy saving 
devices. Only quarter part of the would-be highly educated queried try to diminish 
the amount of rubbish. 86% of queried live in house but only 42% of them make 
compost. And one more bad news: two-thids of them do not recycle anything.  
 
Keywords 
ecological footprint, sustainable development, global hectares, biotope, students. 

Bevezetés  

A Természetvédelmi Világalap (WWF) számításai szerint 2014-ben minden eddi-
ginél korábban elérkezett a globális túlfogyasztás napja. Augusztus 20-ától már a ún. 
vörös tartományban éltünk, azaz ettől a naptól kezdve az emberiség túlfogyasztotta a 
bolygó erőforrásait.  

Az ökológiai lábnyom nemzetközi mértékegysége a globális hektár (gha). Ez az 
érték azt fejezi ki, hogy egy ember mennyire terheli meg a környezetét, azaz milyen 
mértékben használja a Föld nyersanyag-készletét, növény- és állatvilágát, a levegőt és 
a tiszta vizet. Minden környezeti ráhatás (élelem, áramszükséglet, utazás stb.) kifejez-
hető gha-ban. Az ökolábnyom tehát olyan hektár, amelynek a termelékenysége 
egyenlő a Föld teljes bioproduktív hektárjának átlagos termelékenységével. (Szerényi, 
2009). 

A WWF 2014. évre vonatkozó adatai alapján a katariakat Kuvait (9,72 gha), az 
Egyesült Arab Emirátusok (8,44), Dánia (8,25), Belgium (7,19) stb. követi. E téren 
Mauritius a “legfejlettebb” Afrikai állam a maga 4,55 hektárjával. Szerbia 2,4 hektáros 
értékkel a 67. a közel 200 országot rangsoroló listán – kilenc hellyel van Magyaror-
szág (2,7) mögött. A táblázatot Pakisztán, Afganisztán, Haiti és Eritrea zárják 
(wwf.panda.org). 

Nem létezik egységesített módszer (kérdőív) az ökológiai lábnyom számításra. 
Nem lehet egységesíteni a tökéletes Bahreint és a szomszédos Szaud Arábiát, a magas 

mailto:borisz_82@yahoo.com
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életszínvonalon élő svájcit és az igénytelen csendes-óceáni bennszülötteket. Kérdő-
ívünk alapja az ökológiai lábnyom fogalmát is megteremtő két kanadai kutató Willi-
am Rees és Mathis Wackernagel által kidolgozott teszt volt (Wackernagel & Rees, 
1998). Ők fektették le ezen modern környezetkutató terület alapjait még a múlt szá-
zad hetvenes éveiben. Az ő kérdőívüket a szerbiai viszonyokhoz minimális mérték-
ben módosítottuk (Ruţevičius, 2011).  

Az adatgyűjtést 2014 júniusa és októbere között végeztük. A 158 válaszadó 12 
tudomány- vagy művészeti területen tanul. A 17 kérdés öt témakörbe volt csoporto-
sítva: lakhatás, étkezés, közlekedés, vásárlás és hulladék. Az adatfeldolgozásnál figye-
lembe vettük, hogy a megkérdezettek mely egyetemi karra járnak és hányad évesek, 
milyen a férfiak és nők hozzáállása a problémához, faluban/városban illetve kertes 
házban vagy lakásban laknak-e, valamint, hogy milyen a magasabb beosztású szülő 
iskolai végzettsége és munkaköre (Marshall, Bottomore, 1992). 

Munkánk célja az volt, hogy felmérjük a Szabadkán élő egyetemi hallgatók kör-
nyezetterhelését, azaz arra kerestük a választ, hogy a hallgatók milyen mértékben 
terhelik meg környezetüket, hány hektár szolgálja szükségleteiket, odafigyelnek-e a 
környezetükre, milyenek az étkezési és utazási szokásaik, komposztálnak-e stb. 

Anyag és módszer 

Módszerünk kérdőíves. A kérdések egy része a hallgatók státuszára vonatkozott 
(egyetemi kar, szak, évfolyam, nem, lakóhely, gazdasági helyzet, szülők iskolai vég-
zettsége, munkahelye). 17 kérdés foglalkozott az egyetemisták lakhatásával (4 kérdés), 
étkezési szokásaival (3), közlekedési szokásaival (4), vásárlási szokásával (2), illetve a 
hulladék kezelésével (4). 

Környezetvédő munkáról lévén szó nem mellékes, hogy a kitöltött kérdőívek 
közel 40%-a elektronikus formában érkezett, míg a többi kérdőív egyszer már hasz-
nált papírra került.  

Eredmények és következtetések 

Lakhatás 

Hazánk leendő értelmiségének több mint a fele (50,7%) nem használ semmilyen 
víztakarékos megoldást: a leendő tanítók és óvodapedagógusok  51%-a, a mezőgaz-
dászok 57%-a. A megkérdezettek 28%-a odafigyel a vízfogyasztásra, 10%-uk víztaka-
rékos WC tartályt és tusolófejet is használ. Még magasabb fokú környezetvédelmet 
tanúsítanak azok, akik a víztakarékos WC tartály és tusolófej mellett még az esővizet 
is összegyűjtik, és azzal locsolnak. Ők mindössze 6,4%-ot tesznek ki. 

 
Étkezési szokások 

A második kérdéscsoport legfontosabb kérdése az volt, hogy amikor élelmiszer-
cikket vásárolnak, figyelembe veszik-e, hogy az hazai (helyi) vagy külföldi eredetű-e. 
A helyben előállított termékek vásárlása mellett szól a helyi kis- és közepes vállalko-
zások fellendítése, valamint az alacsonyabb szállítási díjak. A megkérdezettek közül 
mindössze 17,7%-a kizárólag hazai/helyi terméket vásárol (tanítóképzősök csupán 
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9%-a), további 22,9%-uk pedig csak ha van lehetősége. A többiek erre az elvárásra 
nem figyelnek. Viszont a megkérdezettek 53,4%-ának fontos, hogy a környezetet ily 
módon minél kisebb mértékben károsítsa (Dobson, 1995). 
 
Közlekedési szokások 

A kérdésre, hogy milyen járművet használ, a válaszadók 37,3%-a a kerékpárt je-
lölte meg. Ők a legkörnyezet-tudatosabbak, vagy anyagi okok miatt választják az 
utazás ezen formáját. Tíz százalékkal kevesebben kis vagy középkategóriás autót 
használnak. 13%-uk nagy családi autóba ül, ugyanennyien vannak azok, akik csak a 
legszükségesebb esetben ülnek kocsiba. Elenyésző hányaduk (6,4%) motorral közle-
kedik. Két mezőgazdásznak futja sportkocsira. Az Európára vonatkozó adatok mást 
mutatnak. Az EUROSTAT 2011-es publikációja szerint az EU27-ben 7,1% a kerék-
párt használók aránya (Eurostat, 2011). 

2013-ban az EU tagállamaira vetítve 21,8% volt a tömegközlekedési eszközöket 
igénybe vevők aránya (a magyarországiak 35,3%-a). A megkérdezettek többsége 
(28,1%) nagyon ritkán veszi igénybe a tömegközlekedési eszközöket. 10,6%-ának 
nincs is erre lehetősége. 17,3% pedig azért, mert nem szereti, vagy mert autóval köz-
lekedik. Szükség esetén, illetve gyakran 24%-uk és 20%-uk használja.  
37,8% nem nyaralt 2014-ben. 
 
Vásárlási szokások 

Az energiatakarékosságot gyakran azonosítjuk az energiatakarékos izzókkal és 
mosógéppel. A hallgatók egy ötöde (20,2%) tartja fontosnak, hogy vásárláskor ener-
giatakarékos izzót vegyen. Viszont csak 6,4%-uk vásárol rendszeresen energiatakaré-
kos berendezéseket. Ennek valószínűleg anyagi vonzata is van. 36%-uk ritkán vásárol 
ilyen termékeket. 17%-uknak nem is vásárlási szempont. A megkérdezettek 32%-
ának a berendezések fele energiatakarékos. 

 
Hulladékkezelés 

Az Európai Parlament és az EP-Tanács 2008/98/EK számú irányelve alapján 
egy integrált és hierarchikus hulladékkezelési rendszerben kell gondolkodnunk: 
hulladékmegelőzés → újrahasználat → újrahasznosítás → hasznosítás energiaterme-
lés céljából → ártalmatlanítás (lerakás, égetés) (Акопджанян, 2011). 

A vizsgálati alanyaink 5,9%-a sosem törekszik csökkenteni a hulladék mennyisé-
gét. 36,7%-a ritkán teszi. Minden második leendő tanító ritkán vagy soha sem ügyel 
arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljen. Elszomorító az a tény is, hogy míg a 
mezőgazdasággal foglalkozó fiatalok több, mint 30%-a már vásárláskor figyelembe 
veszi ezt a szempontot, addig a tanító-jelöltek alig 20%-a. Az összes megkérdezettek 
egy harmada gyakran figyel erre. 

Egyetemistáink 44,3%-a soha sem komposztált. 18,4%-ának nincs is erre lehető-
sége. Pedig a többségük (85,4%) kertes házban él. Közel 30%-uk családjában lega-
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lább az egyik szülő mezőgazdasággal (is) foglalkozik, de ezen családok 12,7%-a nem 
komposztál.  
EUROSTAT-adatok alapján Magyarországon a szilárd hulladék 4%-a került kom-
posztálásra. Az EU27-ben ez az érték 15% volt 2010-ben (Sámson, 2012). 

Vajon a mi egyetemistáink szelektíven gyűjtenek és újrahasznosítanak? Sajnos 
minden második csak ritkán, azaz előfordul, hogy újra használ dolgokat. A leendő 
agrármérnökök 53,1%-a, az oktatók 47%-a, a többiek 48,8%-a hasznosít újra valamit. 
A tanítók negyede (24,3%) soha sem szelektál. A mezőgazdászok 12,2%-a tartja fe-
lesleges dolognak az újrahasznosítást, az összes megkérdezett körében pedig 15,8%-a 
nem gyűjt szelektíven, nem hasznosít újra. 55,5%-uk városban él, 92,7%-uk kertes 
házban. Szintén minden hatodik egyetemista gyakran gyűjt szelektíven és hasznosít 
újra. 

Végül azt vizsgáltuk, hogy hetente hány (kb. 20 literes) zsák szemét keletkezik 
egy-egy háztartásban (családban). A megkérdezettek egy harmadánál kettő, 30%-
uknál pedig egy zsáknyi. 18-18% volt azok aránya, akiknél egynél kevesebb vagy ket-
tőnél több zsák szemét gyűlik össze a hét folyamán. A lakásban élők 61%-ánál legfel-
jebb egy zsáknyi szemét keletkezik hét nap alatt. A falusi családok 48%-ában, ahol 
számtalan lehetőség van a hulladék és szemét mennyiségének csökkentésére, kettő 
vagy annál több zsák szemét keletkezik hetente. 

Összefoglalás 

Legkisebb ökológiai lábnyoma (150 pont – kevesebb, mint 2 gha) egy első éves 
fiúnak volt, aki a Megatrend Tudományegyetem Bioélelmiszer-termelői Karának 
hallgatója. Falun él, kertes házban, közepes jólétben. A magasabb beosztású szülője 
középiskolát végzett és a közlekedés területén dolgozik. A másik extrém értéket 
ugyanerről a karról, szintén egy elsős fiú érte el – 650 pontot gyűjtött. Minden évben 
4,5 hektárra van szüksége, hogy tartani tudja megszokott életszínvonalát. Ő is falun 
él, kertes házban jó anyagi körülmények között. Egyik szülője felsőfokú végzettségű 
és műszaki pályán tevékenykedik. 

A kérdőíveket kitöltők 41,77%-a ökológiai lábnyoma alapján a 2-3 gha tarto-
mányba sorolható. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak 48,48%-ának, 
mezőgazdász-jelöltek és a harmadik csoportba sorolt többiek 25,75-25,75%-ának ek-
kora az ökológiai lábnyoma. Legtöbb egyetemistánk lábnyoma 3-4 gha. A megkérde-
zettek 55,06%-a ebbe a kategóriába tartozik. Ezek 38%-a tanító- vagy óvónő-jelölt, 
28%-a pedig a mezőgazdaságot tanulók aránya, a többiek részaránya viszont 34%. 
Négyöjük (2,53%) lábnyoma 4-től 5 gha. Közülük három férfi, és mezőgazdász lesz, 
egy nő pedig tanítónő. Mind a négyen idén iratkoztak be az egyetemre. 
A kérdőíveket kitöltők 34,8%-a volt férfi. Legtöbbjük (56%) ökológiai lábnyoma 3 és 
4 gha közé tehető. Őket követi az a 34%, akik egy hektárral kevesebbről is megélnek. 
A nők közül is a legtöbben 3-4 gha-n élnek. Az ő arányuk 54%. Jelentős még a 2-3 
gha-hoz tartozók száma. 

A városban élők aránya 54% volt. Közülük legtöbben – 58% – a három - négy-
hektáros tartományba tartoznak. A falun élők ökológiai lábnyoma közel fele-fele 
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arányban oszlott meg a második és harmadik kategória között. A lakásban élők ki-
sebb lábon élnek. Az ő esetükben 2/3 – 1/3 az arány. 

Végezetül vonjunk párhuzamot a magasabb beosztású szülők munkaköre és 
egyetemista gyermekeik ökológiai lábnyoma között! Legszerényebben azok az egye-
temisták élnek, akiknek legalább egyik szülőjük már nyugdíjas. Ők a lehetséges 845 
pontból átlagosan mindössze 320-at gyűjtöttek, tehát az ökológiai lábnyomuk 2,74 
gha. Tőlük kicsit nagyobb lábon az egészségügyben dolgozók gyermekei élnek, akik 
351 pontot gyűjtöttek, azaz lábnyomuk 3 gha. Az oktatásban és a kultúra területén 
tevékenykedők gyermekei 356 pontos átlaggal zártak (3,05 gha). A médiával és mező-
gazdasági tevékenységgel foglalkozók egyetemistái 365 pontos értékkel 3,13 gha-val 
terhelik környezetüket. Őket követik a műszaki beállítottságúak gyermekei 372 pont-
tal (3,19 gha). Legnagyobb lábon a vállalkozók egyetemista gyermekei élnek. Ökoló-
gia lábnyomuk 3,20 gha.   

A vizsgált minta átlaga 360 pont, ami Rees és Wackernagel szerint 3,09 gha-nak 
felel meg. A Természetvédelmi Világalap számításai szerint ekkora az ökológiai láb-
nyoma a trinidad és tobagóiaknak, a líbiaiaknak és a mexikóiaknak. E statisztika sze-
rint a közel 10 millió szerbiai fejenként 1,23 gha-val nagyobb életteret használ, mint 
amennyi jutna egy-egy lakosra (wwf.panda.org).  
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The Might of the Wastewater Sludge 

Abstract 
Taking as a basis the 2013 data of the sewage farm in Subotica, the author 

demonstrated the amount of money that could possibly be generated from 
wastewater. Observing 2013 the sewage farm in Subotica saved 4318775 Serbian 
dinars on electricity i.e. more than the third of its consumption was produced locally. 
If all the containers of sludge had been brought to the arables, tillers would have 
earned 20000 extra euros. Summing up, 6520000 dinars (60000 €) “were brought” by 
the wastewater to the sewage farm in Subotica.  
 
Keywords 
refuse water, squeezed sludge, biogas, profit.  

Bevezetés 

A Természetvédelmi Világalap 2010-es jelentése szerint az emberiség természet 
iránti szükségletei 50%-al meghaladják a megengedett mértéket. A tanulmány rámu-
tat, hogy Szerbia is több természeti kincset használ, mint amennyi elérhető lenne 
számára (Living Planet Report 2010).   

Az egyre több kiaknázott ásványi anyagot úton-módon vissza kell juttatni a föld-
be. A világon számos módon és számos formájú szerves anyagot juttattak már vissza 
a talajba az elmúlt évek során (Gallardo et al 2010). 

Ma bolygónk minden lakójának közös feladata, hogy a tőle telhető legnagyobb 
mértékben óvja környezetét és minél kevesebbet terhelje szükségleteivel. A szabadkai 
Vízművek és Csatornázási KKV néhány évvel ezelőtt több millió eurót fordított a 
városi szennyvíztisztító telep modernizálására és a biogázvonal megépítésére.  

Munkánkban megvizsgáljuk, hogy a préselt iszapból mennyi elektromos áramot 
tudunk előállítani, illetve ez az iszap hogyan hat a kukorica hozamára. 

Anyag és módszer 

A Szabadkai városi szennyvíztisztító telep évente több mint 11 millió m3 ipari és 
háztartási vizet tisztít meg. Egyelőre a városra hulló csapadékvíz is a tisztítóra fut be. 
A fizikai tisztítás után (gally, tisztasági betét, óvszer, pénztárcák, nád, stb.) a homok 
eltávolítása következik, majd az energianyerés szempontjából fontos primér iszap. 
Ezután biológiai úton mikroorganizmusok alkalmazásával történik a szerves anyagok 
lebomlatása, majd az iszap eltávolítása. Végül ülepítőkben folytatódik az utó-
lebomlás, majd a megtisztított szennyvíz a Palicsi tóba távozik, az iszap pedig a sűrí-
tőkbe, majd a présekre. 
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A bejövő szennyvízben 2013-ban átlagosan 51 mg/l nitrogén volt. A kimenő vízben 
már csak 10 mg/l-t mértünk. A foszfor esetében az értékek 5,8 mg-l és 0,7 mg/l. Az 
össz eltávolított anyag mennyisége 172 mg/l-ről - 10 mg/l-re csökkent (Czekus, 
2014).  

A biológiailag aktív iszap potenciálja először a biogáz előállításban mutatkozik 
meg. Az első pénzforrás, amit a szennyvízből nyerünk, a helyben előállított elektro-
mos áram. Áttanulmányozva a telep műszakvezetőinek napi jelentéseit megállapítot-
tuk, hogy 2013 folyamán hány köbméter biogáz termelődött, és abból hány kilowatt 
elektromos áramot állítottak elő. A biogáz-termelődés folyamán a szennyvízből ki-
nyert iszap stabilizálódik (megrothad), majd pedig eltávolítják belőle a vizet (dehidra-
tálják). Ilyen préselt iszappal kísérleteztünk Szabadka határában első osztályú fekete-
földön.  

 
1. ábra. A hozam előfeltétele a trágya 

Kísérleti parcellánkat három részre 
osztottuk: egy harmadát (cca 350 
m2) nem kezeltük semmilyen ható-
anyaggal (kontroll), egy-egy har-
madára pedig megközelítőleg egy-
forma térfogatú (kb. 4 m3) iszapot 
illetve érett marhatrágyát szórtunk 
szét (1. ábra). Mindhárom esetben 
2-2 parcellán folyt egyidejűleg a 
kísérlet. A betakarításkor átlagot 
számítottunk. Az iszap gépi úton 
való szétszórása egyelőre nem 
megoldott, így ezt lapáttal tettük. 

Megjelöltük a parcella határait. A vajdasági szántók legtöbbjén termesztett és jól be-
vált NS 640-es vetőmagot használtunk. Az újvidéki Növénynemesítő Intézet adatai 
szerint e hibrid csíraképessége 90% felett van (nsseme.com). A sorok közötti távol-
ság a megszokott 70 cm volt, míg a tőtávolságnál eltértünk az újvidéki Növényneme-
sítési Intézet ajánlásától, és a 23 cm helyett 28-ra vetettük a magokat. A vetést az 
optimális időszakban végeztük el (Husić et al, 1999). Mértük a lehulló csapadék 
mennyiségét és követtük a növények és a talaj állapotát. Ennek függvényében végez-
tük a növényvédelmet és a vegyszeres gyomirtózást. A vegetációs időszak elején 
mindhárom parcellát kettéosztottunk, az egyiken 46%-os nitrogéntartalmú karbami-
dot (köznyelvben: urea) is használtunk. Így a következő kombinációkkal kísérletez-
tünk: kontroll, kontroll + urea, préselt iszap, préselt iszap + urea, istállótrágya, istál-
lótrágya + urea (Czekus, 2014). 

A vegyszeres gyomirtást a növények ötödik levelének megjelenése előtt végeztük 
el. Zeazint (2,5 l/ha) és Acetosav plust (2 l/ha) használtunk. A sorok közti ekézésre a 
vegetáció negyedik hetében került sor. Szeptember végén, mihelyt a magok nedves-
ségtartama megközelítette a 14%-ot, minden mintaparcelláról begyűjtöttük a csöve-
ket, amelyeket aztán mértünk.  A magok nedvességtartamát Wille 55, GV-2-30 típusú 
automatikus nedvességmérővel állapítottuk meg (Cvijanović et al., 2013).  
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Azt vártuk, hogy az iszap legalább akkora termésmennyiséget generál, mint az is-
tállótrágya. Feltevésünk szerint a városi szennyvízben lévő iszap tápértéke van akko-
ra, mint az érett marhatrágyáénak.  

Eredmények  

Elektromos áram 

2013-ban 79 alkalommal mérték a 
biogáz minőségét. A metántartalom 
éves átlaga 59,93%, a széndioxidé 
pedig 38,28% volt. A 60%-nál több 
metánt tartalmazó biogáz minőséges-
nek számít. 

A szennyvíztisztító telep 3,38 
MWh elektromos áramot használt el 
2013-ban. Ennek a mennyiségnek 
35,2%-át, 1,19 MWh-t helyben állítot-
tak elő (1. táblázat). Energetikai szem-
pontból a február volt a legeredmé-
nyesebb. Ekkor a szükséges elektro-
mos áram 45,65%-át biogázból nyer-
ték, de januárban, májusban és októ-
berben is meghaladta a termelés a 
szükséglet több mint 40%-át. 

1. táblázat. A biogázból (m3) előállított elektromos 
energia (kWh) mennyisége 

 Elhasznált 
biogáz 

Előállított 
áram 

Január 62 528 128 905 

Február 60 157 122 264 

Március 46 350 81 942 

Április 43 433 88 970 

Május 63 186 131 678 

Június 39 367 75 089 

Július 44 464 91 550 

Augusztus 46 921 99 430 

Szeptember 47 708 94 910 

Október 60 502 118 319 

November 50 257 91 440 

December 36 109 67 191 

∑ 600 982 1 191 688 

 

 
Kukoricahozam 

A vetés utáni 140. napon a csövek döntő többségének a nedvességtartama 14-
18% körül mozgott. Az istállótrágyás és a megműtrágyázott iszappal kezelt talajon 
volt a magasabb. Itt 14%-ra korrigáltuk a mért értékeket. Hogy pontosabb eredmé-
nyeket kapjunk, minden mintaparcelláról a középső sor összes növényét lemértük.  

2. táblázat. A kukoricacsövek száma (db) és súlya (kg) soronként 

 kontroll 
kontroll 
+ urea 

iszap 
iszap    

+ urea 
istálló 
trágya 

istálló tr. 
+ urea 

csövek száma 84 105 138 95 113 93 

Index érték 100 125,00 164,28 113,09 134,52 110,71 

csövek súlya 22,5 25,4 48,3 33,7 34,7 23,3 

Index érték 100 112,88 214,67 149,78 154,22 103,55 

csutka súlya 3,4 3,7 9,1 9,5 6,7 5,5 

Index érték 100 108,82 267,65 279,41 197,06 161,76 

90 mag lett vetve minden sorba. Megszámoltuk a csövek számát, lemorzsoltuk 
őket és lemértük a magok súlyát (2. táblázat). 

A kísérletezés évében a műtrágya nem hozta meg a várt hatást. Egyedül a kont-
roll parcella műtrágyázott darabján értünk el pár százalékkal jobb eredményt. Való-
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színű sok és túl tömény volt az iszap és istállótrágya, így az urea nem fejthette ki ha-
tását. Az első kiugró adat a csövek száma a trágyázott talajon. Itt 138 és 113 csövet 
törtünk le a 90 szárról, míg ez az érték a „legsoványabb“ talajon mindössze 84 volt 
(2. ábra). Ezen a darabon a lassú növekedés miatt a növények 8-10%-a egyáltalán 
nem hozott termést (Czekus & Gligor, 2014). 

 
2. ábra. Egy-egy minta 10%-a 

Az iszappal trágyázott talajon 
25%-al értünk el magasabb termést, 
mint a kontroll parcellán. Egyik érték 
sem közelíti meg a 39,2 kg-t. Legköze-
lebb a trágyázott darab van hozzá, de 
az is 16%-al lemaradt (3. táblázat). 
Szokványos körülmények között az 
ősszel trágyázott, majd tavasszal meg-
műtrágyázott föld adja a legnagyobb 
termést. Nálunk idén ezen a darabon 
volt a legkisebb a termés. Majdnem 
annyi, mint a műtrágyázatlan kontrol-
lon. 

Mivel minden külső tényező (talaj- és levegőhőmérséklet, csapadékmennyiség, vető-
mag, talajművelés, növényvédelem, műtrágya) azonos volt minden parcellánál, egye-
dül a szerves trágyában volt a különbség, így az eltérő hozam az iszapnak illetve az 
istállótrágyának tudható be. 

A 3. táblázat adatai alapján, amennyiben egy egész hektárt szórtunk volna le pré-
selt iszappal, úgy 14,20 tonna magot arathattunk volna, míg mindennemű trágyázás 
nélkül csak 11,40-et. 

3. táblázat. Magsúly (kg/parcella) és hozam (t/ha) 

 kontroll 
kontroll 
+ urea 

iszap 
iszap    

+ urea 
istálló 
trágya 

istálló tr. 
+ urea 

magsúly 19,1 21,7 39,2 24,2 28,0 17,8 

Index érték 100 90,35 124,56 111,84 108,77 84,21 

hozam 11,40 10,30 14,20 12,75 12,40 9,60 

Következtetések 

A szerbiai villamos műveknek (EPS) a Vízművek és Csatornázási KKV szenny-
víztisztító részlege 2 193 964 kWh elektromos energiáért 7 951 106 RSD-t (72 300€) 
fizetett. 2013-as árakkal számolva a helyben előállított 1,19 MWh energia piaci értéke 
4 318 775 RSD, azaz 39 260 €.  

Az egy év folyamán kipréselt 1595 konténer préselt iszappal 64 ha termőföldet 
lehet letrágyázni. A kukoricával végzett kísérlet alapján megállapíthatjuk, hogy az 
iszap 24,56%-os terménynövekedést generál. Ez Szerbiában 2013-ban kb. 310 €-t tett 
ki hektáronként. 64 ha x 310 € = 19 840 €. 

Összegezve tehát 2013-ban a 11 millió m3 szabadkai szennyvíz ~60 000 eurót 
„hozott magával”. 
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Összefoglaló 

A 2012-es év volt az első a szabadkai szennyvíztisztító telep 35 éves fennálása 
alatt, hogy a víztisztításra nem csak kiadása volt az üzemeltetőnek, hanem meghatá-
rozott összegű pénzt is “nyert” belőle. A városi szennyvíz nem tartalmaz nehézféme-
ket, minimális mennyiségű vegyszer van benne. Tudatos-szakmai irányítás alatt a 
2013-as évben produkált zöld energiából több is generálható lenne. Az iszapérlelés 
technikáján finomítva ha a 25%-os terménynövekedést nem is lehetne felülmúlni, de 
az előállított iszap mennyiségét biztosan.  
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Background Levels of Toxic and Essential Elements in the Geochemical 

Regions of Hungary 

Abstract 
The area of Hungary is geochemically heterogeneous: the four geochemical re-

gions were formed by superficial processes (erosion-accumulation, wind) during the 
Pleistocene. The factor, which determines the composition of stream sediments and 
soils the most, is the grain size: the finer-grained soil-forming sediments contain 
more clay minerals than the coarser-grained sands, in which, however, the quartz 
content is higher. Thus, with the exception of silicon, finer-grained sediments con-
tain more of every element. The so-called main geochemical region of Hungary 
comprises those parts of the country, where this tendency is not oppressed by any 
specific process. Specific processes are responsible for the birth of the other three 
geochemical regions. 
1. Among others, the rivers of West Hungary deposited also the weathered material 
of the basic and ultrabasic rocks of the Eastern Alps, thus here the quantity of the 
iron and its accompanying elements is higher.  
2. In the middle part of the country the wind blew the dust of the carbonate rocks of 
the Transdanubin Mountains into the fluvial and eolian sediments; the material of 
the carbonate crystals are reaccumulated in the carbonate accumulation horizons of 
the groundwater fluctuation zone, by this, displacing other nutrient elements.  
3. On the floodplains of rivers originating from the heavy mineral industry centres 
and mining areas of Transylvania and Slovakia the main and accompanying elements 
of the medium and low temperature hydrothermal mineralisation are accumulated. 
As a consequence of the above described reasons, no unique background levels can 
be determined for the area of Hungary: a concentration value that is anomalously 
large in one geochemical region might be totally common in another. 
 
Keywords  
soil-forming sediments, geochemical anomalies, carbonatization, minor elements, 
background level 

Áttekintő geokémiai felvételek Magyarországon 

Magyarországon a területi geokémiai felvételek fő célja a kezdetektől (Kubovics, 
1956) több mint harminc éven át az érckutatás volt, a szilárd minták vizsgálatának 
módszere pedig — Gedeon Arzén mátrai munkái (Gedeon, 1964) kivételével — a 
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teljes elemtartalom meghatározását célzó optikai emissziós színképelemzés (OES); 
többnyire talajmintákból. A környezetileg releváns elemek mozgékony mennyiségeit 
csak egyes agrogeológiai mintaterületeken határozták meg — először az 1980-as évek 
közepén, a Bodrogközben (Bartha et al., 1987). Az első, négy elemre (Ag, As, Sb, Au) 
használható eredményeket adó, egy teljes középtájat lefedő geokémiai felvétel a 
Zempléni-hegység kutatása volt 1989-ben (Hartikainen et al., 1992). Az egyes részte-
rületek jellemzésére leginkább alkalmas mintavételi közegnek a mederüledék finom 
frakciója (stream sediment) bizonyult. Ezért az országos geokémiai felvételek (Ma-
gyarország geokémiai atlasza: Ódor et al., 1996; hegy-és dombvidékek: Fügedi et al., 
2007) tervezésénél a nagy vízgyűjtőket ártéri-, a kisebbeket mederüledékekkel jelle-
meztük. 
Eközben a Magyar Állami Földtani Intézet az 1980-as évek végén bekapcsolódott az 
európai országok földtani szervezeteinek együttműködésébe (akkor még WEGS, 
később FOREGS, jelenleg EuroGeoSurveys). Itt Európa Geokémiai Atlaszának 
tervezéséhez már a mi tapasztalatainkat is felhasználták. Az atlaszban (Salminen et 
al., 2005) az ártéri- és mederüledékek (< 100 km2 — mederüledék, > 100 km2 — 
ártéri) mellett talaj-, humusz- és felszíni vízvizsgálatok is szerepelnek. A FOREGS 
atlasz eredményei sajátjainkkal jól integrálhatóknak bizonyultak. 
Már első összesítésekből (Ódor et al., 1997) kiderült, hogy Magyarország területe 
geokémiailag heterogén. A regionális különbségek okainak tisztázása, az anomális 
értékek ellenőrzése érdekében számos részterületet, illetve vízfolyást sűrítve újramin-
táztunk (Marth et al., 1998; Fügedi et al., 2010 stb.). Ezek egyes eredményei még 
publikálatlanok. A Zempléni-hegység magraktárban őrzött mederüledék-mintáit 
2013-ban újraelemeztettük, egyúttal kiegészítő mintákat gyűjtöttünk. 
Az így kiegészített adatbázisból szerkesztjük Magyarország geokémiai atlaszának új 
változatát, aminek monoelemes térképei mostanra készültek el. 

Mintatípusok, mintavételi közegek 

Mind az országos, mind a hegy- és dombvidéki felvételnél törekedtünk arra, 
hogy a mintázott vízgyűjtők — az ún. cellák — mérete hasonló legyen: az ártéri üle-
dékekkel jellemzett celláké kb. 300 km2, a mederüledékekkel jellemzetteké kb. 4 km2. 
Azokon a helyeken (alapvetően az egyes tájegységek peremein) ahol csak kisebb víz-
gyűjtőket tudtunk kijelölni, az ezek kifolyási pontjairól gyűjtött minták anyagát a 
vizsgálat előtt összekevertük, így ún. összetett mintákat hoztunk létre.  

Európa geokémiai atlaszában jól láthatjuk, hogy a meder- és ártéri üledékek kon-
centrációi között nincs szisztematikus különbség. Alap adatbázisunkban ezek együtt 
szerepelnek, de ettől a minták vízgyűjtő területei roppant változatos méretűek lettek. 
A változékonyság homogenitását szűréssel biztosítjuk: az országos atlasz új térképso-
rozatához igyekeztünk a legalább 100 km2-es vízgyűjtőjű mintákat leválogatni (a terü-
leti lefedettség javítása érdekében néhány, kisebb engedménnyel). Az országos adat-
bázis összeállításához használt felvételeket a beválogatott minták számával az 1. táb-
lázatban összesítettük. 
Épp így, mind a Zempléni-hegység felvétele (Hartikainen et al., 1992), mind Európa 
geokémiai atlasza (Salminen et al., 2005) igazolta, hogy a talaj- és a különféle horda-
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lékminták várható értékei között sincs szisztematikus különbség. Jelentősen külön-
bözik viszont ezek változékonysága: a talajmintáké jóval nagyobb, mint a mederüle-
dékeké, ezeké pedig nagyobb, mint az ártérieké.  

1. táblázat. Az országos adatbázis forrásai 

Felvétel, a mintavétel ideje 
(publikáció, illetve jelentés) 

Mintázott 
közeg 

Mintaszám 
az atlaszban 

Mintaszám az 
analízisben 

M.o. g/k atlasza, 1991–1993  
(Ódor et al., 1997) 

ártéri üledék 178 183 

FOREGS, Európa geokémiai atlasza, 
1997–2001 (Salminen et al., 2005) 

ártéri üledék + 
mederüledék 

14 + 10 28 

hiánypótló, 2014  
(Török et al., 2015) 

mederüledék 43 111 

Sajó–Hernád, 1998  
(Marth et al., 1998) 

ártéri üledék 6 — 

Zemplén, 1989, 2013  
(Török & Fügedi, 2014) 

mederüledék 22 217 

Zagyva, 2010 (publikálatlan) ártéri üledék 34 40 

Gyöngyös-p., 2007  
(Boros, 2008) 

ártéri üledék 3 — 

Hegy- és dombvidéki, 1994–2006 
(Fügedi et al., 2007) 

mederüledék 4 1433 

 

A teljes változékonyság összetevői között meg kell különböztetnünk a regionális és 
lokális jellegűeket. Amint ezt Peh & Miko (2001) kimutatta, a törmelékesen áthalmo-
zódó elemek koncentrációi az egyes kőzettípusokat harántoló mederhosszakkal ará-
nyosak, az oldatban mozgó elemek mennyiségei pedig a képződmények területi elter-
jedésével. Mindkét esetre igaz azonban, hogy minél nagyobb a vízgyűjtő, annál kisebb 
a hordalék regionális (kőzettani eredetű) és annál nagyobb a lokális változékonysága. 
Fentiekből következően a talajminták természetes koncentrációi hordalékmintákkal 
csak félig-meddig becsülhetők: a várható értékek jól, de a talajminták koncentrációi-
nak természetes ingadozása az így megadhatónál lényegesen nagyobb. 
A mederüledék minták változékonyságának lényeges tényezője az időjárás. Csapadé-
kos időszakban, amikor a folyók, patakok megáradnak, mederüledék egyáltalán nem 
gyűjthető, mert a számunkra érdekes frakciókat a víz ilyenkor lebegtetve szállítja. Az 
apadó vízből először a legdurvább szemcsék ülepednek ki, majd az egyre finomab-
bak. Áradás után a mederüledék gradált, méghozzá úgy, hogy a finom frakciók min-
denképp bekerülnek a mintába, a mélyebben lerakódott durvábbak (a közéjük keve-
redett nehézásványokkal) viszont csak esetlegesen, a meder morfológiájától és a min-
tavétel egyéb körülményeitől függően. Középvíznél a folyamatosan változó sodrás az 
üledéket átforgatja, ezért a „normál” mederüledék rosszul osztályozott, a sodrás ár-
nyékaiban megbúvó torlatos zsebekkel. 

Analitikai módszerek 

A hordalékot szobahőmérsékleten szárítottuk, majd törés nélkül, szárazon szitál-
tuk (eleinte 0,125, majd 0,063 mm lyukbőségű teflon szitán). Az áthullott anyagot 
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golyósmalomban átforgatva homogenizáltuk, ezután vettük ki belőle a feltárandó 
mennyiséget. A minták maradékát légmentesen zárt műanyag flakonokban őrizzük. 

Az atlasz első változatának (Ódor et al., 1997) minden mintáját két laboratóri-
umban elemezték: MÁFI (forró királyvizes feltárás), BFNTÁ (HNO3-H2O2-HClO4 
feltárás) — a Hg, As, Sb-t atomabszorpciósan, a többit ICP-OES-sel. A két laborató-
rium eredményei jól egyeztek, összevonhatónak bizonyultak. 
A további mintákat már csak a MÁFI laboratóriumában vizsgálták; több változás 
után az 1990-es évek közepétől hideg királyvizes feltárás után, ICP-OES-sel. 

Az adatok statisztikai feldolgozása és térképi ábrázolása 

Előkészítő műveletként a kimutatási határ alatti elemzések negatív számértékeit 
pozitív számokkal, ún. „szakértői becsléssel” helyettesítettük. A „negatív” elemzések 
várható értékének becsléséhez a hisztogramokat használtuk, illetve azon elemeknél, 
amelyek kimutatási határa időközben javult, az „eredeti” kimutatási határ alatti érté-
kek számarányait. 
 
Háttér 

A háttér mibenléte, heterogenitása és meghatározása, a háttér és az anomáliák 
különválasztása a geokémia örök alapproblémái közé tartozik. A hátteret az EU-s és 
így a magyar jog is különböző megfogalmazásokban a szabályozni kívánt komponens 
valamiféle „természetes” (ember által nem befolyásolt) koncentrációjának tekinti, 
aminek meghatározására olykor meglehetősen változatos statisztikai módszereket 
(Reimann et al., 2005), máskor (mint a magyar jogban is) úgynevezett szakértői becs-
léseket alkalmaznak. Saját tapasztalataink (Fügedi, 2004) szerint a háttér meghatáro-
zásának leghatékonyabb módszere az ún. korrelálatlan háttér leválogatása. Olyankor, 
amikor ez nem lehetséges (pl. az elemzések és elemlistáik heterogenitása miatt), a 
hátteret az anomáliáktól a hisztogramok gyakorisági minimumaiban választjuk el. 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a főalkotók többé-kevésbé normál, a 
nyomelemek viszont lognormál eloszlásúak. A kizárólag szimmetrikus és pozitív 
ferdeségű eloszlásokból álló rendszer logikai képtelenségének (pl. ha egy kétkompo-
nensű rendszerben az egyik alkotó eloszlása pozitív ferdeségű, a másiknak negatívnak 
kell lennie) feloldására, a probléma elkenésére olyan, romantikus elgondolásokat 
vezettek be, mint hogy „sok lognormál eloszlás összege normál eloszlású” — valójá-
ban ilyenkor az összegzett eloszlások várható értékeinek eloszlása lehet normális. A 
ferde eloszlások okait Szmirnov et al. (1979) tisztázták, kimutatva, hogy az elemzési 
eredmények eloszlásai mindig a földtani eloszlások és a „laboratóriumi eloszlás”, azaz 
az analitikában használt műszer mérési hibaeloszlásának eredői, márpedig minden 
színképanalitikai módszer véletlen hibája lognormál eloszlású. Azokban az esetekben, 

 amikor a földtani eloszlás változékonysága lényegesen nagyobb az elemzés 
hibájánál, az eredményekben (kevéssé torzítva) azt látjuk viszont, 

 amikor pedig az elemzés hibája jóval nagyobb a földtani változékonyságnál, 
az eredmények eloszlása (jóformán) lognormális, 
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 a köztes esetekben, amikor a kétféle hiba nagyságrendileg összevethető, sza-
bálytalan, kevert eloszlásokkal kell megküzdenünk. 

Típusosan ilyenek (a felsorolt négy elem kivételével) a mi elemzéseink, amelyek közül 
a kedvezőtlen kimutatási határúakat a kis koncentrációk tartományában még a kimu-
tatási határ közelében törvényszerűen jelentkező metrikus hiba is terheli. Az aszim-
metrikus jelleg másik oka a háttér heterogenitása. Általános tapasztalatunk, hogy 
normál eloszlás egyáltalán nincs; a szimmetrikust is csak a Fe, a Ba, a Co és a Zn 
hisztogramja közelíti — ha elhagyjuk a kiugró értékeket és figyelembe vesszük a hát-
tér heterogenitását, tehát azt, hogy Magyarország geokémiai nagytájain ezen elemek 
várható értékei nem csekély mértékben különböznek. 
 
Főkomponens és faktor 

Azt, hogy a földtanban kivételesen ritkák a Gauss-típusú eloszlások, tehát a pa-
rametrikus statisztikák (pl. átlag, szórás) közvetlenül nem alkalmazhatók, már Steiner 
(1990) kimutatta. A háttér heterogenitását a vizsgálat léptékétől függően más és más 
tényezők okozzák (Fügedi et al., 2006). A statisztikai hatékonyság javítása érdekében 
a várható értékek becsléseiként a mediánokat fogadjuk el (Steiner, 1997), a hátteret 
többféle módszer összevetésével választjuk el az anomáliáktól (Fügedi, 2004). Az 
adott léptékben releváns földtani hatásokat, eltérő specifikációjú területeket rangkor-
relációkon alapuló főkomponens-, illetve faktoranalízissel különítjük el (Fügedi et al., 
2012). 

 

 
 
 
1. fő nagytáj; 
2. nyugati nagytáj; 
3. középső nagytáj; 
4. keleti nagytáj; 
5. mintázott vízgyűjtő; 
6. országhatáron túli lehordási terület; 
7. a porló karbonátkőzetek felszíni 

elterjedése 
 

1. ábra. Magyarország geokémiai nagytájai 
(Ódor et al., 1997 nyomán, javításokkal és kiegészítésekkel) 

Sajnálatos, de természetes, hogy az integrált, eredetileg eltérő célokat szolgáló geo-
kémiai felvételek elemkészlete is eltérő, ezért a közös adatbázisba összevont minták 
közös faktoranalízisére nincs lehetőség. Az egyes felvételek külön-külön 
faktorolhatók, és ezek az analízisek egymáshoz rendkívül hasonló eredményeket 
adnak (Török et al., 2015) — értelemszerűen az eltérő elemkészletből adódó különb-
ségekkel. Közös térképi ábrázolásukat még nem sikerült megoldanunk, ezért a nagy-
tájakat még az atlasz első változatának térképével mutatjuk be (1. ábra) 
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A többdimenziós módszerekkel végzett statisztikai feldolgozást a földtani folyamatok 
speciális jellege teszi szükségessé. Az értelmezés elvi alapja az, hogy minden folyamat 
valamiféle egyensúlyi állapot kialakítására törekszik, de mivel a földtani folyamatok 
egyrészt rendkívül lassúak, másrészt a mintázott közegre egy időben több folyamat is 
hat, ezt az egyensúlyt gyakorlatilag soha, egyetlen folyamat sem éri el. Minden folya-
mat a rá jellemző elemeket mozgatja meg, némely folyamatok elemcsoportjai között 
azonban jelentősek lehetnek az átfedések. Tapasztalataink szerint az egyes faktorok, 
főkomponensek jól megfeleltethetők az adott kutatásban releváns földtani folyama-
toknak, súlyaik (a teljes változékonyság velük magyarázható részei) azonban nemcsak 
tényleges földtani szerepüktől függenek, hanem a vizsgált elemek listájától is. 
A többdimenziós statisztikai módszereket Gauss-típusú változók vizsgálatára dolgoz-
ták ki — a főkomponens- és faktoranalízist eredetileg az intelligenciahányadosok 
elemzésére (Gould, 2000). Az eloszlások normálistól eltérő jellege az eredményeket 
előre beláthatatlan módon befolyásolja. E torzítások egy része csökkenthető az elosz-
lások uniformizálásával. A rangsorolás például minden, viszonylag kevés kötést tar-
talmazó eloszlást egyenletessé alakít, de nem teljesen szünteti meg a hibákat, ráadásul 
az azonos értékek új problémákat okoznak (Fügedi, 1999). A látszólagos eredmények 
(a gép mindig számol valamit) ellenőrzésére két módszer kínálkozik: 

1. részpopulációk leválogatása, külön-külön ellenőrzése és az eredmények egybe-
vetése; 

2. különböző mintavételi közegek eredményeinek összehasonlítása. 
A részpopulációk az 1. táblázatban láthatók, az ellenőrző közeg pedig a talaj volt. 
Erre az ellenőrzésre a GEMAS összeurópai programjában (Reimann et al., 2014) 
nyílt lehetőségünk. A két vizsgálatsor eredményei jól egyeznek (Fügedi et al., in 
press). 
 
Megjelenítés 

Amint az 1. ábrán is látható, az atlasz első változatában minden mintához víz-
gyűjtő területet rendeltünk, és eredményeket mozaiktérképeken jelenítettük meg. 
Mivel hazánk alapvetően alvízi ország, a befolyó vizek mellől az országhatárhoz kö-
zel gyűjtött minták (külföldi) vízgyűjtő területeit nem valós helyzetükkel mutattuk be, 
hanem egy-egy cseppecskével szimbolizáltuk. Ez a megoldás félrevezetően mutatta 
be a nagyobb, gátak közé szorított folyók ártereit: úgy, mintha azok hordalékai vala-
milyen, a közvetlen környezetükben elterülő vízgyűjtőről, és nem a felső folyásukról 
lehordott anyag többszöri áthalmozásából származnának. 
Az atlasz új változatában az ilyen minták elemtartalmait egy harmadik típusú jellel: 
szalagosan ábrázoljuk — a szalag az elemzett mintától folyásirányban fölfelé a követ-
kező mintáig tart. 

Az érvényes jogban (6/2009.) „toxikusnak” minősített elemek: Cr, Co, Ni, Cu, 
Zn, As, Se, Mo, Cd, Sn, Ba, Hg, Pb, Ag. Ezek közül ón-elemzéseink nincsenek és 
Hg-meghatározásunk sincs elég. A többi 13 „toxikus” elem ábrázolásánál arra töre-
kedtünk, hogy a környezetjogi szempontból „normális” értéktartományt (amiben a 
koncentrációk még nem érik el az előírt határértéket, de az adott elem mennyisége a 
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legtöbb növény fejlődéséhez elegendő) a sárga színnel jelenítsük meg. Az ez alatti 
(zölddel jelölt) koncentrációsávban a lokális változékonyság miatt már feltételezhető, 
hogy az adott elemből helyenként túl kevés van; a fölötte lévő (narancsszínnel jelölt) 
foltok egyes részein pedig a határérték fölötti mennyiségben fordulhat elő. A kék 
foltok területének több mint felén hiánytünetek alakulhatnak ki, a pirosak területének 
több mint felén pedig a határérték fölötti koncentrációkra számíthatunk. A lila foltok 
a kiugró koncentrációkat jelzik. Emiatt az egyes térképek színösszeállítása rendkívül 
különböző lett: van közöttük csaknem egyszínű kék (az itt be sem mutatott kobalté) 
és van szélsőségesen tarka (például az arzéné). 

Eredmények 

Faktorváltozók és elemcsoportok 

A hordalékok (meder- és ártéri üledékek) elemtartalmait a leginkább üledékföld-
tani jellegük (szemcseösszetételük) határozza meg. Minden feldolgozásban az ezt 
leíró faktor a legjelentősebb. Ennek elemösszetétele rendkívül sajátos: benne a szilí-
cium kivételével gyakorlatilag minden elem pozitívan korrelál egymással — és negatí-
van a szilíciummal (valamint a szelénnel?). E faktor súlya értelemszerűen a több önál-
ló, egymástól diszkréten elkülönülő populációból álló, 2014-es mintacsomagban a 
legkisebb (16,4 %) és Európa geokémiai atlaszának homogén módon tervezett és 
rövid idő alatt, egy száraz periódusban begyűjtött mintáiban a legnagyobb (52,4 %) 
— e két szélső esettől eltekintve 21–31 % közötti. Ez a szedimentológiai hatás min-
den vízfolyásban, minden geokémiai nagytájon érvényesül; lényege, hogy a mikroe-
lemeket koncentráló fázisok (agyagásványok, szerves anyag) finomszeműek, a mállás 
végtermékében, a kvarchomokban viszont mozgékony elemek gyakorlatilag nem 
maradnak. 

A geokémiai nagytájakat is a faktoranalízis alapján jelöltük ki, méghozzá azért, 
mert egyes elemek az ország egyes, mások más részein halmozódnak fel: Magyaror-
szág területe geokémiailag nem egységes. A fontosabb (a második–negyedik faktor-
ban szereplő) elemcsoportok: 

1. Ca-Mg-Sr — súlya 10–20 %; 
2. Fe-Mn-Co-Cr-V-As (Ni) — súlya 8–22 %; 
3. Ag-Au-Cu-Pb-Cd (Zn, Ni) — súlya 8–16 %. 

Az első, a legerőteljesebb természeti hatásokat leíró faktorokban a torzítások hatása 
értelemszerűen csekély; ahogy azonban a faktorok sajátértékei csökkennek, bennük a 
földtani valóság helyett egyre inkább „a számok játéka” jut szerephez. Jól mutatja ezt, 
hogy azokban a feldolgozásokban, amelyek elemistájában a molibdén és a szelén is 
szerepel, az ötödik faktor általában ezek látszólagos együttmozgását írja le — valójá-
ban arról van szó, hogy mindkét elemből sok a kimutatási határ alatti eredmény (azo-
nos érték): ez a faktor nem földtani folyamatot jelez, hanem a már említett kötési 
torzítást. Az ötödik faktortól az eredmények nem használhatók. 
A Ca-Mg-Sr felhalmozódási területe hazánk középső geokémiai nagytája, a Fe-Mn-
Co-Cr-V-As (Ni) csoporté a nyugati és az Ag-Au-Cu-Pb-Cd (Zn, Ni) csoporté a 
keleti nagytáj. Ezeken a nagytájakon a rájuk jellemző faktorváltozó értéke konzek-
vensen > 1, a többié pedig < 1 (általában negatív). 
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Ezek mellett a monoelemes 
térképeken további jellemző 
tendenciákat is felfedezhe-
tünk, így például a Zagyva 
árterén a salgótarjáni kohá-
szat salakjaival áthalmozott 
feketefémek halmozódnak 
fel (2. ábra). Az ilyen típusú 
hatók azonban csak regioná-
lis-lokális analízisekben ke-
rülhetnek az első négy fak-
torba; országos jelentőségük 
nincs.  

2. ábra. Cr (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 
 

 
3. ábra. Sr (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben   

 
1.  
A Ca-Mg-Sr kation-
csoport nagy koncentráció-
it zömmel az ország kö-
zépső részén találjuk (3. 
ábra). Jóval kisebb foltok 
az Északi középhegység 
mészkőhegységeit (Bükk-
fennsík, Aggteleki karszt) 
jelzik. 

 

 
 
2.  
Fe-Mn-Co-Cr-V-As (Ni) 
kationcsoport nagy kon-
centrációi zömmel a nyuga-
ti határszélhez közel (a 
nyugati nagytájon) fordul-
nak elő (4. ábra).  

 
4. ábra. Fe (%) az ártéri- és mederüledékekben 
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5. ábra. Zn (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 

 
3.  
Az Ag-Au-Cu-Pb-Cd 
(Zn, Ni) csoport elemei 
jellemzően Észak- és 
Kelet-Magyarországon 
halmozódnak fel; min-
dig a folyók árterein (5. 
ábra). 

 
 
  

 
A jogilag toxikus elemek háttérértékei 

A 6/2009. együttes rendeletben toxikusnak minősített elemeket, 
szennyezettségi határértékeiket és a hordalékmintákból meghatározható tényleges 
háttér értéktartományaikat a 2. táblázatban összesítettük. 

2. táblázat: A jogilag toxikus elemek határ- és háttérértékei (mg/kg) Magyarországon 

X klark* háttér -tól háttér -ig B BB 

Cr 140** 2,7 50 75 200 

Co 30 1 33 30 100 

Ni 90 2 80 40 400 

Cu 68 3,8 250 75 300 

Zn 79 10 250 200 2000 

As 2,1 < 1 60 15 60 

Se 0,05 < 0,2 3 1 101/202 

Mo 0,11 < 1 2,5 7 ? 

Cd 0,15 < 0,2 1 1 ? 

Ba 340 15 200 250 400 

Pb 10 < 1 60 100 200 

Ag 0,08 < 0,2 1,5*** 2 5 

— átlagos koncentráció (teljes 
elemtartalom!) a kontinentális 
kéregben (Webelements, 2015) ; 
** — általában a földkéregben 350 
mg/kg (ISTH, 2015); 
*** — a keleti nagytájon 3 mg/kg; 
B — szennyezettségi határérték 
(6/2009); 
BB — javasolt új határérték; 
1 — meszes talajokban; 
2 — savanyú talajokban; 
? — adathiány miatt nem értékelhető. 

Következtetések 

Az elemek át- és felhalmozódásának törvényszerűségei 

Ahhoz, hogy a hordalékban valamely elemből sokat találjunk, két feltétel együtte-
sére van szükség: ellátásra és geokémiai csapdára. Az ellátás a vízgyűjtő terület jellegé-
től függ (földtani felépítés, szennyező források, területhasználat stb.), a geokémiai 
csapda pedig ebben az értelemben az elemkoncentrátor fázisok kiülepedéséhez ked-
vező morfológiai feltételeket jelenti. Ezt a második feltételt fejezi ki az első faktor, 
ami éppen ezért általános érvényű. A lehordási területek különbségeit a 2–4. faktorok 
jelenítik meg; éppen ezért ezek jelölik ki a geokémiai nagytájakat. 
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Tematikus vizsgálatokkal tisztáztuk, hogy geokémiai nagytájainkat a pleisztocénben 
alakították ki a felszíni folyamatok (az erózió-akkumuláció és a szél). 

1. A Ca-Mg-Sr kationcsoport (a CO3
--, SO4

--, PO4
3- anionokkal) a 

karbonátásványok elemeit fogja össze. Amint ezt Kuti et al. (1997) mikroszkópos 
vizsgálatokkal megállapították, a Kárpát-medence középső részén az üledékekben 
kétfajta karbonátot találunk: kristályos, korrodálódó kalcit- és dolomitszemcséket 
leginkább a felszínhez közel és amorf (kolloid, illetve mikrokristályos) mész-, illetve 
dolomitkiválásokat a talajvíz ingadozási zónájában (beleértve a szikes tavak fenekét 
is). Csillag et al. (2010) kimutatták, hogy a pleisztocénban erőteljes volt a Dunántúli-
középhegység felső triász karbonátos kőzeteinek deflációja. A főleg a fődolomit, 
diploporás dolomit és dachsteini mészkő porló változataiból kifújt, kristályos 
karbonátásványokat a szél a fluviális és eolikus (lösz, kisebb részt futóhomok) üledé-
kekbe keverve rakta le. Ennek megfelelően a közép-magyarországi talajmeszesedés 
területe olyan tojásra emlékeztet, amelynek kistengelyében ezeket a lepusztuló kőze-
teket találjuk, nagytengelye pedig az uralkodó szélirányban nyúlik. A karbonát-
kristályok anyagát a leszálló csapadékvíz oldja ki, és a mész a talajvíz ingadozási zóná-
jában halmozódik fel. A szemcseközi pórusokat apránként kitöltő karbonátásványok 
a talajképző üledékből kiszorítanak minden más tápelemet: a középső nagytáj meszes 
homoktalajai súlyosan nyomelemhiányosak (lásd ebben a kötetben Tolmács et al.).  

2. A Fe-Mn-Co-Cr-V-As (Ni) csoportba a feketefémek (a vas és rokonai) tartoz-
nak, valamint az arzén. Együttes megjelenésük szépen példázza, hogy az elemcsopor-
tok kialakításában egyszerre vesznek részt a lepusztulási és az akkumulatív területek 
viszonyai. A feketefémek közös jellemzője, hogy a bázikus magmatitokban sokkal 
több van belőlük, mint az intermedierekben vagy pláne a savanyúakban — arzénból 
viszont ez utóbbiakban van több. Az, hogy a feketefémek nagyobb mennyiségben 
Nyugat-Magyarországon fordulnak elő, annak köszönhető, hogy a folyóvizeink víz-
gyűjtő területei közül a Keleti Alpokban fordulnak elő nagyobb mennyiségben bázi-
kus-ultrabázikus magmatitok. Az viszont, hogy az arzén velük együtt jelenik meg, 
már felhalmozódásuk sajátosságainak eredménye. 
A csoport fő eleme, a vas két-, illetve három vegyértékű kation. Redukált állapotában 
(ferrovas) többnyire jól oldódik, ferrivassá oxidálódva azonban vasoxi-hidroxidok 
formájában kicsapódik a talaj-, illetve felszíni vizekből. A mangán és a kobalt a vas-
hoz hasonlóan változó vegyértékű, ennek megfelelően oxi-hidroxidjaik a vassal közö-
sek (a króm CrVI-tá oxidálódásához szélsőséges viszonyok kellenek). A ferrivas ve-
gyületei élénkvörösek (oxid), illetve sárgák (hidroxid). Közös csapadékuk a limonit 
(köznyelvi nevén: rozsda), aminek ásványtani összetétele térben és időben egyaránt 
gyorsan változik: szárazabb időszakokban inkább oxidos, a nedvesebbekben hidroxi-
dos, hosszas elöntés hatására részlegesen redukálódik, a vasbaktériumok viszont 
oxidálják (Kercsmár & Thiele, 2015). A biogén oxidáció eredményeként keletkező, 
alapvetően nagyon rosszul kristályosodó ferrihidritnek hatalmas a fajlagos felülete — 
Rzepa Bajda & Ratajczak (2009) szerint elérheti a 100–200 m2/g-ot. Ez nemcsak a 
rokon kationok kiválását könnyíti meg, de az alkáli földfémekét, valamint az arzenát 
és vanadát anionokét is. A feketefémek ezután beépülnek a limonit kristályrácsába 
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(rajtuk kívül a Fe2+ anion részleges helyettesítésére a Zn is képes). A feketefémek és 
az arzén együttes felhalmozódása tehát oxidatív környezetet jelez.  
E csoport érdekessége, hogy fő eleme, a vas kevésbé karakteresen jelenik meg benne, 
mint kísérői — a vas ugyanis számos más formában (vascsillámok, vasfoszfátok, 
szerves vasvegyületek stb. — Győri, 1984) is felhalmozódhat a talajban, kísérő elemei 
azonban ha egyszer beépültek a limonitba, ott is maradnak, amíg az teljesen el nem 
bomlik. 

3. Az előző pontban leírthoz hasonló kettősséget jelez az Ag-Au-Cu-Pb-Cd (Zn, 
Ni) elemtársulás: ennek elemei a nikkel kivételével az intermedier magmatizmus ala-
csony-, illetve középhőmérsékletű hidrotermáiból kiváló nemes-, illetve színesfémek, 
a nikkel viszont tipikus feketefém. Többségi jellegüknek megfelelően nagy koncent-
rációikat az Erdély és a Felvidék bányavidékei felől beömlő folyóink árterein, a nem 
összefüggő területű keleti nagytájon találjuk elő (5. ábra). Hasonlóan befolyásolják a 
hordalékok összetételét egyes nehézipari központjaink (Kazincbarcika, Ózd, Gyön-
gyösoroszi). 
A nikkel és a csoport többi elemének rokonságát is az ülepedés körülményei teremtik 
meg — a nikkel ugyanis a csoport többi, két vegyértékű kationjához hasonlóan elő-
szeretettel alkot szerves vegyületeket — sok élőlény számára esszenciális, biogén 
felhalmozódása a humuszos talajszintben erőteljes. 
Az egyes geokémiai nagytájak drasztikusan különböző elemspecifikációjából követ-
kezően Magyarország területére egységes háttér értéktartományok nem adhatók meg: 
ami az egyik nagytájon anomálisan nagy koncentráció, egy másikon teljesen közönsé-
ges lehet.  
 
Javaslat a szennyezettségi határértékek módosítására 

A környezetvédelmi jog a talajokban a megengedhető „teljes” elemtartalmat sza-
bályozza, de anélkül, hogy meghatározná, mit is tekint annak. Grammatikailag a „tel-
jes” elemtartalom az adott közegben előforduló „teljes” mennyiség, függetlenül az 
adott komponens megjelenési formájától — ezt szabályozni azonban helytelen lenne, 
mert a hipergén körülmények között teljesen immobilis elemtartalmakat is magában 
foglalja. Éppen ezért a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek egyfajta hallga-
tólagos konszenzussal a tömény ásványi savakkal kivonatolható mennyiségeket fo-
gadják el „teljes” koncentrációknak. A kétféle „teljes” az esetek többségében nem 
különbözik jelentősen: a savas kivonatoló szerek jóformán csak a kőzetalkotó ásvá-
nyok kristályrácsában lekötött elemtartalmakat nem mobilizálják. A két kivétel a 
króm és a bárium: előbbi főleg a spinellidekben, utóbbi a baritban fordul elő. E két 
elem „grammatikailag teljes” mennyisége akár a „környezet-földtanilag teljes” meny-
nyiség többszöröse is lehet. E dolgozatban nem lépünk ki a konszenzusból, és (teljes) 
elemtartalom alatt mindvégig a savoldható mennyiségeket értjük.  
Az iménti kitérőt azért ítéltük szükségesnek, mert a mostanra összegyűlt adattömeg-
ből egyértelmű, hogy szinte valamennyi, jogilag toxikusnak minősített elem 
savoldható koncentrációinak háttere is messze túlterjed az együttes rendeletben 
(6/2009) megszabott határértékeken. Éppen ezért a határértékek rendszerének teljes 
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revízióját tartjuk szükségesnek. Ezt elemenként indokoljuk. Az indoklás helytállósá-
gának megítéléséhez mindenképp célszerű figyelembe venni azt a tényt, hogy a talaj 
összetételének természetes változékonysága a hordalékmintákénál lényegesen na-
gyobb — éppen ez a tény teszi a hordalékokat nagyobb területek jellemzésére alkal-
mas közegekké. 

1. A magyar jogban a króm szennyezettségi határértéke 75 mg/kg — ez a konti-
nentális kéreg szokásos krómtartalmának a fele(!). Mintáinkban koncentrációinak 
mintegy 90 %-a 2,7 és 50 mg/kg közötti; legnagyobb kiugró értéke 1247 mg/kg. Az 
országos térképen minden, a „B” értéknél nagyobb koncentrációja humán eredetű: 
kommunális (Sió, Sárvíz) vagy nehézipari (Zagyva) — környezeti szempontból azon-
ban ezek jelentéktelenek. Mivel bár kis területeken, de Magyarországon is előfordul-
nak bázikus, illetve ultrabázikus kőzetek (Horváth & Ódor, 1984), célszerűnek tűnik 
szennyezettségi határértékét 200 mg/kg-ra emelni. 

2. A kobalt fontos esszenciális elem. Túlzottan felszaporodva — miként minden 
más anyag — toxikussá válik, de egészségügyi problémákat csak a táplálékkal bevitt, 
illetve porral belélegzett kobalt okozhat (Takács, 2001) — a talaj túl nagy kobalttar-
talma miatti egészségkárosodásokról nem tudunk. Magyarországon a szennyezettségi 
(felső) határértéke — egyfajta jogi abszurdként — 30 mg/kg: annyi, mint a földkéreg 
átlaga. Korábban a „B” érték a szintén képtelenül kis 50 mg/kg volt, de ezt 2009-ben 
még csökkentették is! Biológiai jelentőségét és eloszlási képét együtt figyelembe véve 
célszerűnek tűnik a „B” szennyezettségi határértéket 100 mg/kg-ra növelni. 

3. A nikkel átlagos gyakorisága a felső kéregben 90 mg/kg (Webelements, 2015). 
A heveny Ni-mérgezés ritka, csak ipari üzemekben fordul elő. A hosszas Ni-terhelés 
ártalmas, egyebek közt rákkeltő, ezért a különböző közegekben megengedhető meny-
nyiségeit rendszerint szabályozzák. A magyarországi talajokban szennyezettségi ha-
tárértéke 40 mg/kg — mint láthatjuk, ez a földkéregben szokásos mennyiségének 
kevesebb, mint a fele.  
A sok nikkelt tartalmazó kőzetek málladékából ugyan oldatba, illetve a hordalékba 
kerül, de gyors megkötődése miatt a talajokban szokásos mennyisége többnyire 
rendkívül széles tartományban (3–1000 mg/kg) változik (Takács, 2001). A Keleti 
Alpok bázikus-ultrabázikus magmatitjaiból a vízrendszerbe kerülő nikkel tehát még 
Ausztriában kiülepszik, így a Ni nyugati nagytájunkon a többi feketefémnél kevésbé 
halmozódik fel. Éppen ezért mintáinkban értéktartománya rendkívül szűk, eloszlási 
görbéje közel szimmetrikus. Koncentrációi a kiugró értékek kivételével a < 80 mg/kg 
tartományban (jóval a fölső kéreg átlaga alatt) maradnak, és legnagyobb dúsulása is 
éppen csak a kontinentális kéreg átlagának négyszerese. A korábban említettekkel 
összhangban 40 mg/kg fölötti koncentrációi kétféle helyzetben fordulnak elő: a nyu-
gati geokémiai nagytájon és a Zagyvában. A talajokra előírt 40 mg/kg-os határértéket 
semmi: se földtani, se egészségügy megfontolás nem indokolja, és nem indokolhatja. 
A lokálisan hazánkban is előforduló ultrabázitok miatt a határérték legalább 200, de 
inkább 400 mg/kg-ra emelése ajánlatos. 

4. A réz az ókor óta ismert és bányászott színesfém. A magmás kőzetek közül a 
legtöbb rezet a bázikus összetételűek tartalmazzák, de érceit jellemzően (mint például 
Recsken) az andezit-vulkanizmust lezáró utóvulkáni folyamatok alakítják ki. Átlagos 
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gyakorisága a felső kéregben 68 mg/kg (Webelements, 2015). Szennyezettségi határ-
értéke a magyar jogban (6/2009) csaknem ugyanennyi: 75 mg/kg — annak ellenére, 
hogy talajok nagy réztartalma okozta egészségkárosodásról nincs magyar adat. 

Mintáinkban a réz eloszlása közel lognormális (6. 
ábra). Anomáliái jellemzően a keleti nagytájon, a 
belföldi színesércbányák (Recsk–Parád, Gyöngyös-
oroszi) és nehézipari központok (Budapest, Salgótar-
ján) alatt tűnnek fel; a szőlészet hatása ebben a lép-
tékben nem látható. Biológiai fontosságát is figye-
lembe véve célszerűnek tűnik a talajok réztartalmá-
nak szennyezettségi határértékét 300 mg/kg-ra (a 
fölső kéreg átlagának 3,5-szeresére) emelni. 

6. ábra. Réz a hordalékokban és ártéri üledékekben 

5. A cink a leggyakoribb színesfém; átlagos gyakorisága a felső kéregben 
79 mg/kg (Webelements, 2015). Szennyezetlen, természetes talajokban szokásos 
mennyisége 10–300 mg/kg (Takács, 2001). Napi 0,5–1 g cink bevitelét az emberi 
szervezet még zökkenőmentesen elviseli; a fölös mennyiség mintegy ¾-e a széklettel, 
¼-e a vizelettel ürül ki. E fölött toxikussá válik, de ilyesmi a gyakorlatban jóformán 
csak a forró cink fémmel dolgozó munkások (színesfémkohászok, hegesztők stb.) 
között fordul elő — és még ez esetekben sem megnyugtatóan tisztázott, hogy maga a 
cink szaporodik-e toxikussá, vagy a vele törvényszerűen társuló kadmium koncentrá-
ciója éri-e el a kritikus mennyiséget. 
Magyarországi talajokban (6/2009) szennyezettségi határértéke 200 mg/kg. Mintá-
inkban eloszlása a többi színesfémétől eltérően csaknem szimmetrikus, de hosszú, a 
pozitív értékek felé elhúzódó „farokkal”. Ez a háttér heterogenitásának következmé-
nye. A nagy koncentrációk tartományában második gyakorisági maximum azért nem 
látszik, mert a keleti geokémiai nagytájról kevés mintánk van, és azok koncentrációi 
széles tartományban szóródnak attól függően, hogy az ártereken az erdélyi 
bányameddő milyen arányban keveredik a természetes hordalékkal. Változatos fel-
használási módjai okán nagy koncentrációi szórványosan bárhol feltűnhetnek, jellem-
zően azonban háromféle környezetben fordulnak elő: 

 a keleti nagytájon; 

 a Mátra alatti vízfolyásokban; 

 Budapest környékén. 
Rendkívül pozitív élettani szerepe miatt célszerűnek tűnik határértékét legalább 2000 
mg/kg-ra növelni. 

6. Mivel Magyarország legismertebb földtani eredetű környezeti problémájának 
okozója az arzén (7. ábra), viselkedése hazai viszonyaink között részletesen tanulmá-
nyozott. Forrásait és szállítását részletesen ismerteti Varsányi és Ó. Kovács (2005), 
felszíni felhalmozódását Csalagovits (1999), élettani kockázatait Csanády et al. (1985). 
Hasonképpen kötetekre rúg a Bangladeshben, hasonló földtani körülmények között 
kialakult, ugyancsak artézi víz okozta arzénmérgezések irodalma. 
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Mintáinkban az arzén 
eloszlása majdnem ponto-
san lognormális; csak a 
kimutatási határ okozta 
negatív és az anomális 
pozitív kilógó értékek 
miatt tűnik annál csúcso-
sabbnak. A koncentráció-
logaritmusok hisztogram-
ján 60 mg/kg-nál feltűnő 
anomália-küszöb fölött 23 
minta van: 

 
7. ábra. As (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 

 3 az országos felvétel egyik, még ellenőrzésre váró eredményeként hazánk déli 
határai mentén látszó arzénfelhalmozódásból; 

 2 a Ny-Mátra teléres polimetallikus ércesedésének alacsony hőmérsékletű szegély-
zónájából (Asztagkő–Üstökfő: Csongrádi, 1984); 

 17 a Zempléni-hegység alacsony hőmérsékletű, hidrotermális nemesfém-
ércesedését jelzi, 

 és mindössze egy (a Déli-Bükkben) tisztázatlan helyzetű (közelében két, ugyan-
csak tisztázatlanul anomális ezüstkoncentrációval). 

Ebből megállapíthatjuk, hogy szinte valamennyi, erősen anomális arzénkoncentráció 
egyértelműen természetes eredetű.  
Az arzén szennyezettségi határértéke (6/2009) 15 mg/kg; ez a realitástól teljesen 
elrugaszkodott, elfogadhatatlanul kis érték. Amint azt már Csalagovits (1999) megál-
lapította, a Kárpát-medence arid éghajlatú részeinek felszíni-felszínközeli üledékeiben 
a jégkorszak óta folyamatosan halmozódik fel az arzén. Mi sem jelzi ezt jobban, mint 
hogy az integrált adatbázisban szereplő 2049 értékünkből 198 (csaknem 10 %!) 
15 mg/kg-nál nagyobb. Rendkívül célszerű volna a szennyezettségi határértéket lega-
lább a hordalékok anomáliaküszöbére, 60 mg/kg-ra emelni. 

7. A szelén átlagos koncentrációja a fölső kéregben 0,05 mg/kg (Webelements, 
2015). Anionképző; a lúgos talajokban vízoldható szelenát-; a savanyúakban a vas- és 
alumínium-oxi-hidroxidokhoz kötött, nagyon kevéssé mozgékony szelenit ionként 
van jelen. Ebből adódóan a lúgos talajok nagyjából 0,005, a savanyúak azonban már 
hozzávetőleg 2 mg/kg Se-tartalom alatt szelénhiányosak (Takács, 2001). Ezt a hazai 
szabályozás (6/2009) egyáltalán nem veszi figyelembe, és a szelénre, mint toxikus 
elemre 1 mg/kg szennyezettségi(!) határértéket állapít meg. 
Már meglévő, kevés elemzésünkből is egyértelmű, hogy hazánk nagy része szelénhiá-
nyos; a jelenlegi jogi szabályozás a maga sajátos eszközeivel ezt a deficitet még fo-
kozná is. Célszerűnek tűnik a talajok szeléntartalmára kétféle „B” szennyezettségi 
határértéket bevezetni: külön a meszes (min. 5 % karbonáttartalmú) és külön a sava-
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nyú talajokra — előbbiekben legalább 10 mg/kg, utóbbiakban legalább 20 mg/kg 
indokolt. 

8. A molibdén az arzénhez és a vanádiumhoz hasonlóan anionképző; a talajban 
főleg molibdenát (MoO4

2–) formában van jelen. Ez a foszfátionhoz hasonlóan a talaj 
adszorpciós komplexumán kötődik meg. Felvehetőségét a talaj mésztartalmának 
növelése javítja. A magyar jogban (6/2009) szennyezettségi határértéke 7 mg/kg. A 
hordalékmintákban eloszlása szélsőségesen aszimmetrikus kevés nagy és nagyon sok 
< 0,6 mg/kg értékkel. 2,5 mg/kg fölötti koncentrációk a Sárvíz vízgyűjtőjén jelennek 
meg, szépen jelezve a Velencei dombság molibdenites ásványosodásának szóródási 
udvarát. 

9. A kadmium (8. ábra) a természeti rendszerekben kizárólag a cinkkel fordul 
elő. Éppen ez toxicitásának alapja: elfoglalja a valamennyi élőlényben alapvető 
enzimaktivátor cink helyét, de ezekben a vegyületekben többnyire nem látja el a cink 
funkcióit (Takács, 2001). Mintáinkban a kadmium az egyik olyan elem, amelynek 
hisztogramját határozott gyakorisági minimumok tagolják. A kedvezőtlen kimutatási 
határból adódó metrikus hibákat is figyelembe véve hátterének fölső határa kb.  

 
8. ábra. Cd (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 

1 mg/kg, ami éppen meg-
egyezik a szennyezettségi 
határértékkel. 2049 Cd-
elemzésünkből 75 (keve-
sebb, mint 4 %) nagyobb 
ennél — ezeket zömmel a 
keleti geokémiai nagytájon 
és hazai ércbányák, illetve  
-feldolgozó üzemek alól 
gyűjtöttük. A Dél-Alföldön 
az arzénnal együtt fordul 
elő — amint az arzénnál 
írtuk, e meglepő jelenség 
oka még tisztázandó. 

10. A bárium (9. ábra) felszíni- és talajvizekben jól oldódó sója a bárium-
klorid: BaCl2 (Takács, 2001). Karbonátjának oldékonysága lényegesen rosszabb, a 
bárium-szulfát pedig gyakorlatilag oldhatatlan — tehát ha a talajvíz szulfátos, a bári-
um egyáltalán nem mozgékony. A kristályos barit a királyvízben sem oldódik. A talaj-
víz ingadozási zónájában kiváló, komplex, sok kationt és sok aniont együtt tartalma-
zó csapadékot azonban a híg ásványi savak jól föltárják, így a nagy Ba-koncentrációk 
többnyire efféle kiválásokat jeleznek. A hisztogram inflexiós pontja alapján a háttér 
felső határa nagyjából 200 mg/t; anomáliáknak a 300 mg/t fölöttieket tekinthetjük. 
Ezek a nagy értékek a Dunazug-hegységtől a Zempléni hegységig meglehetősen szór-
tan fordulnak elő, jelezve, hogy a Ba lepusztulásának fő forrásai a miocén vulkanitok; 
főleg az utóvulkáni tevékenység termékei — ennek megfelelően nagy koncentrációk 
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sorjáznak (csökkenő trenddel) a gyöngyösoroszi ércbánya alatt. Alighanem ipari 
szennyezésre utaló értékek tűnnek fel Budapest és Kazincbarcika környékén. 

 

9. ábra. Ba (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 

Négy nagy értéket a déli 
Bükkben találunk — a dél-
bükki anomáliákra koráb-
ban nem figyeltünk fel, 
ezeket ellenőrizni kell. A 
Bükktől északra látható 
nagy értékek a Báj-pataki 
hidrotermális ásványosodás 
termékei lehetnek. 
Szennyezettségi határértéke 
(6/2009) 250 mg/kg; ennél 
1983 Ba-elemzésünk közül 
47 nagyobb. Célszerűnek 
tűnik (savoldható!) 
szennyezettségi határértékét 

a talajokban legalább 400 mg/kg-ra emelni. 

11. Az ólom a legnagyobb tömegszámú színesfém. Elemi állapotában a termé-
szetben nem fordul elő; legfontosabb ásványa a galenit (PbS). Leginkább a cinkkel és 
ezüsttel (rézzel és nemesfémekkel) közös, ún. polimetallikus lelőhelyeken bányásszák. 
Átlagos koncentrációja a földkéregben 10 mg/kg (Webelements, 2015). Pozitív élet-
tani szerepéről nem tudunk: egyértelműen toxikus nehézfém, számos vegyülete bizo-
nyítottan rákkeltő is. Átlagos mennyisége az emberi szervezetben 1,7 mg/kg (Láng, 
2002); ennek mintegy 90 %-a a vázrendszerbe épül be (Szilágyi, 2010). 
Az ólom a legkevésbé mozgékony színesfém, ezért a növények — akárcsak az arzént 
— kevéssé veszik fel. A duzzadó agyagásványok rétegközi terében elsősorban ioncse-
rével kötődik meg (Németh & Sipos, 2010). Szennyezettségi határértéke a magyaror-
szági talajokban 100 mg/kg (6/2009), miközben irodalmi adatok (Takács, 2001) sze-
rint a talajok szokásos ólomtartalma 2–200 mg/kg. Mintáinkban eloszlása a többi 
színesféméhez hasonlóan erős jobbos ferdeséget mutat. A nagy értékek a színesfém-
érceket (Nagybörzsöny, Gyöngyösoroszi), azok feldolgozó üzemeit (Erdélyben, Kas-
sán és Ózdon), valamint az egykori dúsítókat (Apc, Zagyvaróna) jelzik. 
A koncentrációk nagy többsége 60 mg/kg alatt marad, de az eloszlás erős aszimmet-
riája egyértelműen arra utal, hogy a (lényegesen változékonyabb) talajokban már a 
háttérértékek közt is előfordulhatnak 100 mg/kg fölötti értékek. Célszerűnek tűnik az 
ólom szennyezettségi határértékét 200 mg/kg-ra emelni. 

12. Az ezüst a leggyakoribb nemesfém; átlagos mennyisége a kontinentális ké-
regben 0,08 mg/kg (Webelements, 2015). Mintáinkban eloszlása ennek megfelelően 
szélsőségesen ferde; az összes érték több mint háromnegyede a kimutatási határ (jó 
esetben 0,2 mg/kg) alatt marad. Háttér értéktartománya Magyarország legnagyobb 
részén mintegy 1,5 mg/kg-ig terjed; keleti nagytájunkon ennek nagyjából a duplájára 
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(3 mg/kg-ra) emelkedik. A pozitív elemzések mintegy kétharmada bányák, illetve 
színesfém-feldolgozó üzemek (főleg ércdúsítók) meddőinek erózióját jelzi. 

 
10. ábra. Ag (mg/kg) az ártéri- és mederüledékekben 

 

Közép-Magyarországon, 
jellemzően a 2014-es min-
tákban szórványosan fel-
tűnő kiugró értékekre 
egyelőre nincs elfogadható 
magyarázatunk; ezek az 
adatok ellenőrzendők. 
Szennyezettségi határérté-
ke (6/2009) 2 mg/kg. A 
talajminták nagyobb vál-
tozékonyságát is figyelem-
be véve célszerűnek tűnik 
ezt 5 mg/kg-ra növelni. 
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Investigation of Agricultural Parcels Productivity with Different Physical 

Parametes 

Abstract 
Many agricultural parcels in the Bükk foothill area around the village Tard and 

Borsod acre area around the village Szentistván have been investigated and com-
pared with yield data of several agricultural corps. The agricultural parcels were de-
scribed according to their chemical reaction, the quality and size of the land, relief 
factors, water and nutrient supply. Yield data from 1997-2014 was collected and 
allocated to the existing soil and landscape features. The several corps are wheat, 
stye, rape, pea, turnsole and corn. 
 
Keywords  
Agricultural, productivity, parcels, rainfall, yield 

Bevezető 

Dolgozatom témájául a Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet Tard és Szen-
tistván települése körüli területeinek vizsgálatát tűztem ki.  
A két vizsgálati terület merőben eltér egymástól. Tard a Bükkalján helyezkedik el, 
változatos domborzati viszonyok között, ahol fellelhető egyenletes déli hosszanti 
lejtő, valamint olyan parcellák is, amelyekben bőven 12% feletti lejtő is található. A 
területre leginkább a csernozjom barna erdőtalaj illetve az agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj jellemző. Az elmúlt 20 év csapadékátlaga 621 mm (1. ábra).  

 

1. ábra. Szentistváni csapadéknapló adatai mm-ben 

mailto:ecogszl@uni-miskolc.hu
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A Szentistván környéki területek jellemzője, hogy síkon terül el, alapvetően mezőségi 
talajok jellemzőek erre a területre, a 20 éves csapadékátlag pedig 559 mm (2. ábra). 

 
2. ábra. Tardi csapadéknapló adatai mm-ben 

A felhasznált adatok nagy részét a Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezettől kap-
tam. A kapott adatokból további adatokat származtattam matematikai műveletek 
segítségével (átlag, szórás... stb). Kiszámítottam egyes parcellákra jellemző termésát-
lagokat 1997-től 2012-ig, az egyes növények sokéves termésátlagát. A dolgozatomban 
csak olyan növényeket vizsgáltam és vettem figyelembe, amelyek a vizsgált 16 év alatt 
legalább 10 alkalommal kerültek vetésre. Csak olyan parcellákat vettem figyelembe 
munkám során, amelyek a vizsgált 16 év során legalább 10 éven keresztül a szövetke-
zet tulajdonában voltak és azokat a szövetkezet művelte meg. A tematikus térképek-
hez használt alaptérképemet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer 
(MEPAR) segítségével hoztam létre. A munkám során az alábbi programokkal dol-
goztam: Esri Arc GIS 10.1, Microsoft Office programcsalád. 

Anyag és módszer 

Őszi búza 

Az őszi búza azon mezőgazdasági növény, amelynek szinte az egész ország terü-
lete megfelel a termesztéshez. A termés minőségét és mennyiségét is többféle ténye-
ző befolyásolhatja. Termés visszaesést okozhat, ha ősszel a vetés után nincs elég  

 
3. ábra. Őszi búza terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 
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csapadék, ekkor hiányosan kelhet ki a vetés, télen, ha nincs megfelelő hó réteg, ekkor 
fenn áll a kifagyás/részleges kifagyás veszélye, tavasszal, ha termőréteg nedves és fel 
van fagyva.Ezen felül még termés visszaesést okozhat, ha a tavasz száraz, május csa-
padékszegény, május végén, június elején kialakuló erős viharok, amelyek megdőlést 
eredményeznek. Végül még egy tényező, amely befolyásolja a termést, ha az aratás 
elkezdésének időszaka csapadékos időjárás miatt elhúzódik, kitolódik, ez további 
termés kiesést okozhat. Összességében mégis szélsőségekhez legjobban alkalmazko-
dó növény az őszi búza. Vetési időszaka: október 1. és október 30. közötti időszak-
ban a legoptimálisabb. Középkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható termés őszi 
búzából 3,5- 8,0 t/ha, míg középkötött mezőségi talajokon 4,0-8,6 t/ha (Antal, 1999) 
(3-4. ábra). 

 

4. ábra. Őszi búza terméshozamai Tardon (t/ha) 

 
Tavaszi árpa 

A tavaszi árpa a csapadékosabb, páradús és mérsékelten meleg időjárási tényező-
ket kedveli. Magyarországon ennek a növénynek a legmegfelelőbb területek a Dunán-
túl és Észak-Magyarország. Az időjárással szembeni követelmény, hogy a csapadék 
mennyisége és eloszlása kiegyensúlyozott legyen. A talajjal szembeni további igényei: 
a talaj nitrogén tartalmának növekedésével nő a növény fehérje szintje is, magas fe-
hérje szintű tavaszi árpa maláta készítésére nem alkalmas, ellenben abraktakarmány-
nak tökéletesen megfelelő.  

 

5. ábra. Tavaszi árpa terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 
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Optimális az a talaj, ahol jó a kapilláris vízemelő képesség és kb. 7 a pH érték, vagy 
enyhén savanyú a talaj. Tavaszi árpa vetési időszaka március 1. és március 31. közötti 
időszakban a legoptimálisabb. Középkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható ter-
més tavaszi árpából 3,5- 6,0 t/ha, míg középkötött mezőségi talajok esetében 3,0-5,5 
t/ha (Antal, 1999). (5-6. ábra). 

 
6. ábra. Tavaszi árpa terméshozamai Tardon (t/ha) 

 
Őszi árpa 

Ezen növénynek az ország valamennyi termőtalaj típusa megfelel. Érzékeny a ta-
vaszi belvizekre, valamint kedveli a alacsonyabb nitrogén ellátottságú területeket, 
Ősszel vetésnél annyi nitrogént kapjon, amely elősegíti a bokrosodást a kelés után, de 
nem okoz túlfejlődést. A túl fejlődött őszi árpáknál gyakran előforduló probléma a 
hóréteg alatti bepállás. Ha jó termést szeretnénk elérni, érdemes előveteménynek 
nyári betakarítású növényt vetni (pl. őszi búza, káposzta repce, tavaszi árpa).  

 
7. ábra. Őszi árpa terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 

Őszi árpa vetési időszaka szeptember 25. és október 10. közötti időszakban a legop-
timálisabb. Középkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható termés őszi árpából 3,0- 
6,0 t/ha, míg a középkötött mezőségi talajok esetén 3,5-7,3 t/ha (Antal, 1999). (7-8. 
ábra). 
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8. ábra. Őszi árpa terméshozamai Tardon (t/ha) 

 
Káposztarepce 

Dunántúl és Észak-Magyarország a legjobb termőhely a káposzta repce számára. 
A napraforgó után a legelterjedtebb olajnövény. A repce magból készített repceolaj 
az etanol gyártás egyik alapja. Vetésforgónál (melyik növény után melyik kerül vetés-
re) vigyázni kell, hogy napraforgó után ne kerüljön a parcellába repce és fordítva, 
mert ez olyan betegségeket vonhat maga után, mint a kórokozók által terjesztett 
szürkepenész, tányérrothadás, szárkorhadás, amely súlyosan vissza tudja vetni a ter-
mésátlagokat.  

 

9. ábra. Káposztarepce terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 

Időjárási szélsőségektől mentes területekre érdemes vetni, valamint őszi vetésű 
növényről lévén szó, gyakori problémát okoz télen a megfelelő hóréteg hiányában 
kialakult kifagyás.  

 
10. ábra. Káposztarepce terméshozamai Tardon (t/ha) 
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Vetési időszak: augusztus 20. és szeptember 10. közötti időszakban optimális. Kö-
zépkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható termés káposzta repcéből 1,5- 2,5 
t/ha, középkötött mezőségi talajok esetében 1,8-3,7 t/ha (Antal, 1999). (9-10. ábra). 
 
Takarmány borsó 

A takarmány borsó elvetési időszaka optimális esetben a következő: február vé-
gétől március végéig tartó időszak. A talaj termő rétegének szerkezettartónak kell 
lenni, ezen réteg alatt jó kapilláris vízemelkedéssel kell rendelkezni-e a talajnak, vala-
mint olyan termő talajt igényel a takarmány borsó, amelyet belvíz nem veszélyeztet, 
valamint szárazságra nem zsugorodik.  

 
11. ábra. Takarmány borsó terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 

Hüvelyes növény és az ország szinte minden területén vetik. Pillangósvirágú növény-
fajok közé tartozik. Középkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható termés takar-
mány borsóból 1,6- 4,0 t/ha, középkötött mezőségi talajoknál 2,0-4,6 t/ha (Antal, 
1999). (11-12. ábra). 

 
12. ábra. Takarmány borsó terméshozamai Tardon (t/ha) 

Napraforgó 

A napraforgó leggyakrabban előforduló olajnövény Magyarországon. A talajhoz 
egyik legjobban alkalmazkodó növény, melynek gyökérzete sűrűn átszövi a termőré-
teget, valamint ahogy ősz felé egyre jobban csökken a talajvíz szint, úgy a gyökérzet is 
képes egyre mélyebbre követni a vízszintet. Jó vízháztartású és kapilláris emelkedésű 
talajokat kedveli elsősorban, legjobb termésátlagokat is ezeken a talajtípusokon hoz-
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za. Semleges pH-értékű valamint enyhén savanyú talajokat kedvelő növény a napra-
forgó. 

 
13. ábra. Napraforgó terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 

Kényes viszont a betakarítás előtti nagy mennyiségű csapadékra, amely következté-
ben gyakran érik gombafertőzések a növényt. Napraforgó tányérban és szárban talál-
ható tápanyagok mintegy 50%-a, amely az őszi szántással visszaforgatható a talajba. 
Optimális vetési időszak: április 1. és április 20. közötti időszak. Középkötött szántó-
földi erdőtalajokon a várható termés napraforgóból 1,5- 3,5 t/ha, míg középkötött 
mezőségi talajok esetén 2,0-4,0 t/ha (Antal, 1999). (13-14. ábra). 

 
14. ábra. Napraforgó terméshozamai Tardon (t/ha) 

 
Kukorica 

Az egyik legjobban időjárás érzékeny mezőgazdasági növény a kukorica. Nagy a víz 
és hő igénye, vetéskor nedves termőrétegre van szüksége, valamint a jó fejlődéshez 
május-június hónapban meleg napokra és egyensúlyos csapadékeloszlásra van szük-
sége. A kukorica legnagyobb vízigénye mégis a magok kikelésekkor és címerhányás-
kor esedékes, viszont éréskor már inkább melegebb, csapadékszegény időjárást igé-
nyel.  

Az ország déli részéről észak felé haladva a növény tenyészidőszaka csökken, 
ezeken a területeken a korai és középkorai fajták a termésbiztosabbak. Termőtalaj 
igénye szempontjából a középkötött csernozjom és középkötött barna erdőtalajok a 
legideálisabbak. Optimális vetési időszak: április 10. és május 1. között. 
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15. ábra. Kukorica terméshozamai Szentistvánon (t/ha) 

Középkötött szántóföldi erdőtalajokon a várható termés kukoricából 4,0- 8,0 t/ha, 
középkötött mezőségi talajok esetében 5,0-10,0 t/ha (Antal, 1999). (15-16. ábra). 

 
16. ábra. Kukorica terméshozamai Tardon (t/ha) 

Eredmények, következtetések 

A szakirodalom és elmélet szerint mind a hét vizsgált növényfaj esetében a ter-
mésátlagok jobb eredményeket mutatnak a mezőségi talajok esetében, mint az erdő-
talajokéban. Gyakorlat ellenben azt mutatja, hogy 7 vizsgált növény esetében a sok-
éves átlagok 6 alkalommal a középkötött erdőtalajok javára billennek a középkötött 
mezőségi talajokkal szemben. Ez az egy kivétel a tavaszi árpa, a másik hat növényfaj 
esetében a mezőségi talajok hol kisebb, hol nagyobb különbséggel, de az erdőtalajok-
tól elmaradóan teljesítettek. A Bükkalján a csapadék sokéves átlaga mintegy 60 mm-
rel több mint a Borsodi Mezőségen, és mégis 20 év alatt 6 alkalommal fordult elő, 
hogy több csapadék hullott a mezőségen, mint a hegylábfelszínen, amely szám ha 
tovább emelkedik, komoly problémát vetíthet elő a jövőben a mezőgazdaság számá-
ra. 

Irodalomjegyzék 

ANTAL JÓZSEF (1999) A szántóföldi növények trágyázása In: Füleky György (szerk): Tápanyag-
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Dolgozatban a Szentistváni Mezőgazdasági Szövetkezet adatait használtam. 
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Abstract 
In South Slovakia there are the most productive agricultural soils for intensive 

vegetable production. The research results show that from cadmium (Cd), lead (Pb) 
and mercury (Hg) elements, the cadmium (Cd) poses the greatest danger in the field 
vegetables growing. We studied in our pot experiments the effect of cadmium doses 
of 1.0 and 2·0 mg·kg-1 cadmium to the pots on cadmium content in the roots of car-
rots. The results prove that the carrot root was two times more Cd cumulative (87%) 
than the foliage. Based on the results of the soil 1 and 2 mg·kg-1 Cd contamination 
caused four, or seven times the soil loads, Resulting in the carrot root Cd content 
significantly exceeded (7 times and 10 times) the threshold limit value (0.1 mg·kg-1). 
Compromising the quality of the root is proportional to the soil Cd contamination. 
Cultivation is closely related to soil quality. 
 
Keywords 
Cd contamination, productive soil, carrot, cumulation 
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Introduction 

Current knowledge demonstrates the need for a comprehensive approach to 
addressing soil contamination and accessibility of heavy metals to plants. The 
relationship between heavy metal content in soil and their transport to the plant 
parts can not be generalized. It can characterize the level of risk of a particular type 
of pollution for specific soil and climatic conditions and crop species. 
An important knowledge is that due to different soil and climatic factors are hardly 
ever found a linear relationship between the content of heavy metals in soil and their 
transport from soil to plants (Queirolo et al., 2010). Entry of heavy metals from soil 
and their negative effect to plants in various growing conditions depends largely on 
the efficiency of the root system as a barrier. Based on our results of monitoring soils 
of southern Slovakia, cadmium of the three monitored heavy metals (Cd, Pb, Hg) 
was shown to be relatively worst element in field vegetables growing. Therefore, 
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following his transfer from the soil and characterized its accumulation in the 
underground and above-ground parts of carrots. 

Material and Method 

Experiments were established under the foil cover in the form of model 
experiments in the years 2012 - 2013. The seeds of carrots - Daucus carota sativus 
(Kaerka) were seeded directly into containers of PVC containing 11 kg of black soil 
in three variants and ten repetitions. To the soil substrate were applied the nutrients 
N, P, K in the form of salt solutions of NH4NO3, KH2PO4 and K2SO4. Cadmium as 
monitored contaminants was applied in the form of Cd (NO3)2.4H2O in two doses. 
Variants of the experiment 

 C: NPK - Control; 
 A: NPK + 1 mg Cd·kg-1 soil; 
 B: NPK + 2 mg Cd·kg-1 soil 

For each option, after the emergence of the carrots were reduced to ten plants per 
container. During the growing season, the plants watered to 75% of the maximum 
water capacity of the substrate. Further treatment of carrots was carried out in 
accordance with conventional cultivation methods. 
The total Cd content in dry matter of the above-ground and underground parts of 
carrot was determined after mineralization in a muffle furnace at a controlled 
temperature regime (250 °C for 1 h, 350 °C for 1 hour, 450°C for 6 hours). Ash were 
washed and dissolve in HNO3, c = 2 mol·dm-3. Analytical determination was done by 
AAS for instrument SPECTRAA-200 after completing mineralizates to 25 cm3 
graphite furnace pair in the graphite furnace. Wholesomeness of carrots 
consumerism part was evaluated according to the maximum level under the Bulletin 
of the Ministry of Health no. 981/1996. 

Results and Discussion 

In model terms of pot experiment was followed the transfer of Cd (1 mg and 2 
mg·kg-1 soil) from soil substrate to ground and above-ground part of carrots. 
Agrochemical indicators of used loamy-sandy soil were determined before the estab-
lishment of the experiment.  

Table 1. Cd content in the dry matter of roots and leaves of carrots and statistical evaluation of the results 
(years 2012-2013) 

Variant Part of plant 
Cd (mg·kg-1) Statistical 

significance min. x max. s 

C 
roots 0.014 0.063 0.125 0.0681 

C  :  A 
+ + 

leaves 0.001 0.043 0.047 0.0191 + 

A 
roots 0.126 0.596 1.308 0.4037 

C  :  B 
+ + 

leaves 0.001 0.322 0.856 0.1229 + 

B 
roots 0.365 1.155 2.680 0.6343 

A  :  B 
- 

leaves 0.002 0.491 1.565 0.2940 - 

Legend: x - arithmetic mean; s - standard deviation 
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Results of soil analysis showed that the soil had alkaline reaction, pH = 7.5 with 
high available phosphorus, potassium and magnesium. The doses of Cd (1 mg 
respectively. 2 mg Cd·kg-1 of soil) accounted the increased load of soil with cadmium 
(3.6 resp. 6 times). Changes of Cs content in soil had an impact on the change of its 
contents in roots and above ground portions carrots. Concentration levels of Cd in 
the dry matter of carrot and statistical evaluation are listed in Table 1. 
The risk of Cd increased content in the carrot roots compared to the control variant 
is statistically significant and highly significant. In contrast to the control, applied 
dose of Cd triggered in fresh crop of carrots roots increased risk in accordance with  
the increase of applied dose d 
(Fig. 1). 
The addition of 1 mg Cd per 
kg soil caused an average 6.4-
fold increase, while 2 mg Cd 
per kg soil induced 11-fold 
the increase of Cd content in 
the carrot roots. Results 
confirmed the knowledge that 
there is no linear relationship 
between Cd content in the 
soil and its transport from soil 
to plants. 

 

Fig. 1 Change of Cd content in fresh carrot roots, depending on soil 
Cd content (average 2012-2013) 

Wholesomeness of consumerist carrot part was evaluated according to the standard 
of maximum Cd level in fresh vegetables. 

Fig. 2 Cd content in fresh carrot root (average 2012-2013) 
NPM - maximally acceptable limit 

In the conditions of Cd 
doses (1 mg, 2 mg·kg-1 of 
soil), the content of Cd in 
the roots of carrot binding 
exceeded the maximally 
acceptable limit (0.1 mg·kg-1) 
(Fig. 2). 
Our findings are consistent 
with the authors. who 
watched root uptake of Cd 
and its distribution in plants 
(Abbas et. al., 2010; Koffi et 
al., 2013).  

The significance of the mobile forms Cd transfer in roots and aerial parts was also 
confirmed in non-phytotoxic conditions. The braking function of the root system 
was reflected, depending on the plant species specificity.  
Therefore, in carrots. such as root vegetables. was probably blocked transport of Cd. 
The results are consistent with published results, where the most intensive Cd 
accumulators are leafy and root vegetables (carrots, salads) and least the fruiting 
vegetables (tomato, pepper, eggplant). 

K          A                 B 
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Assessing withdrawn microgram quantities of 
Cd by harvest from the substrate, the 
maximum level to account for the roots of 
carrots (87%) and the minimum for leaves of 
carrot (13%) (Fig. 3). 
 

 

Fig. 3 Microgram quantities of Cd 
depleted by harvest from the soil substrate 

Conclusion 

The results of cadmium transfer rate monitoring from soil into plants is clear. 
Multiple increase of reference levels of Cd in the soil results increased intake to root 
portions. Result is hygienic failure rate in culinary parts of vegetables. Knowledge of 
the Cd income to ware portions of vegetables are important for agricultural practices 
and recommending of productive land area use to provide nutrition, vegetables 
without risking its hygienic defects (Lisiewska et al., 2001 Hegedűsová et al., 2002). 

References 

ABBAS, M., PARVEEN, Z., IQBAL, M., RIAZUDDIN,A., IQBAL, S., AHMED, M., BHUTTO, R. 2010. Monitor-
ing of toxic metals (cadmium, lead, arsenic, and mercury) in vegetables of Sindh Pakistan. 
Kathmandu University Journal of Science, Engineering and technology. Vol. 6, No. II, 2010, pp. 
60-65. 

HEGEDŰSOVÁ, A., HEGEDŰS, O., VOLLMANNOVÁ, A. 2002. The cadmium intake by carrot and lettuce. 
Ved. Práce Výsk. Úst. Zel. Nové Zámky 11, 2002, pp. 32-36. ISBN 80-968065-5-6 

KOFFI, K., KOUADIO, A., BIEGO, G., SAKI, S., AKE, A. et al. 2013. Cadmium and lead levels in some 
vegetables sold in abidjan and estimated dietary intakes in the ivorian adult. J Nutr Food Sci 4:251. 
doi: 10.4172/2155-9600.1000251. 

LISIEWSKA, Z., GĘBCZYŃSKI, P., KMIECIK, W., SKOCZEŃ-SŁUPSKA, R. 2007. Effect of vegetable freezing 
and preparation of frozen products for consumption on the content of lead and cadmium. Polish 
J. of Environ. Stud. Vol. 16, No. 4. pp. 579 – 585. 

QUEIROLO, F., STEGEN, S., RESTOVIC, M., PAZ, M., OSTAPCZUK, P., SCHWUGER, M.J., MU NOZ, L. 2000. 
Total arsenic, lead, and cadmium levels in vegetables cultivated at the Andean villages of northern 
Chile. The Science of the Total Environment. 255, pp. 75 - 84. 



58 

 

Környezeti tényezők hatása a torma (Armoracia lapathifolia GILIB) 
gyökérbetegségeinek előfordulására 

 
IRINYINÉ OLÁH KATALIN, URI ZSUZSANNA, LENTI ISTVÁN 

 
Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Agrártudományi Intézet, 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
olahkat@nyf.hu, urizs@nyf.hu, lentiistvan@gmail.hu 

 
Effect of Environmental Factors on Horseradish (Armoracia Lapathifolia 

GILIB) Root Diseases  

Abstract 
The horseradish has many pests and causative agents because of the 

monoculture. „Root Rot Complex”, root discoloration and all proliferation bring large 
production losses. Between 2003 and 2009 we have examined the impact of the 
precipitation (amount and distribution) on the occurrence of aforementioned disease 
symptoms, and we have identified fungi in the rotten roots. The effect of 
environmental factors was measured in the University of Debrecen Nyíregyháza 
Research Centre, in a horseradish collection. The identification of pathogens was 
performed in the College of Nyíregyháza microbiological laboratory.  

Our results show that there is no correlation between the fall and „Root Rot 
Complex”, but the distribution of rainfall affects the appearance of symptoms. The 
abundant autumn rainfall favoured the pathogens causing the “Root Rot Complex”. 
The root discoloration occurred to the highest degree in the wettest year, the 
decreasing water decreased the root discoloration. In laboratory 18 fungal species 
were isolated from the horseradish root showing “Root Rot Complex" syndrome. This 
demonstrates that the disease is caused by a complex of fungi infection. Most often 
Fusarium oxysporum, F. solani and F. roseum are present in the roots, Sclerotinia 
sclerotiorum and Rhizoctonia solani are dominant too. We have identified the facultative 
parasite Alternaria tenius and the saprofita species of Mucor racemosus. To prove the 
pathogenicity of the fungus species we set out reinfection tests. The species 
separately couldn't managed to infect the horseradish roots, but the complex 
reinfection resulted in 75% diseased plants. 

 
Keywords 
horseradish (Armoracia lapathifolia (GILIB)), precipitation, "Root Rot Complex", root 
discoloration 

Bevezetés  

A torma rizóma gyakori betegsége a koronarész alatti korhadás, melyet a ter-
mesztők „gombásodásnak” neveznek, illetve a gyakorlatban „karikás gyökérként” 
ismert belső szöveti elszíneződés, azaz a szövetbarnulás. Az előbbi betegség legjel-
lemzőbb tünetei a korona alatti barna korhadás, a kéreg parásodása, nekrotizálódása, 
a háncs szétforgácsolódása. Szövetbarnulásnál a tünetnek többféle fokozata ismert. A 
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leggyakoribb, amikor a farész és a háncs találkozásánál barna gyűrű képződik, de 
előfordulhat az is, hogy a farész szállító edényeiben (tracheákban, tracheidákban) 
barna foltok alakulnak ki (Géczi, 1998, 2005).  

A nemzetközi és hazai szakirodalomban ismert a torma gyökérrothadása, azaz 
„Root Rot Complex” betegsége, de a beteg növényekről izolált kórokozók az egyes 
források szerint csak részben egyeznek egymással. Percich et al. (1990) szerint a tor-
ma gyökérrothadásáért (korhadását) 3 kórokozó komplex fertőzése felelős, melyek 
együttes jelenléte súlyosabb betegséget és nagyobb veszteséget okoz, mint minden 
kórokozó külön-külön. A Fusarium roseum "acuminatum" egyedüli fertőzésekor a ké-
regben elszórtan barna elváltozások jelennek meg, majd száraz, rostos rothadása 
következik be. A Verticillium dahliae jelenléte a levélnyélre, a koronára és a gyökérszö-
vet xylem részére terjed ki, gyökérrothadást nem okoz. A fertőzés kezdeti szakaszá-
ban csak a Pseudomonas fluorescens-t izolálták, a másik két kórokozót nem. Fischl Géza 
a Keszthelyi Egyetemen végzett vizsgálatokat. A korona alatti száraz, barna korhadá-
sos tüneteket mutató gyökereken Rhizoctonia violaceae és Fusarium oxysporum képleteit 
izolálta (Géczi, 1998). Ugyanezen nemzetségek képviselőit Kövics & Bozsik (2007) is 
kimutatta. Vizsgálataik szerint a kéreg korhadásának kialakulásában a Fusarium 
oxysporum, a Fusarium solani, illetve a Rhizoctonia solani játszik szerepet. Percich & John-
son (1990) valamint Eastburn (1994) és később Kövics & Bozsik (2007) megfigyelé-
sei szerint a rizómák sötétbarna vagy feketés belső elszíneződése a szállítószövetek-
ben kezdődik és fokozatosan terjed a gyökér belseje és a felszíne felé, tehát a gyökér 
belső elszíneződést általában a „root rot”, azaz a gyökér külső korhadása követi. 
Young & Drost (2006) tapasztalatai szerint túlöntözés esetén nő a gyökérkorhadás 
(root rot) előfordulása. 

A szövetbarnulás kialakulásának oka, vagy okai teljes biztonsággal nem, illetve 
csak részben ismertek. A jelenség évjárattól függően változó, nagyban befolyásolja az 
aszályos idő, mész - és tápanyaghiány, a talaj pH értéke (Géczi, 1998, 2007). Géczi 
(2011) kísérletei szerint a mészhidráttal és karbid mésszel kezelt területeken húsbar-
nult tormát nem, vagy csak kis mértékben találtak. Becker-Dillingen (1956) a tünet 
kiváltójaként az egyoldalú és túlzott nitrogén trágyázást teszi felelőssé. Géczi & 
Irinyiné (2007) nitrogén trágyázási kísérletei alapján a kedvezőbb N - ellátottságú 
talajokon a szövetbarnulásos rizómák aránya kevesebb volt, mint alacsonyabb nitro-
gén ellátottságú szinten. Glits (1982) szerint a szövetbarnulás fajtatulajdonság, mely-
nek előfordulása száraz években, öntözetlen állományokban jelentős. Szövetbarnult 
rizómák vizsgálata során patogén baktérium és gomba jelenlétét nem tudta kimutatni, 
helyette gyanta és mézgaszerű anyag (tillisz) lerakódását tapasztalta. A környezeti 
tényezők hatásán túl számos irodalom foglalkozik a szövetbarnulás kóroktani vizsgá-
latával. Eastburn & Chang (1994) az edénynyalábok elszíneződését (pepper 
discoloration) mutató gyökerek 75%-ánál izolálták a Verticillium dahliae-t, de kimutat-
ták a gyökerek lokalizált belső szöveti elhalásánál és rothadásánál is. Babadoost et al. 
(2004) a belül elszíneződött tormagyökereken Verticillium dahliae, Verticillium longisporum és 
Fusarium solani jelenlétét izolálta. Ugyanígy Kövics & Bozsik (2007) is izolálta a 
Fusarium solani, a Fusarium oxysporum és nem nagy megbízhatósággal különböző 
Verticillium sp. fajokat. Babadoost & Bunselmeyr (s.a.) ugyancsak Fusarium és 
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Verticillium fajokat, valamint néhány nem sporuláló gombát és baktériumot talált a 
vizsgált egyedeken.  
Dienes & Jobbágy (1997), Géczi (1998) Kövics & Bozsik (2007) említést tesz a ter-
mesztők által is jól ismert, „csírásodásnak” nevezett tünetről, mely egyedi esetekben 
együtt jár a korona alatti rész korhadásával, „pudvásodásával”. Korábban Hevesiné 
ezt a rendellenes „csírázást” az Agrobacterium tumefaciens-sel hozta összefüggésbe 
(Géczi, 1998). Kövics & Bozsik (2007) szerint a rizómán lévő rügyek sarjadzása 
(sarjburjánzás, proliferáció) minden valószínűség szerint a Fusarium fajok termelte 
gibberelin metabolit következménye, mivel e növényi juvenil hormon felfüggeszti a 
rügyek belső nyugalmi állapotát és sarjadzásra kényszeríti azokat. 
Kísérleteinkkel az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

- A csapadék mennyisége és eloszlása milyen hatással van a torma gyökérbe-
tegségeinek előfordulására? 

- Mely gombafajok okozzák a torma „Root Rot Complex” gyökérbetegségét? 

Anyag és módszer  

A csapadék mennyiségének és eloszlásának gyökérbetegségek előfordulására gya-
korolt hatását a Nyíregyházi Főiskola génmegőrzésében lévő 90 fajtát, illetve változa-
tot számláló torma fajtagyűjteményen mértük fel. A megfigyelések helye a Debreceni 
Egyetem Nyíregyházi Kutató Központ (DE AMTC KIK) telephelye, az akkori Nyír-
egyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar (ma Nyíregyházi Főiskola 
Műszaki és Agrártudományi Intézet (NYF MATI)) által kezelt terület. A telepítés a 
kísérleti évek tavaszán történt 100 cm sor- és 25 cm tőtávolságra a hajdúsági termő-
tájban alkalmazott egyéves bakhátas technológiának megfelelően. A kísérleti parcella 
területe évente 2000 m2 volt, ahol fajtánként 10 gyökérdugványt helyeztünk el. 

1. táblázat. A kísérleti évek tenyészideje alatt lehullott és pótolt csapadék mennyisége (mm) 

Hónapok 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

IV. 12,5 3,5 35 22,5 3,5+10 

V. 35,7+30 51,7 60,3 91,6 50,3 

VI. 41,2+30 115,9 29,9 118,1 36,1 

VII. 54,7+30 98,95 84,2 10 37,2+30 

VIII. 19,8+30 80,5 120,7 110,9 51,1+30 

IX. 53,1 43,8 44,6 5 108,7 

X. 63,6 34,8 1,5 13 48,2 

Természetes csapadék a vegetációs időben 280,6 429,15 376,2 371,1 334,7 

Pótolt csapadék a vegetációs időben 120 - - - 70 

Összes csapadék a vegetációs időben 400,6 429,15 376,2 371,1 404,7 

Éves összes 432 704,35 567,81 576,1 532,41 

(forrás: DE AMTC KIK) 
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A kísérleti terület mély fekvésű, kanálisiszappal terített eltemetett barna erdőtalaj, 
mely az átlagosnál nagyobb mésztartalommal és pH-val rendelkezik (Simon et al., 
2011). A talajvizsgálati értékek alapján a kísérleti parcellák talaja közepes, illetve jó 
ellátottságú a főbb tápelemek tekintetében. A kísérleti hely csapadékmennyiségére 
vonatkozó adatokat a DE AMTC Nyíregyházi Kutató Központ szolgáltatta (1. táblá-
zat). A kísérleti évek vegetációs időben mért és pótolt összes csapadékmennyisége 
között jelentős különbségek nincsenek. A legnagyobb mennyiséget 2004-ben mérték 
(429 mm). 2003-ban és 2007-ben 30 mm-rel kevesebb volt a lehullott mennyiség 
(400 mm), s további 30-35 mm-rel csökkent 2005-ben és 2006-ban (371-376 mm). 
2003-ban az természetes csapadék a pótolt mennyiségekkel együtt egyenletes eloszlá-
sú volt. 2004-ben a tavasz rendkívül száraznak bizonyult, melyet igen esős nyár köve-
tett. 2005-ben viszonylag egyenletesen oszlott el a csapadék, de az őszi mennyiség 
nagyon kevés volt. 2006 extrém száraz júliussal és ősszel jellemezhető, ugyanígy 2007 
tavasza és nyara is. Utóbbi évben a csapadékot 70 mm-el pótoltuk. Az őszi csapadék 
bőséges volt. 
 
A torma gyökérbetegségeinek felmérése 

A rizómák korhadását és a belső szöveti elszíneződést a betakarítás utáni áruvá 
készítés során felvételeztük. A tormatestek felületén megjelenő összes betegségtüne-
tet, azaz a korhadást és rendellenes sejtburjánzást 2003., 2004., 2005. és 2007. évben 
mértük fel. A rizóma felületén jelentkező korhadás tünetei többfélék lehetnek (száraz 
és nedves korhadás). A felvételezés során a megbetegedések mértékére nem, csak 
azok jelenlétére voltunk tekintettel.  
A szövetbarnulás 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben felvételez-
tük. A jelenség a gyökér külső részén nem észlelhető, ezért fajtánkén, vonalanként 5-
10 kifejlett rizóma talpi végét ferdén levágtuk. Az így kapott metszlapon könnyen 
felismerhetők a belső szöveti elszíneződés különböző tünetei, melyek előfordulását 
nem külön-külön, hanem együttesen rögzítettük és azok között különbséget nem 
tettünk, ezért a későbbiekben a rizóma belső szöveti elszíneződéseként vagy szövet-
barnulásként utalunk rájuk. 
 
A torma gyökér “Root Rot Complex” betegségének kórtani vizsgálata 

A laboratóriumi vizsgálatokat a Nyíregyházi Főiskola MMFK mikrobiológiai la-
boratóriumában, a szabadföldi megfigyeléseket a Főiskola gyakorló kertjében végez-
tük 2009-ben. A fertőzött torma gyökerekből előzetes tisztítás és fertőtlenítés után 26 
darab, 1, 5 cm vastag metszetet készítettünk. Ezeket a gyökérdarabokat felületi fer-
tőtlenítés, majd steril desztillált vizes öblítés után nedves kamrába helyeztük. Az 
inkubálás 22±2 oC-on 48 óráig tartott. Az inkubált növényi anyagról a különböző 
színű és struktúrájú gombaszövedéket leoltottuk PDA-táptalajra. Ezt követően 
monokonídiumos tenyészeteket állítottunk elő, s ezeket használtuk vizsgálatainkhoz.  
Az identifikált mikroszkópos gombák meghatározásához a szakirodalomban ajánlott 
határozókat alkalmaztuk (Bánhegyi et al., 1985, Booth, 1971, Ubrizsy - Vörös, 1968). 
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1. kép. Rizóma korona alatti korhadása és rendellenes 

sejtburjánzása 

A visszafertőzéseket kezelésenként 4-4 ismétlésben, kontroll biztosítása mellett 
végeztük el. A felületileg fertőtlenített gyökérdarabokat micélium- és spóra szuszpen-
zióba mártottuk, majd 2009. június 27-én kihelyeztük szabadföldre. A visszafertőzést 
gombafajonként és kevert inokulumokkal is elvégeztük. A visszafertőzött egyedeket 
2009. november 5-én szedtük fel, s laboratóriumi körülmények között végrehajtottuk 
a „visszatenyésztést”, a gombák izolálását és fajszintű meghatározását.  
 
Statisztikai elemzés 

Az adatok feldolgozását és rendszerezését Microsoft Excel programmal végez-
tük. A statisztikai elemzéshez SPSS programot, Tukey-Kramer és Games-Howell-féle 
páronkénti összehasonlítást használtunk. 

Eredmények 

Rizóma felületén megjelenő betegségek 
A rizóma felületén száraz és nedves korhadásos tüneteket, illetve rendellenes sejt- 
burjánzást különböztettünk meg Szá-
raz korhadás hatására a növények 
háncsrésze szétforgácsolódik, helyen-
ként lilásan elszíneződik. A nedves 
korhadás inkább foltokban jelentkezik 
és helyén a háncs ledörzsölhető. A 
korhadásos tünetet, amennyiben 
dörzsgéppel eltávolítható és a farészre 
nem terjed ki, „bőrbetegségnek” ne-
vezik.  

 

 

 

 

 

 

A vizsgált rizómák felületi fertőzöttsége (korhadás és sejtburjánzás együtt) 2003-ban 
57,57 %, 2007-ben 68,19 % volt. Mindkét érték szignifikánsan magasabb a 2004-ben 

 
1. ábra. Az évjárat hatása a tormatestek felületi megbetegedésére 
(Átlagok Tukey-Kramer és Games-Howell-féle páronkénti összehasonlí-
tása. A különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (p<0,01) 

különböznek egymástól.) 

(42,82%) és 2005-ben 
(44,5%) mérttől. 2003-ban 
és 2007-ben a csapadék 
összes mennyisége 400 – 
400 mm volt, a tavaszi és 
nyári csapadék mennyisége 
és eloszlása is hasonlóan 
alakult, csekély áprilisi 
mennyiséggel. A két év kö-
zött az őszi csapadék meny-
nyiségében van jelentős 
különbség. Annak ellenére, 
hogy 2004 és 2005 között a 
beteg rizómák számát te-
kintve statisztikai eltérést 
nem tapasztaltunk, a két év 
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csapadék mennyisége és eloszlása jelentős differenciát mutat. 2004-ben a legtöbb, 
2005-ben a legkevesebb csapadékkal számolhattunk, illetve ezen évek csapadékelosz-
lása a tavaszt, a nyarat és az őszt tekintve is különbözik egymástól (1. ábra). A 2004-
es év a korhadásos betegségek tekintetében szignifikánsan különbözik a többi vizsgá-
lati évtől. A száraz korhadás ebben az évben jelentkezett a legkisebb (13,72 %), a 
nedves korhadás viszont a 
legnagyobb mértékben (74,56 
%). A többi év e tünet(ek) 
tekintetében nem különbözik 
egymástól. 

A rendellenes „csírázás” 
értékelésénél 2003, 2004 és 
2005 között szignifikáns kü-
lönbséget nem találunk, mér-
téke ezekben az években 11-
18 % körül mozgott. 2007-
ben viszont sokkal kevesebb 
„csírás” tormával találkoz-
tunk, arányuk mindössze 2,46 
% volt (2. ábra). 2004-ben a 
száraz tavaszt kifejezetten 
csapadékos nyár követte, 
valószínűleg ez kedvezhetett 
a nedves korhadás kialakulá-
sának  

 

2.  ábra. A csapadék mennyiségének és eloszlásának hatása a 
gyökérbetegségek előfordulására 

(Átlagok Tukey-Kramer és Games-Howell-féle páronkénti összehason-
lítása. Adott színen belül a különböző betűindexet kapott értékek 

szignifikánsan (p<0,01) különböznek egymástól.) 

 
Belső szöveti elszíneződés 

A húsbarnulás megnyilvánulhat a farész határán kialakuló barna elszíneződés, 
„karikásodás”, a farészben előforduló barna foltok, azaz a tracheák, tracheidák bar-
nulása, illetve a bélrész teljes elbarnulása és pusztulása formájában is (2. kép).  

 

2.kép. Elszíneződés a fa- és háncsrész határán, illetve a bélrész teljes pusztulása 

A szöveti elszíneződés mértéke évente szignifikáns különbséget mutat, kivételt jelent 
a 2007-es kísérleti év eredménye, amely statisztikailag nem különbözik a 2003-ban és 
2005-ben mért adatoktól. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a 2003-as és 2007-es év 
csapadékmennyisége és eloszlása hasonló volt. 
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3. ábra. Az évjárat hatása a szövetbarnulás mértékére 
(Átlagok Tukey-Kramer és Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása. 
A különböző betűindexet kapott értékek szignifikánsan (p<0,01) külön-

böznek egymástól.) 

Ellentmondásba ütközik vi-
szont, hogy 2005 és 2007 
csapadékviszonyai nagyban 
eltérnek egymástól, főként a 
tavaszi és őszi csapadék 
mennyiségét és eloszlását 
illetően. A húsbarnulásos 
rizómák aránya 2004-ben 
volt a legmagasabb, erre az 
évre száraz tavasz és csapa-
dékos nyár volt jellemző. A 
legkevesebb szövetbarnult 
rizómát 2006-ban mértük. 
Ebben az évben a csapadé-
kos tavaszt átlagos csapadé-
kú nyár követte, de a július 
és az őszi hónapok rendkí-
vül csapadékszegények vol-
tak. (3. ábra). 

 

A “Root Rot Complex” tünetegyüttest okozó kórokozók identifikálása 
Laborvizsgálataink során a torma “Root Rot Complex” betegségének 

tünetegyütteséből 18 gombafajt izoláltunk (2. táblázat).  

2. táblázat. A torma “Root Rot Complex” tünetegyütteséből izolált gombafajok 

Gombafaj neve 
Izolátum gyakorisága 

db % 

Mucor racemosus Fres. 13 15,47 
Fusarium oxysporum Schlecht emend. Sn. et H. 11 13,09 
Fusarium solani (Mart.) Sacc. 9 10,71 
Rhizopus nigricans Ehrenberg 7 8,33 
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary 6 7,14 
Alternaria tenuis C.G. Nees 6 7,14 
Fusarium roseum Link 5 5,95 
Penicillium expansum Link ex S.F. Gray 5 5,95 
Rhizoctonia solani Kuhn 4 4,76 
Aspergillus niger van Tieghem 3 3,57 
Trichoderma viride Pers. ex S.F. Gray 3 3,57 
Verticillium dahliae Klebahn 2 2,38 
Colletotrichum gloeosporioides Penzig 2 2,38 
Stemphylium botryosum Wallr. 2 2,38 
Mucor hiemalis Wehner 2 2,38 
Botrytis cinerea Pers. ex Fries 2 2,38 
Penicillium frecquentans Westing 1 1,19 
Aspergillus flavus Link 1 1,19 
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Leggyakrabban a Fusarium fajok izolálhatók, melyek közül a Fusarium oxysporum, a 
Fusarium solani és a Fusarium roseum van jelen a beteg tormagyökéren. Ezen kívül a 
Sclerotinia sclerotiorum és a Rhizoctonia solani jelenléte domináns. E parazita gombákat 
követi jelenlétével a fakultatív parazita Alternaria tenuis. Szaprofita fajok közül ige 
gyakori a Mucor racemosus és jelen van szerényebb mennyiségben a Mucor hiemalis is. 
Nem hiányzik a Rhizopus nigricans sem. Az Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium 
expansum és Penicillium frecquentans jelenléte feltételezi a toxintermelés lehetőségét. 
Az izolált gombafajok patogenitásának igazolása szükséges ahhoz, hogy elkülöníthes-
sük a gyökeret valóban fertőző gombákat. Az izolált és általunk meghatározott gom-
bafajok egyenkénti micélium- és spóraszuszpenziója in vivo nem fertőzte meg a ke-
zelt tormagyökereket. Komplex, azaz az összes identifikált gombafaj keverékének 
visszafertőzésével 3 kezelt gyökér fertőződött meg. A visszaigazolt gombafajok, me-
lyek mindhárom beteg gyökérről visszanyerhetők voltak, a Fusarium solani, Fusarium 
oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria tenuis és a Mucor racemosus. 

Következtetések 

A vizsgálati években a kísérleti tábla vízellátása 370 mm és 430 mm között válto-
zott. 2003-ban és 2007-ben hasonló volt a vegetációs idő csapadék mennyisége (400 
mm), 2004-ben mértük a legtöbb, 2005-ben pedig a legkevesebb csapadékot. Ered-
ményeink szerint a csapadék mennyiségének nem volt hatása a rizóma felületén meg-
jelenő betegségekre. A csapadék eloszlása összefüggést mutat a korhadásos tünetek 
előfordulásával. Ebben a vonatkozásban a sok őszi csapadék kedvez a korhadásos 
tünetek megjelenésének. A tavaszi csapadékhiányt követő nyári csapadékbőség a 
nedves korhadásos rizómák számát gyarapította. Megjegyzendő, hogy a korhadásos 
tüneteket mutató gyökereket, amennyiben a betegség a rizóma felületének kevesebb, 
mint 30%-át és csak a háncsot érinti, a felvásárló átveszi. 

A szövetbarnulás megjelenése összefüggést mutat a lehullott csapadék mennyisé-
gével és eloszlásával is. A legcsapadékosabb évben tapasztaltuk a legnagyobb, a leg-
kevésbé csapadékos évben pedig a legkisebb mértékű húsbarnulást. Ez párosul azzal, 
hogy a legcsapadékosabb évre a legszárazabb tavasz és nagyon csapadékos nyár, a 
legkevésbé csapadékos évre pedig kimondottan száraz ősz volt jellemző. Ezért ered-
ményeim szerint nem tudom megerősíteni Glits (1982) azon megállapítását, miszerint 
a nyár végi száraz idő „kedvez” a szövetbarnulás kialakulásának. 

A tormagyökér „Root Rot Complex” tünetegyütteséből 18 gombafajt izoláltunk, 
melyek egyenkénti in vivo visszafertőzésével a kezelt gyökerek nem fertőződtek meg. 
Komplex visszafertőzésük hatására a kezelt gyökerek 75 %-a fertőződött meg. Ez 
egyértelműen bizonyítja, hogy a gombák komplex fertőzése okozza a torma fent 
említett betegségét. 

Köszönetnyilvánítás  

A publikáció megjelenését a Salewa – Alanex Konzorcium (Nyíregyháza) támogatta, 
melyért utólag is köszönetünket fejezzük ki. 
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Analysis of Urban Soil-Samples with Methods of Environmental Physics 

by Territory Use from the Territory of the 11th District in Budapest  

Abstract 
The reason for the analysis of urban soil samples is that the population lives in 

cities and towns both in Hungary and in the developed countries. Due to the high 
density of population an accidental contamination or harmful effect endanger more 
individuals than the same contamination on another territory with a lower density of 
population. Cultivated plants grown in the city – via expansion of city gardening – 
can mean new types of dangerous for the population. I carried out my analysis on 
soil samples originating from the 11th district in Budapest which had been taken for 
pedological analysis by a former dissertant. My aim is define the toxic metal content 
of the samples and identify those spots where the toxic metal content exceeds the 
limits of the given law valid for the moment being, thus drawing the attention of 
decision-makers for the possible danger-sources deriving from it. To demonstrate 
the presence of toxic metals I used Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence 
Spectrometer analysis. I map those spots where the samples contaminated with toxic 
metals can be found. I give a try to discover the form of contamination and miner-
alogical environment on same samples on the basis of my results by the help of X-
Ray Powder Diffraction and Scanning Electron Microscope.  

Bevezető 

Az emberiség az idők kezdete óta csoportokban él az idő előrehaladtával egyre 
nagyobb és népesebb csoportok alakultak ki egy adott földrajzi térrészen. A tömörü-
lések falvakká később városokká fejlődtek. Jelen korunkban az emberiség nagy része 
városokban él. Magyarország társadalmi eloszlása ilyen szempontból hasonló képet 
mutat a világban uralkodó tendenciákkal. Magyarországon jelenleg a népesség közel 
20%-a él Budapesten, a fővárosban. Budapest területileg rendkívül sokszínű számos 
természeti és épített értékkel, erőforrással rendelkezik. Budapest déli részénél találha-
tó a 11. kerület, a vizsgált terület. (1. ábra) 

A mintavételi terület rendkívül sokszínű területhasználat, természeti érték, geoló-
giai és talajtani képződmények terén is. Maga a terület egy jelentős talajtani sokszínű-
ségét az adja, hogy eredetileg, mint ahogy a gyakorta használt elnevezés is mutatja 
„Lágymányos” mocsaras terület volt mely feltöltésre került különböző forrásokból 
származó földel, építési törmelékkel. Eme sokszínűségnek és az intenzív talajok át-

mailto:karlikmate@gmail.com
mailto:dranzsu@gmail.com
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alakulását eredményező antropogén hatások miatt ideális minta vételi terület városi 
talajok vizsgálatához. A talajok átalakulásához és szennyeződéséhez hozzájárulnak az 

 
1. ábra. Budapest XI. kerülete 

(Forrás:www.budapestinfo.eu) 

ipari tevékenységek és közlekedésből szárma-
zó szennyezők, a száraz és nedves ülepedés 
illetve a téli időszakban az utak sózása. A vá-
rosi szennyezések említése esetén a köztudat-
ban elsősorban a légszennyezés vagy a vizek 
szennyezése jelenik meg. Jelen tanulmány so-
rán egy bár rendkívül fontos mégis a hazai 
köztudatban méltatlanul hanyagolt szennye-
zést, a talajszennyezés vizsgálata történik. A 
talajok szennyezésénél is számos fajta szeny-
nyező anyagról, anyagcsoportokról beszélhe-
tünk (pl.: kémiai anyagok; ipari szennyeződé-
sek). Jelen esetben a vizsgálatokkal toxikus 
fémtartalom kimutatása történt.  

 
A városi talajok 

A talaj fogalmát Magyarországon Stefanovits Pál fektette le, definíciója szerint a 
talaj nem más, mint a Föld legkülső szilárd burka mely a növények termőhelyéül 
szolgál. (Stefanovits P. et al.,1999). A talajokat számos tulajdonságuk alapján jelle-
mezhetjük, ezek közül a legelterjedtebb jellemzés mezőgazdasági eredetű, mely egy 
talaj minőségét a termékenysége alapján kategorizálja. A modern talajtanban azonban 
a különböző paraméterek alapján (pl.: karbonát tartalom, pH) talajtani kategóriákba 
soroljuk. A városi talajok osztályozása és vizsgálata a talajtanon belül új 
aldiszciplínaként jelent meg. A városi talajok nagyban eltérnek a természetes eredetű, 
hatásoknak kitett talajoktól. A városi talajok definíció szerint minden olyan talaj bele-
tartozik a városi talajok közé melyek földrajzilag a városhoz vagy a külvároshoz tar-
toznak és nem mezőgazdasági eredetű emberi hatásra alakult át. további kritérium, 
hogy legalább felső 50 cm vastagságú olyan réteggel kell rendelkeznie mely átkevere-
dett, feltöltődésen esett át, vagy szennyeződött. Fő oka az emberi tevékenységek, 
melyek hatására számos anyag, hatás éri e talajokat, amelyek erre átalakulással reagál-
nak. Ilyen hatások a teljesség igénye nélkül pl.: a borítottság megváltozása (aszfalto-
zás) melynek hatására módosul a talajháztartása, az utak sózása mely során a talaj pH 
nagymértékben módosulhat, megváltozik a kation-anion összetétel. A talajok átalaku-
lása magával vonza a flóra és a fauna megváltozását is. Az átalakulások láncolataként 
alakul ki az épített környezet mellett megjelenő városi táj. (Bockheim, 1974; 
Patterson et al, 1980) 

http://www.budapestinfo.eu/
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Anyag és módszer 

Mintavétel 

A mintavétel eredeti célja talajminták gyűjtése a mintavételi területről, talajosztá-
lyozás céljából. A mintavétel kivitelezését, oly módon végezték, hogy a bevezetőben 
bemutatott mintavételi területet (Budapest XI. kerület) 1x1 km2-es cellákra bontot-
ták, majd ezen belül került véletlenszerűen kijelölésre a mintavételi pont. A mintavé-
tel a helyi önkormányzattal szoros együttműködésben valósult meg, ebből, kifolyólag 
ha a véletlen kijelöléssel kijelölt mintavételi pont olyan ingatlan területére esett mely 
tulajdonosa nem járult hozzá a mintavételhez, akkor a legközelebb eső Önkormány-  
zati, vagy közterületen történt 
a mintavételezés.  
A mintavételezés minden 
lépése alapos dokumentáció-
val készült, a minták megvé-
tele spirálfúró segítségével 
történt majd a kiemelt furat-
ból szín alapján történt az 
egyes talajrétegek, réteghatá-
rok beazonosítása, minta- 
képzése. A mintavételezés 
során 28 mintavételi pont 
került kijelölésre (2. ábra). 
Ezen mintavételi pontokból 
75 darab talajminta született. 
Minden talajminta egy adott 
mintavételi pont egy adott 
talajszintjének átlagmintája. A 
helyszínen történt a minták 

 
2. ábra. Mintavételi pontok 

(Forrás: Tóth, 2013) 

képzése majd a talajtani gyakorlatnak megfelelően nátronpapírban történt a szárítá-
suk, tárolásuk a felhasználás időpontjáig. (Tóth, 2013) 
 
Alkalmazott módszerek és mintaelőkészítések 

Hullámhossz diszperzív röntgen fluoreszcens spektrométer 

A toxikus fémtartalom meghatározásához hullámhossz diszperzív röntgen fluo-
reszcens spektroszkópia került alkalmazásra. A spektroszkópia alapja a röntgen fluo-
reszcencia jelensége. Az eljárás a karakterisztikus röntgensugárzás detektálásán alap-
szik. Egy primer sugárzást állítunk elő, radioaktív izotóppal vagy röntgencsővel. A 
megfelelő minta előkészítés után a mintát behelyezzük a mérőműszerbe, majd rávetít-
jük a primer sugárzást. Megfelelő gerjesztés hatására, szekunder úgynevezett karakte-
risztikus sugárzás lép ki. A karakterisztikus sugárzás magában hordozza az elektron-
felhőben történt változásokból, héjak közötti elektronátmenetekből származó infor-
mációkat. Ezen információk alapján beazonosítható milyen elemösszetétellel rendel-
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kezik az adott minta, ugyanis egy elem gerjesztett elektronátmenetei több csúcsot 
indukálnak melyek összessége egy adott elemre jellemző.  
(http://nukleariskepalkotas.atomki.hu/documents/Rontgen_fluoreszcencia_analizis.pdf) 

A hullámhossz diszperzív röntgen fluoreszcens spektroszkópia (WD-XRF) a jobb 
felbontás eléréséhez a Bragg egyenletet használja fel oly módon, hogy a kiváltott 
karakterisztikus röntgensugárzást analizátor kristályokra vetíti, majd onnan a detek-
torra vetül. Ezen technológia beépítésével alacsonyabb kimutatási határokat és a 
csúcsok jobb elkülöníthetősége érhető el. 
A vizsgálatok során Siemens SRS-3300-as WD-XRF került alkalmazásra SpectraPlus 
vezérlőprogrammal. A mérések vákuum alatt történtek, sugárforrásként Rh katóddal, 
60 keV-os gyorsító feszültséggel 4 mA-s áramerősség mellett.  
 

Mintaelőkészítés hullámhossz diszperzív röntgenfluoreszcens spektrometriá-

hoz 

A 75 darab talajminta légszárazra történő szárítása a tárolás során alkalmazott 
nátronpapírban történt. A minta előkészítés első lépéseként a műtartalom eltávolítása 
került, ezt követően a talaj morzsolása történt. A részmintavétel képzések előtt min-
den esetben átkeveréssel a minták homogenizálása történt ezzel biztosítva a repre-
zentatív részmintavégzés lehetőségét. A részmintaképzés több lépcsőben zajlott. A 
minta előkészítés következő lépéseként 10-15 gramm talajminta került. A továbbiak-
ban úgynevezett bórsavas minta előkészítés került alkalmazásra, ahol a borsav, mint 
kötőanyagként játszik szerepet. A részminta porítása achát mozsárban történt ezzel 
biztosítva, hogy a minta előkészítés során a szennyeződés veszélye kiküszöbölhető 
legyen, tekintettel arra, hogy az achát mozsár keménysége (Mohs skálán 7-es kemény-
ségű) és összetétele folytán csak kis mennyiségű többlet SiO2-t ad a mintához. A 
porítás során a 63 mikrométeres frakció leválasztásra került 63 mikrométeres lyukát-
mérőjű talajtanban alkalmazott analitikai szita segítéségével. A porítás minden eset-
ben addig tartott még a teljes mintatérfogat át nem fért a szitán, tekintettel arra, hogy 
a talajok ásványos összetevői eltérő keménységgel rendelkeznek így a porítás során az 
alacsonyabb keménységű ásványok porítása előbb. A kapott már megfelelő méretű 
pormintát az analitikai gyakorlatnak megfelelően lágy polietilén légmentesen zárható 
zacskókba került, mely anyagából kifolyólag nem lép kölcsönhatásba a mintával.  

Következő lépésként analitikai mérleg segítségével  
4 gramm minta és 1 gramm analitikai tisztaságú bórsav 
került bemérésre egy nagyobb achát mozsárba. A keve-
rékhez analitikai tisztaságú acetont került mely elősegíti a 
keverék homogenizálását, az aceton analitikai tisztaságá-
ból kifolyólag nem változtatja meg a minta összetétel-
ét.A homogenizálást az aceton elpárolgása után megis-
métlésre került. Az 5 gramm keveréket egy présszer-
számba került ahol nyomás hatására elkészült a pasztilla. 
A pasztilla 35 milliméter átmérőjű és ~3,5 milliméter 
vastagságú. (3. ábra) 

 

3. ábra. Az elkészült pasztillla 

http://nukleariskepalkotas.atomki.hu/documents/Rontgen_fluoreszcencia_analizis.pdf
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Röntgen por diffraktométer (XRD) 

A mérés elvét és matematikai alapját William Henry Bragg és William Lawrence 
Bragg alkotta meg. Az általuk felírt úgynevezett Bragg egyenlet a következő:  

nλ=2dsin(θ) 

ahol d a rácssíkok távolsága θ pedig a beesési szög értéke. 

Maga a mérés során, egy megfelelően előkészített mintára párhuzamos röntgensuga-
rakat bocsájtunk majd különböző beesési, visszaverődési szögek esetén detektáljuk a 
visszavert sugárzás intenzitását.  
A vizsgálatok során Siemens D5000-es diffraktométer került alkalmazásra. A méré-
sek 20 kV gyorsító feszültség, 5 mA csőáram, 2-65° 2θ szögtartomány, 0,05° lépés-
köz, lépésközönkénti 2 s-os detektálási idő mellett készültek el. Ezen beállításokkal a 
kimutatási határ 5 V/V%-ra tehető.  
 

Mintaelőkészítés röntgen por diffraktometriához 

A minta előkészítés ebben az esetben egyszerűbbnek mondható. 1 gramm repre-
zentatív részminta bemérése történt achát mozsárba ahol 10 mikrométer alatti szem-
cseátmérőig történt a porítása. Az így leporított részminta tárolása papírtasakban 
történt felhasználásig. 
 
Energia diszperzív analitikai pásztázó elektronmikroszkóp (SEM-EDX) 

A modern kutatásokban az elektronmikroszkópok komoly szerepet kapnak te-
kintettel arra, hogy a tér egy kis térrészét is képesek vagyunk szelektíven vizsgálni. Az 
első elektronmikroszkóp megalkotása Max Knollhoz kötődik. A pásztázó elektron-
mikroszkóp működési elve alapján egy forrásból származó elektronokat elektromág-
neses lencsék segítségével fókuszál a minta egy adott pontjára majd pontról pontra 
pásztázza. Az elektronnyaláb kölcsönhatásba lép a minta anyagával, majd egy a fela-
datnak megfelelő detektorral detektáljuk a kiváltott, szóródó részecskéket. A legtöbb 
esetben képalkotásra a minta felületéről kilépő szekunder elektronokat alkalmaznak. 
A technológiából adódóan információt csupán a minta felületéről kapunk. Abban az 
esetben, ha a kijelölt térrész elemi összetételét kívánjuk detektálni, akkor az elektron-
nyaláb anyag kölcsönhatás során keletkező röntgen fotonok mérését végezzük, a 
karakterisztikus röntgen fotonok detektálásán alapul a jelen vizsgálatok során is al-
kalmazott elektronsugaras mikro analízis (EDX). (Pozsgai, 1995) 
A vizsgálatokat Amray-1030i energia diszperzív analitikai pásztázó elektronmikrosz-
kóppal, 20 kV gyorsító feszültség és 1 nA-es mintaáram mellett történtek.  
 

Mintaelőkészítés SEM-EDX vizsgálathoz 

Ezen vizsgálat minta előkészítése nagyban eltért a fentebb ismertetett két minta 
előkészítési módhoz képest. Tekintettel arra, hogy itt nem a teljes mintáról kapható 
információ, hanem egy kijelölt térrészről, szemcséről. Jelen esetben vékonycsiszolat 
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készítés történt. Az előzetesen zsírtalanított üveglapra kétkomponensű műgyanta 
került felkenésre, majd a nem porított talajmintából ügyelve arra, hogy a szem alapján 
elkülöníthető frakciók minden részéből kerüljön az üveglapra rászórással került a 
minta. Száradás után a részminta tükörsimaságú felszínné csiszolása történt különbö-
ző finomságú csiszolópor segítségével.  

Eredmények  

A WD-XRF mérések kiértékelése után 14 mintavételi pontban 21 darab talajmin-
tában került kimutatásra toxikus fémtartalom. Tekintettel arra, hogy bár a műszer 
kalibrált, maga a laboratórium nem esett át akkreditáción a kapott eredményeket fél 
kvantitatívnak tekintjük. Jelenleg a „6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendelethez. Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek földtani közegre 
1. számú mellékelte” tartalmazza a toxikus fémtartalomra érvényes határértékeket 
(www.complex.hu). A kiértékelés során e határértékekkel kerültek összevetésre az 
eredmények. Az eredményeket szemléletessé téve elkészült az alábbi (4. ábra) térkép  
mely elősegíti a térben való 
könnyű eligazodást illetve a 
könnyű megértést. Mint látható 
kimutatási határ felett króm, 
cink, és réztartalom került ki-
mutatásra. Ezen elemekre a 
következő jogszabályi határér-
tékek érvényesek (1. táblázat). 

1. táblázat. Határértékek 
(Forrás: www.complex.hu) 

CAS szám  B Ki 
7440-47-3 Króm 

összes 
75 K2 

 Króm 
VI. 

1 K1 

7440-50-8 Réz 75 K2 
7440-66-6 Cink 200 K2 

 

 
4. ábra. Toxikus fémet tartalmazó mintavételi pontok 

(Forrás: Tóth, 2013 módosította: Karlik, 2015) 

A térképi vetületen 
azon talajszelvények 
kerültek megjelenítésre 
melyben toxikus fém-
tartalom kimutatása 
történt. Minden szín-
nel egy adott toxikus 
fémet a színárnyalat 
pedig azt jelöli, hogy a 
kimutatott koncentrá-
ció a jogszabályi határ-
érték felett vagy az 
alatt található. Ez alap-
ján elmondható, hogy 
króm- réztartalom 
minden esetben meg-
haladta a K2-es határ-
értéket. 

A cink esetén a koncentráció csak 2 talajminta esetében haladja meg a határértéket. 

http://www.complex.hu/
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4. ábra. 14. mintavételi pont diffraktogrammja 

Talajhasználat és a terület 
története alapján elmond-
ható, hogy a 28-as minta-
vételi pont réz tartalma 
építési hulladékból eredez-
tethető. A 27-es mintavé-
teli pont cink tartalma pe-
dig a szakirodalom alapján 
nagy valószínűséggel az ott 
haladó villamos vonal fel-
sővezetékének kopásából 
származó por. 

A krómtartalomra, mint 
láttuk két határérték is ér-
vényben van vegyértékálla-
pottól függően. Ebből kifo-
lyólag további vizsgálatok 
történtek a legfelső talaj-
szintekből származó mintá-
kon röntgen por diffrakció 
segítségével, annak érdeké-
ben, hogy megismerjük az 
ásványtani hátterét. Ezen 
vizsgálatok eredményeit és 
diffraktogrammjait láthatjuk 
az 5. - 7. ábrákon. 

6. ábra. 20. mintavételi pont diffraktogrammja 

 

 
7. ábra. 21. mintavételi pont diffraktogrammja 

A várakozásnak meg-
felelően krómtartalmú 
ásvány nem került 
kimutatásra, azonban 
sikeresen lehatárolásra 
került az ásványtani 
környezet. Tekintettel arra, 
hogy a 21. mintavételi 
pont mintájában volt a 
legmagasabb króm-
tartalom és terület 
használat szerint forgalmas 
út melleti zöld területről 
történt a mintavétel
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SEM-EDX segítségével, megerősí-tést kerestünk arra a feltételezésre, hogy a 
szakirodalommal egy-bevágóan közlekedés-ből származó portól ered a 
kromtartalom.  

 
q = kvarc,  cc = kalcium karbonat, 
ep = epidot,  grt = gránát, kfs = káliföldpát, 
1 = Cr, Fe, Si, Al, Ca,  2 = As, Pb, Fe, Ca 

Az elkészült felvételek egyike az 
alábbiakban látható: 
Mint látható sikeresen kimutattuk a 
feltételezett szemcséket melyek ösz-
szetételük alapján közlekedési erede-
tű. (1. pont az ábrán). A mérés során 
a szemcse elhelyezkedése miatt a 
környező térrésből is származnak 
adatok. A 2. pontban látható arzén 
és ólom tartalmú szemcse jó példa 
arra, hogy bár WD-XRF-el nem sike-
rült kimutatnunk egyik elem jelenlét-
ét sem kimutatási határ alatti kon-
centrációban azonban jelen vannak. 

8. ábra. SEM-EDX felvétel a 21. mintavételi pont 1. talajszintjéből származó mintáról 

Következtetések 

A terület számos ponton tartalmaz toxikus fémtartalmat, ezek közül a krómtarta-
lom bizonyítottan közlekedési eredetű. További eredmény, hogy a munka eredmé-
nyeként elkészült térkép nagyban hozzájárulhat az önkormányzat környezet-
egészségügyi terveinek megvalósításához. Minden esetben továbbá javasolt a terület 
akkreditált rendszerű újramérése különös tekintettel azon pontok környezetére, ahol 
toxikus fémtartalom kimutatása történt. 
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keretrendszerhez igazított magyar képzési keretrendszer tervezetben 
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“Environmental Responsibility in the Hungarian Qualifications Framework 

Proposal Regulated to the European Qualifications Framework 

Abstract 
The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps 

communication and comparison between qualifications systems in Europe. Very 
important speciality of the EQF is the learning outcomes approach. The approach 
shifts focus to what knowledge, skills and competences the learner has acquired by 
the end of the education process. Its eight common European reference levels are 
described in terms of outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any 
national systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in 
Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers 
can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different 
countries and by different education and training systems. Hungarian reference levels 
are slightly modified and the terms of learning outcomes in the Hungarian Qualifica-
tions Framework are the next: knowledge, skills, attitude, autonomy and responsibil-
ity. The last one gives us a chance to introduce environmental responsibility in the 
proposal in our National Qualifications Framework. By the end of the learning pro-
cess students from short cycle (Level 5) to advanced, PhD (Level 8) must accept 
responsibility for controlling the environmental impacts of their activity. 
 
Keywords 
education, interdisciplinary, nature, science, sustainability 

Európai keretrendszerek 

• Bologna rendszer (Egységes Felsőoktatási Térség – EFT – Keretrendszere)  

–  2005-ben 47 ország fogadta el és csak a felsőoktatásra vonatkozik  

– 3 szint - a nemzeti keretekben köztes képesítések lehetőségével 

– az Európa Tanács koordinálja nemzeti szakértők bevonásával  

• Európai Képesítési Keretrendszer – EKKR  

– 2008-ban 32 ország fogadta el 

– AZ EKKR Tanácsadó Testület és az EB felügyeli  

– Nemzeti Koordinációs Pontok feladata a nemzeti keretrendszerek létre-
hozása és megfeleltetése az EKKR-nek  

– 8 szintű -valamennyi képzési szintre kidolgozták  

mailto:kissfe10@gmail.com
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1. táblázat: A Bologna rendszer, az EKKR és az 
MKKR összehasonlítása. 

 

 
Az EKKR európai szinten deklarált 
referencia keret, amely a nemzeti 
rendszereket európai szinten értel-
mezett egységes rendszerbe fogja 
(EQF, 2005). Amíg az EKKR az 
Európán belüli nemzeti szintek le-
képezésére hivatott, addig az MKKR 
a Magyarországon belüli képesítések 
rendszerbe foglalására szolgáló be-
sorolási eszköz (EQF, 2006). 
 

Deszkriptorok az EKKR-ben és az MKKR-ben 

Az EKKR az úgynevezett tanulási eredményeket (learning outcomes) állítja a kö-
zéppontba. 
Nyolc egymásra épülő szintet 
javasol. Ezeket tudás, készségek 
és kompetenciák (knowledge, 
skills and competencies) segítsé-
gével kimeneti szemléletben írja 
le. A szintek száma lehet eltérő 
az egyes nemzeti keretrendsze-
rekben, azonban az általános 
szabály a tanulási eredményeken 
alapuló megközelítés (Temesi, 
2007).   1. ábra: A tanulási eredményeket leíró jellemzők eltérései 

az EKKR és az MKKR esetében. 

A Magyar Képzési Keretrendszer (MKKR) kissé eltér az európaitól és a tanulási 
eredményeket a következő jellemzőkkel határozza meg: tudás, képesség, attitűd, au-
tonómia, és felelősség vállalás. Ezeket az alábbi táblázat mutatja be röviden. 
 

 Tudás  Képesség  Attitűd  
Autonómia és 
felelősségvállalás  

A 
deskriptor 
jellemzése  

A leírás szem-
pontjai: 
a tudás mélysé-
ge, szervezett-
sége, kiterjedt-
sége, rugalmas-
sága, formálha-
tósága.  

Motoros 
készségek, 
terület-
általános 
képességek, 
terület-
specifikus 
képességek.  

Kedvező/ 
kedvezőtlen 
megítélés; 
vélekedések, 
nézetek; 
szándékok, 
törekvések.  

Mértéke, területei, 
valamint a társas 
környezetben való 
viselkedés-
dimenziói.  

Ez a kimeneti szemléletű leírás lehetőséget adott minden képzési területen arra, hogy 
az attitűd és felelősségvállaláson belül beírhassuk a környezettudatosságot, a magyar 
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tervezetbe. Ezek részben különböző az adott szakmától függő specifikus jellemzők 
lehetnek, amelyek bemutatására itt terjedelmi okok miatt nincs lehetőség. Azonban 
az általános kompetenciákban egységesen jelennek meg minden területen és minden 
szinten. 

Általános kompetenciák a képzési területi leírásban 

A 2012-2014 közötti időszakban elkészült 10 képzési területi leírás a Magyar Ké-
pesítési Keretrendszerhez, amely a jövőben alapot ad új szakok létesítéséhez, illetve a 
meglévők felülvizsgálatához. A területeknek megfelelő szakmai csoportok munkája 
közben, felmerült az igény olyan általános kompetenciák megfogalmazására is, me-
lyeknek a fejlesztése minden szakterületen fontos, s amelyek elvárhatóak egy felsőfo-
kú végzettséggel rendelkező szakembertől. A TÁMOP 4. 1. 3. projekt keretében az 
egyes képzési területi leírások mellett az általános kompetenciák kidolgozása is meg-
történt. Az alábbiakban bemutatjuk ezeket az 5-8 szintek teljes részletezése nélkül.  
 

I. Szakmai kompetenciák működését alapozó és kísérő általános kompetenciák 
Komplex kompetenciák, jellemzőjük a multifunkcionalitás és transz-diszciplináris jelleg; jól szer-
vezettségük révén a téma/tartalomspecifikus szakértelem alapjai.  

I/1. Folytonos önfejlődés és szakmai szocializáció 

I/2. Nyelvi kommunikáció a) Anyanyelvi kompetencia 

b) Kommunikáció idegen nyelv(ek)en 

I/3. Infokommunikációs eszközök, funkciók, hálózatok ismerete és alkalmazása 

I/4. Problémaérzékenység és kritikus gondolkodás 

I/5. Társas kompetenciák, együttműködési készségek 

II. Személyiségjellemzők, értékek, attitűdök, nézetek, motiváció 
Kognitív képességek és stílusok, valamint az érzelmek generátorai; személyes kompetenciák, me-
lyek részt vesznek a szakmai/szakmaspecifikus kompetenciák működtetésében  

II/1. Környezet- és egészségtudatos magatartás 

II/2. A nemzeti kultúra és európaiság értékeinek ismerete és képviselete 

II/3. Az aktív állampolgári léthez szükséges műveltség 

II/4. A szakmai etika normáinak elfogadása, vállalása, képviselete és közvetítése 

 
Környezet- és egészségtudatos magatartás 

Az MKKR tervezet különböző szintjein az alábbiak szerin jelenik meg a környe-
zet- és egészségtudatos magatartás. 
 
5. szint:  Rendelkezik a környezet és az egészség megőrzését szolgáló életvitellel 

kapcsolatos korszerű ismeretekkel, és törekszik azok alkalmazására. Elfo-
gadja az erőforrásokkal való jó gazdálkodás fontosságát.  

6. szint:  Elfogadja és gyakorlatban is megvalósítja életmódjához kapcsolódó egés-
zségmegőrző szemléletet és életvitelt. Érti az erőforrásokkal való jó gazdál-
kodást, látja fontosságát. 
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7. szint:  Birtokolja az adott szakterület speciális, az adott szakmát művelők élet-
módjába illeszthető, a környezet- és egészségtudatosságot szolgáló tudást, 
és törekszik annak gyakorlatban történő megvalósítására. Képviseli az erő-
forrásokkal való gazdálkodás fontosságát, ebben tudatos és felelős. 

8. szint:  Képviseli a környezet- és egészségtudatos magatartást, mint értéket, azt a 
gyakorlatban készségszinten valósítja meg, és az erre vonatkozó ismerete-
ket másokkal megosztja. Tanítja és ellenőrzi az erőforrásokkal való gazdál-
kodást. 
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High-Resolution Mapping of Soil Properties  

for Growing Site Assessment Purposes  

Abstract 
The selected study area is the administrative area of Alacska and Berente villages 

on the northern piedmont of Bükk Mountains. The spot has diverse relief and com-
plex geological landscape and accordingly the ownership is fragmented (on average 
0.5-2 ha parcels). The research is designed to develop in cooperation with the local 
government a land-use structure decision support system based on natural geograph-
ical properties of the land, therefore large-scale mapping was necessary. The generat-
ed data has 30 m pixel size; this is inherited from the available DEM and Landsat 
imagery and judged to be sufficiently detailed to get enough information on the small 
plots.  

The area is characterized by diverse loose sediments, which influences most the 
soil properties. The primary task was to map the surface appearance of the sediment 
layers by excavated soil profiles and auger samples, than we described the typical 
terrain characteristics of each superficial sediment. Thus we got the homogenous 
units to extrapolate the measured soil properties (pH, SOM) within. This was signifi-
cant time and money consuming field and lab work. 

The purpose of this publication is to explain the mapping methodology and 
bring on question on the extensibility of the method. 
 
Keywords  
high-resolution, soil properties, mapping, extensibility 

Bevezetés  

A XX. század eseményeit követően mostanra a falvak elvesztették önellátó ké-
pességüket, és a korábbi nehézipar dolgozói pedig a földdel kapcsolatos ismereteiket. 
Mégis komoly tendencia, hogy családok, vagy önkormányzatok a rendelkezésükre 
álló kisebb-nagyobb területeken gazdálkodni kezdenek, de még így is óriási területek 
állnak parlagon, használat nélkül, ami keresi helyét a magyar gazdaságban. 
Magyarország területének 16 %-a (14500 km2) domb- és hegyvidéki terület (tenger-
szint feletti magasság alapján), ez Borsod Abaúj Zemplén megye területének 40 szá-
zaléka. A megye területének 30 %-a 12%-osnál erősebb lejtésű. Ezeken a területeken 
nagy táblás mezőgazdasági művelés nem alkalmazható, megfelelő termőhely-értékelő 
módszer nincs még rá kidolgozva, s nem állnak rendelkezésünkre pontos és elég 
részletes adatok sem. 
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Ha a település minden rendelkezésére álló mezőgazdasági erőforrás optimális kihasz-
nálására törekszik, szüksége van egy nagy felbontású adatbázisra, mely alapján a terü-
letén belül megszervezi művelési ágakat, azok egymásmellettiségét illetve a lehető 
legmagasabb szintű feldolgozottságot biztosító helyi ipari és közlekedési infrastruktú-
rát. Ennek egy település szintjén nincs igazán gazdasági jelentősége, bár az önfenntar-
tás megszervezésére lehetőséget biztosít. Ellenben, ha hasonló illetve egymást kiegé-
szítő adottságú, a helyi viszonyaikkal tisztában lévő települések szervezik a termelést, 
komoly gazdasági régiók alakíthatók ki. Ezért tartjuk fontosnak kidolgozni egy kiter-
jeszthető térképezési módszert, hogy a hasonló adottságú területek lefedhetők legye-
nek adattal, a terepi és labormunkák minimalizálásával. 

Vizsgálati anyag és módszer  

A választott mintaterület a Borsod Abaúj Zemplén megyei Berente és Alacska 
közigazgatási területe különösen szélsőséges példája a talajképződést befolyásoló 
tényezők sokféleségének. 
A két község a Bükkhát északkeleti peremén fekszik, egyik fele már a Sajó-völgyében. 
Mi vizsgálatainkat és a térképezést a dombvidéki területen végezzük. A tengerszint 
feletti magasság 150 és 340 méter között változik. A nagyon tagolt domborzat kiala-
kításában a Bükk kiemelkedésével járó tektonikai mozgások a meghatározók. Ennek 
során a völgyek széles torkolati szakasza lesüllyedt, a köztük lévő tábladarabkák ki-
emelkedtek néhol ki is billentek, s emiatt jött létre az aszimmetrikus völgykeresztmet-
szet, ahol a lankásan ereszkedő délkeleti lejtővel szemben az északkeleti perem rövid, 
meredek lejtőt képez. 
Természetesen a tektonikus mozgások mellett ugyanolyan fontos a völgyek kiszélesí-
tésében, a felszín tagolásában a területen lefutó számos, többnyire időszakos patak 
munkája is. A tábladarabokba mélyen hátravágódó eróziós völgyek peremén deráziós 
fülkék, deráziós völgyek, eróziós árkok vagy eróziós-deráziós völgyek vágódtak be. A 
völgyek között gerincek, nyergek, kúpok jelzik az egykori felszín eredeti magasságát. 
A felszínformák közt jelentősek a tömegmozgásos jelenségek során kialakult formák. 

Ebben az üledéksorban a szélsőségesen karbonátos mészmárgától az erősen 
kilúgzott agyagig, 20 cm-es osztreától a folyami és abráziós kavicson, durva és finom 
homokon, iszapon, löszön keresztül a finom agyagig, 0,5-1 hektáronként megjelenik 
egy újabb talajképző kőzet, mely szélsőségesen befolyásolja a térképezendő, műve-
lendő talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságait. A község területét a 100 000-es földtani 
térkép (MÁFI, 2005) 3 poligonnal fedi le, ezek közül a vizsgált területen előforduló 
két legfontosabb a Salgótarjáni Barnakőszén Formáció, mely Ottnangi-kárpáti korú 
mocsári, csökkentsósvízi, tengeri homok-, aleurit-, agyag-, és barnakőszénrétegek 
összlete, minek alján szárazföldi-édesvízi áthalmozott riolittufa, tufás agyag található, 
mely alsó miocén riolittufa és -tufit áthalmozásából keletkezett. Illetve a Sajóvölgyi 
Formáció, amely Badeni-pannóniai korú uralkodóan szárazföldi és édesvízi üledékek 
váltakozásából áll. 
A tagolt felszín meghatározza a település illetve a művelt vagy művelni kívánt kültelki 
területek struktúráját, birtok- és művelési viszonyait is. A vizsgált terület egyharmada 
erdőművelésű, 10-20 hektáros birtokokkal az északi és északkeleti kitettségű lejtőkön. 
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Az erdők területe és földrajzi helyzete nem igazán változott az elmúlt 300 évben. A 
másik harmad a rét és legelő művelésű területek, többnyire 2-5 hektáros parcellákon. 
Ezek területe változott az elmúlt évszázadok során, mára beletartoznak a felhagyott 
szántók, szőlők, gyümölcsösök is (30-50 %). A maradék harmad osztozik a belterület, 
zártkert, szőlő és gyümölcsös illetve néhány százaléknyi szántó művelésű területén. 
Ezek 0,3-1,5 hektár átlagos területű parcellák. 

Topográfiai helyzetük alapján a szelvények lehetnek különböző mértékben 
kilúgzottak, vagy jelenhet meg a vízhatás különböző mélységekben illetve fedheti 
eltérő mélységű lejtőhordalék, de a terület talajai legfontosabb fizikai és kémiai tulaj-
donságaikat elsősorban a talajképző kőzettől öröklik. A térképezés első lépéseként 
tehát katénákat ástunk, típusos szelvényeket kerestünk, mely egy-egy, a laza, üledékes 
talajképző kőzet által meghatározott genetikai környezet leírására szolgálhatnak. A 
laza üledékek állékonyságuk, tömődöttségük függvényében különböző formákat 
alakítanak, és különböző topográfiai helyzetben helyezkednek el, tehát a különböző 
talajképző kőzet egységek, geomorfológiai egységekkel azonosak. Tehát a talajképző-
dés legfontosabb tényezője modellezhető a domborzattal. 

Az éghajlat hatását vizsgált területet mérete miatt egységesnek tekinthetjük és a 
mikroklimatikus hatások szintén a domborzat függvényében jelennek meg. 150 és 
340 m tengerszint feletti magasság között változó felszín esetében a zonalitás is elha-
nyagolható. 

A domborzat által meghatározott mikroklímát, illetve művelhetőséget jellemzően 
követi a területhasználat is. Érdekesség képen meg lehet jegyezni, hogy az idő, mint 
talajképző tényező szintén megjelenik a topográfiai helyzet függvényében a területen. 
A Bükk kiemelkedésének következtében kibillenő kis táblatöredékek K-Ny irányba 
megdőltek, így az eredetei felszín a K-i kitettségű lankás lejtőkre került, a frissen fel-
táródott felület pedig rövid, meredek, Ny-i kitettségű oldalak lettek. A lankásabb, 
hosszabb lejtők nem csak a gyengébb erózió miatt fedettek fejlettebb talajokkal, ha-
nem, mert az ősi felszín maradványai. 
Elsősorban szerettünk volna megrajzolni a felszínre bukkanó üledékek térképét. 
Ehhez feldolgoztuk a helyi barnakőszén kutató fúrások jegyzőkönyveinek (1890-
1986-ig) felső 50 méterre vonatkozó adatait, de az így elkészült térképek nem egyez-
tek meg terepi tapasztalatainkkal. Ezek az adatok csak a barnakőszén fedő rétegei 
körül lesznek pontosak, a talajképződést befolyásoló felsőbb szintek leírása pontat-
lan, és nevezéktanuk is meglehetősen következetlen. Ezért nyúltunk a domborzat-
modellezés eszköztárához, ArcGIS 10.2 szoftverrel dolgoztunk. 
A modell alapját a 10 000 topográfiai térképek szintvonalainak és magasságpontjai-
nak digitalizálásával és azok interpolációjával készített 30 méteres pixelméretű dom-
borzatmodell képezi.  Ebből készítettünk 18 különböző réteget, melyekből összerak-
tuk a többcsatornás rasztert, melyen a Maximum Likelyhood irányított osztályozást 
futtattuk. 
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Első körben a következő 9 osztályt határoztuk meg: 
1 meszes, meredek homok 
2 vörös agyag, porral, plató 
3 savanyú por 
4 völgytalp - lejtőhordalék 
5 „paleo-colluvic” 

6 sárga agyag 
7 vörös agyag felszínen 
8 laza egyéb 
9 kötött egyéb 

10 vörös agyag, porral, lejtő 
 
A „meszes meredek homok” kategória típusszelvénye: 

Nagyon tömődött, állékony 2-5 %-os karbonát-tartalmú, homokos vályog (A szint-
ben: Homok%:70; Por%:20; Agyag%:10) fizikai féleségű anyag, pHH2O: 7,5-8, Y1: 
1,5-2,5. Szelvénye a hazai genetikus osztályozás alapján: Karbonátos Humuszos Ho-
mok vagy erodált területeken Földes kopár, az új magyar diagnosztikai osztályozás 
alapján Nyers Cementált Pangóvizes HOMOKTALAJ Telített, WRB: Brunic, 
Calcaric ARENOSOL Stagnic. 
Általában D-DNy-i kitettségű meredek lejtőket alkot, a lejtés az osztály elterjedésé-
nek teljes területére számolt átlaga 25%. Jellemző művelése szőlő, illetve a helyi pin-
cék ebbe az anyagba vájattak. 

A „vörös agyag, porral, plató” kategória típusszelvénye: 
Nagyon magas agyagtartalmú (30-50%), vöröses agyag pHH2O: 5-6, teljesen 
mésztelen, a felszínen 20-60 cm agyagos vályog – homokos agyagos vályog fizikai 
féleségű kilúgzási szint megtalálható. Lankás tetőket képez, többnyire szántó, eseten-
ként gyümölcsös. Magas agyagtartalma miatt pangóvíz-glej illetve vertic szint jellemzi. 
Szelvénye a hazai genetikus osztályozás alapján Agyagbemosódásos Pszeudoglejes 
Barna Erdőtalaj, az új magyar diagnosztikai osztályozás alapján Pangóvizes 
DUZZADÓ AGYAGTALAJ Savanyú, WRB: Endostagnic Endovertic LUVISOL 
Clayic Aric Cutanic Profondic. Általában tetőkön fordul elő, a lejtés az osztály elter-
jedésének teljes területére számolt átlaga 10%. 

A „savanyú por” kategória típusszelvénye: 
Nagyon savanyú (pHH2O: 3,5-4,5), fakó, iszapos vályog-vályog fizikai féleségű anyag. 
A por frakció benne 40-60 % között változik, vannak homokosabb (45%) és agyago-
sabb (20%) változatai, de mindig vályog fizikai féleségű. Tömődött, pangóvíz-glej 
jellemző. Típusszelvénye a hazai genetikus osztályozás alapján Agyagbemosódásos 
Pszeudoglejes Barna Erdőtalaj, az új magyar diagnosztikai osztályozás alapján Száraz-
tőzeges Pangóvizes AGYAGBEMOSODASOS TALAJ Telítetlen, WRB: Stagnic 
ALISOL Clayic Cutanic. Általában K-DK-i kitettségű meredekebb, egyenes lejtőket 
alkot, a lejtés az osztály elterjedésének teljes területére számolt átlaga 18%. Előfordu-
lása az erdő művelésű területek alatt jellemző. 

A „völgytalp - lejtőhordalék” kategória típusszelvénye: 
A völgytalpakon, a lejtők alján és a mélyedésekben, aszóvölgyekben felhalmozódó 
hordalékok osztálya. Az ide tartozó talajok tulajdonságaikat az erózióbázis alapján 
öröklik. Az osztályozás második felében réti és lejtőhordalék talajok kategóriába 
osztjuk fel. 
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A „paleo-colluvic” kategória típusszelvénye: 
Lejtő lábakon, mélyedésekben halmozódik fel, pH-ja és fizikai félesége alapján, a 
„savanyú por” korábbi áthalmozódásának eredménye. Sötét színű, mély ősi lejtőhor-
dalék, melyen már kialakult újra egy agyagbemosódásos erdőtalaj. 100 cm mélységben 
is még 1,5-2 % humusztartalommal, lejtőlábi elhelyezkedése miatt, pangóvizes jelek-
kel. É-ÉK-i lejtők lábainál jellemző szelvény, erdők alatt. 

A „sárga agyag” kategória típusszelvénye: 
A „vörös agyag, porral” kategória alatt található, jellemzően kavicsba, homokba megy 
át a lejtő irányában, de már a szelvényen belül is felfedezhető rétegzettség. pH-ja 5-
5,5, fizikai félesége vályogos agyag. Elég tömődött, pangóvíz-glej és gyenge csúszási 
tükrök jellemzik, benne genetikai szinteket felismerni nehéz. Típusszelvénye a hazai 
genetikus osztályozás alapján Földes kopár, az új magyar diagnosztikai osztályozás 
alapján Duzzadó Pangóvizes BARNAFÖLD Telítetlen Többrétegű, WRB: 
Endostagnic REGOSOL Clayic Dystric Vertic. Jellemzően tetők szélén a völgy irá-
nyába az első inklinációs pont előtt helyezkedik el. 

A „vörös agyag felszínen” kategória típusszelvénye: 
A „vörös agyag, porral” kategória erodált változata. Meredeke lejtőket alkot, nehéz 
agyag, a duzzadás-zsugorodás már a felszíntől repedéseket képez. Külön osztályt 
kapott, mert elég jellegzetes, rövid, meredek lejtőket képez széles hátak peremén, bár 
területileg viszonylag csekély. Osztálybasorolása: Pangóvizes DUZZADÓ 
AGYAGTALAJ Telítetlen illetve Haplic VERTISOL Dystric Stagnic. 

A „laza egyéb” és „kötött egyéb” kategóriák olyan üledékek kibukkanását foglalja 
magába, melyek területüket tekintve csekélyek, de a környezetük talajtani adottságait 
nagyban befolyásolják, akár vízgazdálkodásukban (folyami kavics, folyami kavics 
agyaggal, kilúgzott homok, osztrea), akár kémiai tulajdonságaikban (lösz, mészgumós 
agyag, mészmárga). Ezeket a kategóriákat a későbbi munka során a zárójelben felso-
rolt alosztályokba soroltuk. 

A „vörös agyag, porral, lejtő” kategória típusszelvénye: 
Nagyon magas agyagtartalmú (30-50%), vöröses agyag pHH2O: 5-6, teljesen 
mésztelen, 20-30 cm mély felszíni lazább fizikai féleségű kilúgzási szinttel. Hosszú, 
egyenes lejtőket képez, többnyire kaszáló. Magas agyagtartalma miatt pangóvíz-glej 
illetve vertic szint jellemzi, főleg a lejtők alján. Szelvénye a hazai genetikus osztályo-
zás alapján Agyagbemosódásos Pszeudoglejes Barna Erdőtalaj, az új magyar diag-
nosztikai osztályozás alapján Pangóvizes DUZZADÓ AGYAGTALAJ Savanyú, 
WRB: Endostagnic Endovertic LUVISOL Clayic Aric Cutanic Profondic. 

 
A többcsatornás raszter rétegei, melyeken az osztályozást végeztük a következők 
voltak: 
Az 1. réteg maga a domborzatmodell, 1-100 normálva. 
A 2. réteg a lejtőmeredekség térkép radiánban, 1-100 normálva.  
A 3. réteg a kitettség térkép radiánban, 1-100 normálva. 
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A 4. réteg az ArcGIS Spatial Analyst Solar Radiation moduljával számított besugárzás 
térkép 1-100 normálva. 

Az 5., 6., és 7. réteg az érintőirányú, a vízszintes és a lejtőirányú görbület térképek, 1-
100 normálva. 

A 8. réteg a magasság terjedelme egy 3x3 pixel méretű ablakon belül, a kilenc pixelér-
ték minimumának és maximumának különbsége, 1-100 normálva. 

A 9. réteg a lejtőmeredekség terjedelme egy 3x3 pixel méretű ablakon belül, a kilenc 
pixelérték minimumának és maximumának különbsége, 1-100 normálva. 

A 10. réteg a lejtőmeredekség szórása egy 3x3 pixel méretű ablakon belül, a kilenc 
pixelérték varianciájának négyzetgyöke (standard deviation), 1-100 
normálva. 

A 11. réteg a tengerszint feletti magasság szórása egy 3x3 pixel méretű ablakon belül, 
a kilenc pixelérték varianciájának négyzetgyöke (standard deviation), 1-
100 normálva. 

A 12. réteg a topográfiai nedvesség index, mely az adott képpont helyi vízgyűjtőjének 
négyzetméterben mért területének és a lejtőmeredekség tangensének há-
nyadosának természetes logaritmusa, 1-100 normálva. 

A 13. réteg a topográfiai helyzet index, mely egy adott pixel tengerszint feletti magas-
ságának és 3x3 pixelnyi környezetének átlagolt tengerszint feletti magas-
ságának különbsége, 1-100 normálva. 

A 14. réteg a domborzati egyenetlenség index, mely egy adott pixel tengerszint feletti 
magasságának és 3x3 pixelnyi környezet magasságának mértani közepé-
nek különbsége, 1-100 normálva. 

A 15. réteg esetében a D8 módszerrel számolt lefolyásirány rasztert DNy irányba 
elforgattuk (utalva a legjellemzőbb kitettségre a területen), majd a koszi-
nuszát számoltuk és 1-100 normáltuk. Így a magasabb értékek a DNy felé 
kitett pixelekhez társulnak. 

A 16. réteg a lefolyáshossz raszter, 1-100 normálva. 
A 17. réteg a lefolyásirányba számolt esés raszter és a lejtőkategória raszter különbsé-

ge, 1-100 normálva. 
A 18. réteg a lefolyásirányba számolt esés raszter százalékban, 1-100 normálva. 
 

A 18 réteges kép főkomponens analízist követően 9 darab rétegben tartalmazta 
az adathalmazból kinyerhető információk 98,355% százalékát, mely rétegeken futtat-
tuk a Maximum Likelihood Classification ArcGIS parancsot. A folyamat során az 
osztályokat súlyoztuk azok pixelszáma alapján, hogy a kapott poligonok a lehető 
legkevésbé aprózódjanak fel. Az első osztályozás poligonjain belül leválogattuk azo-
kat a pixeleket, ahol az osztályba-tartozás valószínűsége 98% felett van. Az így nyert 
poligonokat alkalmaztuk a következő osztályozás tanító-poligonjaként. 
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A következő táblázat a végső, osztályozott állomány megjelenési valószínűségeinek 
egyszerű statisztikáit mutatja be: 

class count 
Area 
[ha] 

min max range mean std variety majority minority median 

1 1563 140.67 36.0 99.0 63.00 93.44 11.85 58.00 99.00 36.00 99.00 
2 2660 239.40 31.0 100.0 69.00 87.61 15.46 65.00 99.00 31.00 96.00 
3 2692 242.28 32.0 99.0 67.00 91.01 13.61 66.00 99.00 32.00 99.00 
4 1965 176.85 30.0 100.0 70.00 92.68 13.17 67.00 99.00 30.00 99.00 
5 676 60.84 33.0 99.0 66.00 78.73 17.95 67.00 99.00 33.00 83.00 
6 997 89.73 38.0 99.0 61.00 91.85 13.31 57.00 99.00 38.00 99.00 
7 574 51.66 42.0 99.0 57.00 93.62 11.73 49.00 99.00 42.00 99.00 
8 144 12.96 46.0 99.0 53.00 91.43 12.42 33.00 99.00 46.00 99.00 
9 1047 94.23 36.0 100.0 64.00 94.03 11.14 56.00 99.00 36.00 99.00 
10 1398 125.82 33.0 99.0 66.00 92.52 12.72 62.00 99.00 33.00 99.00 

Class: az osztályok 1-10-ig az előző fejezetben leírtak szerint, min: az osztálypoligonon belül a legkisebb megjelenési valószínűség 
érték, max: az osztálypoligonon belül a legnagyobb megjelenési valószínűség érték, range: a min és a max különbsége, mean: az 
osztálypoligonon belül a megjelenési valószínűségek átlaga, std: az osztálypoligonon belül a megjelenési valószínűségek szórásnégyze-
te, variety: az osztálypoligonon belül megjelenési valószínűség értékeinek száma, majority: az osztálypoligonon belül legtöbbször 
előforduló megjelenési valószínűség-érték, minority: az osztálypoligonon belül legkevesebbszer előforduló megjelenési valószínűség-
érték, median: az osztálypoligonon belül előforduló megjelenési valószínűség-értékeket sorba rendezve, a sor középső értéke 

Eredmények 

A fent leírt módon nyert poligonok talaj-táj egységeket fednek melyeken belül 
egységes talajképző környezet alakítja a talajokat ily módon alkalmasak arra, hogy 
területükön belül pontszerű, mért talajparamétereket vagy diagnosztikákat kiterjeszt-
hessük. További alosztályok készítésével genetikai vagy diagnosztikai osztályokra 
bonthatók. 
Jobb felbontású terepmodell alkalmazásával pedig kisebb egységek is lehatárolhatók, 
melyek fontosak lehetnek a környezetükben található, de más talajképző kőzeten 
kialakult talajok tulajdonságaira, például magas mésztartalmú laza üledék tető hely-
zetben, az erózió függvényében jelentősen befolyásolhatja a pH viszonyokat. 
Véleményünk szerint, de ez még további vizsgálatokat igényel, a módszer kiterjeszt-
hető a Bükkhát egészére illetve a Cserehát egy részére, mintegy 300 km2 területre 
(Salgótarjáni Barnakőszén Formáció és a Sajóvölgyi Formáció felszíni előfordulása).  
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Bark Necrosis of Apple Tree Graft 

Abstract 
In the Nyírség-Kert Kft. is the early die-back of fruit trees a very serions 

problem. According to the statistical survey of our Institut this problem caused by 
patogen fungi diseases of bark necrosis of apple tree graft. The potentially dangerous 
diseases are Diaporthe eres as a op portunist fungi. As well we have idintified the 
pathogen fungi species the Botryosphaeria obtusa and some species of Fusarium genus 
having not very importance. The symptom of bark nekrosis present oneself firstly at 
the plate graftung proceeding to rootstck and choice graft. The identifications of 
infections place is not so simple. Diseases of bark necrosis of apple tree graft can be 
found at the production of apple tree graft. 
 
Keywords 
apple tree graft, barknecrosis, Diaporte eres, Botryosphaeria obtusa, disease control 

Bevezetés 

Több mint harminc év telt el, amióta Vajna László professzor megjelentette ösz-
szefoglaló munkáját a gyümölcsfák korai elhalásáról, s a mű ma is aktuális, figyelmez-
tető a növényvédelmi gyakorlatot művelők számára. A „krisztusi kort” elért kiadvány 
már akkor intő jelzéseket fogalmazott meg a látszólag kevésbé jelentős növényi be-
tegségeket okozó kórokokat illetően.  
Hazánk csatlakozott az EU-tagországok nagy családjához, a piac nyitottá vált, az áruk 
mozgása könnyebb lett, s a kívánatos üzleti manőverek árnyékában káros tényezők is 
jelentkeztek. Egyik ilyen probléma - az utóbbi évtizedben fokozottan - a gyümölcsfák 
szaporítóanyagának növényegészségügye! A külföldön vásárolt almaoltványok gyak-
ran fertőzöttek olyan kórokozókkal, amelyek eddig hazánkban nem, vagy alig kaptak 
figyelmet. Egyik ilyen kórtünet-együttes a fiatal almaoltványok látens, telepítés után, 
valós kéregbetegsége, ill. oltványpusztulása. 
Az elmúlt években sem vált gyakorlattá az a növényvédelmi technológia, amelynek 
részét képezné az almafa mikonekrózisa, a betegséget kellő időben felismernék, tisz-
táznák a kórokot, s elvégeznék a megelőző, hatékony védekezést. Krónikus beteg-
ségnek kell tekintenünk a kéreg-mikonekrózisokat, ugyanis a betegség kezdeti stádi-
umában a kártétel nem egyértelmű, atipikus. 
Milyen hathatós jogi oltalomban részesülnek azok a honi almatermesztők, akik más, 
EU-s országokból szerzik be az almaoltványokat, s hoznak létre belőle modern ültet-
vényeket? A gyakorlati eljárások nem nyújtanak hatékony jogi védelmet, s a keletke-
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zett perek, majd bírósági ítéletek kimenetele nagyon bizonytalan, költséges, majd’ 
vesztésre ítéltetett! 
Az almatermesztő szakemberek körében nehezen kezelhető, de rendszeresen felve-
tődő kérdés e növény-egészségügyi probléma terjedése, a hatékony védekezés meg-
oldása. A nemzetközi szinten zajló jogorvoslati eljárások és nehézségei késztettek 
arra, hogy ismét elővegyük e valós növény-egészségügyi probléma tarthatatlanságát, s 
felhívjuk a külföldön almafaoltványokat vásárlók figyelmét a kéreg-mikonekrózisok 
kártételének fontosságára! 
 
Célkitűzések 

- az almaültetvényben a beteg oltványok szemlézése, felmérése, 
- az almafákat károsító kórokozó(k) meghatározása, megnevezése, 
- a fertőzés eredete, kiindulásának körülményei, s okai, 
- a beteg ültetvény almafáinak felszámolása, az esetleges újratelepítés lehetősé-

gének elemzése. 
 
Kulcsszavak 
almafaoltvány, kéregnekrózis, Diaporte eres, Botryosphaeria obtusa, védekezési módok 

Irodalmi áttekintés 

A volt Szovjetunióban, Lengyelországban, Németországban végzett széleskörű 
kutatások már korábban rámutattak az almafa oltványok kéregnekrózisos betegségére 
(Rajuskina, 1958; Borecki et al., 1970; Müller, 1960), s meghatározták a kórokozó 
gombák faját is. 
A legújabb nemzetközi tudományos kutatásokat bemutató közlemények – elsősorban 
olaszországi (Pertot, 1998) és dél-afrikai (Wingfield et al., 1996) szerzők tollából – 
nyomatékosan felhívták a figyelmet a faiskolákban és az almafa ültetvényekben káro-
sító, a fiatal almafák leromlását, elpusztulását előidéző kóroktani problémákra. Ki-
emelték, hogy a fő kórokok, a Botryosphaeria és a Phomopsis gombák által okozott meg-
betegedések. Az olasz „Trentino Region” szerzői (Prodorutti et al., 2011) a magyar-
országi kórtünetekkel megegyező betegségekről számoltak be. 
Hazánkban e szakterületen alapvető kutatási munkákat Vajna (1983) végzett, aki – 
hivatkozva a nemzetközi kutatásokra is – bemutatta a hazai jelentőségét e problémá-
nak, felhívta a figyelmet az edafikus, termikus és mechanikai eredetű kórokokra, mint 
abiotikus tényezőkre és a biotikus eredetű (vírusok, baktériumok, gombák) károsodá-
sokra is. Részletesen - kísérleti munkáival alátámasztva – tárgyalta a „kéreg-
mikózisokat, rákos megbetegedéseket. Ugyancsak Vajna (2002) számolt be, s kutatá-
sával bizonyította, a Diaporthe eres Nitshke szerepét a fiatal gyümölcsfák pusztulásá-
ban. 

Anyag és módszer 

A Nyírség-Kert Kft. ültetvényében végeztünk szakértői szemlét, s bizonyítottuk 
a betegséget, s a kórokokat. A bonitált ültetvény 5,3 ha-os felületű, 3 éves telepítés. A 
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különböző mértékű, kórtünetű fákból - véletlenszerű mintavételezéssel -, károsított 
növényi anyagot emeltünk ki a labortechnikai vizsgálatok céljára. 
A betegség – kórtünet-együttes, kórokozók – meghatározását labortechnikai módsze-
rekkel végeztük, in vitro körülmények közötti kórokozó-identifikálással. A kapott 
eredmények kontrollálása az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében, Prof. Vajna 
László mikológus felkérésével, ellenőrzésével történt. In vivo visszafertőzést – az 
időkorlát miatt - még nem végeztünk. 

Eredmények 

A megbetegedett almaoltványok szemlézése 

A szemlénk tárgyát érintő almaültetvényben a kórtünetek határozottak, szemmel 
jól érzékelhetők, s általános a fertőzés! A tünetekre jellemző, hogy a beteg, pusztuló 
fiatal almafákon az oltás (szemzés) helyétől kiindulva a külső kéregszövet 

 
1. ábra. A betegség tüneteit mutató almaoltványok a 

táblában 

határozottan elszíneződött, sárgás, 
sárgás-barna lett, az egészséges és 
beteg részek határán vékony, sötétebb 
sávban jelentkezik a kórtünet. A ké-
regszöveten berepedezések észlelhe-
tők. A háncsszövet elhalt! A tünet-
együttes (szövetelhalás) a fiatal fák 
törzsén lefelé az alanyon, valamint 
felfelé, a nemes részen nagy felületen 
terjedt, olykor átöleli a teljes törzset. 
Az oltványok végső pusztulása ekkor 
következik be! 

Addig a fertőzött egyedek „lassan legyengülnek, vegetálnak”, nem fejlődnek. A talaj-
ban lévő gyökérzet nem károsodott, ép. A gyökérnyakból – gyéren – gyökérsarjak 
nőnek. A tünet-együttest ábrákon szemléltetjük (1.-3. ábrák). 

 
2. ábra. A betegség komplex tünetei az oltásfor-

radás feletti törzsön 

 
3. ábra. A betegség tünetei az oltás helyén 

 

 
Az almafákat károsító kórokozó(k) 

Diaporte eres /syn.: D. ambigua/ (anam.: Phomopsis sp.): a fertőző faj opportunista, 
nekrotróf kórokozó (4.-5. ábrák). Gazdanövénykörébe – többek között – beletarto-
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zik az almafa is. Tőlünk, Magyarországtól délebbre, a mérsékelt öv országaiban igen 
gyakori, elterjedt gombafaj. 
 

 

4. ábra. A Diaporte eres /syn.: D. 
ambigua/ (anam.: Phomopsis sp.) 

15 napos tenyészete BDA-táptalajon 

 

5. ábra. A Diaporte eres /syn.: D. 
ambigua/ (anam.: Phomopsis sp.) 

szaporítóképletei 

A nemzetközi szakirodalmi hivatkozások – és a honi utalások alapján – gyakran káro-
sít faiskolai szaporítóanyagokon (oltványokon), telepített fiatal ültetvényekben, s 
tőlünk délebbre gyakran okozza az almafaoltványok pusztulását! E kórtétel régóta 
ismert, s ma is publikálják – főleg nemzetközi szakirodalmak – kártételét. 
Botryosphaeria obtusa (anam.: Diplodia seriata): ugyancsak opportunista nekrotróf kór-
okozó faj, sok gazdanövénye ismert, s az almafa oltványokat is fertőzi, károsítja, mint 
a Nyírség-Kert Kft. gyümölcsösében (6.-7. ábrák).  
 

 

6. ábra. A Botryosphaeria obtusa 
(anam.: Diplodia seriata) 15 napos tenyé-

szete BDA-táptalajon 

 

7. ábra. A Botryosphaeria obtusa 
(anam.: Diplodia seriata) 

szaporítóképletei 

Jelenléte, károsítása igen jelentős a mérsékelt égöv országainak gyümölcsöseiben. Az 
almafák minden korcsoportját (fiatal, idős) fertőzi, így a fás részeket, levélzetet és a 
termést is! Fiatal almafa oltványokat is megbetegít, de előfordulása, kártétele aránylag 
mérsékeltebb, mint a Phomopsis sp. gomba esetében.  
A Fusarium-fajok közül három fajt izoláltunk: Fusarium solani, F. oxysporum, F. roseum. 
A szakirodalmi hivatkozások szerint a pusztuló almafa fiatal és idős kérgén, olykor 
gyökérzetén fellépők, az általunk identifikált Fusarium-fajok. Gyengültségi parazita-
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ként is kezelhetjük őket e vonatkozásban, mert a más okokból pusztuló, ill. elhalt 
szöveteken tenyésznek. A honi és nemzetközi szakirodalmak szerint nem minősülnek 
az almafa specifikus kórokozóinak az általunk izolált, s meghatározott Fusarium-fajok! 
Az izolált Fusarium-fajok tenyészetének telepét ábrákon szemléltetjük. 

 
A fertőzés eredete, kiindulásának körülményei és okai 

Az általunk szemlézett almagyümölcsös közeli szomszédságában e betegségben 
szenvedő idős és fiatal gyümölcsös nem található. Hazánkban az ilyen típusú olt-
ványpusztulás csekély mértékű, de a honi és nemzetközi szakirodalmak szerint sajá-
tos megbetegedésként, tünet-együttesként kell értékelni az almafáknál az oltás (szem-
zés) helyénél jelentkező duzzanatot, amelyeken repedések is keletkeznek. Rendszerint 
ez az a növényi rész, ahol a szöveti fertőződés, majd nekrózis keletkezik. Így volt ez 
esetünkben is. 

Az oltványok szerepe döntő jelentőségű a megbetegedés kialakulását illetően, ál-
talánosan előforduló eseteknek tekintik a szakirodalmak az oltványiskolában történt 
megbetegedéseket. Gyakran kerülnek ki a faiskolákból olyan oltványok, amelyeken 
látensen, tünetmentesen, vagy nem feltűnő tünetekkel kerülnek ki a szaporítóanyag-
ok! A betegség teljes kifejlődése, felületi elterjedése a telepítést követően jön létre! 
Ott, ahol a környezetben hasonló betegségben szenvedő almafák vannak, különböző 
kedvezőtlen hatások kapcsán a környezetből is történhet befertőződés! 
Az általunk felvételezett tünetek azt mutatják, hogy az almafa oltványokon az alany 
és nemes forradásának környezetéből indult ki a kórokozó gombák fertőzése. A szö-
veti elhalás (nekrózis) és az identifikált kórokozók e helyen, itt jelennek meg először, 
primer módon. 

A talajból kiinduló fertőzés a Diaporte eres /syn.: D. ambigua/ (anam.: Phomopsis 
sp.), valamint a Botryosphaeria obtusa (anam.: Diplodia seriata) gombák esetében kizárt, e 
fertőzési forrást a szakirodalmak sem jegyzik. A kevésbé jelentős Fusarium-fajok ké-
pesek a talajból fertőzni bizonyos körülmények között. 
A beteg ültetvény almafáinak felszámolása, az esetleges újratelepítés lehetőségének 
elemzése 

Véleményünk szerint - a nemzetközi és a honi szakirodalmakra hivatkozva - nagy 
valószínűséggel ezek az oltványok a faiskolában fertőződtek, amelyért a faiskola rész-
ben, vagy teljes mértékben felelős! A Diaporte eres /syn.: D. ambigua/ (anam.: Phomopsis 
sp.) a szakirodalmi hivatkozások szerint kimondottan a faiskolai termesztésben kór-
okozó tényezőként van jelen, tehát a faiskola szerepe - esetünkben - lényeges veszély-
forrásnak tekinthető.  
 
A védekezés lehetőségei 

Miután hazánkban célirányos védelmet e kórokozók kártételének megfékezésére 
napjainkig nem kellett kiviteleznünk, mert jelenlétük nem számottevő az almában. 
Hipotetikus megközelítésben - szakvéleményünk szerint -, ha az elpusztult fákat 
(gyökerestől) a területről eltávolítjuk, megsemmisítjük, majd egészséges, szabványos 
minőségű oltványokkal - optimális időben, körülmények között - újratelepítjük, akkor 
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a magyar ökológiai viszonyok között nem kell számolni e betegséggel, az almafák 
pusztulásával. 

Következtetések 

A szemlézett ültetvényben (Nyírség-Kert Kft. ültetvénye) felméréseink szerint az 
almafa oltványok pusztulása – méreteit és súlyosságát értékelve – erősnek minősíthe-
tő. Az általunk tapasztalt, azonosított, s leírt tünetek alapján a betegség az almaoltvá-
nyok tipikus kéregnekrózisa, korai pusztulása. 
Az identifikált kórokozók közül dominánsnak minősíthető a Diaporthe eres, mint op-
portunista gomba, s az ismert Botryosphaeria obtusa kórokozó gomba, valamint néhány, 
kisebb jelentőséggel bíró Fusarium faj. 
A kórtünet – gyakorlatilag háncsszöveti nekrózis – az oltványok oltásforradásának 
helyénél jelentkezik először, majd terjed lefelé az alanyra, ill. felfelé a nemesre. A 
fertőzés kiindulásának helyét egyértelműen – mindent kizáró bizonyítékkal – megha-
tározni nem tudtuk. A tünetek tulajdonságai, sajátosságai, mértéke arra engednek 
következtetni, hogy az oltványok előállításánál kell keresni az eredendő okot, a nö-
vény-egészségügyi problémát. A kérdés tisztázása további feladat, amely nem nélkü-
lözheti a faiskola érdemleges, korrekt szakmai együttműködését! 
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Parks of Castels and Mansions in Szabolcs-Szatmár-Bereg County  

Abstract 
More than half of the 55 registered parks of castels and mansions in Szabolcs-

Szatmár-Bereg County are in decay today. The majority of buildings have been 
demolished and their gardens have been distributed into parcels for houses. 
Professionals of the subject have fears for our remarkable halls while others hope, 
just like average people do. Celebrities, museologists, technicals, private citizens 
helped us magnanimously in drawing up the stories and specifying the data. Thank 
You! 

These parks occupy extraordinary places in our history and in our life with the 
plants that make them. Some trees have outpaced the creator, frail man with their 
prestigious ages and sizes, sometimes these qualities made them survive. Could these 
mansions be the representatives of eternity? Could these tree-methuselahs have 
superhuman forces and be the idealized symbols of mankind? Definitely. 
 
Keywords  
mansion park, amusement park, county-house, castels, rehabilitation 

Bevezetés 

Bátran bizonygatom, bennünket szeretnek, kedvelnek a növények az erdők, par-
kok hisz' kóborló útjainkon minduntalan végig kísérnek. Legyenek ők természetadot-
tak, emberi gondolattal, kézzel ültetettek, ők mindig velünk vannak, életünk kísérő 
társai. Igaz, mi is igyekszünk gyámkodni felettük, gyámolítani őket, értük lenni, érez-
ni, de mindig kiderül, hogy ebbéli tevékenységünk szinte érzéstelen furcsa rommá 
zuhan össze, hisz oly' jelentéktelenek vagyunk méltóságukhoz. De társak vagyunk! 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében léteznek olyan - ember alkotta, formálta - parkok, 
amelyek fáinak élete több évszázadra visszanyúlik. Így az általuk fenntartott kúria-, 
vagy kastélyparkok is történelmi időket éltek át, s bizonyítják a magyar sorsot. Na-
gyon lassan múlatták az időt, voltak csemeték sihederek, javakorabeliek, s lettek öre-
gedők, talán vének azok a fák, amelyek közös összefogással megalkották a parkokat. 
Az ember álmodta, formálta - olykor gondozta - parkok igencsak beszédes képei a 
múltnak, s határozottan sugallják, hangsúlyozzák felénk életük histórikus töltetét. 
Mindez megnyilvánul abban, hogy a parkok fejlődésük során több megközelítésből is 
bizonyítják növényi alkotóik tulajdonságait, a természettel alkotott viszonyukat, har-
móniájukat. Eredetüket, a fajtörténetben megtett útjaikat, s mindezt - több évszázad 
életút után - csodás forma- és tartalom-együttesben, a mindenkori korok emberének 
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ízlésvilágát dokumentálva, jelenítik meg előttünk. A parkalkotók egyéni fejlődésük 
folyamán - főbb jellemzőikben - reprodukálják fajuk történetét, viszonyulásukat a 
teremtő környezethez, s történeti jellegük a beérett, kiteljesedett, felnőtt növények 
életében is érvényesülnek, manifesztálódnak. 
A nagytáj parkjai kimondottan-kimondhatatlanul, csak a szorosabb környezettel tör-
ténő tartós viszonthatásban, kölcsönösségben válnak élő, dinamikus közösségi 
komplexé. E parkok kisugárzását, "mondanivalóját", esztétikai tartalmát, varázsát 
sok-sok tényező formálja, befolyásolja. Úgy a megteremtő ember, mint a klimatikus, 
edafikus behatások (pl. eső, fény, hőmérséklet, szél, villámlások, talaj, stb.) nyomot 
hagynak mindenkori megjelenésükön. A parkok alakja, esztétikuma, lényegi valója 
nemcsak az alkotó növényi fajoknak az együttes kifejezője, hanem egyedi életüknek, 
sorsuknak közösen nyújtott sorskifejezője, intelmi üzenete. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg parkjai igen gyakran voltak különféle - többé-kevéssé 
ismert - események helyszínei. Emberek, ember csoportok emlékei fűződnek, kap-
csolódnak hozzájuk. A regék, mondák, elbeszélések, hiteles kordokumentumok, a 
nép világa őrzi, alakítja, formálja történetüket. Gyakran neves emberek, nevezetes 
hősök, történelmi személyiségek emléke kapcsolódik egy-egy parkhoz. Az egyes par-
kokhoz csatolt históriák átolvasásakor nem a történelmi hitelesség, inkább talán a 
kultúr-megnyilvánulás érdekességét tartottuk - mint szerzők - szem előtt. A parkok-
ról szóló történetek, mesés elbeszélések igencsak hajlékony vonalként követik, kísérik 
a világnézetben és a társadalomban végbemenő átalakulásokat, változásokat. Mond-
hatnánk, hogy parkjainkon át betekinthetünk egy-egy kultúrkor fortyogó bugyraiba, 
mélyére. E históriákban sok a valószínűsítés, de olykor az "Idő" is csaknem törvé-
nyen kívülre helyeződik. Nagyon ritka eset az a tény, hogy a példálózások megfelel-
nek a valóságnak, bár ez teszi érdekessé, izgalmassá történetüket. 
A parkok, s növényeik rendkívül hálás, szeretett festészeti, képrögzítési, filmezési 
"motívumok". A természet soha elő nem forduló vázai, gyűjtőhelyei a parkok. A 
világot átjárják alkotó elemeik, máskor szinte láthatatlanul "közlekednek" világrésze-
ken, óceánokon keresztül ők. Ember ezért (is) húzd le bocskorod, ha belépsz egy 
parkba, tiszteld, óvd, s úgy tipegj, tedd le talpadat, hogyha majd, talán, a növények 
lépnek föléd, ők is visszasimogassanak! 

Parkjaink növényei megbocsájtó kifejezői lehetnek vágyainknak, olykor erőnk-
nek, máskor gyöngeségünknek, hisz' diskurálni lehet a növények nyelvén az ifjúság-
ról, a hősiességről, dicsőségről, velük együtt álmodozhatunk, elmélázhatunk, segítsé-
gükkel felszabadíthatjuk lelki nyomorúságunkat, de letörtségünket, szomorúságunkat, 
kiábrándultságunkat, betegségünket, tragédiánkat is. 
Micsoda kiapadhatatlan pompát, színjátékot, forma- és alakgazdagságot röpítenek 
felénk ezek a szövetséget alkotott növények, parkformációba tömörülten! Jelképei, 
nem, több, hírvivői a szakadatlan megújulásnak, a kigyúló, sarjadó életnek, a nagy 
természetben meglévő, uralkodó ritmikának, s rendnek. A parkok láthatatlan "moz-
gása", viszonylagos helyhez kötöttségük, örökkévalóságuk, sugározzák az állhatatos-
ságot, a magabiztosságot és a biztonságot.  
A park fái leterítik a földre árnyaikat, körülölelik a teret, befogadják a bebocsájtásra 
várakozókat. Hatalmas csend, óriási nyugalom terül ránk, emberekre, ezekről a matu-
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zsálemi parkfákból, bölcs, szelíd óriásokról! 
Az "Idő" vasfoga, könyörtelensége olykor hihetetlen erőpróbára kényszeríti a parkok 
növényi alkotóit. Fáik néha súlyos vereséget szenvednek, máskor, mint az ütközetből 
visszatérők, félelmetesek, különösen akkor, ha üszkös ágkarjaikat felénk lendítik. 
Figyelő antennaként merednek csonkjaik, mozdulatlanul néznek farkasszemet a láto-
gató emberrel. Rettenetesek, mint a megbabonázó igézet, mint a kimondatlan átok, 
mely mozdulatlanná tette több évszázados életüket.  
Szabolcs-Szatmár-Bereg parkjai - az alkotó ember akaratából, igényességéből - a me-
gye talán legszebb helyeire lettek építve. Uralják, karakterizálják, ékítik a tájat. Honos, 
idegen tájakról bekerült növényfajok nagy találkozóhelyei a parkok, ahol békében, 
szabadon élnek egymás mellett. A honi és külhoni táj betömörítve, sűrítve, mestersé-
gesen keverve jelenik meg bennük. A parkok agg fáinak jelleme, méltósága éppúgy 
hozzátartozik e megye valós arculatához, mint azok a históriák, amelyeket a nép kö-
réjük, beléjük szőtt. 
Azt gondoljuk, nincs ma ebben a keleti határszegletben szebb, élvezetesebb, lenyű-
gözőbb idegenforgalmi, turisztikai program, mint felkeresni, meglátogatni ezeket a 
"történelmi" korú parkokat, megcsodálni a méltósággal élő, pompázó öreg fákat, s 
elmélkedni azokon a hozzájuk kapcsolódó népi történeteken, amelyek olykor a me-
sevilágba helyezik az ember alkotta természeti csodákat. 
A Paradicsomból történt kiűzetésünk óta különös odafigyeléssel, nosztalgiával voltak, 
viseltettek a kertek, parkok iránt az emberek. A felvilágosodás magyar társadalmának 
gazdag földbirtokosai - követve a világi életvitelt, a beszűrődő gondolatokat, az építé-
szetet, művészeti irányzatokat, a parképítés szükségességét - a táj egy-egy kiemelkedő 
helyzetű, szépséggel megáldott pontjára kastélyokat, kúriákat, monostorokat emeltek. 
Ezek környezetét igyekeztek - a kor kihívásának illően - szépíteni, csinosítani, olykor 
hivalkodóvá tenni. E táj nagyurai is hasonlóan cselekedtek. 

A ránk maradt műemlék épületek környezetéből következtethetünk, hogy eleink 
először a mértani úm. "franciakertek", vagy barokk díszkertek, parkok felé vetették 
tekintetüket. Miután a parkok és kertek a "nyugalom helyét" jelentik, - európai, mi 
magyar emberek, talán kifejezőbben szeretjük jelezni, hangsúlyozni - a természet által 
biztosított hatalmunkat. Ezt eleink érzékeltették a francia kertek megalkotásával, a 
szigorú, geometrikus formára nyírt sövényekkel, a szabályos, mértani alakzatban 
elhelyezett, rendezett fákkal, facsoportokkal. A "kompozícióval" elért hatások, az így 
kialakított kertek, parkok műtárgyai feltűnőek, hivalkodók voltak, s gazdájának va-
gyoni hátterére irányították a figyelmet. 

A XVIII. század második felében az ember hadat üzent a "mértani szabályosság-
nak", a matematikai precizitásnak. Mindezt tette a romantika nevében. Az ősi termé-
szet szinte alig érintett vadsága, bujasága, az ösztönös, természet adta érzés, érzelem 
iránti vágy oly hevesen vert az emberben, hogy tartalmi és formai változásokat kész-
tetett cselekedetében, s megszületett az új stílus, az "angolkert". E kertekben, par-
kokban felborult a szabályosság, az utak szabadon kacskaringóztak, a növényeket 
már nem ültették "szabályosan", minden a valós természetesség példáját követte. 
Ránk, ma élő megyénkbelire e divat kertjei maradtak többségükben. 
Szerzőnek, s mint társszerzőnek - szerzőtársaimmal együtt gondolkodva - azt a célt 
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fogalmaztuk meg, hogy betekintünk abba a világba, amely átível több mint két évszá-
zadon át, s a parkokba behelyezett növényvilággal, azok tartalmi és formai elrendezé-
sével, esztétikai kisugárzásával, mint közvetítővel, mit üzeni felénk, s hogyan "fordít-
ja" le számunkra az itt élt magyar ember lelki és vagyoni gazdagságát, szépérzékét, táji 
szeretetét. 
Napjainkban az ember már megkeresi, számbaveszi az épített értékeket, amelyek 
megmaradtak e megyében a zivataros, viszontagságos idők után és rekonstruálja, 
felújítja azokat (Agárdy, 1995). Akaratlanul merül fel a kérdés: mi van, s lesz a kasté-
lyok, kúriák körüli, ember építette parkokkal, kertekkel? Valaha az épületet beleillesz-
tették egy növényi (közvetve állatvilági) környezetbe, s így adta csodálatos valóságké-
pét a kastély vagy a kúria. Ma is célszerű együtt gondolni a műemlék épületek felújítá-
sát a parkok, kertek "újraépítésével", mert a szépség kiteljesedését csak együtt képe-
sek felénk, ma élő ember felé nyújtani. 

A nyilvántartott 55 kastély és kúria parkjainak több mint fele az enyészeté Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az épületek többségét lebontották, parkjait szétosz-
tották telkek formájában, házhelyül. Nevezetes kastély- és kúria parkjainkért a szűk 
szakmai társadalom aggódva, egyesek esetében bizakodással figyel, de sorsukért a 
féltés minden lélekben ott lakozik. Közszereplők, muzeológusok, szakmabeliek, ma-
gánemberek segítettek önzetlenül a történetek megfogalmazásában, az adatok ponto-
sításában. Köszönet illeti őket! Ezek a parkok, az őket „felépítő” növényekkel, külö-
nös helyet foglalnak el történelmünkben, de életünkben is. Egyes fák tekintélyes ko-
rukkal, termetükkel megelőzték, olykor túlélték magát a teremtő, esendő embert. 

 
1. ábra. Andrássy-kastély (Tiszadob) 

 
Talán az örökkévalóság képviselői 
lennének e parkok? Talán emberfeletti 
erőket hordoznak magukban a fama-
tuzsálemek egyes példányai? Lehetnek 
az ember eszményített jelképei? Igen, 
minden adottságuk létezik e megfo-
galmazásokhoz! 
Elpusztulhatnak a fák, cserjék és lágy-
szárú növények, de együttesük a par-
kok élettartamát több évszázadon át  

örökítik, szolgálják az embert, az alkotót ma és a jövőben is. A nagy kérdés: milyen 
minőségben? Különös tisztelet övezi a hatalmas, koros fákat (a „Rákóczi-fát”, a 
cégénydányádi platánokat, a Ricsikai-erdő méltóságos tulipánfáját, s még sorolhat-
nám), amelyeket keletkeztetik, ápolják, majd a sorsukra hagyják, mert túlélnek ben-
nünket. Az emberek kapcsolatát a parkokhoz, nemes fáikhoz az elmúltévszázadok-
ban – természetesen – az adott éra természet- és világnézete determinálta. E parkok, 
fák tiszteletét, megbecsülését törvénnyel kiirtani képtelenség, azt az emberi lélek, 
szeretet, gondviselés hordozza, igaz ennek megnyilvánulási formái általában az adott 
kor körülményeihez idomulnak (Lenti /szerk./ 2013). 
Az idők távlatából felsejlik, hogy a történelmi múlt kiváló személyiségeihez (is) ido-
mították e közmegbecsülésnek tisztelettel kijáró, feltűnően koros famatuzsálemeket, 
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melyek parkjaink karakterisztikus „mondanivalóját” képesek sugallni.  
Bizonyítva ezzel az ember, a park, a 
jeles fa mondákban megörökített törté-
netét, s a hagyományozott továbbélést, 
fennmaradást, még a mesékben, mon-
dákban is. Neves, nevezetes parkjaink 
szorosan hozzátartoznak mind jobban 
szegényedő táji, természeti környeze-
tünkhöz, mint ahogyan elképzelhetetlen 
létünk, magyar valóságunk fennmaradá-
suk nélkül, mint nemzeti ereklyéink 
nélkül (1 - 4. ábra). 

 
2. ábra. A cégénydányádi Kende-kúria parkrészlete 

A szakemberek – nemcsak szűkebb otthonunkban, de szerte a világban - mindig 
„lekésve”, előzetesen már sok-sok kárt okozva szembesülnek azzal a rideg ténnyel, 
hogy a tájalkotó ember egy érdekes lény, önzése, lelke van, utat talál a természethez, 
azt bánthatja, felélheti, megrongálhatja, de képes vele harmonikus életre is. Az anyagi 
valóság ezt az emberi tulajdonságot gyakran elnyomja, háttérbe helyezi, s eredménye 
a természet, a parkok, az egyes növények pusztítása. És végül…! 

 
3. ábra. A vajai kastély parkja 

Ha érdekel valakit az a természeti kép, a 
fennmaradt kúria- és kastélyparkok ké-
pe, amelyek még fellelhetők Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, tegyen láto-
gatást bennük, csodálja őket, s vigye a 
természet üzenetét: mi parkok még va-
gyunk mostoha környezetünkben, kop-
tat az idő foga, várunk az ember, a 
gondviselő segítségére. 
Ma csendes a beletörődésük, talán elfoj-
tott sóhajjal, nyögéssel veszik 

tudomásul a mind erősebb félelmet. Képtelenek kiáltani, még összefogás mellett 
sincs erejük, de képtelenek is rá. Pedig az irgalmatlan égzengés lenne! 
A magukra hagyott kúria- és kastélypar-
kok, bennük az öreg fákkal, azok lelki 
és megjelenési formájukkal, csaknem 
emberek. Rögzítem a tényt: mily keve-
sen vannak! Gondviselők, jogosultak, 
vigyázzatok rájuk! Emberek hát kímél-
jétek őket! Ha kirándultok, kíváncsis-
kodtok, arra jártok, tegyetek egy lépést 
feléjük! Hagyjátok békében őket, gyi-
lokszerszámaitokat ejtsétek a földre, 
megsüvegelve köszöntsétek a parkot és 
lakóit. 

 

4. ábra. Baktalórántházi angolpark 

A parkok, kertek alaposabb megismerésével, a ránk maradt írott, rajzolt, festett, fény-
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képezett anyagok áttanulmányozásával valós képet (tervet) fogalmazhatunk meg 
rekonstrukcióik számbavételéhez, s remélt felújításukhoz, esetleg újraépítéseikhez. 
Ugyanis a ma embere a természet bejárása során, mint turista (is) szívesen elidőz, 
talán hosszabb időt eltölt, megpihen a szakszerűen felújított épületekben és a kör-
nyezetét ékítő, pihenésre, felüdülésre alkalmas parkokban, kertekben. Természetesen, 
nem elfeledve, hogy ezek az alkotások a nemzeti vagyonunk, büszkeségünk részét is 
képezik. 
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Comparison of the Herb Layer of Different Age Groups of Hornbeam-oak 

Stands on the Drava Plain 

Astract 
Study of commercial forests is very important when forest management is just 

changing. Herb layer of commercially managed hornbeam-pedunculate oak stands of 
four age groups (0-20, 20-50, 50-80, above 80 years) were studied using the Forest 
Reserve Protocol in summer 2014. Comparisons were based on social behaviour 
types and Raunkiaer life forms.  

Youngest stands (0-20 years) separated markedly from the others; slighter differ-
ences were observed between older age groups. Proportion of degradation indicator 
species (e.g. Solidago gigantea, Calamegrostis epigeios) was far highest in the youngest 
stands, Their proportion increased again in the age group above eighty, which may 
be explained with the highest frequency of forestry operations before harvesting. 
Conservationally prefereable specialist and competitor species are to be found in all 
age groups, so they can survive even clear-cutting. According to Raunkiaer life 
forms, in age group 0-20 perennials (grasses, perennial herbs); in older ones juveniles 
of woody species dominate. Proportion of geophytes (e.g. Circaea lutetiana, 
Polygonatum latifolium) rises parallel with the age of the forest. 
 
Keywords 
management forest, herb layer, hornbeam-pedunculate oak, social behaviour types, 
Raunkiaer life forms 

Bevezetés 

Az erdei közösségek számára az egyik legnagyobb hatással bíró erdészeti beavat-
kozás, a tarvágás alkalmazásával történő véghasználat (továbbiakban: véghasználat). 
Ez ideiglenesen az erdei élőhely nagymértékű átalakuláshoz, a korábbi élőhely ideig-
lenes megszűnéséhez vezet. A lombkoronaszint eltávolítása nagy hatással van az 
erdei aljnövényzet sokszínűségére és összetételére, beleértve az újulati, az aljnövény-
zeti és a mohaszintet is, hatása kiterjed az erdei ökoszisztéma, a biológiai sokféleség 
minden összetevőjére, az elő szervezetektől az tápanyagok körforgásáig (Rieley et al., 
1979; Gilliam, 2007). A véghasználat során a teljes területről a faanyag letermelésre 
kerül, melynek következtében jelentős mértékben megnövekszik az aljzatra jutó fény 
mennyisége, ennek hatására fénykedvelő fajok kerülnek kompetíciós előnybe, a zárt 
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erdőkre jellemző, árnyék/félárnyék kedvelő fajokkal szemben (Gilliam et al., 1995; 
Gilliam, 2002; Elliot & Knoepp, 2005; Heinrichs & Schmidt, 2009). A véghasználat 
következtében a zavarástűrő, ruderális fajok fajszáma és tömegessége hirtelen megnő, 
majd az erdő korának növekedésével - az erdő záródásával – számuk fokozatosan 
csökken, ezzel párhuzamosan az árnyék/félárnyék kedvelő fajok aránya növekszik 
(Barkham, 1992; Heinrichs & Schmidt, 2009). A faanyag kitermelése során talajzava-
rás, talajdegradáció következhet be, a faanyag vonszolással történő közelítése, és a 
nagy erőgépek talajtömörítő hatása következtében (Godefroid & Koedam, 2004; 
Marosi, 2001). Ez a bolygatás szintén nagymértékben hozzájárulhat a zavarástűrő 
fajok megjelenéséhez, és az erdei fajok visszaszorulásához. Az erdei aljnövényzet, 
annak állapota és fajösszetétele jó indikátora az erdőkben bekövetkező változások-
nak, vizsgálatával kimutathatóak a véghasználat következtében bekövetkező változá-
sok is (Kirby, 1990; Heinrichs & Schmidt, 2009).  

A Dráva menti és szlavóniai erdők kocsányos tölgyesei – hasonlóan Európa más 
síkvidéki erdeihez – évszázadok óta emberi beavatkozás alatt állnak. A véghasznála-
ton alapuló erdőgazdálkodási forma, már a XIX. században is jellemező volt a Drá-
va-sík vidékére, az ipari tevékenység és a mecseki kőszénbányászat fellendülésével 
szinte egyeduralkodóvá vált (Papp, 1974). A baranyai Dráva-sík gyertyános-
kocsányos tölgyeseinek (Circaeo-Carpinetum Borhidi em. Kevey, 2006) legpontosabb 
jellemzését Kevey munkáiban olvashatjuk (Kevey, 2007). Hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező állományok találhatók a Dráva-folyó Horvátországi oldalán is (Kevey & 
Csete, 2008).  

Kutatásunkban, különböző korú (0-20, 21-50, 51-80, 80 felett), gazdálkodás alatt 
álló állományokat vizsgáltunk, a baranyai Dráva-sík gyertyános-kocsányos tölgyesei-
ben, és a következő kérdésre kerestünk válaszokat: 
Az gazdálkodást jól indikáló erdei aljnövényzetben a Borhidi-féle szociális magatartás 
típusok és a Raunkiaer életformák eloszlása milyen arányt mutat az egyes korosztály-
okban és azok között? 

Anyag és módszer 

Kutatásunkat a baranyai Dráva-sík különböző korú gazdálkodás alatt álló, gyer-
tyános- kocsányos tölgyes állományaiban végeztük. A baranyai Dráva-sík (Dráva-sík 
kistáj része), alföldi jellegű táj, Baranya-megye Dél-Délnyugati részén. Déli irányból a 
Dráva folyó, északról a Baranyai-dombság, keletről a Villányi-hegység és annak előte-
re határolja (1. ábra). Néprajzi, gazdaságföldrajzi szempontból az Ormánság tájegység 
területét közel lefedi. Éghajlatára mediterrán, óceáni és kisebb mértékben kontinentá-
lis hatás jellemző, az évi átlaghőmérséklet 10,5 °C, az évi átlagos csapadékmennyiség 
750 mm. Növényföldrajzi szempontból a közép-európai flóraterület Pannonicum 
flóratartományának alföldi flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik, ezen belül egyes 
szerzők a dél-alföldi flórajárás (Titelicum) részének tekintik, míg mások önálló, 
Drávamenti flórajárásként (Dravense) különböztetik meg (Kevey, 2013).  

Vizsgálatainkhoz különböző korú (0-20, 21-50, 51-80, 80 év felett), gazdaságilag 
kezelt, gyertyános-kocsányos- tölgyes állományokat választottunk ki (1. ábra). A négy 
korosztály elkülönítése erdészeti üzemtervi adatok alapján történt. A mintavételi 
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helyek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy megfeleljen a vizsgált társulás kri-
tériumainak (Circaeo-Carpinetum Borhidi em. Kevey 2006) (Kevey, 2007a), és 
NATURA 2000 besorolású legyen. A 2014 nyarán felmért 48 mintavételi pont, kor-
osztályonkénti eloszlása a következő: 0-20 év (8 felvétel), 21-50 év (13 felvétel), 51-
80 év (13 felvétel), 80 év felett (14 felvétel). Az aljnövényzet vizsgálatához a kutató-
csoportunk által már korábban is alkalmazott erdőrezervátum protokollt használtuk 
(Horváth el al., 2012). A vizsgálat során, minden mintavételi pontban 30 db 0,5 m2 
területű, kör alakú mintavételi egység (kvadrát) segítségével végeztük el az aljnövény-
zet felmérését. Ennek során 28 db kvadrátot a mintavételi ponttól számított 6 m 
sugarú körön belül szisztematikus rendszerben helyeztünk el, 2 db kvadrát pedig 
random került elhelyezésre.  

 
1. ábra. A Dráva-sík vizsgált területe 

A kvadrátokban feljegyeztük az előforduló fajokat (Simon, 2000) és megbecsültük a 
borításukat Braun-Blanquet skála alkalmazásával. 
Az adatok feldolgozása során a Braun-Blanquet skála értékeit %-os értékekké kon-
vertáltuk, majd a kapott adatokból csoporttömeget számoltunk. Az egyes fajokhoz 
hozzárendeltük a Raunkiaer életforma (Király et al., 2009) és a Borhidi-féle szociális 
magatartás (Borhidi, 1993) típusokat. Raunkiaer életformatípusok a növények élet-
forma-osztályozására szolgáló rendszer. A Raunkiaer rendszer osztályozásának alapja 
a növény növekedési pontjának (rügy - átvészelő szerv) elhelyezkedése a számára 
ellenséges időszakokban (hideg évszak, száraz évszak), azaz ,hogy áttelelő szerveik a 
megfelelő elhelyezkedésükkel, megfelelően képesek legyenek, átvészelni, ezen kritikus 
időszakokat (Raunkiaer, 1934). A szociális magatartás típusok a növényfajoknak a 
társulásokban betöltött szerepén alapulnak. A társulásban előforduló típusok arányá-
ból következtethetünk a társulás ökológiai információkban való gazdagságára, termé-
szetességi állapotára, stabilitására, niche-terek feltöltöttségére, a társulás regenerációs 
készségére és kapacitására, zavartságára, a természetes állapottól való eltérés mértéké-
re (Borhidi, 1993). A hazai flórára Borhidi Attila dolgozta ki a szociális magatartás 
típusok 10 kategóriát magába foglaló rendszerét, Ellenberg (1974) és Zólyomi (1967) 
munkáit továbbfejlesztve (Bartha, 1995).  
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A térképek elkészítéséhez, az adatok feldolgozásához és statisztikai értékeléséhez 
a következő programokat használtuk: Past 2.16 (Hammer és mtsai., 2001), Microsoft 
Excel 2010 és Google Earth v. 7.1.2.2041. 

Eredmények 

Szociális magatartás típusok 

A vizsgálat során felmért 48 mintapontban összesen 126 fajt találtunk. Melyek 
közül 94 faj lágyszárú (74,6 %), 32 faj (25,4 %) pedig a fás szárúak közé tartozik. A 
csoportömeg adatokból számolt szociális magatartás típusok (Borhidi, 1993) vizsgála-
ta alapján megállapítható (2. ábra), hogy az idősebb korosztályokban (21-50, 51-80, 
81-XX) a generalista fajok (G) (pl.: Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Galeobdolon luteum, 
Hedera helix) dominanciája jellemző, arányuk a 21-50 év közötti korosztályban a leg-
magasabb (72,6 %).  

 
2. ábra Szociális magatartás típusok a vizsgált 

korosztályokban (csoporttömeg adatokra) 

A generalisták mellett a termé-
szetes zavarástűrők (DT) (pl.: 
Glechoma hederacea, Rubus caesius) 
és a kompetítorok (C) (pl.: 
Galium odoratum, Carex remota) 
fordulnak elő nagyobb tömeg-
ben. A honos gyomfajok (W), 
adventív (A) és invazív fajok 
(I), valamit a ruderális (RC) és 
agresszív (AC) kompetítorok 
aránya a három idősebb kor-
osztályban nem éri el a 2 %-ot. 
A 0-20 év közötti korosztály a  

szociális magatartás típusok alapján élesen elkülönül a másik három korosztálytól 
Ebben a típusban az agresszív (AC) (pl.: Solidago gigantea, Erigeron annuus) és ruderális 
(RC) (pl.: Calamagrostis epigeios) kompetítorok dominanciája jellemző, arányuk 60 % 
feletti. A generalisták (G), kompetítorok (C) és specialisták (S) aránya együtt 24 %. 
Egy terület növényzetét, 
ezen keresztül annak álla-
potát jól jellemezhetjük, 
ha megvizsgáljuk degra-
dáltságának mértékét, 
valamit a természetközeli 
állapotra utaló fajok ará-
nyát. A degradáltságot 
(3/a. ábra) a szociális 
magatartás típusok alap-
ján, a zavarástűrő termé-
szetes gyomfajok (DT),  

 
3. ábra Degradáltságot (a) és természetközeli állapotot (b) indikáló 

fajok aránya 

a természetes gyomfajok (W), a ruderális kompetítorok (RC) és az agresszív tájidegen 
inváziós fajok (AC) borítás értékeinek arányával határoztuk meg (Morschhauser, 



102 

 

1995). A természetközeli állapotra utaló fajok arányát (3/b. ábra) a specialista (S), és a 
kompetítor (C) fajok arányával határoztuk meg. A kapott eredményeket box-plot 
segítségével ábrázoltuk (3. a,b ábra). 
A csoporttömeg alapján a degradációra utaló fajok (DT, W, I, RC, AC) aránya (3/a. 
ábra), a 0-20 közöttikorosztályban 76,2 %, a többi korosztályban ennél jelentősen 
alacsonyabb, jellemzően 25 % alatti. A különbség a 0-20 év közötti és az idősebb 
korosztályok között, az alkalmazott nemparametrikus Kruskal-Wallis teszt alapján 
szignifikáns (p<0,05), míg az idősebb korosztályok nem különülnek el egymástól 
szignifikánsan. Ez különbség leginkább két a 0-20-as korosztályban domináns fajnak 
köszönhető (Solidago gigantea, Calamagrostis epigeios). 
A természetközeli állapotra utaló ”jó” fajok (S, C) (pl.: Acer tataricum, Carex remota, 
Deschampsia cespitosa, Ulmus laevis) legnagyobb arányban (3/b. ábra) a 80 évnél idősebb 
korosztályban találhatóak meg (16,6 %), de jelen vannak a legfiatalabb korosztályban 
is (5,6 %). A korosztályok közötti különbség, az alkalmazott nemparametrikus 
Kruskal-Wallis teszt alapján nem szignifikáns (p>0,05). 
 
Raunkiaer életformák 

A Raunkiaer életforma típusok (4. ábra) alapján a 0-20 év közötti korosztályban 
az évelő növények (Hemicryptophyta – He) abszolút dominanciája jellemző (83,1 
%), mint ahogy ez jellemző az egész ország területére. Ezek a fajok jellemzően évelő 
fűfélék (pl.: Calamagrostis epigeios, Agrostis stolonifera) és kétszikűek (pl.: Solidago gigantea, 
Galium mollugo). Az idősebb korosztályokban az évelők (He) aránya alacsonyabb 
(Carex sylvatica, Pulmonaria officinalis), helyüket a fák (MM) és cserjék (M) veszik át.  

 

4.ábra Raunkiaer életforma típusok 

A bekövetkező váltás legfőbb 
oka, a lomkorona szint záródása, 
ezáltal fénykedvelő évelő fajok - 
legfőképpen a fűfélék - kiszoru-
lása, mely teret enged a lombko-
rona árnyalását jobban tűrő fás 
szárú újulat, illetve az erdei éve-
lők megjelenésének. Az egyéves 
(Th) fajok (pl.: Erigeron annuus, 
Galium aparine) minden korosz-
tályban megtalálhatók, arányuk 
nem éri el az 5 %-ot, ezek a

fajok jellemzően a zavart területekre jellemző gyomfajok közül kerülnek ki. A 
geofitonok (Ge) (pl.: Circaea lutetiana, Polygonatum latifolium) minden korosztályban 
megtalálhatók, arányunk erdő korának növekedésével nő, legnagyobb mennyiségben 
(6,6 %) a legidősebb (80 év felett) korosztályban találhatóak meg. 

Következtetések 

Vizsgálatunk során kimutattuk, hogy az általunk tanulmányozott 4 korosztály 
közül, a legfiatalabb (0-20 év) esetében tapasztalható a legnagyobb különbség a többi 
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csoporthoz képest. A különbség legfőbb oka a véghasználat következtében fellépő 
zavarás, mely során a megváltozott környezeti feltételek új fajok számára biztosítot-
ták a megfelelő élőhelyet. Hozzánk hasonlóan Barkham (1992), Halpern (1989) és 
Kirby (1990) munkáiban is olvashatjuk, hogy a véghasználatot követően (többletfény 
és zavarás hatására) a fűfélék és egyéb ruderális fajok tömegessé válnak. Kolonizáció-
juk legtöbb esetben a közelben található nyílt (mezőgazdasági, végvágás) területekről, 
vagy erdei utakról történik (McIntyre et al., 1995), ez különösen intenzív lehet egy 
olyan mozaikos tájban, mint a Dráva-sík. 

A szociális magatartás típusok és Raunkiaer életformák alapján is, a legfiatalabb 
korosztály éles elkülönülése tapasztalható. Ennek oka a véghasználat következtében 
bekövetkező diszturbancia, mely az élőhely degradációjához, ezáltal az agresszív és 
ruderális kompetítorok, valamint az invazív fajok megjelenéséhez vezet (Halpern, 
1989; Heinrichs & Schmidt, 2009). Az 50 (51-80, 81-XX) évnél idősebb erdőkben, 
szinten tapasztalható a zavarástűrő fajok mennyiségének növekedése, melynek leg-
főbb oka a természetes úton történő erdőfelnyílás (idős fák kidőlése), és az ismétlődő 
gyérítések (törzskiválasztó és növendékfokozó) hatására megnövekedő diszturbancia. 
Az erdei fajok többsége képes alkalmazkodni a megváltozott környezeti feltételekhez 
(Brunet et al., 1996, 1997), jól mutatja ezt, hogy a zárt erdőkre jellemző zavarástűrő 
és generalista fajok véghasználatot követően évekkel később is megtalálhatók a terü-
leten (pl.: Carex sylvatica, Rubus caesius). A végvágáson alapuló erdőgazdálkodás legna-
gyobb hatással a gyenge diszperziós képességgel rendelkező specialista fajokra, azon 
belül is a zárterdő specialista fajokra van, de lokális léptékben a generalista és 
kompeptítor fajok eltűnéséhez is vezethet (Halpern & Spies, 1995; Heinrichs & 
Schmidt, 2009, Hermy et al. 1999, von Oheimb & Härdtle 2009). 

Kutatásunk tapasztalati alapján elmondható, hogy a véghasználaton alapuló er-
dőgazdálkodás (az erdő típusától függetlenül) jelentős hatással van az erdő aljnö-
vényzetére, megállapításunk számos nemzetközi kutatás eredményével összhangban 
van (Aude & Lawesson, 1998; Halpern, 1989; Heinrichs & Schmidt 2009; von 
Oheimb & Härdtle, 2009). A gyertyános-kocsányos tölgyesek állománydinamikájára 
vonatkozó ismereteink szegényesek, természetközeli módon történő felújíthatóságuk 
további kutatások tárgyát képezi ezen vizsgálatokban - a kocsányos tölgy felújítható-
sága mellett - törekedni kell a társulásra jellemző lágyszárú fajok vizsgálatára is. A 
jövőben a végvágáson alapuló erdőgazdálkodás helyett a természetközelibb, lékes 
felújítóvágáson, vagy szálaláson alapuló erdőgazdálkodási technológiák alkalmazása 
ajánlott, melyek kisebb mértékű zavarást okoznak az aljnövényzetben, ezáltal keve-
sebb teret engednek zavarástűrő vagy invazív fajok számára. 
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Complex Evaluation of a Kerosene Contaminated Site 

Abstract 
The paper is aimed to determine the time for natural regeneration of the 

groundwater at a kerosene contaminated site. In order to facilitate prognosis com-
plex evaluation of a multiparametric dataset was performed. Previously available data 
included the hydraulic and water quality measurements from reconnaissance and 
monitoring (MNA) activities. The site was available for further measurements and 
sampling. 
Additional investigation was oriented to obtain site specific value of previously non-
measured (estimated) parameters. In order to thoroughly understand the site fate and 
transport processes hydraulic conductivity values and microbial activity needed to be 
assessed. 

The hydraulic conductivity value of the contaminated aquifer was previously es-
timated by choosing the medium values of typical value range based on the lithology. 
Pump tests were conducted to obtain site specific values. 
The microbial activity was inferred by general water quality data therefore tests were 
performed to characterize the activity and type of the microbial community degrad-
ing the hydrocarbon contaminants. Since general water quality data was not collected 
at the time of the microbial tests, these parameters were measured along. 

Results indicate that the dissolved kerosene concentration was diminishing due 
to significant microbial activity. The results were used to estimate the time necessary 
to the spontaneous regeneration of the site. 
 
Keywords  
groundwater, contamination, monitoring, biodegradation, MNA 

Bevezetés 

A felszín alatti környezeti károk könnyen kialakuló, de nehezen helyrehozható 
károsodásai környezetünknek. A felszín alatti térrész környezeti elemei a földtani 
közeg és a felszín alatti víz. E két környezeti elem egymással szoros kölcsönhatásban 
áll. A földtani közeg és a felszín alatti vizek természetes hidrogeokémiai rendszere 
összetett, időben és térben változó dinamikus rendszer. A felszín alatti térrészben 
kialakuló szennyezettség a felszín alatti régió természetes állapotára szuperponálódó 
anomáliának tekinthető. A felszín alatti térrészbe jutó szennyező anyagok viselkedése 
a felszín alatti rendszer természetes viselkedésének és a szennyező anyagok kölcsön-
hatásának együttes eredménye, ezért a felszín alatti térrészben, különösen pedig a 
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felszín alatti vízben kialakult szennyező csóvák sajátos viselkedésű, időben és térben 
dinamikus rendszerek. Az oldott szennyezőanyag csóva aktuális állapotát a csóva 
életciklusán belüli szakaszával jellemezhetjük (1. ábra). A felszín alatti környezeti 
károk kialakulásuk után egy rövid időszakban (általában legfeljebb 1-2 év) kiterjedés-
ben és koncentrációkban növekvő jelleget mutatnak, ezt követően hosszabb (akár 
több évtizedes) stagnálási szakasz következik, amikor a felszín alatti kár környezeté-
vel dinamikus egyensúlyban van. Végezetül a szennyezettség spontán csökkenni kezd 
mind kiterjedését, mind koncentrációit tekintve, és elegendő idő elteltével, amennyi-
ben a szennyezőforrást felszámolták, megszűnik (Newell és Connor, 1998 alapján). 

 
1. ábra. BTEX csóva elméleti ciklusa (Németh, 2003). 

A vizsgált probléma kerozin földalatti tartályokban való tárolása következtében ala-
kult ki. Kialakulási ideje nem ismert, a szennyezettségre csak a tartályok kiemelésekor 
derült fény. A kerozintárolásra használt ingatlanon 13 db. 5-50 m3-es földalatti tartály 
volt, melyeket 2008 végén kiemeltek. A szennyezettség meglétét 2009 elején végzett 
mintavételek mutatták ki. A tényfeltárás 2009. december és 2010. január során nyolc 
ponton végzett fúrásos feltárással, talaj-, és talajvíz-mintavételekkel lehatárolta a ki-
alakult szennyezettséget. Talaj- és talajvíz-minták szennyezőanyag tartalmának 
kromatogramjai igazolták, hogy az észlelt szennyezettség a terület korábbi használa-
tához (kerozintárolás) köthető. A fúrásszelvények alapján a felszín és a felszín alatti 
víz közt érdemi záró képződmény, amely 
a felszín alatti víz számára védelmet, 
illetve a felszín felől érkező szennyeződés 
vagy a beszivárgó csapadékvíz számára 
akadályt jelentene, nincs. A telített zóna a 
vizsgált területen gyakorlatilag egységes 
kifejlődésű homokos kavics (teraszüle-
dék), érdemi inhomogenitás nem tapasz-
talható A felszín alatti víz megütött szint-
je 4,5-4,8 méterrel a terep alatt, kb. 96 m 
mBf szintben volt.A területen kialakított 
mintavételi pontokon önálló fázisú szén-
hidrogén nem jelent meg. Az áramlási 
irány 2010. január 13-án nyugatias volt, 
nagyon alacsony (1,4 x 10-4) gradienssel. 
A terület szivárgási együtthatóját irodalmi 
adatok alapján becsülték 60 m/nap érték-
re.  

 

2. ábra. TPH koncentráció-eloszlás a tényfel-
táráskor (2010. január) 
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A területen zajló biodegradációs folyamatokra áttételesen (vízkémiai adatok alapján) 
következtettek. A tényfeltárás idején a feltárt szennyezettség viselkedését meghatáro-
zó tényező a diffúzív transzport és a feltételezett biodegradáció volt, ezt a kialakult 
csóva izometrikus megjelenése is alátámasztotta (2. ábra). 

A biodegradációs aktivitáshoz köthető redox folyamatok eredményeképpen 
NO3

-, Fe(III), Mn(IV), és SO4
2- redukálódik. Ezek a paraméterek az általános vízké-

miai vizsgálatok során mérhetők, melyet a tényfeltárás során vizsgáltunk, így térképen 
ábrázolhatók a nitrát-, szulfát, Fe(II)- és Mn(II) koncentrációk. Az elfogyó nitrát- és 
szulfát koncentrációk, illetve a megnövekedő Fe(II)- és Mn(II) koncentrációk a mik-
robiológiai aktivitás indikátorai lehetnek. 
Az üzemanyagok esetében azt tapasztalták, hogy aerob körülmények között a leg-
gyorsabb a lebontás, ami nagy oxigén felhasználással jár, így ha nem pótlódik a fel-
használt oxigén, oxigénhiány lép fel, a bontás minősége megváltozik, anaerob irányba 
tolódik. Ekkor a mikrobák elektronakceptorként más, könnyen redukálható iont 
használnak, először nitrátot, majd mangán(IV)-et, vas(III)-at, majd ezek kimerülése 
után szulfátot redukálnak a csökkenő redoxpotenciál sorrendjében. Ha ezek az ionok 
sem állnak rendelkezésre, akkor a mikrobák fermentálni kezdenek, illetve 
metanogenezisre kerülhet sor, mely igen rossz hatásfokú szennyezőanyag bontást 
jelent (Németh, 2003). 
A rendelkezésre álló 
elektronakceptor ionok 
függvényében az oldott 
szennyezőanyag-csóvában 
térben és időben változó 
minőségű respiráció jön 
létre, melynek egy pillanat-
felvételét az alábbi ábra 
szemlélteti (3. ábra). Az 
ábrán egy kifejlett, stabil 
életszakaszban lévő csóva 
látható. A csóva határain a 

 

3. ábra. Respiráció térbeli változása egy csóvában (Tamás és Kovács, 2008) 

folyamatos oxigén utánpótlás miatt aerob respiráció jelenik meg, a csóva belseje felé 
a könnyen hasznosítható ionok fogyásával az anaerob respiráció különböző formái 
láthatók, míg a forráshoz közel a felhasználható ionok kimerülése miatt fermentáló 
mikroorganizmusok vannak jelen. 

Anyag és módszer 

A mintavételeket az FTR 2000 Kft végezte (NAT által a NAT-7-0025/2012 
számon akkreditált mintavevő szervezet) a felszín alatti víz mintavételére vonatkozó 
MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) szerint. A mintavételek és vízszintmérések 
negyedéves gyakoriságúak voltak 2010. decembertől 2014. decemberig. A mintavéte-
lek előtt a kutak tisztítószivattyúzása paraméterállandóságig (pH, fajlagos elektromos 
vezetőképesség, hőmérséklet) történt, emellett a tisztítószivattyúzás során kitermelt 
víz jellemzőit (szín, zavarosság, szag, habzás stb.) a mintavételi jegyzőkönyveken 
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rögzítettük. A minták laboratóriumi vizsgálatát kértük. A vizsgálat során mérték a 
minták szénhidrogén-tartalmát és a monitoring keretében hat alkalommal, majd a 
kiegészítő vizsgálatok keretében két alkalommal általános vízkémiai paramétereket. 
További kiegészítő mikrobiológiai és hidraulikai (szivattyúteszt) vizsgálatokat végez-
tünk 2014. július és 2015. április között. 

1. táblázat. Az elvégzett vizsgálatok és időpontjai 
VIZSGÁLATOK 

IDŐPONTJAI 
ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK 

 
VÍZSZINT-

MÉRÉS 
VÍZMINTA-

VÉTEL 
TPH, BTEX, 

PAH 
ÁVK MIKROBIOLÓGIA SZIVATTYÚTESZT 

2010.01.13 X X X X   

2010.12.21 X X X X   

2011.03.29 X X X    

2011.06.21 X X X X   

2011.09.28 X X X    

2011.12.20 X X X X   

2012.03.27 X X X    

2012.06.26 X X X X   

2012.09.19 X X X    

2012.12.20 X X X    

2013.03.12 X X X    

2013.06.27 X X X X   

2013.09.14 X X X    

2013.12.23 X X X    

2014.03.07 X X X    

2014.06.27 X X X    

2014.07.10 X X  X X X 

2014.09.16 X X X X X  

2014.12.22 X X X  X  

2015.04.02      X 

  
Vízminták oldott szénhidrogén tartalmának vizsgálata 

2. táblázat. Az analitikai módszerek 

 
 

 
 
Az akkreditált laboratóriumi analitikai 
munkákat (TPH, BTEX, PAH, ÁVK 
koncentrációk) a NAT-1-1398/2012 
számon akkreditált Wessling Hungary 
Kft végezte. 
 

Hidraulikai vizsgálatok 

A hidraulikai vizsgálatok a nyugalmi potenciálszintek mérését és a területre jel-
lemző szivárgási tényező meghatározását foglalják magukba. A nyugalmi potenciál-
szinteket a mintavételek időpontjában négy órán belül (tehát kvázi egy időpontban) 
mértük. 
Ismerve a vízadó réteg jó vízadó képességét, rövid (60 perces), állandó hozamú szi-
vattyútesztet végeztünk 5 kútban. A szivattyútesztekre kiválasztott kutak (DRF-1,-3,-



110 

 

6,-7,-8) a terület egészét reprezentálják. A kiértékelést a visszatöltődési szakaszra, a 
Theis nem-egyensúlyi egyenletének Cooper-Jakob szerint módosított változatát al-
kalmaztuk (Domenico és Schwartz, 1990). 
 
Mikrobiológiai vizsgálatok 

A szennyezettség elfogyásával kapcsolatos prognózis felállításához szükséges iga-
zolni, hogy a degradáció valóban mikrobiális eredetű (Suthersan, 1996). Ahhoz, hogy 
a szennyeződés mértékének csökkenése a lehetséges koncentráció-csökkentő folya-
matok közül a biodegradációnak legyen tulajdonítható, alapvetően három feltételnek 
kell teljesülnie: (1) A szennyezőanyag mennyiség csökkenése kimutatható kell, hogy 
legyen, (2) a mikrobiális aktivitást laboratóriumi eredményeknek kell igazolniuk, va-
lamint (3) a geokémiai indikátorok (elektronakceptorok) területi eloszlása és időbeli 
trendje legyen ismert (Suthersan, 1996). 
A szennyezőanyag mennyiségének csökkenését a vízminőségi vizsgálatok koncentrá-
ció értékei és az ezekből készített koncentráció térképek változásai igazolják. A har-
madik feltétel teljesül az általános vízkémiai vizsgálatok elvégzésével és értékelésével. 
A második feltétel teljesüléséhez kis anyagráfordítású vizsgálatokat végeztünk az 
ELTE Mikrobiológiai Tanszékén. 

A mikrobák a szerves szennyezőanyagot végső soron szén-dioxiddá és vízzé 
bontják. A mikrobiológiai aktivitás becslésére a CO2 termelés mérését választottuk 
biométer palackkal, aminek segítségével becsülhető a szerves anyag 
biodegradálhatósága. 
A nitrátredukáló baktériumok a vízben lévő nitrátot elektronakceptorként használják, 
miközben a nitrátot redukálják, és végső soron nitrogén gáz képződik, mely Durham-
csöves kémcsövekben nitrát-tartalmú táplevessel kimutatható. 
A kerozinbontó mikroorganizmusok csíraszámának meghatározására a mikrobáknak 
szénforrásként csak kerozint adtunk. A megnövekedett mikrobiológiai aktivitást a 
táptalajban lévő rezazurin indikátor színváltozása jelzi. A csíraszám becslése a 
McCrady-táblázat alapján történt MPN módszerrel (Song és Bartha, 1990). 
Mivel a metántermelő baktériumok metabolizmusának elengedhetetlen feltétele, hogy 
a mikrobióta más tagjai fermentációs folyamatok révén szubsztrátokat állítsanak elő 
számukra, a metántermelődés kimutatásával egyszersmind fermentációs folyamatok 
végbemenetelét is igazolhatjuk. Ugyanakkor a metántermelődés hiánya nem igazolja a 
fermentációs folyamatok hiányát. Metánméréssel a metántermelő folyamatok (és 
baktériumok) létét lehet kimutatni, illetve ezek intenzitására lehet következtetni. A 
vízmintákat 6-7 hétre anaerob környezetben helyeztük el, majd gázkromatográfiás 
módszerrel (GC-FID) mértük. 

Eredmények 

Szennyezőanyag vizsgálatok 

A gócpontokban összességében csökkenő koncentrációk észlelhetők (4. ábra). A 
szennyezettség területi kiterjedése komponensenként számítható az egyes mintavételi 
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időpontokra szerkesztett koncentráció térképek alapján. Benzol és alkilbenzol tekin-
tetében stagnál, más komponenseknél csökken a koncentráció. 

 
4. ábra. DRF-2 és DRF-8 kút szennyezettségi változások a mintavételi adatok alapján. 

Tehát a csóva életszakaszai közül a koncentráció és kiterjedés szempontjából a stabil-
csökkenő szakaszban van (5. ábra). 

 
5. ábra. Csóva életciklus szakaszai (Németh, 2003). 

 
Általános vízkémiai vizsgálatok 

 
6. ábra. Nitrát-, vas-, és szulfátkoncentrációk 2010. januárban és 2014. szeptemberben. 

 

Az 6. ábrán látható a nitrát-, vas(II)- és szulfát-koncetrációk területi eloszlása 
2010. januári és 2014. szeptemberi időpontban. 
Nitrát tekintetében határozottan kisebb koncentráció mérhető a szennyezett kutak 
körül, tehát a nitrát elfogyása kimutatható. A két időpont nitrát eredményeit összeha-
sonlítva érdemi különbség nem mutatható ki, tehát elmondható, hogy mindkét min-
tavételi időpontban a szennyezett kutak környezetében nem állt rendelkezésre ele-
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gendő oxigén, mint elektronakceptor, így az anaerob lebontás dominált, melynek első 
lépcsőjéig, a nitrátredukcióig biztosan eljutott a folyamat. 
A szennyezett kutakban magasabb vas(II) koncentrációt kaptunk, mint a szélső ku-
takban, tehát a vasredukció is kimutatható. A két időpont vas(II) eredményeit össze-
hasonlítva érdemi különbség nem mutatható ki, tehát a vasredukció 2010 januárjában 
és 2014 szeptemberében is kimutatott. 
A két időpontban mért szulfát koncent-
rációkból szerkesztett eloszlási kép 
jelentősen eltér egymástól. A tényfeltá-
rás idején (2010. január) a szennyezett 
kutak környezetében kimutatható szul-
fát elfogyás 2014 szeptemberében már 
nem mutatható ki, a 2014. szeptemberi 
koncentráció eloszlás feltehetően a 
terület természetes geokémiai hátterét 
tükrözi. A szulfát koncentrációja a tény-
feltárás kezdetétől növekszik a DRF-1 

 

7. ábra. DRF-1 kút szulfát koncentráció változása 

kútban (7. ábra), tehát a szulfátredukció mértéke folyamatosan egyre kisebb lett a 
monitoring során, jelenleg a szulfátredukció nem kimutatható. 
 
Szivattyúteszt 

 

 

8. ábra. Szivárgási tényezők összehasonlítása 
 
 

Az eredményül kapott szivárgási 
tényezőket irodalmi adatokkal és a be-
csült szivárgási tényezővel összehason-
lítva arra az eredményre jutottunk, hogy 
a mért adatokhoz képest majdnem két 
nagyságrenddel lett alulbecsülve a szi-
várgási tényező. A becsült érték az iro-
dalomban (Driscoll, 1986; Domenico és 
Schwartz, 1990) megadott tartományok 
alsó részébe esik, míg a mért értékek 
ezen tartományok felső határához es-
nek. 

Mikrobiológia 

Az eredmények tekintetében megállapítható, hogy a területen zajló nitrátredukció 
mikrobiális eredetű, ezt igazolja a Durham-csőben megjelenő nitrogén gáz buborék. 
A CO2 termelés a DRF-8-as kútban volt a legnagyobb, tehát a mikrobiális bontás 
ebben a kútban a legintenzívebb. A két központi kútban kimutatott nagyobb kero-
zinbontó csíraszám alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a központi kutakban 
jelentős mikrobiális biodegradáció zajlik. 
A metánmérések alapján a DRF-8-as kút környékén fermentációra képes mikrobák a 
többi kúthoz képest jelentősebb számban vannak jelen. Jelenlétük utalhat arra, hogy a 
szennyezettség korábbi szakaszában a DRF-8 környezetében a biodegradáció eljutott 
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a fermentációs-metántermelő fázisig, vagy arra, hogy ugyan jelenleg szulfátredukció 
nem zajlik, de fermentációra képes mikrobióta kisebb, szeparált térrészekben jelen 
van. 
 
Asszimilációs kapacitás 

A fentebb írt, a degradáció mikrobiális voltát ellenőrző feltételek teljesülése alap-
ján a szennyező anyag mennyiségének csökkenése elsősorban a területen zajló 
biodegradáció eredménye, ezért a mikorbiológiai aktivitás számszerűsítésével számít-
hatóvá válik a szennyező anyag mennyiségének csökkenése, következésképpen a 
terület természetes rehabilitációjához szükséges idő becslése. A mikrobiológiai aktivi-
tást a rendelkezésre álló elektronakceptorok mennyisége határozza meg, ezt a meny-
nyiséget asszimilációs kapacitásként ismerjük. 
A területen alapvetően nitrát- és vasredukció zajlik, ezekre az ionokra számítható az 
egységnyi asszimilációs kapacitás a redukciók egyenlete (Suthersan, 1996) és a háttér 
valamint a szennyezett területre jellemző nitrát és vas(II) koncentrációk különbsége 
alapján. 
A két folyamat együttesen zajlik, tehát a területen a nitrátredukcióhoz és a vasreduk-
cióhoz köthető egységnyi asszimilációs kapacitásokat összegezni kell. Így a területre a 
háttérből érkező egységnyi asszimilációs kapacitásra 4,515 mg/l adódik. Ez azt jelen-
ti, hogy egy liternyi, a területre a háttérből érkező víz elektronakceptor mennyisége 
4,515 mg benzol (illetve azzal egyenértékű szénhidrogén) bontásához elegendő. 
Az egységnyi asszimilációs kapacitásból és a szennyezett területre egységnyi idő alatt 
érkező víz mennyiségéből számítható, hogy a szennyezett területre egységnyi idő alatt 
mekkora asszimilációs kapacitás érkezik. A területre egységnyi idő alatt érkező víz 
mennyiségének kiszámítása úgy történt, hogy meghatároztuk azt a felületet, amire a 
szennyező anyag degradációját elősegítő ionok érkeznek, majd az áramló víz fluxusá-
ból kiszámítható az ezen a felületen egységnyi idő alatt átáramló víz mennyisége. 
A tényfeltárás során készült TPH koncentráció térkép alapján az áramlási irányra 
merőleges csóva-keresztmetszetet vettük horizontális kiterjedésként, mely 100 méter. 
Vertikális kiterjedése az a térrész, aminek a szennyező anyag átlagkoncentrációját 
vizsgáltuk, tehát a megfigyelő kutak szűrőzött szakaszának hossza, mely 2 méter. 
Ezen a 100 x 2 méteres felületen átáramló víz mennyiségét számítottuk a területre az 
utolsó vizsgálat alakalmával számított gradiens, a mért k-tényező és a porozitás alap-
ján a Darcy-összefüggés (1. egyenlet) és az alábbi értékek felhasználásával. 

e

x
n

dl

dh
K

V





 

1. egyenlet. Felszín alatti víz áramlási fluxusa, 
ahol Vx= átlagos lineáris fluxus, K= szivárgási tényező, dh/dl= gradiens, ne= effektív porozitás 

(http://www2.nau.edu/~doetqp-p/courses/env303a/lec32/lec32.htm). 

K=0,1 m3/m2/s; ne=0,3; dh/dl=0,0001; vx=0,000033 m3/m2/s. 

http://www2.nau.edu/~doetqp-p/courses/env303a/lec32/lec32.htm
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Q = A x Vx 

2. egyenlet. Átáramló víz mennyisége, 
ahol A = szennyezett térrész áramlásra merőleges felülete, Vx= átlagos lineáris fluxus. 

A = 200 m2, vx = 0,000033 m3/m2/s = 0,066 m3/s = 6,6 l/s = 570240 liter/nap. 

A teljes asszimilációs kapacitást megszorozva a naponta átáramló víz mennyiségével 
megkapható a napi asszimilációs kapacitás, ez 2600640 mg benzolegyenértéknek felel 
meg. Ez azt jelenti, hogy ilyen mennyiségű benzol vagy benzolegyenértékben kifeje-
zett szénhidrogén asszimilációjához elegendő az asszimilációs kapacitás. 

Prognózis 

A prognózis során számos tényező figyelembe vételét mérlegelni kellett. A terü-
leten a szennyező anyag három fázisban – szemcsevázhoz kötötten, oldott- és gőz 
fázisban – van jelen, mely fázisok egymással dinamikus egyensúlyban vannak. A terü-
leten önálló fázis nincs. A szemcsevázhoz kötött szennyezőanyag egyrészről párolog, 
másrészről oldott fázisba megy (mely szintén párolog kis mértékben). Az oldott 
szennyezőanyag mennyiségét abszolút értékben csökkenti a biodegradáció, ezzel 
ellentétes folyamat a szennyezőanyag beoldódása, ami folyamatos utánpótlást jelent 
az oldott szennyezőanyag mennyiségében. 

A koncentráció-csökkentő folyamatok közül egyet vettünk közvetlenül figyelem-
be, ez a korábban leírt nitrát- és vasredukcióhoz kapcsolódó asszimilációs kapacitás. 
Voltak azonban olyan tényezők, melyeket nem vettünk figyelembe, ezek a párolgási 
veszteség és a területen zajló mangánredukció. A párolgási veszteséget azért nem 
vettük figyelembe, mert kb. 4 méteres mélységben helyezkedik el a szennyezett tér-
rész, a párolgási veszteség alárendelt, többek közt azért is, mert a munkagödrök a 
tartályok eltávolítása után másfél-két évig nyitva voltak, ez alatt az idő alatt a párolgá-
si veszteség nagy része lejátszódott a közvetlen légköri kapcsolatok és a napsugárzás 
hatására. A mangán redukcióját nem tudjuk figyelembe venni mérési eredmények 
hiányában, továbbá a korábbi mérések adatai alapján a mangán koncentrációja igen 
kicsi, ami – figyelembe vége a redukciójával járó energiahatékonyságot is – semmi-
képp nem biztosít jelentős figyelembe nem vett asszimilációs kapacitást. 
Volt olyan tényező, melyet nem közvetlenül vettünk figyelembe, ez a szemcsevázhoz 
kötött szennyezőanyag mennyisége. A szemcsevázhoz kötött szennyező anyag meny-
nyiségére direkt adat nincs, ellenben figyelmen kívül nem lehet hagyni, hiszen az 
oldott szennyezőanyag számára folyamatos utánpótlást jelent egy egyensúlyi rend-
szerben. Figyelembe vételének módját a terület regenerációjára végzett számítás leírá-
sa során fejtjük ki bővebben. 

Ahhoz, hogy prognózist adjunk a szennyezőanyag elfogyására az asszimilációs 
kapacitás alapján, szükség volt a szennyező anyag mennyiségét benzolegyenértékben 
meghatározni. A szennyezőanyag mennyiségének számítása komponensenként a 
Surfer program segítségével történt. A szennyezett terület koncentráció-eloszlását a 
szoftver képes terület szerint integrálni. A terület, amely szerint az integrálás történik 
a „B” szennyezettségi határérték (6/2009 KvVM-EüM-FVM (IV.14) együttes rende-
let) feletti koncentrációval jellemzett terület. A koncentráció-értékek területi integrál-
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ját a területtel visszaosztva a területre jellemző, a „B” határértéket meghaladó átlag-
koncentráció értéket kapjuk. A szennyezett területen a telített zóna két méteres vas-
tagságára a porozitást figyelembe véve kiszámítható a figyelembe vett térrészben 
található víz mennyisége, ennek és az átlagkoncentrációnak a szorzata adja a szeny-
nyező anyag mennyiségét. Az asszimilációs kapacitás benzolegyenértékre van megad-
va, ezért az egyes szennyező komponenseket benzolegyenértékre kell átszámolni és 
így ezek végül összesíthetőek. 

A szennyezőanyag benzolegyenértékben való megadása a komponensek átlagos 
szénatom-száma és a benzol szénatom-számának aránya alapján történt. 
Állandó asszimilációs kapacitással számolva minden mintavételi időpontra kiszámít-
ható, hogy ha nem lenne szemcsevázhoz kötött fázisból a beoldódás, akkor hány nap 
alatt fogyna el az aktuális összes oldott szennyezőanyag. 
Az állandó asszimilációs kapacitás mellett az egymást követő időpontokra kapott 
összességében csökkenő értékek modellezik a szemcsevázhoz kötött fázis fogyását is, 
amelyet az állandó megoszlási hányados melletti csökkenő beoldódás jelez. 
Az összességében csökkenő értékekre az Excelben „NÖV” függvény illeszthető, 
melynek alkalmazásával megkapható egy úgynevezett „1 nap-érték”, ami azt az idő-
pontot jelenti, amikor a napi asszimilációs kapacitás a beoldódó szennyezőanyagot 
egy nap alatt asszimilálja. Ennek az állapotnak a bekövetkezésekor tekintjük a terüle-
tet regenerálódottnak. 

E számítás eredményeként 
azt kaptuk, hogy a terület spontán 
regenerációja 2031-es évre várha-
tó. Ez az eredmény jól egyezik 
más, az egyes komponensek kon-
centrációcsökkenésből számított 
prognózisokkal. A 9. ábrán az 
asszimilációs kapacitásra kapott 
prognózis mellett azokat a kom-
ponenseket tüntettük fel, amelyek 
prognózisa elkészíthető volt.  

 

9. ábra. Eltérő módon számított prognózisok viszonya 

Nem tüntettük fel azokat a komponenseket sem, amelyek már jelenleg is 
szennyezettségi határérték alatti koncentrációban vannak jelen. 

Következtetések 

Az elvégzett vizsgálatokkal pontosan meghatározható volt, hogy a szennyezett-
ség életszakaszának melyik fázisban van. Vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a szennye-
zettség viselkedését meghatározó tényező a biodegradációs aktivitás, amely a vizsgá-
latok befejezésének pillanatában alapvetően nitrátredukciós folyamatok révén csök-
kenti az oldott fázisú szennyező anyag mennyiségét. Az oldott fázisú szennyező 
anyag fogyása adatok alapján dokumentált. Az elvégzett vizsgálatok alapján megálla-
pítható, hogy a szennyezettség az elméletileg elvárható módon viselkedik, ezért az 
adott prognózis reálisnak tekinthető. 
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telhez és a szivattyúteszthez szükséges eszközöket. Köszönjük az ELTE TTK Mik-
robiológiai Tanszékének, hogy elvégezhettük a mikrobiológiai vizsgálatokat. Továbbá 
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laboratóriumában elvégezték a kiegészítő általános vízkémiai vizsgálatokat. 
 
Rövidítések 

MNA (Monitored Natural Attenuation): monitorozott természetes koncentrációcsökkenés 
BTEX Benzol, Toluol, Etilbenzol, Xilolok 
TPH (Total Petrol Hydrocarbons): összes alifás szénhidrogén 
PAH (Polyciyclic Aromatic Hydrocarbons): poliaromás szénhidrogének 
LNAPL(Light Non-Aqueous Phase Liquid): víznél kisebb sűrűségű, nem vízfázisú folyadék 
ÁVK Általános vízkémia 
MPN (Most Probable Number): legvalószínűbb csíraszám 
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Nitiatives for Sustainable Energy Use in the Bükk Leader Region 

Abstract 
The shift from fossil to renewable energies requires a new approach within the 

energy management. Changing from centralized model to a decentralized one is 
highly needed, enabling the utilization of small-scale renewable energies. The first 
movements of this transition can be recognised in the Bükk LEADER Region. Several 
renewable energy projects have been implemented there mostly funded by the EU. 
According to our investigations biomass becomes more and more important in the 

heating sector  the LEADER project has a contribution of 600 kW installed capacity. 
Beside the biomass, PV applications are also exceptional in the region. In the frame-
work of the LEADER programme 400 kW capacity have been installed, moreover in 
several cases PV panels are connected to electricity storage devices or electric vehicle 
charger stations. Despite the remarkable achievements, in some cases inadequacy of 
technical design and implementation can be observed, therefore, the last part of this 
paper draws up recommendations supporting the expected development. 
 
Keywords 
renewable energy, biomass, solar energy, energy assessment, Bükk Mountains 

Bevezetés 

Egyre inkább nyilvánvaló, hogy az energiagazdálkodásban gyökeres változásokra 
van szükség. A fosszilis és a nukleáris energia egyrészt a fogyatkozó készletek, más-
részt az okozott környezeti károk miatt nem elfogadható. A fenntartható energia-
rendszer fogyasztásunk visszafogásával (hatékonyság és takarékosság), valamint a 
megújuló energiaforrások alkalmazásával valósítható meg. Az „Erre van előre!” kuta-
tás szerint 2040-re elméletileg elérhető egy ilyen 100%-ban a megújuló energiaforrás-
okon alapú hálózat (Munkácsy, 2011), és a megújulók nagymértékű arányával számol 
az Energiaklub tanulmánya is (Sáfián, 2015). 
Ez az átmenet regionális szinten, decentralizált, kisléptékű termelési egységekkel 
könnyebben és gyorsabban megvalósítható, mint országosan (Ballabás et al., 2014). 
Ezért érdemes megvizsgálni azokat a térségeket, amelyekben már elindult a folyamat, 
illetve azokat, amelyek potenciálisan alkalmasak arra, hogy mintaterületekként Ma-
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gyarország más részeinek is jó példával szolgáljanak. Krámos D. (2014) öt megújuló 
alapú energiarégiót azonosított hazánkban, amelyek közül a Bükk LEADER Térség a 
leginkább előremutató, itt történt a legtöbb fejlesztés, ezért választottuk ezt a régiót 
kutatási területünknek. 

A Bükk LEADER Térség egy vidék-
fejlesztési közösség Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, a Bükk hegységet 
körülölelő területen. A LEADER Helyi 
Akciócsoportként működő Bükk-Térségi 
LEADER Egyesület által összefogott 42 
település alkotja (1. ábra). Vizsgálataink 
egy 3 éves kutatómunka kezdetét jelentik, 
melynek első lépéseként egy helyzetérté-
kelést szeretnénk adni. Írásunk első ré-
szében az elmúlt években megvalósult,  

 
1. ábra. A Bükk LEADER Térség települései

a fenntartható energiagazdálkodást segítő beruházásokat mutatjuk be és értékeljük, 
ezt követően képet adunk a térség energiagazdálkodásának mennyiségi és minőségi 
paramétereiről a villamos és hőenergia esetében. 

Anyag és módszer 

A fejlesztések bemutatásához egyrészt szakirodalmi és internetes forrásokat ele-
meztünk, másrészt 2015. február. 24-26. között a Bükk LEADER Térség egyes telepü-
lésein interjút készítettünk polgármesterekkel, helyi gazdálkodókkal, szakemberekkel. 
Lehetőségünk volt néhány megújuló alapú berendezés megtekintésére is. 

A Bükk LEADER Térség energiagazdálkodásának vizsgálatához nyilvánosan elér-
hető statisztikai adatokat, valamint a kérdőíves felmérésünkből származó adatokat 
használtunk fel. A villamos energia és a földgáz fogyasztási adatai a KSH Tájékozta-
tási adatbázisából szereztük be, települési bontásban. A villamos energia szerkezetét a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) statisztikai kiadványa 
alapján dolgoztuk fel. Ezek a források azonban nem adnak teljes képet az energiafel-
használásról, mert nem tartalmazzák a hőenergia (döntően fűtési) célú biomassza és 
kőszén mennyiségét. Ezért 2015. március 20-24. között saját adatgyűjtést végeztünk, 
személyes (kérdezőbiztos jelenlétében történő) kérdőívezés formájában. A munkában 
ELTE TTK-s hallgatók nyújtottak segítséget. A kérdőív főbb kérdéseit és az azokra 
adott válaszokat a Bükk LEADER Térség hőenergia- és villamosenergia-gazdálkodását 
tárgyaló fejezetben ismertetjük 

Három mintának választott községet mértünk föl (1. ábra). A kiválasztás szem-
pontja az volt, hogy a települések legyenek eltérő földrajzi fekvésűek és táji adottsá-
gúak, valamint a legalapvetőbb társadalom-földrajzi mutatókban (pl. népesség száma, 
korösszetétele, jövedelmi helyzete stb.) ne rendelkezzenek kiugró értékekkel. Nem 
különleges, hanem tipikus településeket választottunk.  
A községeket kisebb körzetekre osztottuk, és mindegyikben kb. azonos számú adat-
lapot töltöttünk ki, így biztosítva a területi reprezentativitást. 284 kérdőívvel a lakó-
házak 11,8%-át mértük föl, az ott lakók a vizsgált 3 település össznépességének 16%-
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át adják. Ez kellően nagy minta volt ahhoz, hogy a vizsgált községekről elegendően 
pontos adatokat szerezzünk, amelyek aztán a teljes Bükk LEADER Térségre kivetíthe-
tők. Minden vizsgált paraméter esetén meghatároztuk az 1 főre eső értéket, amit a 
régió 80 ezer fős népességével megszorozva kaptuk meg a térség egészére vonatkozó 
adatot. A lakosságon kívül az intézményeket is vizsgáltuk, közel teljes körűen, ugya-
nakkor a vállalkozások (mezőgazdasági, ipari, szolgáltató épületek) kimaradtak az 
adatfelvételből, mert feltételezésünk szerint ezekben nem jelentős a biomassza (és a 
kőszén) energetikai célú hasznosítása, a többi energiaforrásra pedig elérhető statiszti-
kai adat. 

 
Az „1 falu – 1 MW” program 

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület a régió fejlesztésére létrejött vidékfejlesztési 
szervezet. Az Európai Unió pénzügyi forrásokat biztosít célzottan a helyi LEADER 
közösségeknek, amelyek felhasználásáról bizonyos keretek között maguk dönthetnek, 
azaz ők írnak ki és bírálnak el pályázatokat.  

Az Egyesület tagjai helyi önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és 
magánszemélyek, amelyek közösen határozták meg a régió fejlesztési irányait a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiában. A dokumentum szerint az egyik legfontosabb fejlesztési 
irány a megújuló energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság növelése. A 
célkitűzés megvalósítására külön programot indítottak „1 falu – 1 MW” néven. 
A 2008-2014 között 3 ütemben megvalósult komplex bemutató, oktató és termelő 
mintaprojekt során – nevéhez méltóan – decentralizált módon épültek ki megújuló 
energiaforrásokon alapuló termelő-, tároló- és elosztóberendezések, valamint elekt-
romos járművek töltőállomásai (mindezek együttesen helyi elnevezéssel „közösségi 
energiaudvarok”). Egyelőre még nincsenek a településeken MW-os nagyságrendű 
erőművek, de az irány mindenképp üdvözlendő.  

Eddig (összesítve) az alábbi elemek épültek meg (Nagy J., 2014a): 

- 400 kW napelem (átlagosan egy energiaudvarban 5-6 kW), 

- 36 m2 felületű napkollektor, 

- 120 kW napparabola, 

- 540 kW biomassza tüzelésű kazán, 

- 55 kW növényolajos minierőmű, 

- 13 kW kisméretű biogáz üzem, 

- 7 kW szélgenerátor, 

- 4 db napelemes elektromosjármű-töltő „garázs”, 

- 27 db elektromosjármű-töltő állomás, 

- 6 db geotermikus rendszer, 

- 24 db villamosenergia-tároló, 
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Látható, hogy sokféle megújuló ener-
giaforrást hasznosítanak, valamint nem 
elszigetelt, egymástól független egysé-
gekben, hanem rendszerben gondol-
kodnak.  
A biogáz – bár egyelőre csak szerény 
kapacitással van jelen – például képes 
kiegyenlíteni az időjárásfüggő egyéb 
megújuló források ingadozó termelését, 
a tárolóberendezések, valamint az 
elektromos autók akkumulátorai pedig 
tudják tárolni a villamos energiát. Az is 
előremutató, hogy a fejlesztések való-
ban decentralizáltan, sok településen 
valósultak meg (2. ábra). 

 
2. ábra. Az „1 falu – 1 MW” program I. 

ütemében megvalósult energiaudvarok 
ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, KEOP: 

Környezet és Energia Operatív Program. Forrás: Nagy J. 2014b 
 

A legtöbb fejlesztés pozitívan ítélhető meg, hiszen 
növeli a megújuló alapú termelés kapacitását, és sok 
esetben más járulékos előnnyel is jár. Így pl. a 
bükkszentkereszti iskola 2·120 kW-os aprítéktüzelésű 
kazán projektje például kifejezetten jól sikerült (3. 
ábra). A tüzelés alapanyagát helyből szerzik be: a 
kertek nyesedékeit, gallyait, valamint a közeli erdők 
apadékát hasznosítják. Saját aprítógéppel felaprítják a 
fát, majd a tárolóba viszik szárítani. Az aprítást, szállí-
tást, a kazán adagolását közmunkások végzik, a beru-
házás így közvetlen munkahelyeket is teremtett. 

 
3. ábra. A bükkszentkereszti 
iskola aprítéktüzelésű kazánja 

Fotó: Szépvölgyi Gergő 

 
4. ábra. A bükkaranyosi napelemes „garázs” 

Fotó: Szépvölgyi Gergő 

Előfordul azonban, hogy a tervezés 
vagy a kivitelezés során kevésbé 
sikeres megoldást alkalmaztak. Erre 
példa a bükkaranyosi napelemes 
„garázs”, ahol a tetőnek nemcsak a 
délnyugati, de az északkeleti oldalára 
is helyeztek fel napelemeket (4. ábra), 
amelyek így nagyon alacsony 
hatásfokkal tudnak csak működni. 

A félresikerült megoldás hátterében a szakmai ismeretek hiánya, valamint a 100%-os 
támogatásintenzitás állhat, ami nem teszi igazán érdekeltté a nyertes pályázót az 
optimális telepítésre. 
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A Bükk LEADER Térség hőenergia- és villamosenergia-gazdálkodása 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a kérdőíves kutatás eredményeit, valamint ezeket 
kiegészítve statisztikai adatokkal felvázoljuk a térség hő- és villamosenergia-
fogyasztásának mennyiségi és szerkezeti jellemzőit. Terjedelmi okokból nem 
ismertetjük a kérdőív összes kérdését, csak a leglényegesebbeket. 
Összesen 284 db adatlapot töltöttünk ki, ebből 11 intézményekre, a többi 
lakóházakra vonatkozik.  
 
A települési megoszlás az alábbiak szerint alakul:  

- Tibolddaróc 84 db (12,5%-os mintavétel),  

- Hernádnémeti 154 db (12,6%-os mintavétel),  

- Varbó 46 db (11,5%-os mintavétel). 

Első két kérdésünk az épületek energiahatékonyságát vizsgálta (5. ábra). Az összkép 
nem kedvező, hiszen a házak 62%-a egyáltalán nincs szigetelve, ugyanakkor 
várakozásainkat fölülmúlta, mert még rosszabb eredményre számítottunk. A 32%-os 
szigetelési arány (amiből 8% korszerű szigetelés) figyelemre méltó ahhoz képest, 
hogy jövedelmi, foglalkoztatási stb. szempontból elmaradott falusias térségről van 
szó. A három község értékei között nincs nagy eltérés. A legkedvezőbb helyzetben 
Tibolddaróc van, ahol a szigetelt épületek aránya 38% (ebből 14% 8 cm fölötti). 

Hasonló képet mutat a nyílászárók minősége is. Az ablakok, ajtók 52%-a 35 
évnél idősebb, és a korszerű berendezések csak 17%-ot tesznek ki. A térség 
társadalmi helyzetét figyelembe véve ez az eredmény is elfogadható. Regionális 
összehasonlításban itt is Tibolddaróc vezet. A falu korszerű nyílászáróinak aránya 
25%, ugyanakkor a 35 évnél idősebb, elavult eszközök ettől még a régiós átlagnak 
megfelelő részesedéssel rendelkeznek. 

 

  

5. ábra. A Bükk LEADER Térség épületeinek szigetelése (a) és nyílászáróinak minősége (b) 

A korszerűtlen megoldások nagy aránya azt jelenti, hogy az épületek szigetelésével és 
a nyílászárók cseréjével radikálisan növelhető az energiahatékonyság, és így 
csökkenthető a hőenergia-felhasználás. A pályázatok kiírásánál – akár LEADER, akár 
állami szinten – érdemes az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetni az 
energiahatékonysági támogatásokra. 

A biomassza népszerű energiaforrás az épületek hőenergiájának biztosításához. 
A megkérdezettek 55%-a fő forrásként, és 21%-a kiegészítő forrásként alkalmazza. 
Sokan a tűzifát és a földgázt vegyesen használják. A vizsgált falvak jelentősen eltérő 
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értékekkel rendelkeznek a táji adottságaik (az erdő közelsége, a tűzifa olcsó 
beszerezhetősége) szerint. A közvetlen hegységperemi Varbó lakossága szinte 
kizárólag tűzifával fűt, a hegylábi Tibolddaróc 77%-ban alkalmaz biomasszát, míg 
legkevésbé az alföldi Hernádnémeti, de ez is 70%-os arányt jelent. 
A biomasszát 88%-ban kizárólag fűtésre használják. Mindössze az épületek 3%-ában 
van olyan korszerű rendszer, ahol a fűtés mellett a melegvíz hőenergiáját is biztosítja. 
A megkérdezettek 8%-a fűtésre, főzésre és melegvíz előállítására egyaránt alkalmazza 
a biomasszát. A csoport nagy részét Hernádnémeti alacsony jövedelmű cigánysága 
adja, akik nem engedhetik meg maguknak a drágább földgáz használatát, a 
legtöbbjüknél be sincs vezetve.  
A biomassza típusát tekintve szinte kizárólagos a tűzifa. A különféle keményfák 
(tölgy bükk, akác, fenyő stb.) a leggyakoribbak. Faapríték-tüzeléssel 4 épületben 
találkoztunk, ebből 3 intézmény. Pelletet egyáltalán nem használnak (a hernádnémeti 
óvodában van pellettüzelésű kazán, de nem üzemel). Biobrikettel 1 háztartás tüzel. 
Szalmabála-tüzelést 2 épületben regisztráltunk, de a kérdőívezésben nem vizsgált 
Bőcsön a polgármester elmondása szerint kb. 30 család és a település intézményei 
alkalmazzák. Ezek között van egy komoly, 600 kW-os szalmabála-fűtőmű is, ami az 
iskola hőellátásáért felelős.  
Érzékelhető egy tendencia, miszerint a lakosság egyre inkább átáll földgáztüzelésről 
fatüzelésre. A biomasszát használók csoportján belül a megkérdezettek 35%-a az 
elmúlt 10 évben váltott tűzifára. A jelenség hátterében nagyrészt gazdasági 
megfontolások állnak, ugyanis a tűzifa olcsóbb, mint a földgáz. Páran ugyanakkor a 
tűzifa által nyújtott jobb hőérzettel vagy a gáz minőségromlásával indokolták, hogy 
tüzelőanyagot váltottak. Környezetvédelmi okokra senki sem hivatkozott. 
 

 

6.ábra. A tűzifa kitermelési és felhasználási 
helye közötti távolság a Bükk LEADER 

Térségben 

Fenntarthatósági szempontból fontos, 
hogy a felhasznált tűzifa honnan, milyen 
messziről származik. A Bükk LEADER 
Térség ebben a tekintetben jól áll, mert a 
tűzifa 58%-a helyi erőforrásnak tekinthető 
(6. ábra). Ezen belül is kiemelkedik a 10 
km-en belüli kategória (53%), azonban azt 
hozzá kell tenni, hogy sok válaszadó nem 
km-ben, hanem kvalitatív módon (pl. „a 
közelből, a helyi erdőből” stb.) adott 
választ, amelyeket ide soroltunk be. 

A megkérdezettek negyede nem tudta a tűzifája származási helyét, ami szintén annak 
a jele, hogy nem környezettudatossági motivációból használják ezt az energiaforrást.  
Nagy különbség van Hernádnémeti és a másik két falu adatai között. Tibolddarócon 
és Varbón a Bükk közvetlen közelsége miatt a tűzifa 76-85%-a érkezik helyből (50 
km-en belülről). Ezzel szemben Hernádnémetiben ez az arány csak 36%, és a tűzifa 
29%-a érkezik 50 km-en túlról. Ráadásul sokan Szlovákiából vagy Kárpátaljáról 
szerzik be a tüzelőt. Ebben a faluban volt a legmagasabb a „nem tudom / nem 
válaszolok” kategória aránya is. 
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A fűtésben jelentős szerepe van a kőszénnek is. Az épületek 20%-ában használják, de 
többnyire (16%) csak a tűzifa kiegészítéseként. A három vizsgált falu ebben a 
tekintetben nem mutat nagy eltérést, a szén típusában viszont már igen. 
Tibolddarócon csak lignittel találkoztunk, Hernádnémetiben a régiós átlagnak 
megfelelően 70-30% a lignit-barnaszén arány, Varbóban viszont a barnakőszén a 
jelentősebb (57%), feltehetően a közeli bányák miatt.  

1. táblázat. A Bükk LEADER Térség hőenergia- és villamosenergia-fogyasztása 2013-2014-ben 
Adatok forrása: saját kérdőíves felmérés, KSH 2015, MEKH-MAVIR 2014 

 

Az 1. táblázat összefoglalja a Bükk LEADER Térség hőenergia- és villamosenergia-
fogyasztását. A villamos energia és a földgáz fogyasztására vonatkozó adatok forrása 
a  KSH, míg a villamos energia szerkezetére és a villamosenergia-termelés 
hatásfokára vonatkozó adatok a MEKH-MAVIR statisztikai kiadványából származnak. 
A mi felmérésünk 2014-re vonatkozott, a nyilvános statisztikai adatok viszont 2013-
asok, de ennél frisebb nem érhető el. Tekintve, hogy az energiafogyasztásban nem 
jellemzők a nagy változások egy év alatt, ez az eltérés nem jelent nagy problémát. A 
villamos energia esetében megvizsgáltuk a termelés szerkezetét és az egyes források 
primerenergia-igényét, ezáltal a villamos- és hőenergia adatok egy közös dimenzió 
(primer energia [TJ]) mentén összehasonlíthatóvá váltak. 

A Bükk LEADER Térség teljes energiafogyasztás 5,7 PJ, ami a magyarországi 
mennyiség 0,6%-át teszi ki (MEKH-MAVIR, 2014). A 71,6 GJ/fős egy főre jutó 
fogyasztás az országos átlag 74%-a. Az alacsonyabb érték a nagyobb városok 
hiányának, a gazdaság alacsony teljesítményének, az energiaigényes iparágak 
hiányának, a lakosság szerényebb vásárlóerejének köszönhető, valamint annak, hogy 
a mi adatainkban  a közlekedés  nincs benne. A hő- és a villamos energia 
primerenergia-igénye között nincs túl nagy eltérés, de az előbbi a nagyobb. 
A fogyasztás szerkezete jelentősen eltér az országostól (MEKH-MAVIR, 2014, 7. ábra). 
A fő különbség a térség legjelentősebb energiaforrásának, a biomasszának a magas, 
32%-os aránya. A földgáz, az atomenergia és az import villamos energia rendelkezik 
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még nagy arányokkal. A biomasszán kívül a többi megújuló energiaforrás csekély 
jelentőséggel bír. Az összes megújuló energia aránya 33%, ami az országos 9%-hoz 
képest egészen kiváló érték, biztos alapot ad egy potenciális, 100%-ban megújuló 
energiaforrásokra alapozó célkitűzéshez, fejlesztésekhez.   

 

  
7. ábra. A Bükk LEADER Térség primerenergia-fogyasztásának szerkezete az energiaforrások (a) és az az 

energiaforrás-csoportok (b) szerint 
Adatok forrása: saját kérdőíves felmérés, KSH 2015, MEKH-MAVIR 2014 

Következtetések 

A Bükk LEADER Térség már most Magyarország példaértékű, kiemelkedően 
magas, 33%-ban megújuló energiaforrásokat hasznosító energiarégiója. Legfontosabb 
energiaforrását a döntően helyben termelt tűzifa adja. A többi megújuló energiaforrás 
azonban egyelőre kevésbé van jelen.  
Ezen segíthet a Bükk-Térségi LEADER Egyesület „1 falu – 1 MW” programja, ami az 
eddig megvalósult beruházások és a tervek alapján komplex módon, 
rendszerszemléletben kezeli az energiagazdálkodás teljes spektrumát. A kapacitást 
tekintve az eredmények szerény mértékűek, de bíztatóak, azonban a jövőben 
nagyobb szakértelem szükséges a tervezéshez és a kivitelezéshez, és szükségesnek 
látszik a projektek utólagos monitorozása is. Ebben is segíthet egy további célkitűzé-
sünk, hogy létrehozzuk a térség megújuló energiaforrásokat tartalmazó GIS alapú 
adatbázisát. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozunk Molnár Viktóriának, Pozsgai Zsuzsannának, Csoma 
Tamásnak, Halász Gergelynek és Steiner Zoltánnak a kérdőíves adatgyűjtésben 
nyújtott segítségükért. Szintén köszönjük Szépvölgyi Gergő interjúzásban és 
kérdőívezésben kifejtett munkáját.  
A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alap rámogatta (projektazonosító: K 
112477).  
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from Environmental Samples 

 

Abstract 
In the last decades the incidence of thyroid cancer is increasing all over the 

world but the reasons are still unclear (Pellegriti et. al, 2013).  
Arsenic is known as a carcinogenic agent which is able to accumulate in the thyroid 
tissue and inhibit thyroid hormones synthesis (Palazzolo et. al, 2008). Selenium 
deficiency itself, which also plays a role in a number of diseases, may be associated 
with increasing incidence of thyroid cancer (Zhu et. al, 2009). Polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAH) are ubiquitous pollutants formed by incomplete combustion of 
organic compounds (e.g. cigarette smoke, exhaust gases, coal-fired power station). 
Experimental results show that PAHs are able to influence the thyroid function, 
hereby they may induce goiter (Ren et al., 2014).  

The aims of our study are the determination of arsenic and selenium 
concentration in environmental samples with atomic absorption spectrometer and 
the examination of PAH contents with high pressure liquid chromatography. 
Furthermore we are looking for relationship between hypothyroidism and 
contaminants which are enter the human body.  

Bevezetés 

Napjainkban növekvő számú pajzsmirigybeteget regisztrálnak világszerte, azon-
ban a betegség kiváltó oka még nem ismert (Pellegriti et al., 2013). Jelentős befolyása 
lehet a szervetlen arzént tartalmazó élelmiszerek és víz fogyasztásának, mivel az arzén 
akkumulálódhat a pajzsmirigyszövetben, ezáltal gátolhatja a pajzsmirigyhormonok 
szintézisét (Palazzolo et al., 2008). A policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) 
szerves anyagok tökéletlen égése során keletkező (dohányfüst, kipufogógázok, szén-
tüzelésű erőművek), a környezetünkben mindenhol megtalálható szennyezőanyagok, 
melyek szintén képesek befolyásolni a pajzsmirigy működését, ezáltal golyvát indu-
kálhatnak (Zhu et al., 2009). Szelén szükséges a szelenoproteinek bioszintéziséhez, 
amelyek fontos szerepet játszanak a pajzsmirigy működésében. Egyrészt antioxidáns 
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enzimként védik a pajzsmirigyszövetet az oxidatív károsodástól, másrészt szabályoz-
zák a pajzsmirigyhormonok aktivitását. Tehát a szervezetbe jutó arzén, és PAH-ok 
valamint a szelénhiányos táplálkozás növelheti a pajzsmirigybetegség kialakulásának 
kockázatát (Ren et al., 2014).  
Tisztázatlan a kérdés hogy a szervezet számára szükséges anyagok hiánya, és a kör-
nyezetben előforduló szennyező anyagok milyen mértékben károsítják a pajzsmirigy 
működését.  

Vizsgálatunk célja a környezeti mintákban (vízben és talajban) található arzén és 
szelén koncentrációjának meghatározása atomabszorpciós spektrofotométer segítsé-
gével, illetve a PAH tartalom vizsgálata nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. 
Továbbá összefüggést keresünk arra vonatkozóan, hogy az arzén és a PAH-ok köz-
vetlenül szerepet játszanak-e a pajzsmirigy alulműködés kialakulásában. 
 
Kulcsszavak 
arzén, szelén, PAH, pajzsmirigy 

Anyag és módszer 

Mintavétel 

Az általunk vizsgált vízmintákat Sellyén és térségében lévő települések (Dél-
Baranya) vezetékes ivóvízhálózatából, fúrt kutakból, valamint ásott kutakból gyűjtöt-
tük, műanyag mintatartó edényekbe. A mintavétel helyén salétromsavval tartósítottuk 
(2,5 cm3 cc. salétromsavat adtunk 500 cm3 mintához), felhasználásig 4°C-on tároltuk 
a mintákat. A vízminták kezelése az MSZ EN ISO 5667-3 szabvány leírása alapján 
történt. A talajmintákat a vízmintavételi helyek közvetlen közeléből gyűjtöttük, sötét 
helyen tároltuk. 105°C-os hőmérsékleten szárítottuk, majd dörzsmozsárban porítot-
tuk. Soxhlet extraktorban 5 g talajmintát 120 cm3 acetonitrillel (ACN) extraháltunk 
24 órán át.  
 
Anyagok és eszközök 

Vizsgálataink során analitikai tisztaságú vegyszereket használtunk: arzén törzsol-
datot (1000 mg/dm3), szelén törzsoldatot (1000 mg/dm3), salétromsavat (Acros 
Organics, 65%). Az analízis előtt 0,22 µm-es fecskendőszűrő segítségével szűrtük 
(Labex Ltd. Filter-Bio) a vízmintákat. A folyadékkromatográfiás mérésekhez HPLC 
tisztaságú, gradiens minőségű acetonitrilt és vizet (Sigma-Aldrich) használtunk. 16 
PAH-ot tartalmazó standard mix (VWR) 100 µg/ml koncentrációban tartalmazta a 
komponenseket.  
 
Atomabszorpciós spektrofotométer 

A víz és talajminták arzén és szelén koncentrációjának meghatározás egy 
Shimadzu (AA-6701/6601 típusú) atomabszorpciós készülék segítségével történt. Az 
automata mintaadagoló (ASC-6000) végezte a minta befecskendezését, amely 20 μl 
volt. Grafit kemencével (GFA-6500) elvégezhető az elemek mennyiségi analízise. 
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Míg az arzén abszorpcióját 193,7 nm hullámhosszon, addig a szelén abszorpcióját 
196,0 nm hullámhosszon mértük. 
A kalibrációs görbe felvételéhez az arzén és szelén standard oldatokból készítettünk 
öt-öt olyan oldatot, amelyek lefedik a várt mérési tartományt. Méréseinket háromszor 
megismételtük. Az ismert koncentrációjú standard minták és a hozzájuk tartozó 
abszorbancia értékek felhasználásával a szoftver automatikusan elkészítette a kalibrá-
ciós görbét, majd meghatározta a vizsgált oldatok koncentrációját.  
 
Folyadékkromatográfia 

A PAH vegyületek meghatározása Shimadzu Prominence UFLC-XR típusú 
HPLC készülékkel történt. Diódasoros (SPD-M20A) és fluoreszcens (RF-20A XS) 
detektor segítségével minőségi és mennyiségi meghatározást végeztünk. A fluoresz-
cens detektor (FLD) hullámhossz beállításai az 1. táblázatban láthatók. A mozgófá-
zist (ACN, H2O) két szivattyú (LC-20AD XR) 0,4 cm3/perc teljes térfogatárammal 
továbbította. Az automata mintabevivő (SIL-20AC XR) segítségével minden esetben 
5 µl injektálást hajtottunk végre. Az elválasztások egy Kinetex (Phenomenex) 2,6 µm 
szemcseméretű C18-as állófázist tartalmazó (100 mm x 4,6 mm) oszlopon történtek. 
A méréseket 25°C-on, gradiens elúcióval végeztük. A gradiens 60:40 (v/v%) 
ACN:H2O összetételű eleggyel indult, majd 45 perc alatt emeltük az ACN arányát 
100%-ra.  

A PAH-ok azonosításához felvettük az UV spektrumukat UV-vis spektrofoto-
méterrel (JASCO V-530). 

1. táblázat. Az FLD detektor programozása 

Sor-
szám 

PAH 
εex 

(nm) 
εem 

(nm) 
Sor-
szám 

PAH 
εex 

(nm) 
εem 

(nm) 

1. naftalin 

280 330 

8. benzo(a)antracén 
265  380 

2. acenaftén 9. krizén 

3. fluorén 10. benzo(b)fluorantén 

      290  430 4. fenantrén 246 370 11. benzo(k) fluorantén 

5. antracén 250 406 12. benzo(a)pirén 

6. fluorantén 280 450 13. dibenzo(a,h)antracén 
290  410 

7. pirén 270 390 14. benzo(g,h,i)perilén 

    15. indeno(1,2,-cd)pirén 300 500 

Eredmények 

A Központ Statisztika Hivatal (KSH) adatai szerint 1999-ben 12 ezer férfit és közel 
80 ezer nőt érintett valamilyen pajzsmirigy rendellenesség Magyarországon. 2011-es 
adatok szerint több mint 350 ezer beteget jegyeztek fel. Baranya megyében él a 
pajzsmirigybetegek 5,6 %-a. 
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1. ábra. Hipotireózisos férfiak és nők számának korcsoportok 
szerinti megoszlása Sellyén és környékén (2014) 

A Dr. Heim Szilvia által 
vezetett sellyei praxisban 
1500 pácienst regisztráltak 
2014-ben. Közülük 94 főt 
kezelnek a felismert 
hipotireózisa miatt. A 
pajzsmirigy alulműködés 
84%-ban nőket érint, jel-
lemzően a 70 éves korosz-
tályt (1. ábra). 
 

 
 

Az Európai Unió által megál-
lapított 10 µg/l-es arzén 
határérték többszörösét mér-
tük a sellyei nyersvízben, 
azonban az ivóvíz szolgáltató 
által biztosított vezetékes víz 
arzéntartalma megfelel az 
előírásoknak (Sellye Kom-
munális Kft. 2001-2011, 
Sziget-VÍZ Kft. 2012-2014) 
(2. ábra). 

 
2. ábra. A sellyei nyersvíz és ivóvíz arzéntartalma az éves 

átlagértékek alapján (2000-2014) 
 

 

 
3. ábra. A vezetékes ivóvíz arzénkoncentrációja Sellyén és 

környékén (2014) 

Az általunk gyűjtött ivó-
vízminták közül három 
mintavételi helyszínről (6., 
13., 17.) származó minta 
esetében mértünk határér-
ték feletti arzéntartalmat 
(RSD < 10%). A többi 
minta arzénkoncentrációja 
megfelel az Európai Uniós 
elvárásoknak (3. ábra). 
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A kútvízminták arzéntartalma 
változó, esetenként megha-
ladja a 10 µg/l-es határértéket 
(RSD <10%). A szelén kon-
centrációja 5 µg/l alatti (RSD 
<4%) (4. ábra). 

 
4. ábra. Ásott és fúrt kutak arzén- és szelénkoncentrációja 

Sellyén és környékén 

A 16 PAH-ot tartalmazó standard oldatból meghatároztuk az egyes PAH kompo-
nensek retenciós idejét (kivéve az acenaftilént, mert nincs fluoreszcens jele) (2. táblá-
zat). 

2. táblázat: Az azonosított PAH vegyületek 

Sorszám PAH tR (perc) Sorszám PAH tR (perc) 

1. naftalin 7,38 8. benzo(a)antracén 20,13 
2. acenaftén 8,52 9. krizén 20,62 
3. fluorén 11,83 10. benzo(b)fluorantén 25,82 
4. fenantrén 12,98 11. benzo(k) fluorantén 26,64 
5. antracén 13,75 12. benzo(a)pirén 27,80 
6. fluorantén 15,85 13. dibenzo(a,h)antracén 33,20 
7. pirén 16,84 14. benzo(g,h,i)perilén 35,66 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Egészségügyi Minisztérium – Föld-
művelésügyi Minisztérium (KvVm-EüM-FVM) 6/2009 (IV. 14.) együttes rendelete 
alapján az általunk vizsgált víz minták összes PAH tartalma (naftalinok nélkül) határ-
érték alatti, azonban a naftalinok (naftalin + 1-metil-naftalin + 2-metil-naftalin) kon-
centrációja meghaladja a 2 µg/l-es határértéket (2a-b. táblázat).  

2a. táblázat. A Sellyén és térségében gyűjtött azonos helyről származó talaj-és talajvízminták 
PAH tartalma 

PAH 
Halastó Ásott kút 

Víz Talaj Víz Talaj 
Sor-
szám 

tR 

(perc) 
c 

(µg/l) 
c 

(nmol/l) 
c 

(ng/g) 
c 

(nmol/g) 
c 

(µg/l) 
c 

(nmol/l) 
c 

(ng/g) 
c 

(nmol/g) 
1. 7,38 2,90 0,02 1376,54 10,74 3,13 0,02 1419,90 11,08 

2. 8,52 * * 21,76 0,14 * * * * 

3. 11,83 0,48 0,00 20,38 0,12 0,43 0,00 17,61 0,11 

4. 12,98 * * 28,43 0,16 * * 21,56 0,12 

6. 15,85 * * 189,14 * * * 178,97 * 

7. 16,84 * * 514,61 2,54 * * 533,06 2,64 

12. 27,80 * * 40,36 0,16 * * 23,83 0,09 

14. 35,66 * * 116,41 0,42 * * 116,17 0,42 

A talajminták összes PAH tartalma (beleértve a naftalinokat) meghaladja a KvVm-
EüM-FVM együttes rendeletben megadott földtani közegre vonatkozó 1000 ng/g-os 
határértéket. 
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2b. táblázat. A Sellyén és térségében gyűjtött azonos helyről származó talaj-és talajvízminták PAH 
tartalma 

PAH 
Halastó Ásott kút 

Víz Talaj Víz Talaj 
Sor-
szám 

tR 

(perc) 
c 

(µg/l) 
c 

(nmol/l) 
c 

(ng/g) 
c 

(nmol/g) 
c 

(µg/l) 
c 

(nmol/l) 
c 

(ng/g) 
c 

(nmol/g) 

1. 7,38 2,92 0,02 1086,06 8,47 * * 2147,42 16,75 

2. 8,52 * * 0,46 0,00 * * 19,26 0,12 

3. 11,83 * * 14,33 0,09 0,75 0,00 13,89 0,08 

4. 12,98 * * 33,43 0,19 * * 30,14 0,17 

5. 13,75 * * * * * * 0,65 0,00 

6. 15,85 * * 151,65 * * * 481,31 * 

7. 16,84 * * 401,78 1,99 * * 1196,37 5,92 

8. 20,13 * * * * * * 38,81 0,17 

12. 27,80 * * * * * * 75,84 0,30 

14. 35,66 * * 96,32 0,35 * * 236,45 * 

*A minta PAH koncentrációja a kimutatási határ alatt volt. 

Következtetések 

A pajzsmirigy betegek száma növekvő tendenciát mutat, mind a férfiak, mind a 
nők körében. Legnagyobb számban az idősebb nőket érinti pajzsmirigy alulműködés 
(hipotireózis) (1. ábra).  

Csalagovits igazolta, hogy Magyarország egyes területein az arzéntartalom termé-
szetes eredetű (Csalagovits, 1994). Vélhetően ezzel magyarázható, hogy Sellyén és 
térségében nagy a felszín alatti vizek arzéntartalma, amit alátámasztanak a nyersvíz-
ben mért értékek is. 2004 óta a lakosság által fogyasztott vezetékes ivóvízben mért 
arzénkoncentráció általában határérték alatti az arzénmentesítő technológia beüzeme-
lésének köszönhetően (2. ábra). Néhány esetben a 10 µg/l-es határértéket meghaladó 
arzénkoncentrációt mértünk az ivóvízben. A kútvízmintákban található arzén meny-
nyisége (4. ábra) változó értékeket mutat (< 0,1 µg/l - 6 µg/l). Egy esetben mértük a 
határérték többszörösét. Ezt figyelembe véve a kútvíz ivóvízként való fogyasztása, 
felhasználása konyhakert öntözésére nem javasolt. 

Amellett, hogy az ivóvízminták szeléntartalma kimutatási határ alatt van, a kút-
vízminták szelénkoncentrációja is igen alacsony (<0,1 µg/l - 3 µg/l) (4. ábra). Az itt 
élő lakosok szervezetébe természetes forrásokból nem jut elegendő mennyiségű sze-
lén. Az azonos területről származó víz és talajminták PAH tartalmát összehasonlítva 
látható, hogy míg a vízminták általában egy-két, addig a talajminták hét-tíz kompo-
nenst tartalmaznak. Valamennyi mintából a naftalinok mutathatók ki a legnagyobb 
mennyiségben. 

A szakirodalomban utalást találtunk arra vonatkozóan, hogy a pajzsmirigy alul-
működés kialakulásában szerepet játszhat a szervezetbe jutó arzén és a PAH-ok, 
valamint a szelénhiány. Ennek kiderítésére további méréseket tervezünk és keressük 
az összefüggést arra vonatkozóan, hogy az arzén és a PAH-ok, illetve a szelénhiány 
közvetlenül szerepet játszanak-e a pajzsmirigy alulműködés kialakulásában. 
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Összefoglaló 

Jogállami keretek között magától értetődőnek tűnik, hogy a felmerülő problémá-
kat a társadalom elsősorban jogi eszközökkel kívánja megoldani. Az 1960-as évektől 
kezdve látványosan fejlődő környezetvédelmi szabályozás azonban a gyakorlatban 
csak viszonylag korlátozott eredményekhez vezetett. A fejlett országokban bizonyos 
területeken jelentős előrelépés figyelhető meg, az általános helyzet azonban egyre 
kedvezőtlenebb a nemzetközi együttműködés gyengeségei, valamint a környezeti 
problémák bonyolultsága, interdependenciája és összekapcsolódása miatt. 
A joggal kapcsolatban közismert, általános problémákon túl a környezetjogi szabá-
lyozás számos speciális hiányossággal is szembesül, amelyek részben a jogalkotás, 
részben a jogalkalmazás során jelennek meg. Önmagában a környezetjog, mint önálló 
szabályozási terület elhelyezkedését is nehéz meghatározni a jogrendszeren belül, 
nemzetközi (uniós) és nemzeti szinten egyaránt. 

A környezetvédelem eddigi története és a környezetromlás helyzete rávilágít a 
joggal szembeni elvárások túlzott mértékére, és segít tisztázni a jogi és egyéb eszkö-
zök szerepét és viszonyát a környezet megóvása terén. A környezetjogi szabályozás 
különféle korlátai ugyanakkor szinte lehetetlenné teszik a hatékony szabályozás kiala-
kítását és végrehajtását a jelen körülmények között.  

 
Kulcsszavak 
környezetjog, környezeti felelősség, megelőzés, jövő nemzedékek, nemzeti szuvereni-
tás 

Bevezetés 

Az elmúlt évtizedek mérlegét szemügyre véve szomorúan kell megállapítanunk, 
hogy a modern környezetvédelmi gondolkodás megjelenése óta eltelt évtizedek során 
nem sikerült megállítani a környezet romlását – bár kétségtelen, hogy egyes orszá-
gokban néhány területen jelentős előrelépések történtek. Sajnálatos módon azonban 
az általános kép egyértelműen negatív: összességében a problémák súlyossága foko-
zódott, és a korábban ismertek mellett újabbak is megjelentek (pl. a génmódosítás, a 
nanotechnológia és az éghajlatváltozás kockázatai), aminek eredményeként mára egy 
tekintélyes problémahalmazzal állunk szemben. A környezeti problémák alapvető 
sajátossága, hogy kölcsönösen összefüggnek egymással, ezért az említett probléma-
halmaz hatékony kezeléséhez megfelelő tudásra, politikai akaratra, a szükséges erő-
forrásokra, és elegendő időre lenne szükség (Bell-McGillivray-Pedersen, 2013). 

mailto:panovics.attila@ajk.pte.hu
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A szabályozás szempontjából a legelemibb feltétel a megfelelő mennyiségű és minő-
ségű, naprakész és könnyen hozzáférhető információ rendelkezésre állása a környezet 
állapotáról, hiszen a döntéshozatalhoz szükséges környezeti információk nélkül a 
kiinduló és a célállapot sem határozható meg. A mai, korszerű technológiák segítsé-
gével szerencsére lehetővé vált, hogy egyre pontosabb képet kapjunk a környezet 
állapotáról, a globálistól a helyi szintig. A gyakorlatban azonban nem csak a környe-
zeti információk összegyűjtése, az adatbázisok létrehozása és naprakésszé tétele jelent 
komoly problémát, hanem gyakran a különböző szintű adatbázisok kompatibilitásá-
nak a biztosítása is. Alapvetően közpénzekből kell jelentős forrásokat biztosítani 
ahhoz, hogy az adatbázisok összekapcsolhatók legyenek egymással, hiszen a nyilvá-
nosság is csak így juthat megfelelő információkhoz saját lakókörnyezetének a környe-
zeti állapotáról, illetve a döntéshozók számára is ez teszi lehetővé a meghozott dön-
tések hatásainak a vizsgálatát, a környezet állapotában bekövetkező változások nyo-
mon követését (monitoringját), és ez alapján a szükséges korrekciók elvégzését. 

Hatékonynak az olyan környezetpolitikát tekinthetjük, amely a kívánatosnak tar-
tott környezetminőséget a legkisebb költségráfordítással állítja elő (Kerekes, 2007). A 
megindult folyamatok negatív következményeinek az enyhítése, a megváltozott kö-
rülményekhez történő alkalmazkodás nyilvánvalóan nem a leghatékonyabb módszer, 
de a kialakult helyzetben még ezek megvalósulása is kétséges. Jelen tanulmány elsőd-
legesen a legfontosabb szabályozási korlátokra kíván fókuszálni. A kérdés komplexi-
tása miatt a felsorolt tényezők mindegyike önálló tanulmányokban is alaposan vizs-
gálható, illetve folytatni lehetne a sort számos egyéb problémával is, amelyek részben 
a környezetjogi szabályozás egészét, részben annak egyes területeit érintik. A terje-
delmi korlátok miatt mindezek részletes elemzésére tehát most nincs lehetőség; min-
dössze érzékeltetni szeretném azt, hogy milyen jellegű nehézségekkel szembesülnek a 
döntéshozók (jogalkotók és jogalkalmazók), valamint mindazok a személyek, akik 
jogi eszközök segítségével kívánnak fellépni a környezet megóvása érdekében. 

A környezetjogi szabályozás korlátai 

 
Általános problémák 

A jogi szabályozással kapcsolatban számos olyan probléma megemlíthető, ame-
lyek általános jellegűek, azaz a jogrendszer szinte valamennyi elemével, minden jog-
ággal és szabályozási területtel kapcsolatban ismertek. Ilyennek tekinthető elsősorban 
a jogi szabályozás bonyolultsága, a jogrendszer „kazuisztikus” jellege, amellyel szem-
ben manapság már igen furcsán hangzik annak ismételgetése, miszerint „a jog nem 
tudása nem mentesít” (Ignorantia juris non excusat). Már a rómaiak is ismerték azt a 
mondást, hogy Jura novit curia, azaz a bíróságnak hivatalból kell ismernie, értelmeznie 
és alkalmaznia a jogszabályokat. Sajnos több esetben is azt látjuk, hogy még ez sem 
érvényesül, ami persze nem csak és kizárólag az igazságszolgáltatást (jogszolgálta-
tást?) végző bírák (bíróságok) hibája. 

Szintén általános jellegű problémának tekinthető, hogy a jog jellemzően csak utó-
lag képes reagálni a megváltozott körülményekre. A környezetjog esetén gyakori 
problémaként merül fel, hogy a tudományos fejlődés – új módszerek, anyagok, tech-
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nológiák, stb. felfedezése, előállítása révén – túllép a szabályozás addigi keretein, és a 
jogi szabályozás csak késve tud alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A 
problémák megelőzéséhez szükség lenne tapasztalatokra, de új technológiák és ter-
mékek esetében sajnos éppen ez az, ami rendszerint hiányzik a valós kockázat mérté-
kének az ismeretéhez. Nem véletlen, hogy a környezetjogi szabályozásnak egyik 
„klasszikus” alapelve a megelőzés (prevenció), amihez szorosan kapcsolódik az ún. 
elővigyázatosság elve. 

Az előbb említett kérdés elvezet a természettudományok és a jog, mint társada-
lomtudomány viszonyához is. Egyrészt sokáig úgy tűnt, hogy a környezeti problémák 
megoldásának a feladata alapvetően a természettudományok fejlődésétől függ, és az 
új tudományos felfedezések lehetővé teszik majd a bioszféra megóvását. Ehhez ké-
pest mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy a válság leküzdésében legalább ekkora szerepe 
van (lenne) a társadalomtudományoknak is, hiszen az ember és a környezete közötti 
viszony megváltoztatásához sokkal többet kell tudnunk az ezt akadályozó társadalmi 
(kulturális) korlátokról. Másfelől a jogi szabályozás megváltoztatásához szükség van a 
természettudományos bizonyítékok rendelkezésre állására (Holder-Lee, 2007), ami 
feltételezi azt is, hogy a jogalkotók és a jogalkalmazók is birtokában legyenek olyan 
természettudományos alapismereteknek, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő 
döntések meghozatalához. Nem véletlen, hogy környezetvédelmi vonatkozású pe-
rekben igen gyakori, hogy az eljárás az igazságügyi szakértők közti vitává válik, ahol a 
bíró jobb híján a megalapozottabbnak tűnő szakértői vélemény alapján tud csak dön-
tést hozni (Gondi, 2001). 

 
A jogrendszerek eltérő jellege 

A jog több ezer éves története során a 20. század második felében került sor an-
nak felismerésére, hogy az emberi tevékenység okozta környezeti problémák globá-
lissá váltak, és az idő előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált/válik, hogy ezek a 
problémák belátható időn belül az egész emberiség jövőjét kezdik fenyegetni. 
A fejlettnek tekintett országokban érvényesül „a jog uralma” (rule of law), mind a kon-
tinentális (ide tartozik a magyar is), mind az ún. angolszász típusú jogrendszerek 
esetében. A nemzeti vagy belső jog (pl. a magyar jog) mellett (pontosabban felett) 
önálló jogrendszerként létezik és fejlődik a nemzetközi jog, amely azonban szervesen 
összekapcsolódik az egyes országok jogrendszereivel. A nemzeti és a nemzetközi jog 
viszonyának vizsgálata a jogtudomány egyik „klasszikus”, szinte kihagyhatatlan témá-
ja (ahogy mondani szokták, nem is igazi nemzetközi jogász, aki legalább egy tanul-
mányt nem publikált ebben a témában). A két jogrendszer között fennálló kapcsolat 
jellege alapvetően attól függ, hogy az adott ország monista vagy dualista megközelí-
tést alkalmaz, azaz a jogrendszer egységessége mellett foglal állást, vagy szükség van 
valamilyen aktusra, amin keresztül a nemzetközi jogi norma a belső jog részévé válik 
(ez a helyzet például a magyar jog esetében is). 
Bár sokan vitatják, de az 1950-es évek elején megindult európai integrációs folyamat 
eredményeként létrejött Európai Unió is önálló, autonóm jogrendszert hozott létre 
(Mohay, 2015), amely sok tekintetben eltér a hagyományos nemzetközi jogtól. Az 
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uniós (korábban közösségi) jog nemzetek feletti (szupranacionális) jellegű, és egyér-
telműen felette áll az EU-tagállamok jogának (így a magyar jognak is), ami a környe-
zetjogi szabályozás szempontjából jó kiindulópontnak tűnik, hiszen a tagországok 
nem alkothatnak az uniós joggal ellentétes szabályokat. Léteznek különféle mecha-
nizmusok (pl. az ún. kötelezettségszegési eljárások) és megfelelő intézmények is (el-
sősorban a brüsszeli Európai Bizottság és a luxemburgi székhelyű Európai Unió 
Bírósága, mint a tagállamoktól független intézmények), amelyek révén az uniós sza-
bályok végrehajtása sokkal hatékonyabb, mint általában a nemzetközi normáké.  
A helyzetet tovább bonyolítja az EU (korábban az Európai Közösség – EK) önálló 
jogi személyisége, aminek köszönhetően egyes területeken maga az Unió is köthet – 
két- vagy többoldalú – nemzetközi szerződéseket, csatlakozhat meglévő nemzetközi 
rezsimekhez, stb. A három, eltérő típusú jogrendszer egymáshoz fűződő viszonyá-
nak, a köztük lévő kölcsönhatásoknak a vizsgálata különösen fontos a környezetvé-
delmi szabályozás során, hiszen a hatékonyság érdekében a környezetjogi szabályozás 
filozófiája, módszerei, elvei és eszközei is sok tekintetben azonosak kell, hogy legye-
nek. 
Más országok, országcsoportok esetében a jogi normák szerepe jóval kisebb, hiszen 
tradicionálisan az egyéb társadalmi normák voltak a meghatározóak a közösségek 
életében. A globalizáció folyamata elősegítette a jogi eszközök jelentőségének az 
elismerését, a nemzetközi jog fejlődését, miközben a másik oldalon alapvetően hoz-
zájárult a környezetromlás felgyorsulásához is globális szinten. 

 
A szabályozás tárgya és a környezetjog sajátosságai 

Magától értetődő, hogy a környezetjog célja a környezet védelme, a környezeti 
rendszerek megóvása, a környezetterhelés csökkentése, a környezetszennyezés csök-
kentése és a károkozás elkerülése. A jogszabályok azonban per definitionem magatartási 
szabályok, amelyek az emberi életviszonyokat, az emberek („természetes személyek”) 
közti jogviszonyokat rendezik (ebből a szempontból más jogalanyok, így az állam 
vagy a jogi személyek mögött is megtalálhatók mindig a döntésekért felelős emberek).  

Véleményem szerint tehát a környezetjog is alapvetően az emberek védelmét 
szolgálja, hiszen ebből a szempontból – legalábbis egyelőre – az egész jogrendszer 
menthetetlenül emberközpontú (antropocentrikus). Persze sokkal szimpatikusabbnak 
tűnik mindenki számára az ún. biocentrikus szemlélet, ám ez a radikálisabb megköze-
lítés még inkább generálja és elmélyíti a konfliktusokat a környezetjog, illetve más 
szabályozási területek között. A jogrendszer jelen körülmények között nem tud mit 
kezdeni olyan komplex és bonyolult jelenséggel, mint amilyen maga az ökoszisztéma 
(a magyar jog ezt a kifejezést nem is használja). 
A jogrendszer tagozódása nem csupán a nemzeti-nemzetközi (és uniós) rendszerek 
közti eltérésekkel írható le, hanem a közismert (és sokak által kritizált) különbségté-
tellel közjog és magánjog, illetve az ezek körébe tartozó jogágak (pl. alkotmányjog, 
közigazgatási jog, büntetőjog, nemzetközi közjog, illetve polgári jog, kereskedelmi, 
nemzetközi magánjog) és egyéb szabályozási területek között. A jogtudomány önálló 
jogágnak tekinti a jogszabályok minőségileg elkülönült, meghatározott struktúrával 
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rendelkező csoportját, amely sajátos tartalommal és módszerrel szabályozza a jog-
alanyok (természetes és jogi személyek) magatartását a társadalmi együttélés jogilag 
meghatározott körében (Visegrády, 2003). Vannak azonban olyan „vegyes szakjo-
gok”, amelyek a fejődésük során még nem érték el az önálló jogágiság szintjét, vagy 
valamilyen oknál fogva egyszerűen nem illenek bele ebbe a hagyományos jogági 
struktúrába (pl. az agrárjog vagy az infokommunikációs jog).  
Ebből a szempontból a szerzők többsége a környezetjogot nem is tekinti önálló jog-
ágnak, hanem ún. „keresztbe fekvő” jogterületnek, amelynek eleve nehéz meghúzni a 
határait, hiszen ezer szállal kötődik más szabályozási területekhez, jogágakhoz (Far-
kas Csamangó, 2014). Ebben a megközelítésben a környezetjogi normák döntően 
inkább a közjoghoz kötődnek, a legtöbb kapcsolódási pontjuk ugyanis a hagyomá-
nyos jogágak közül a közigazgatási joggal van: gondoljunk a különféle környezetvé-
delmi célú engedélyezési eljárásokra, a hatóságok meghatározó szerepére, vagy a 
szankciók közül a közigazgatási bírságok számtalan fajtájára. 
A környezetjog ezen sajátosságaiból fakad az egyik legfontosabb alapelv, az integrá-
ció (pontosabban külső integráció) követelménye, ami a szabályozás esetén azt jelen-
ti, hogy a környezeti érdekeket be kell építeni a többi gazdasági-társadalmi terület 
szabályai közé (Fodor, 2014), a jogalkotónak tehát folyamatosan törekednie kell arra, 
hogy az ágazati szabályok megalkotása során végig nyomon követhető legyen a kör-
nyezetvédelem szempontjainak – elvileg kötelező jellegű – figyelembe vétele. A többi 
környezetjogi alapelvhez (pl. szennyező fizet elve, elővigyázatosság elve) hasonlóan 
ennek az érvényesítése is rendkívül nehéz és korlátozott a gyakorlatban.  

 
Hosszú távú és holisztikus szemlélet 

A jog alapvetően a gazdasági élet, a piaci mechanizmusok működését, illetve – 
ezzel szoros összefüggésben – az egyéni, szubjektív érdekek érvényesülését és védel-
mét képes hatékonyan elősegíteni. Az (első) ipari forradalom óta lett a piac szerepe 
domináns jellegű (Olajos, 2011), ennek megfelelően a jogrendszer is jelentősen átala-
kult a megváltozott (gazdasági) igények kielégítése érdekében. Ez mostanra túlzottá is 
vált, különösen a transznacionális gazdasági társaságok (TNC-k) esetében; gondol-
junk például a gazdasági szereplők érdekeit védő szerzői jogi, beruházásvédelmi és 
egyéb rendelkezésekre, vagy a tevékenységükre vonatkozó, kötelező erejű nemzetkö-
zi szabályok hiányára.  

A jogrendszer maga alapvető, szemléletbeli változásokat nem képes elérni, de a 
döntéshozók akaratának megfelelően átalakítható és fejleszthető, akár rendkívül rövid 
idő alatt is. A jog vagy bármely más normatív szabályozás azt közvetíti, amit monda-
nak neki, amire rendelik, bár ugyanúgy tudna távlati értékeket is szolgálni, ha erre 
kapna felhatalmazást (Bándi, 2013). A környezetvédelem pedig alapvetően hosszú 
távú gondolkodásmódot igényel, hiszen a problémák – rendszerint igen költséges – 
megoldására rendelkezésre álló források korlátozottsága miatt a teendőket rangsorol-
ni kell, ami miatt hosszabb távú stratégiákban, koncepciókban, tervekben kell megha-
tározni a prioritásokat (ebből következik, hogy a környezetjog egyik alapelvének 
tekinthető a tervezés elve is), másrészt a meghozott döntések hatásai gyakran csak 
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egy bizonyos idő elteltével kezdenek láthatóvá válni. Azonban a gazdasági élet, de 
még a politikai rendszer szereplői számára is inkább az eredmények mielőbbi elérése, 
tehát a rövid távú szempontok érvényesülése a fontos, ami alapvető feszültséget 
eredményez a jogrendszer elemei között is. Ehhez persze azt is érdemes hozzátenni, 
hogy a jó környezetpolitikus képes kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a kör-
nyezetvédelem népszerűségéből, „pártsemlegességéből”, jól kommunikálhatóságából 
és egyéb jellemzőiből fakadnak, ügyesen érvényesítve ezeket a szempontokat a szabá-
lyozás során is.  

 
A nemzetközi együttműködés hiányosságai 

A globális környezeti problémák megoldása elképzelhetetlen hatékony nemzet-
közi együttműködés nélkül. A nemzetközi (nemzet-közi) jog azonban továbbra is 
alapvetően államközi jog, amely az államok szuverén egyenlőségének az elvére épül 
(Marauhn, 2007). Ebben a rendszerben nincs legfőbb jogalkotó szerv, nincs megfele-
lő végrehajtó hatalom, és még a nemzetközi vitarendezés lehetőségei és esélyei is az 
egyes országok akaratától függnek.  
Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a nemzetközi közösség – talán az 
ózonréteget károsító anyagok felhasználásának betiltása kivételével – eddig nem volt 
képes semmilyen területen hatékony nemzetközi szabályokat alkotni a környezeti 
problémák megoldása érdekében. Az egyes országok még mindig inkább a gazdasági 
„fejlődés” korlátjaként tekintenek a környezetvédelemre, illetve előszeretettel muto-
gatnak más országokra (országcsoportokra) a kialakult helyzettel kapcsolatban (pl. a 
fejlődő és a kevésbé fejlett országok a fejletteknek tekintett államok évszázados fele-
lősségét firtatják az éghajlatváltozás kialakulásában). Mivel az egyes országok erőfe-
szítései önmagukban csekély eredményeket hozhatnak csak a többi ország elkötele-
zettsége nélkül, és nincs lehetőség rákényszeríteni az államokat a közös fellépésre, a 
globális környezeti problémák hatékony megoldására kevés az esély (Bothe, 2006). 
A klímatárgyalások eddigi története kiválóan illusztrálja, hogy a nemzetközi közösség, 
melynek együttműködési kereteit az 1940-es évek közepén (tehát jóval a modern 
környezetvédelem megszületése előtt) fektették le, mennyire alkalmatlan olyan össze-
tett problémák kezelésére, mint az éghajlatváltozás. Hiába bizonyítja most már ta-
nulmányok sora, hogy a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése (ennek 
megfelelően az üvegházhatású gázok kibocsátásnak radikális csökkentése) nem csak 
úgy általában a jövő, hanem konkrétan a gazdaság szempontjából is igen előnyös 
lenne, az egyes országok szemszögéből nézve mégis „jobban megéri” az ehhez szük-
séges döntések elodázása, az egymásra mutogatás, és a közvélemény előtti magyaráz-
kodás az évenként megrendezésre kerülő nemzetközi találkozók eredménytelensége 
miatt. 
A 2015 végén, Párizsban megrendezésre kerülő, soron következő ENSZ „klíma-
csúcs” ékes példája lesz a nemzetközi közösség jelenlegi állapotának. Amennyiben az 
egyébként egyre inkább érezhető nemzetközi nyomásnak engedve mégis születne egy 
új klímavédelmi megállapodás, kérdéses lesz, hogy hány ország hajlandó ezt aláírni, 
utána mennyien fogják ezt ténylegesen ratifikálni a hatályba lépés érdekében, illetve 
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hogy mire elegendőek az egyes országok által bejelentett vállalások a kibocsátás csök-
kentése terén. De még ebben az esetben is megmarad fő kérdésként, hogy a gyakor-
latban végül mi fog ténylegesen megvalósulni belőlük. A nemzetközi jog jelen állapo-
tában (megfelelő kikényszerítési mechanizmus hiányában) nagyon kevés segítséget 
tud ehhez nyújtani. 

 
Fogalmak tisztázatlansága 

A környezetjogi szabályozás rengeteg utalást tartalmaz széles körben ismert és 
használt kifejezésekre, kezdve a fenntartható fejlődéstől (gyenge és erős fenntartható-
ságtól, illetve gazdasági-társadalmi-környezeti, sőt „ökológiai” fenntarthatóságtól) a 
paradigmaváltáson át az utóbbi években különösen népszerűvé vált rezilienciáig. De 
ilyennek tekinthető például az uniós jogban a „magas szintű védelem” kifejezés is, 
amely hiába célja évtizedek óta az EU környezeti politikájának, a pontos tartalmát 
kezdettől fogva homály fedi. 
A környezetjog esetében különösen fontos annak megértése, hogy az egyértelmű és 
következetes fogalomhasználat hiánya, és ebből fakadóan a többféle értelmezés lehe-
tősége a tapasztalatok szerint a környezetromlás kockázatával jár együtt. Jó példa erre 
a hulladék fogalma: az EU Bírósága számos ítéletében foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy egyáltalán mi minősül hulladéknak, vagy hogy mi a különbség a termékek, a 
hulladéknak nem minősülő melléktermékek és a hulladékok között (Krämer, 2012). 
Konkrétan felmerült például, hogy hulladéknak minősülnek-e a bányászati tevékeny-
ség során megmaradó kövek, a szerves trágya, a petrolkoksz vagy a szennyezett talaj, 
illetve az utóbbival kapcsolatban még további kérdés volt, hogy összességében a 
szennyezett talajt vagy a talajt szennyező anyagokat kell hulladéknak tekinteni. 

A jogalkotó felelőssége egyértelmű: olyan szabályozást kell kialakítani, amely nem 
ad lehetőséget eltérő értelmezésekre, nem biztosít jogi kiskapukat a szabályokat meg-
szegő személyek számára, ezáltal hatékonyan képes betölteni a szabályozás célját, és 
végső soron kevesebb terhet ró a jogalkalmazókra is, miközben hozzájárul a társa-
dalmi-gazdasági élet szereplőinek szemléletváltozásához, a környezettudatosság szint-
jének az emeléséhez. Ennek egyik legfontosabb eszköze a pontos és egyértelmű fo-
galmak használata, amely jelentősen segíti a későbbi viták megelőzését, elkerülését is.  
A jogi szabályozás szempontjából nehezen megfogható kifejezések használatából 
fakadó következmények mindig a környezetet érintik a leghátrányosabban. A hazai 
gyakorlatban is megfigyelhető, hogy a jogalkotó időnként új fogalmakat vezet be, 
amelyek burkoltan épp a környezetvédelmi szempontok háttérbe szorítását szolgálják 
és eredményezik, megkönnyítve a gazdasági célkitűzések elérését. Erre jó példa a 
magyar jogban a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás” vagy a „beruhá-
zási célterület” kifejezések meghonosítása, amelyeknek köszönhetően felgyorsulnak 
és egyszerűsödnek az engedélyezési eljárások – elsősorban a gazdasági célú fejleszté-
sek, beruházások megvalósítása érdekében. 
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A jövő nemzedékek védelme 

A környezet védelme kezdettől fogva szorosan összekapcsolódik a generációk 
közötti és a generációkon belüli igazságosság kérdésével. Jogi szempontból az előbbi 
probléma különösen összetett, ti. hogyan tudunk jogokat biztosítani az utánunk kö-
vetkező nemzedékek tagjainak? Egyáltalán milyen szempontokat vegyünk figyelembe, 
hiszen nem láthatunk a jövőbe, így aztán nem lehetünk tisztában számos olyan kö-
rülménnyel sem, amelyek nélkül gyakorlatilag lehetetlen a jelenben a következő gene-
rációk szempontjaira tekintettel lenni (főleg miközben még a most élő generációk 
problémáit sem vagyunk képesek megoldani, az alapvető emberi szükségleteket, „az 
emberhez méltó életet” sem tudjuk biztosítani a jelenben élők egy jelentős része 
számára). 
Kétségtelen, hogy a jogszabályok képesek előtérbe helyezni bizonyos – valamilyen 
oknál fogva hátrányos helyzetben lévő – társadalmi csoportok (gyermekek, nők, fo-
gyatékkal élők, bennszülött népek, stb.) érdekeit. Ennek megfelelően lehet beszélni 
például „gyermeki jogokról” vagy az őslakosok jogairól, bár az utóbbi esetben is 
hiányoznak az ehhez szükséges nemzetközi szerződések.  
Könnyebb a helyzet a már megfogant gyermekek esetében. Az nem képezi vita tár-
gyát, hogy a fogantatás pillanatától kezdve a méhmagzat ember, aki él, táplálkozik 
(fogyaszt), és bizony már hulladékot is termel. Érdekeinek védelme érdekében már a 
római jog is képes volt biztosítani a még meg nem született gyermek jogképességét 
(Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius quaeritur), feltéve hogy élve szü-
letik meg (Benedek-Pókecz, 2014), ahogy ezt az új magyar Polgári Törvénykönyv 
(2013. évi V. törvény 2:2. §) is tartalmazza. A jog tehát hatékonyan képes a méhmag-
zat bizonyos jogainak a biztosítására, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy jogi szem-
pontból a választóvonal a jelen és a jövő nemzedékek között a fogantatás pillanatánál 
húzható meg: az utánunk következő generáció tagjai jogi szempontból azok a termé-
szetes személyek, akik még meg sem fogantak.  
Mindezek alapján már az is érthetővé válik, hogy miért hangzik a jogászok többsége 
számára egészen abszurdnak például az a klasszikus felvetés, hogy legyenek-e a fák-
nak jogai? (Stone, 1972) Bár voltak/vannak próbálkozások arra nézve, hogy az embe-
reken kívül más élőlények (pl. főemlősök), sőt egyéb elemek (pl. a táj), hovatovább a 
világ egésze kapjon jogokat (lásd a „világjog” kifejezést), ezek a próbálkozások eddig 
kézzelfogható eredményhez nem vezettek a jog alapvetően antropocentrikus jellege 
miatt. 

 
A károk visszafordíthatatlansága 

A hatályos szabályozás szerint a környezet károsodása a környezet állapotának, 
illetve valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatásnak a jelentős mértékű és 
kedvezőtlen irányú romlását jelenti (a kettő általában szorosan össze is kapcsolódik). 
Környezetkárosodáshoz valamely környezetet veszélyeztető emberi magatartás (tevé-
kenység vagy mulasztás) vezethet. Ilyen helyzetben a környezet korábbi állapota már 
egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak aránytalan költségekkel járó intézkedések ered-
ményeként állítható helyre. 
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Az első esetben a jogi lehetőségek véget érnek, a jog eszköztára innentől kezdve 
tulajdonképpen hatástalannak bizonyul: akármilyen szigorú és cizellált a szabályozás, 
akármekkorára növeljük a szankciók mértékét, a környezet végérvényes romlását 
nem tudjuk megakadályozni. Szerencsére az élővilág megújulási képessége gyakran 
nagyobb, mint azt korábban gondoltuk, de például a biodiverzitás csökkenése esetén 
a károkozás valamennyi következményét gyakorlatilag lehetetlen megfelelően figye-
lembe venni, hiszen a fajok pusztulása a genetikai diverzitás csökkenését is magával 
vonja (Kerényi, 2003). 
Zárójelben jegyzem meg, mindig furcsának tűnt számomra, mikor (hivatalosan „ter-
mészetvédelmi értéket”, a köznyelvben „eszmei értéket”) határoz meg egy jogszabály 
– Magyarországon jelenleg a 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet – a védett és fokozottan 
védett fajok esetében, azaz megfelelőnek tekintett összegek hozzáadásával a jogalko-
tó „forintosítja”, tehát pénzben fejezi ki az egyes egyedek értékét (például egy uhu 
500ezer forint, a fehér gólya, valamint a magyar természetvédelem címerállata, a nagy 
kócsag 100ezer forint, a túzok ennek tízszerese, stb.), hátha ennek ismeretében sike-
rül részben megtéríteni az okozott kárt, illetve sikerül visszatartani az elkövetőket az 
egyedek szándékos vagy gondatlan elpusztításától. Erősen kétséges számomra, hogy 
pl. rétisas esetén az 1 millió forintos értékhatár valóban elgondolkodtatja azokat a 
gazdákat, akik szándékosan mérgezett csalétket helyeznek ki a földjeiken. Ehhez 
egyéb feltételeknek is teljesülnie kellene, amelyekről a továbbiakban lesz szó.  

 
Bizonyítási nehézségek 

A gyakorlatban a környezetjog szabályainak érvényesítése során az egyik legérzé-
kenyebb pont a felelősségre vonás kérdése. A jogi felelősségnek több fajtája lehet a 
polgári jogi felelősségtől a közigazgatási felelősségen át egészen az ultima ratio-nak 
tekinthető büntetőjogi eszközökkel kapcsolatos felelősségig. Sőt, a felelősségi alakza-
tok közül több is felmerülhet egyszerre, ugyanazon jogsértő tevékenység kapcsán, 
még akkor is, ha az illető például rendelkezett a tevékenysége végzéséhez szükséges 
hatósági engedélyekkel. 
A felelősség megállapításához a konkrét esetekben tudni kell bizonyítani, hogy a kár 
bekövetkezte és az adott személy(ek) tevékenysége között fennáll az okozati össze-
függés. A jogászok számára ez utóbbi jelenti a legfontosabb kérdést az ügy végső 
kimenetele szempontjából. Az ún. diffúz szennyezések esetében pedig eleve sokkal 
nehezebb az okozati összefüggés megállapítása a feltételezett károkozó (személy vagy 
szervezet) magatartása, valamint az okozott kár között.  
Általában sokkal könnyebb a bizonyítás, amennyiben a szennyezés térben és időben 
jól körülhatárolható, illetve amennyiben a konkrét esettel összefüggésben korlátozott 
a környezethasználók száma. Különösen nehéz azonban a helyzet az országhatár-
okon átterjedő szennyezések által okozott problémák esetén. Mivel az egyes államok 
a nemzetközi jog szabályainak elsődleges alkotói és egyben alkalmazói, nem preferál-
ják a felelősségükre vonatkozó kötelező, hard law szabályok elfogadását (Kecskés, 
2013). Ezért nincs jelenleg olyan vitarendező fórum sem nemzetközi szinten, amely 
viszonylag könnyen és gyorsan el tudna járni az államok közötti vitás ügyekben. Ezek 
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után magától értetődő, hogy az államok különösen nem tekintik felelősnek magukat a 
területükön, tőlük független (tehát nem állami) szereplők és szervezetek szennyező 
tevékenységéért. 

 
A jogalkalmazás gyengeségei 

Alapigazságnak tekinthetjük, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyi a gya-
korlatban megvalósul belőle.  A környezetjog esetén valamennyi jogrendszerben és 
minden szinten megfigyelhető az ún. „végrehajtási deficit” jelensége. Egyrészt ahogy 
az már korábban is említésre került, gyakran igen költséges, és csak hosszabb távon 
eredményeket hozó döntések meghozatalára van szükség. Másrészt, ha a tendenciá-
kat nézzük, a vonatkozó előírások fokozatosan szigorodnak (módosulnak a határér-
tékek, emelkednek a bírságok, nő a kötelezően előírt engedélyek száma, bonyolódnak 
az engedélyezési eljárások, stb.), így egyre költségesebb a jogszabályoknak történő 
megfelelés, ezáltal egyre nagyobbá válik a kockázata a jogszabályok tudatos megsérté-
sének is.  

Az európai országok azt a megoldást választották, hogy elsődlegesen a közigaz-
gatási szervek (a hatóságok) kezébe adták a környezethasználók tevékenységével 
kapcsolatos igazgatási feladatok többségét. Így főleg az „adminisztráció” munkájától 
függ a környezet állapota, és ő felel annak romlásáért is, hiszen a hatóságok rendel-
keznek a legtöbb eszközzel a környezethasználók tevékenységének a befolyásolására 
(engedélyek kiadása, tevékenységek korlátozása-felfüggesztése-tiltása, hatósági elle-
nőrzés végzése, bírságolás, stb.).  

A közigazgatási rendszerek természetesen országonként igen eltérőek, viszont 
egyik esetben sem válhatnak az említett szervek a környezet valamiféle „tulajdonosa-
ivá”. Kulcsfontosságú ezért, hogy legyen állandó szakmai-társadalmi kontroll a tevé-
kenységük felett, akár „belső” lehetőségként (felettes szervek), akár független szerv-
ként (bíróságok), akár külső formában (nyilvánosság, civil szervezetek). Utóbbival 
kapcsolatban érdemes rámutatni még egy jól kitapintható fejlődési irányra a környe-
zetjog esetén: miután az állam önmagában nem képes megoldani a környezeti prob-
lémákat, a gazdasági társaságok pedig nem igazán érdekeltek ezek megoldásának a 
finanszírozásában, másrészt mivel a környezetromlás negatív hatásai egyre több em-
bert érintenek közvetlenül, megnőtt a szerepe a társadalom tagjainak. A társadalmi 
részvétel (public participation) elve alapján az egyes személyek tehát nem csak fogyasz-
tóként jelennek meg, hanem egyben állampolgárok is, akiket megilletnek bizonyos 
jogok (ún. „környezeti jogok”), de terhelnek kötelezettségek is (többek között a kör-
nyezet megóvása). Ez jelenti az alapját a „környezeti demokráciával” kapcsolatos 
megközelítéseknek, amelyek egyelőre sehol nem kerültek még kipróbálásra. 
A jog esetében „felülről lefelé”, azaz nemzetközi szintről kiindulva erősödött meg az 
igény, hogy a nyilvánosság tagjait (különösképpen a környezetvédelmi céllal létre 
hozott civil szervezeteket) mindig vonják be a környezetet érintő döntések meghoza-
talába. Ennek a folyamatnak egyik csúcspontja volt 1998-ban, az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága (EGB) égisze alatt az ún. Aarhusi Egyezmény aláírása (Anton-
Shelton, 2011), amely kifejezetten a társadalmi részvétel három alapvető „pillérével”: 
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a környezeti információkhoz való hozzáféréssel, a döntéshozatalban való részvétellel, 
illetve a jogorvoslati joggal összefüggésben biztosít konkrét eljárási jellegű jogokat 
(„környezeti jogokat”). Ez a nemzetközi szerződés viszonylag rövid időn belül, 2001-
ben hatályba is lépett; maga az EU és valamennyi uniós tagállam részesévé vált az 
egyezménynek (utolsóként Írország, 2012 júniusában). 
A társadalmi részvételi jogosítványok (az ún. „környezeti jogok”) fejlődése az utóbbi 
években – részben a 2008-ban bekövetkezett gazdasági-pénzügyi válság hatására – 
érezhetően lelassult, elsősorban az egyes országok szintjén, a nemzeti jogrendszerek-
ben. Illetve a még megmaradt jogosítványok is gyengülnek, mivel egyre kevesebb 
azoknak a személyeknek és szervezeteknek a száma, akik képesek és hajlandóak is 
élni a jog által biztosított lehetőségeikkel a környezet védelme érdekében. 

 
Kapacitás- és forráshiány 

A jog hatékony működéséhez különösen fontos annak biztosítása, hogy az illeté-
kes szervek ne csak a jogszabályokban rögzített feladat- és hatáskörökkel rendelkez-
zenek, hanem a szükséges személyi és anyagi erőforrásokkal is a feladataik ellátásá-
hoz. Ez nem csak az egyes országok számára állandó probléma (fejlettségüktől füg-
getlenül), hanem nemzetközi szinten is ugyanúgy megfigyelhető, a nemzetközi szer-
vezetek (pl. UNEP) tevékenysége során.  
Ha a hazai viszonyokat nézzük, azt láthatjuk, hogy a környezet- és természetvédelmi 
szempontok – annak ellenére, hogy a Bős-Nagymaros ügynek mekkora jelentősége 
volt a rendszerváltozás időszakában – soha nem voltak meghatározóak a kormányza-
ton belül. Az ágazat irányítása gyakran került a kisebbik koalíciós partnerhez, illetve a 
közigazgatási reformintézkedések is rendre hátrányosan érintették a környezeti igaz-
gatást (különösen az uniós csatlakozás körüli évektől kezdődően).  
2010-től ez a folyamat felgyorsult az önálló környezetvédelmi tárca és a Jövő Nem-
zedékek Országgyűlési Biztosa (JNOB) önállóságának a megszüntetésével, a vízügy 
kettéválasztásával, az új ágazati törvényekkel (termékdíjas szabályozás, hulladékgaz-
dálkodási törvény, stb.), a termőföldekkel kapcsolatos botrányokkal, az Alkotmánybí-
róság újabb tagjainak elsősorban politikai alapon történő kiválasztásával, vagy például 
a kormányzat munkájával elégedetlen civil szervezetek (például az Ökotárs Alapít-
vány) elleni erőszakos kormányzati fellépéssel. Bár az új Alaptörvény kétségtelenül 
részletesebb és gazdagabb környezeti szempontból a korábbi Alkotmánynál, a fékek 
és ellensúlyok egy jelentős részének a kiiktatásával, a jogi védelem szintjének csökke-
nésével maga a jogállam és az alkotmányos demokrácia gyengült meg jelentősen Ma-
gyarországon. 
Ami a környezetvédelmet illeti, önmagában a korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM) beolvasztásának és szétdarabolásának nem csak az lett a kö-
vetkezménye, hogy innentől kezdve a minisztériumok között, a költségvetési forrá-
sokért folyó küzdelemben jelentősen csökkent az ágazat érdekérvényesítő képessége, 
hanem látványosan meggyengült a hazai zöld mozgalom is, amely normális körülmé-
nyek között a környezetvédelemért felelős minisztérium és a hozzá kapcsolódó igaz-
gatási szervek egyik legfontosabb szövetségese és stratégiai partnere kellene, hogy 
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legyen. Bár ismét bebizonyosodott, hogy a zöld szervezetek nem véletlenül jelentik a 
legjobban szervezett szektorát a hazai civil társadalomnak, és még fokozatosan meg-
szűnő források esetén, egyre kilátástalanabb körülmények között is próbálják folytat-
ni a tevékenységeiket, a jelenlegi gazdasági-társadalmi helyzetben, belátható időn 
belül nem lesznek képesek függetleníteni magukat az állami forrásoktól. Ennek hiá-
nyában pedig csak néhány nagyobb szervezet lesz képes talpon maradni, ami alapve-
tően ellentétes a civil társadalom alulról, helyi szintről építkező természetével, és a 
környezeti demokrácia gondolatával.   

Következtetések 

Az eddig felsorolt, majdnem tucatnyi szempont korántsem jelenti kimerítő listá-
ját a környezetjog korlátainak. Számos egyéb körülményre fel lehetne még hívni a 
figyelmet (pl. a szennyezések esetén a térbeliség és az időtényező fontossága, bizo-
nyos szennyezőanyagok akkumulálódása), amelyekkel a jogi szabályozás nehezen tud 
megbirkózni, illetve tágabb összefüggésben folytatni lehetne a sort a környezetpoliti-
ka egyéb eszközei (stratégiák, pénzügyi ösztönzők, stb.) előtt tornyosuló akadályokkal 
is. 

A fentiek fényében azonban nem megalapozatlan, és ezért bátran kijelenthető, 
hogy a döntéshozók részéről a jogi eszközök alkalmazása mellett legalább akkora 
figyelmet kell (illetve kellett volna már eddig is) szentelni az ún. „nem jogi” eszkö-
zöknek, például az oktatásnak, nevelésnek, szemléletformálásnak, valamint a különfé-
le környezetpolitikai eszközök kombinációjának, illetve elősegíteni az olyan, alapve-
tően önkéntes jellegű és rugalmas eszközök elterjedését, amelyek idővel akár kötelező 
erejű jogszabályi rendelkezések formájában is bevezetésre kerülhetnek.  

Úgy tűnik, hogy a joggal foglalkozók (jogalkotók és jogalkalmazók) esetében is 
valódi paradigmaváltásra lenne szükség, ez alatt értve annak az alapvető szemléletvál-
tásnak a bekövetkezését, amely ismét megteremti a harmóniát az emberiség és a jö-
vőbeni lehetőségeit alapvetően meghatározó környezeti rendszerek között. Nem 
kétséges, hogy hatékony jogrendszerre, jogi normákra, egyértelmű és kikényszeríthető 
magatartási szabályokra ebben a remélt jövőben is szükség lesz. 
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Examination of Soil Fertility Parameters of Semi-Natural Habitats 
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Abstract 
In our research, ecosystem services of semi-natural habitats were examined with-

in the frame of QuESSA (Quantification of Ecological Services for Sustainable Agri-
culture, EU-FP-7) Project. The ecosystem service providing capacity of the examined 
woody and herbaceous semi-natural habitats on the QuESSA pilot areas (Jászdózsa 
and Jászárokszállás) is dependent on the soil fertility parameters. Soil fertility influ-
ences the species composition and density of the vegetation cover on these areas, 
which then will influence other ecosystem services of these semi-natural habitats, like 
hiding places for natural enemies of pests, protection, overwintering places, food 
source, etc.   

In this paper, our objectives were to present this project and our currently avail-
able results.  Within the frame of this international project we plan to find the corre-
lations between the different types of habitats (semi-natural habitats and the adjacent 
agricultural fields) and their soil fertility parameters (total carbon, nitrogen content, 
easily soluble (AL) phosphorous and potassium content, pH(H2O), pH(KCl), CaCO3, 
texture). The obtained results of the semi-natural habitats and the adjacent agricul-
tural fields were compared in an ecological (Jászdózsa) and a conventional 
(Jászárokszállás) farming system. Based on our results, the areas with woody vegeta-
tion contained the highest, the herbaceous contained medium amount of carbon, and 
the least was in the agricultural fields. Soils with finer textures (clay, clay loam) stored 
more carbon on any type of land use compared to soils with coarse textures (sand, 
sandy loam). 
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Bevezetés 

A talajok egyik legfontosabb minőségi jellemzője növénytermesztési, illetve ker-
tészeti szempontból a termékenysége (Bócz, 1992). Termékenység alatt a talajban 
raktározott (makro és mikro) tápelemeket értjük, amelyek a növények számára felve-
hető formában rendelkezésre állnak és azok növekedését segítik elő. A talaj szerves 
széntartalmának (humusz) elsődleges feladata a makro- és mikrotápelemek, a nedves-
ség megkötése és felület biztosítása a mikrobiális biomassza számára (Derek és Bogs, 
2009). A talajok termékenysége tehát szoros összefüggésben van azok szerves szén-
tartalmával, szénmegkötő képességével, valamint a globális szén körforgásban is 
nélkülözhetetlen szerepet játszik (Lal et al., 2013).  

A talajok, az ökoszisztéma szolgáltató képességük révén, fontos szerepet tölte-
nek továbbá be az emberiség életében (élelmiszer, takarmány, rostanyag, stb. és a 
vízellátás biztosításában). Az ökoszisztéma szolgáltatás alatt minden olyan szolgálta-
tást értünk, melynek az emberek a haszonélvezői, melyeket az ember élete során 
közvetlenül vagy közvetve felhasznál (Daily et al., 1997; MEA, 2005; Báldi, 2011; Lal 
et al., 2013; http1). A Millenniumi Ökoszisztéma Becslés (MEA, 2005) alapján általá-
ban négy csoportját különítjük el ezeknek: fenntartó, ellátó, szabályozó és kulturális 
ökoszisztéma szolgáltatásokat. 
A QuESSA Projekt az ökoszisztéma szolgáltatások közül elsősorban a kártevők sza-
bályozásának vizsgálatára összpontosít (SZIE, Növényvédelmi Intézet), valamint a 
beporzás vizsgálatára (SZIE, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Növényvédelmi 
Intézet) helyez kiemelt hangsúlyt, de szem előtt tartja a féltermészetes élőhelyekhez 
kapcsolódó más szolgáltatásokat, mint a talaj termékenységét és széntároló képessé-
gét (SZIE, Környezettudományi Intézet).  

Jelen közleménnyel célkitűzésünk az volt, hogy megismertessük a projektet, to-
vábbá bemutassuk a már birtokunkban lévő eredményeinket. Jelenleg is folyó vizsgá-
lataink során a nemzetközi projekt keretein belül folyó, illetve megvalósítható vizsgá-
latok alapján összefüggéseket keresünk a különböző élőhely típusok (féltermészetes 
területek és a mellettük lévő mezőgazdasági területek) és talajaik termékenységi pa-
raméterei között (összes szén-, és nitrogéntartalom, könnyen oldható (AL) foszfor és 
kálium tartalom, pH(H2O), pH(KCl), CaCO3, textúra). 

Anyag és módszer 

A QuESSA tesztterületek 

A talajok megmintázására a QuESSA Projekt tesztterületein (Jászdózsa, Jászá-
rokszállás) került sor. Jászdózsán, a Tarnamenti-2000 Zrt. területén ökológiai ter-
mesztést folytatnak, 2000 hektáron, biotakarmányt állítanak elő és árunövényeket is 
termesztenek (http2). Jászárokszálláson, a Kossuth 2006. Mezőgazdasági Termelő 
Zrt. területén, 5000 hektáron folytatnak konvencionális gazdálkodást (4350 ha szán-
tó, 650 ha gyepterület). 
2013-ban 18 db búza-, és napraforgó tábla („focal field”) került kijelölésre a tesztte-
rületeken. Ezek a táblák adták az ún. „landscape sectorok” középpontját. Minden 
landscape sector egy 1 km sugarú kör, melynek középpontjában helyezkedik el a 
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kijelölt focal field. A landscape sectorokon belül négy féle féltermészetes területet 
választottak ki: 1) fás, sávos (WL–Woody Linear) elem, legalább 30%-os fásszárú-
borítással (lombkorona-vetület); 2) fás, területi (WA–Woody Areal) elem, legalább 
30%-os fásszárú-borítással; 3) lágyszárú, sávos (HL–Herbaceous Linear) elem, legfel-
jebb 30%-os fásszárú-borítással; 4) lágyszárú, területi (HA–Herbaceous Areal) elem, 
legfeljebb 30%-os fásszárú-borítással féltermészetes területek. A talajmintázásra 2013 
őszén került sor a tesztterületeken. 
 
Talaj mintavételezés 

2013 őszén került sor a jászdózsai és a jászárokszállási területek talajainak meg-
mintázására. A féltermészetes területek, illetve a mellettük lévő mezőgazdasági terüle-
tek talajaiból vettük a mintákat. A feltalajt 0-30 cm-es mélységben mintáztuk meg, 20 
db alminta vételével. Az almintákat megközelítőleg átlósan próbáltuk venni a terüle-
tek teljes egészén, amennyiben ez a fás vegetációtól lehetséges volt. Az egyes minta-
vételi területekről származó almintákat összekevertük, s abból kb. egy kilogrammnyi 
mennyiségű, kompozit mintát szállítottunk a laboratóriumba vizsgálatra.   
 
Talajkémiai, talajfizikai, valamint statisztikai vizsgálatok 

A megmintázott területek talajait előkészítettük a laboratóriumi vizsgálatokra, 
majd elvégeztük azokat. A következő talajkémiai vizsgálatok kerültek meghatározás-
ra: pH(H2O), pH(KCl) (potenciometriás módszerrel) (Buzás, 1988), CaCO3 tartalom 
(Scheibler módszer) (Buzás, 1988), összes szén és nitrogén tartalom (száraz égetés 
módszerrel, szén-nitrogén analizátorral), könnyen oldható (AL) foszfor és kálium 
tartalom (Sarkadi et al., 1965). A fizikai paraméterek közül a talaj fizikai féleségét 
(Arany-féle kötöttség) határoztuk meg (Buzás, 1993). 
Az eredmények statisztikai elemzését Microcal Origin 6.0 szoftver segítségével végez-
tük el.  

Eredmények 

A vizsgált talajkémiai és talajfizikai paraméterek eredményei 

A vizsgált féltermészetes területek és a mezőgazdasági művelés alatt álló talajok 
pH(H2O) értékei 6,7 és 7,4 közé estek, a pH(KCl) értékek pedig 6,0 és 6,6 közé.  
A vizsgált féltermészetes és kontroll területek talajainak CaCO3 tartalma alacsony volt 
a méréseink szerint. Az összes területhasználatot tekintetbe véve az átlag CaCO3 
tartalom 0,62% és 1,02% közé esett. A QuESSA tesztterületek nagy kiterjedésű, hete-
rogén területek, s a talajminták fizikai féleségében is nagy különbségeket találtunk, bár 
már a terepen kiderült, hogy nagy mennyiségű agyagot tartalmaz a talajok jelentős 
része. Az Arany-féle kötöttség vizsgálat szerint homok, homokos vályog, vályog, 
illetve agyagos vályog, agyag fizikai féleséget is mértünk.  
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A vizsgált területek talajainak összes szén és nitrogén tartalma 

A megmintázott talajok réti mezőségi (csernozjom) (WRB: Chernozems), illetve a 
terület kis részén humuszos homok talajok (WRB: Arenosols) voltak. 
A vizsgált fás (WA, WL) és lágyszárú féltermészetes területek (HA, HL) és a mező-
gazdasági művelés (MG) alatt álló talajok összes szén és nitrogén tartalmát a 1. ábrán 
láthatjuk. A széntartalom eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a legalacsonyabb 
széntartalmat a mezőgazdasági művelés (MG) alatt álló területektől (2,6% C) kaptuk.  
A legnagyobb értékeket a fás, sávos (WL - 4,6% C) és a fás, területi elem (WA - 3,8% C) 
esetében kaptuk. A lágyszárú, területi (HA - 3,33% C), illetve a lágyszárú, sávos elem szén-
tartalma (HL - 3,26% C) közepes értéket adott.  
A különböző területhasználat alatt álló helyszínek talajmintáinak szén-nitrogén anali-
zátorral meghatározható összes nitrogén tartalmában jelentős eltérést nem tapasztaltunk 
(1. ábra). A legkisebb átlag nitrogén tartalmat a mezőgazdasági művelés (0,42% N), illetve 
a fás, területi elem (0,43% N) talajainál mértünk. A legmagasabb átlag nitrogén tartalmat 
a fás, sávos elem (0,65% N) talajában mértünk. A lágyszárú, sávos (0,56% N) és a lágyszá-
rú, területi elem (0,55% N) nitrogén tartalma közel azonos volt.  Az adatok szórását is 
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy jelentős különbség nem tapasztalható a N 
tartalom tekintetében.  

 
1. ábra. A vizsgált talajminták összes szén és 

nitrogén tartalma 

    
2. ábra. Az összes szén tartalom a textúra 

függvényében 

A vizsgált talajokat textúrájuk alapján két csoportra osztottuk: a finom textúrájú cso-
portba a nehézagyag, agyag és agyagos vályog textúrájú talajok, míg a durva textúrájú 
csoportba a durva homok, homok és homokos vályog fizikai féleségű talajok kerül-
tek. Az összes szén és nitrogén tartalmat eszerint ábrázoltuk a 2. ábrán a területhasz-
nálat szerint. Látható, hogy minden esetben magasabb a tárolt szén mennyisége a 
finom textúrába tartozó talajoknál, a durva textúrájú talajokhoz viszonyítva.  
A talajok összes szén és nitrogén tartalmát összehasonlítottuk a konvencionális (Jászárok-
szállás) és az ökológiai gazdálkodást (Jászdózsa) folytató gazdaságokból származó talaj-
mintákon (3. és 4. ábra). Tekintettel arra, hogy a féltermészetes területeken általában 
a talajművelés, illetve a vegyszerhasználat minimális, vagy nem jellemző, úgy tekint-
hetünk ezekre a féltermészetes területekre, mint amelyek az adott tájegységre jellem-
ző klímából, domborzatból, egyéb talajképző tényezőkből eredő természetes háttér-
paraméterek hordozói. Az összes széntartalom az ökológiai gazdálkodás mezőgazda-
sági használatban lévő talajaiban (MG) átlagosan 2,7%, míg a konvencionális gazda-
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ság mezőgazdasági művelés alatt álló talajaiban (MG) 2,4% volt (3. ábra). A nitrogén 
tartalom tekintetében a konvencionálisnál 0,6%, míg az ökológiainál 0,35% N tartal-
mat mértünk (4. ábra).  
 

 
3. ábra. A talajok összes széntartalma az 

ökológiai és a konvencionális gazdálkodás esetén 

 

4. ábra. A talajok összes nitrogén tartalma az 
ökológiai és a konvencionális gazdálkodás esetén 

Eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 

A vizsgált területek szén és nitrogén tartalma 

A legalacsonyabb széntartalmat a mezőgazdasági művelés alatt álló területek talaj-
mintáiban, a legmagasabbat a fás (sávos, területi) elem talajmintáiban, míg a lágyszárú 
(területi, sávos) féltermészetes élőhelyek talajaiban köztes értéket mértünk. Ennek való-
színűleg az az oka, hogy a féltermészetes területeken élő növényi biomassza jelentős 
része elhalás után is a talaj felszínén, illetve a talajban marad, nyersanyagot szolgáltat-
va ezzel a későbbi humuszosodás folyamatához. A mezőgazdasági területeken a 
növénytermesztés folyamatosan zajlik, így betakarítás során az ott termesztett nö-
vény jelentős részét eltávolítják a területről, így a nyers szerves anyag visszapótlása 
kisebb mértékű. Ehhez hozzájárul a talajművelés, mely során a mechanikai bolygatás 
révén a feltalajban lévő szerves anyagok a levegővel való érintkezés révén nagyobb 
mértékben bomlanak le (Turbé et al., 2010).  

Eredményeink alapján a finom textúrájú talajok magasabb széntartalommal ren-
delkeztek minden talajhasználat esetében, mint a durva fizikai féleségű talajok. A 
talajok szerves széntartalma heterogén eloszlást mutat a talaj különböző részecske 
frakciói között (Qin et al., 2010; Wu et al., 2006; Lagomarsino et al., 2009). Az ásvá-
nyi részecskék szorpciója megvédi ugyanis a talaj szerves szén frakcióit a mikroorga-
nizmusok támadásával szemben (Allison and Jastrow, 2006). A kvarc szemcsék, 
melyek nagy mennyiségben vannak a homok frakcióban, gyenge kötő hatást biztosí-
tanak, míg az agyag részecskék, a nagy fajlagos felületük révén erősen adszorbeálják a 
talaj szerves szén tartalmát (Sposito et al., 1999). Ezzel magyarázható a nagyobb 
mért széntartalom és széntároló képesség a finomabb fizikai féleségű talajokban.  

Köszönetnyilvánítás 
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Impacts of Municipal Biocompost, Willow Ash, Ammonium Nitrate, and 

Urea on the Uptake of Mineral Nutrients and Toxic Elements in the Leaves 
of Energy Willow (Salix Sp.) 

Abstract 
An open-field small plot long-term experiment was set up with 4 replications in 

Nyíregyháza, Hungary with willow (Salix triandra x Salix viminalis ’Inger’), grown as 
an energy crop. The experimental brown forest was treated two times (April 2011, 
May 2013) with municipal biocompost (MBC) and willow ash (WA), and during May 
or June of 2011-2014 four times with ammonium nitrate (AN), and one time with 
urea (U) artificial fertilizers as top-dressings. These treatments were also applied in 
combinations. In July 2013 the highest nitrogen concentrations were measured in 
the leaves of AN and MBC+AN willow cultures, which exceeded by 48% or 28% 
the values in control. All treatments enhanced the specific potassium concentration 
in leaves as compared to control. The lowest calcium concentration was measured in 
the leaves of WA or WA+AN treated cultures, while the lowest magnesium concen-
tration was found in MBC or WA+AN treated cultures. The highest manganese 
concentration and the lowest zinc concentration (which was only the half of the 
control) were found in the leaves of AN-treated culture. In July 2014 similar phe-
nomena were observed considering the macro- and microelement uptake of Salix 
leaves. All treatments enhanced the nitrogen concentration of leaves; the highest 
values were detected in AN- and U-treated cultures. Equally in 2013 or 2014 the 
concentration of toxic elements (As, Ba, Cd, Pb) was negligible in willow leaves, and 
the rate of accumulation was not influenced by any soil treatment.  
 
Keywords  
energy willow, nitrogen fertilizers, municipal biocompost, willow ash, nutrient up-
take  

Bevezetés 

A könnyen kitermelhető fosszilis energiahordozók készleteinek fogyásával és a 
folyamatosan emelkedő szén-dioxid kibocsátással összefüggő globális felmelegedés-
sel világszerte előtérbe került a biomassza energetikai célra történő hasznosítása (Ré-
nes, 2008). Olyan növénykultúrát tekintünk energiaültetvénynek, amelyet elsődlege-
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sen biomassza-termelés és energetikai felhasználás céljából telepítettek (Blaskó, 
2008). A rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvényekben hazánkban tele-

píthető alapfajok közül (ld. 45/2007 (VI. 11.) FVM rendelet)  nagy hozama és 

energiaszolgáltató-képessége miatt  kiemelkedik a kosárfonó fűz (Salix viminalis L.) 
vagy „energiafűz”. A fűz jól sarjadzik, 2-3 méteres szálvesszői – termőre fordulás 
után – akár évente betakaríthatóak. A vesszőhozamot (10-12 t/ha/év szárazanyag), 
számos tényező mellett, a tápanyagellátás is jelentősen befolyásolja. Az egyenletesen 
nagy hozam elérésére képes állomány kialakításához megfelelő mértékű és kiegyensú-
lyozott tápanyag-ellátásra van szükség a talajban. Az energiafűz akár 15-20 éven át is 
folyamatosan egy helyben termeszthető az energiaültetvényekben, ezért gondoskod-
nunk kell a talajok rendszeres tápanyag-utánpótlásáról (Gyuricza et al., 2008; Gyuric-
za, 2011; Smart & Cameron, 2012). Az energianövények biomassza hozama szervet-
len és szerves trágyákkal, különféle talajba kijuttatott adalékanyagokkal és 
biohulladékokkal is serkenthető (Smart & Cameron, 2012; Dimitriou et al., 2006; 
Park et al., 2005). 

Az energianövényként termesztett kosárfonó fűz ásványi táplálkozását, táp-
anyag-igényét 2008 óta tanulmányozzuk szabadföldi kísérletekben Nyíregyházán. A 
talajba települési szennyvíziszap komposztot, települési biokomposztot, fűzhamut, 
riolittufát és települési szennyvíziszapot, illetve ammónium-nitrát és karbamid mű-
trágyákat juttattunk ki különféle dózisokban és kombinációkban (Simon, 2010; Si-
mon et al., 2011; Simon et al., 2012a, 2012b; Simon et al., 2013a, 2013b, Szabó et al., 
2011). 

E tanulmányban a talajba két alkalommal (2011, 2013) kijuttatott települési 
biokomposzt és fűzhamu, illetve a fejtrágyaként négy alkalommal (2011, 2012, 2013, 
2014) kiszórt ammónium-nitrát, valamint 2014-től a karbamid műtrágyák hatását 
mutatjuk be az energiafűz leveleinek tápelem-felvételére (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 
Mn, Zn)- és toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációjára 2013-ban, illetve 2014-
ben.  

Anyag és módszer 

Energiafűzzel beállított szabadföldi tartamkísérlet, talajkezelések 

A szabadföldi kisparcellás véletlen-blokk elrendezésű tartamkísérlet Nyíregyházán helyez-
kedik el a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézet-
ének földterületén (a Westsik Vilmos utca és a repülőtér között). A kísérleti területet 
korábban kanálisiszappal terítették be, ezért a kovárványos barna erdőtalaj (KA 31, 
pH(KCl) 7,52; CaCO3 4,80 m/m%; humusz 1,5 m/m%; T-érték 10,4 mgeé/100 g; As-
38; Cd-0,11; Cu-13; Pb-14; Zn-44 mg/kg HNO3/H2O2 kivonatban) az átlagnál na-
gyobb pH-val rendelkezik (Szabó et al., 2011, Simon et al., 2013a). A bruttó 4054 m2 
összterületű kísérleti területen 40 kísérleti parcellát alakítottunk ki 2011 áprilisában. A 

10 kezeléses 4 ismétléses  energiafűzzel (Salix triandra x viminalis, cv. Inger) beállított 

 kísérletben egy kísérleti parcella nettó összterülete 27 m2, ahol a növények sortá-
volsága 0,75 méter, tőtávolsága pedig egységesen 0,6 méter. A két ikersor a parcellán 



154 

 

belül 1,5 méterre helyezkedik el egymástól. A 6 x 4,5 méteres parcellákon belül 4 
sorban összesen 40 fűzbokor található. Egy növény tenyészterülete 0,675 m2. 

A talajkezelések az alábbiak voltak: 
1. Kontroll (nem történt talajkezelés), 
2. 100 kg/ha ammónium-nitrát (AN) (2011, 2012, 2013, 2014) vagy 100 kg/ha 

karbamid (KARB) (2014) fejtrágya, 
3. 20 t/ha települési biokomposzt (TBK) (2011, 2013), 
4. 600 kg/ha fűzhamu (FH) (2011, 2013), 
5. TBK+AN vagy KARB fejtrágya,  
6. FH+AN vagy KARB fejtrágya. 

A települési biokomposztot és a fűzhamut 2011 júniusában valamint 2013 májusá-
ban juttattuk ki a talajba, a fejtrágyázásokra az adott év májusában vagy júniusában 
került sor. A települési biokomposztot Nyíregyházán állítják elő a szelektíven gyűj-
tött szerves hulladékok komposztálásával. A kísérletben felhasznált fűzhamut mi 
állítottuk elő a 2013 januárjában ugyanerről a területről betakarított fűzvesszők elége-
tésével, majd a fahamu 5 mm-es lyukátmérőjű szitán történő átszitálásával. 

2013. április 30-án elvégeztük a települési biokomposzt, illetve fűzhamu vizsgálatát a 
2013 májusában a talajba történt második kijuttatásuk előtt. A települési 

biokomposzt és a fűzhamu halomból botfúró segítségével  véletlenszerű mintavéte-

li helyekről  30 leszúrásból és 0-25 cm-es mélységből mintegy 1,5-1,5 kg-nyi kevert 
átlagmintákat vettünk. Az alaposan összekevert átlagmintákból 50-50 grammot mér-
tünk be üvegből készült Petri-csészékbe a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártu-
dományi Intézetének laboratóriumaiban 3 ismétléssel. A mintákat 5 órán át 105 0C-
on szárítószekrényben megszárítottuk, visszamérés után megállapítva a települési 
biokomposzt és a fűzhamu aktuális nedvességtartalmát, és szitálással előkészítve a 3 
párhuzamos mintát az elemanalízishez. A települési biokomposzt és a fűzhamu esz-
szenciális makro- és mezoelem- (P, K, Ca, Mg, Fe), mikroelem- (Cu, Mn, Zn), illetve 
toxikuselem- (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) -tartalmát ICP-OES technikával (Ultima 2 
Horiba Jobin-Yvon készülék) határoztuk meg a Geoderma Bt. budapesti akkreditált 

laboratóriumában 3 ismétléssel, a minták cc.HNO3cc.H2O2 eleggyel történt feltárá-
sa után (Simon et al., 2013a). 

2013. május 2-án és május 9-én történt a kísérleti parcellák talajának vizsgálata. 
Ehhez az adott parcella teljes területének (27 m2) két átlója mentén botfúróval 0-25 
cm-es mélységből 15-15 leszúrással 2 párhuzamos, 1,0-1,5 kg össztömegű, „a” és „b” 
jelű kevert átlagmintát alakítottunk ki. Az „a” és „b” jelű talajmintákat külön-külön 
alaposan összekevertük, majd vékony rétegben laboratóriumi asztalon szétterítve 
légszáraz állapot eléréséig megszárítottuk. A mintákat ezután 2 mm-es lyukátmérőjű 
szitán átszitáltuk, eltávolítva ezzel a növénymaradványokat és a szilárd halmazállapo-
tú idegen anyagokat a talajból. A légszáraz talajminták legfontosabb kémiai és fizikai 
tulajdonságait – a vonatkozó szabványok előírásait követve – a Geoderma Bt. buda-
pesti akkreditált laboratóriumában vizsgáltuk meg. A vizsgálatok kiterjedtek a víz- és 
kálium-klorid oldható pH, a vezetőképesség (EC), a sótartalom, a humusztartalom, 
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illetve a mész- és nátriumtartalom mérésére. Meghatároztuk az „összes” (cc. 

HNO3cc. H2O2 oldható) esszenciális makro-, mezo- és mikroelem-tartalmat (P, K, 
Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn), valamint egyes toxikuselemek (As, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb) 
koncentrációját is (Simon et al., 2013a). 

 
Levélminta-vétel 

Az első levélminta-vételre 2013. július 11-én került sor. Az adott parcellában találha-
tó első ikersorból került kialakításra a parcella közepén található 5-5 bokor leveleiből 
az „a”, a másik ikersorból pedig szintén 5-5 bokor leveleiből a „b” jelű minta. A 
levélmintákat bokronként a legmagasabb pozíciójú vesszők legfelülről számított 30-
60 cm-es szakaszából gyűjtöttük össze, innen az összes ott található levelet leszedtük. 
A 215-290 db levélből álló „a”, illetve ugyanannyi levélből összetevődő „b” jelű le-
vélmintákat külön-külön alaposan összekevertük. Egy-egy parcella esetén a levélmin-
ták nedves tömege 180-245 gramm volt.  

A második levélminta-vételre 2014. július 25-én került sor a fentiekben megegyező 
módon. 2014-ben 110-170 levelet szedtünk le a fűzbokrokról parcellánként, melyek 
össztömege 78 grammtól (kontroll) 167 grammig (kezelt kultúrák) változott.  

A levélmintákat a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézetének 
laboratóriumaiban először folyó csapvízzel mostuk meg, majd háromszor váltott 
desztillált vízzel öblítettük le. Laboratóriumi asztalon papírtörölközőn szétterítve a 
leveleket 10 napig előszárítottuk. Ezután szárítószekrényben 70 0C-on 10 órán át 
történő szárítás után a leveleket elektromos darálóval < 1 mm szemcseméretig aprí-
tottuk. 

A levelek makro- és mezoelem- (N, P, K, Ca, Mg), mikro- (Fe-, Cu, Mn, Zn) és 
toxikuselem- (As, Ba Cd, Pb) tartalmát Kjeldahl-módszerrrel (Vapodeszt 10 készü-
lékkel), illetve ICP-OES technikával (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülékkel) hatá-
roztuk meg a Geoderma Bt. budapesti laboratóriumában 2-2 ismétléssel. 

Eredmények 

A fűz talajába kijuttatott adalékanyagok elemösszetétele, a kísérleti talaj 
jellemzői és elemösszetétele 

Az 1. táblázatban az energiafűzzel beállított szabadföldi kísérlet talajába 2013-ban 
kijuttatott települési biokomposzt és fűzhamu „összes” (salétromsavval kioldható) 
esszenciális elemtartalmát mutatjuk be. A 2013-mas mérési adatok alapján megálla-
pítható, hogy a nyíregyházi települési biokomposzt makro-tápelemekben viszonylag gaz-
dag. Kijuttatásával fontos esszenciális makro-és mezoelemekkel, illetve esszenciális 
mikroelemekkel (Cu, Mn, Zn) gazdagíthatjuk a talajt. A fűzhamu a makroelemek kö-
zül jelentős mennyiségű káliumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz (feltehetően 
azonban nehezen felvehető oxidok formájában). Az esszenciális mikroelemek (Cu, 
Mn, Zn) közül a mangántartalma a legjelentősebb.  
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1. táblázat: Az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) talajába kijuttatott adalékanyagok esszenciális 
makro-, mezo- és mikroelem-tartalma* 

(Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; adalékanyagok mintavétele: 2013. április 30.) 

Talajadalék  

Esszenciális makro-és mezoelemek 
Esszenciális  
mikroelemek 

P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn 

mg/kg mg/kg 

Települési 
biokomposzt 

Átlag: 2273 5118 19104 3010 8760 42,7 291 151 

Szórás: 142 150 525 97 220 2,3 11 5 

Fűzhamu 
Átlag: 7724 65768 199701 12053 5666 164 968 382 

Szórás: 481 868 2477 493 86 11 40 28 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. 

A 2. táblázatban mutatjuk be a kísérleti parcellák talajába 2013-ban kijuttatott 
adalékanyagok „összes” (salétromsavval kioldható) toxikuselem (As, Ba, Cd, Cr, Hg, 
Ni, Pb) -tartalmát. A nyíregyházi települési biokomposzt toxikus elemekkel gyakorlatilag 
szennyezetlen. 

2. táblázat: Az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) talajába kijuttatott 
adalékanyagok toxikuselem-tartalma* 

(Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; adalékanyagok mintavétele: 2013. április 30.) 

Talajadalék  

Toxikus elemek 

As Ba Cd Cr Hg Ni Pb 

mg/kg 

Települési  
biokomposzt 

Átlag: 6,13 139 0,351 14,4 - 12,4 23,6 

Szórás: 0,60 32 0,082 1,5 - 0,3 0,2 

Fűzhamu 
Átlag: 11,40 611 0,798 16,1 - 24,9 20,9 
Szórás: 0,80 16 0,034 0,1 - 0,7 0,4 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. 
kha= kimutatási határ alatti érték (Hg: 0,3 mg/kg). 

A mért toxikuselem-
koncentrációk vala-
mennyi esetben jóval 
kisebbek, mint a 
36/2006. (V. 18.) 
FVM rendeletben a 
komposztokra vo-
natkozó határértékek 
(As-10, Cd-2, Cr-100, 
Hg-1, Ni-50, Pb-100 

mg/kg). 
A nyíregyházi fűzhamuban a megvizsgált toxikus elemek többé-kevésbé feldúsulnak, 

azonban a mért koncentrációik  a báriumot kivéve  nem jelentősek. Előnyös, hogy 
a fűzhamuban a kadmium nem koncentrálódott számottevő mértékben. Dimitriou 
és mtsai (2006) hasonló mennyiségben mértek toxikus elemeket egy svéd biomassza 
tüzelésű erőműből származó fahamuban, mint amennyit a mi általunk tanulmányo-
zott fűzhamu tartalmazott.  

Valamennyi kezelt kultúra talajában nagyobb vizes pH-t (8,00-8,14) mértünk, 
mint a kezeletlen kontroll talajban (pH-H2O 7,87). Mindez összefüggésbe hozható a 
kijuttatott adalékanyagok jelentős kalciumtartalmával (ld. 1. táblázat). A kísérletbe 
bevont terület talajának vizes kivonatban mért pH-ja (ún. aktív vagy szabad savanyú-
sága) a gyengén lúgos tartományba esik. A semleges sóoldatban (KCl oldatban) mért 
ún. potenciális vagy „rejtett” savanyúság jelentősen nem kisebb a vizes oldatban mért 
értéknél. A kontroll kultúra talajában ez az érték 7,33 volt, míg a kezelt kultúrákéban 
7,33-7,37 között változott. A talaj kémhatását tehát egyik korábbi kezelés sem változ-
tatta meg 2013-ra számottevő mértékben a kiindulási 2011-es állapothoz képest (Si-
mon et al., 2011; Szabó et al., 2011).  

Közismert, hogy a talaj pH-t a savanyító kémhatású műtrágyák (pl. az ammóni-
um-nitrát) rendszeres kijuttatása lecsökkentheti. Annak ellenére, hogy a kísérleti par-
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cellák talaja 2011 és 2012-ben is kapott mérsékelt dózisú ammóniumnitrát-kezelést, 
nem tapasztaltunk pH csökkenést 2013-ban a kontroll talajhoz viszonyítva. A talaj 
CaCO3-tartalma jelentős (2,95-4,55% között változik), mely tompítja („pufferolja”) 
az ammónium-nitrát savanyító hatását. A helyi kovárványos barna erdőtalajokra nem 
jellemző ilyen nagy kalciumkarbonát-tartalom, ezért feltételezhetjük, hogy a közeli 
belvíz-csatorna múlt században elvégzett karbantartása során a kísérleti parcellák 
talajára terítették rá a kotrási iszapot, és ez eredményezte a talajban mért nagy 
CaCO3-tartalmat.  

A különféle adalékanyagok, illetve az ammónium-nitrát műtrágya talajba juttatá-
sa nem befolyásolta szignifikáns mértékben a talaj összes sótartalmát, elektromos 
vezetőképességét, mésztartalmát vagy humusztartalmát (Simon et al., 2015). A kísér-
leti parcellák talajának humusztartalma alacsony (1,36-1,58%), a mért értékek a régió 
barna erdőtalajaira jellemzők. A kontroll talajban 2013-ban (mielőtt az adalékanyagok 
második kijuttatása megtörtént volna) az alábbi makro- és mezoelem-
koncentrációkat mértük cc. HNO3 és cc. H2O2 kivonatban: P-626; K-2418; Ca-
17096; Mg-4758 és Fe-17776 mg/kg. Mindezt a 2011-ben kijuttatott települési 
biokomposzt vagy fűzhamu nem változtatta meg jelentős mértékben (Simon et al., 
2015). Park és mtsai. (2005) energiafűzzel beállított kísérletükben megállapították, 
hogy a fahamu nagy dózisban (10 és 20 t/ha) történő kijuttatása megemeli a legfelső 
10 cm-es talajréteg káliumkoncentrációját. Kísérletünkben egyelőre ezt nem tudtuk 
igazolni. A kísérleti kontroll talajban 2013-ban (az adalékanyagok második kijuttatása 
előtt) az alábbi mikroelem- és toxikuselem-koncentrációkat mértük cc. HNO3 és cc. 
H2O2 kivonatban: Cu-11,6; Mn-516, Zn-39,0 mg/kg; illetve As-30,4; Ba-80,4; Cd-

0,126; Cr-13,8; Hg0,3; Ni 14,9 és Pb 12,6 mg/kg. E koncentrációkat a 2011-es 
települési biokomposzt vagy fűzhamu kijuttatás nem változtatta meg számottevő 
mértékben (Simon et al., 2015).  
 
A talajba kijuttatott adalékanyagok, ammónium-nitrát és karbamid hatása a 
fűzlevelek elemösszetételére 

A levélanalízissel az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, miként befolyásolják a ta-
lajba kijuttatott adalékanyagok, illetve az ammónium-nitrát és karbamid fejtrágyák a 
fűzlevelek makro- és mikrotápelem-felvételét, illetve toxikuselem-akkumulációját. 
Mindez kihathat a biomassza erőművekben elégetésre kerülő fűzvesszők, illetve a 
keletkező füstgázok és hamu elemösszetételére, közte a toxikus elemek koncentrá-
ciójára.  

A 3. táblázatban mutatjuk be a fűzlevelek esszenciális makro-, mezo-, mikro- és 
toxikuselem- összetételét 2013 júliusában. A fűzlevelek esszenciális makroelem-
felvételét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb nitrogént az ammónium-nitráttal, 
illetve a biokomposzttal és ammónium-nitráttal kezelt kultúrák vették fel, mely a 
kontrollban mért értéket 48%-kal, illetve 28%-kal haladta meg (mindez azonban az 
adatok szórása miatt nem volt statisztikailag szignifikáns). A levelek foszfor-
koncentrációiban nem figyeltünk meg jelentős változást, a legkevesebb foszfort a 
FH+AN-tal kezelt kultúrában mértük. A levelek fajlagos káliumtartalma szignifikán-
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san nagyobb volt az AN, TBK és a TBK+AN-tal kezelt kultúrákban, mint a kont-
rollban. A legkevesebb kalciumot a FH-val, illetve a FH+AN-tal kezelt kultúrák 
leveleiben mértük. A legkisebb cinktartalmat (a kontroll érték mintegy felét) az AN-
tal kezelt kultúrában detektáltuk. Mindhárom AN fejtrágyával kezelt kultúra levelei-
ben szignifikánsan kisebb volt a cinkkoncentráció, mint a kontrollban. A levelek 
mind a négy megvizsgált toxikus elemből jelentéktelen mennyiségeket akkumuláltak. 
Ezt a talajba kijuttatott egyik anyag sem befolyásolta számottevő mértékben. 

A 4. táblázatban szemléltetjük a fűzlevelek esszenciális makro-, mezo-, mikro- és 
toxikuselem-összetételét 2014 júliusában, 9 héttel az ammónium-nitrát, illetve kar-
bamid fejtrágyázás után (2014. július 25.). Az előző évhez hasonlóan ezúttal is az 
AN-kezelt kultúrában mértük a legnagyobb nitrogénkoncentrációt a fűzlevelekben, 
és a karbamid kijuttatás is megnövelte azt a kontrollhoz képest. Statisztikailag szigni-
fikáns eltéréseket azonban csak a levelek foszfor- és káliumkoncentrációi esetén 
tapasztaltunk az AN-kezelt kultúrákban. A legkisebb Fe-, Cu-, Mn- és Zn-
koncentrációkat az AN-kezelés eredményezte, azonban statisztikailag szignifikáns 
eltéréseket egy kezelés esetén sem figyelhettünk meg. A toxikus elemek mennyisége a 
levelekben 2014-ben is elhanyagolható volt, és ezt a fejtrágyázások ebben az évben 
sem befolyásolták. 

Következtetések 

A talajba kijuttatott települési biokomposzt, illetve az ammónium-nitrát és kar-
bamid fejtrágyák a kontrollnál nagyobb nitrogénkoncentrációt eredményeztek a fűz-
levelekben, a legnagyobb értékeket az ammónium-nitrát fejtrágyával kezelt kultúrák-
ban mértük. Kérdéses, hogy ez a nitrogéntöbblet megjelenik-e fűzvesszőkben is, 
melyek biomassza erőművekben történő elégetése során megemelkedhet a füstgázok 
NOx koncentrációja, környezetterhelést okozva.  

A talajkezelések többé-kevésbé befolyásolták a fűzlevelek P-, K-, Ca- és Mg-
felvételét, az esszenciális mikroelemek közül azonban a Fe-, Cu- vagy Mn-felvételre 
nem gyakoroltak szignifikáns hatást. Az ammónium-nitrát talajba történő kijuttatása 
2013-ban és 2014-ben egyaránt jelentősen lecsökkentette a fűzlevelek fajlagos cink-
felvételét a kontrollhoz viszonyítva, míg a karbamid 2014-es kijuttatása esetén ilyen 
jelenséget nem tapasztaltunk.  

A talajkezelések nem változtatták meg a fűzlevelek fajlagos (1 g szárazanyagra 
vonatkoztatott) toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) -koncentrációját, és a levelek mind a 
négy megvizsgált toxikus elemből jelentéktelen mennyiségeket akkumuláltak mindkét 
évben (ezt egyik talajkezelés sem befolyásolta szignifikáns mértékben). Fentiek alap-
ján feltételezhetjük, hogy a talajba kijuttatott települési biokomposztból, fűzhamuból 
vagy fejtrágyákból nem kerülnek át olyan mértékben toxikus elemek a biomassza 
erőművekben elégetésre kerülő faanyagba, melyek az elégetés során keletkező hamu-
ban veszélyes mértékben feldúsulhatnak, és a hamu későbbi kezelése, talajba történő 
visszajuttatása során környezetvédelmi problémát okozhatnak. További vizsgálataink 
ennek az igazolására irányulnak. 
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3. táblázat. A talajba kijuttatott adalékanyagok és fejtrágya hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) leveleinek elemösszetételére 6-8 héttel 
a talajkezelések után (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; kezelések: települési biokomposzt és fűzhamu − 2011, 2013; ammónium-nitrát fejtrágya − 

2011, 2012, 2013; levél-mintavétel: 2013. július 11.) 

Kezelés 

Esszenciális makro- 
és mezoelemek 

Esszenciális 
mikroelemek 

Toxikus 
elemek 

N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn As Ba Cd Pb 

m% mg/kg µg/g µg/g 

Kontroll 
Átlag 2,44a 3696a 13790a 10034ab 5356a 76,4a 6,43a 69,8a 60,8b 0,84 4,36a 0,92ab kha 

Szórás 0,20 418 365 855 218 6,02 0,23 5,5 3,4 0,40 0,84 0,02 - 

Ammónium-nitrát 
(AN) 

Átlag 3,61a 3599a 18208c 12461b 5981a 83,8a 6,9a 78,8a 35,0a kha 4,33a 0,53a kha 

Szórás 0,14 161 1820 772 225 6,7 0,47 3,9 1,6 - 0,37 0,05 - 

Települési 
biokomposzt (TBK) 

Átlag 2,86ab 3599a 17032bc 10811ab 4891a 67,2a 6,53a 63,4a 61,1b 0,60 4,55a 0,83ab kha 

Szórás 0,52 438 1150 874 604 3,3 0,72 6,7 5,9 0,23 0,10 0,21 - 

Fűzhamu 
(FH) 

Átlag 2,45a 3620a 14872ab 9633a 5123a 73,4a 5,85a 63,6a 70,7b 0,58 5,48a 1,16b kha 

Szórás 0,08 471 920 1757 535 12,4 0,15 10,5 13,5 0,12 4,2 0,29 - 

TBK + AN 
Átlag 3,13ab 3615a 17385bc 11649ab 5577a 76,0a 6,88a 67,8a 41,2a kha 4,38a 0,55a kha 

Szórás 0,10 258 1125 981 208 9,7 0,55 15,9 8,7 - 1,17 0,06 - 

FH + AN 
Átlag 2,94ab 3288a 15462abc 9737a 4927a 66,3a 6,72a 67,5a 42,8a kha 3,27a 0,76a kha 

Szórás 0,71 589 1974 1597 1031 10,8 1,4 3,7 4,4 - 0,72 0,26 - 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott kezeléshez tartozó „a” és „b” kevert átlagmintá-
ból lettek meghatározva 2-2 ismétléssel. n=4. ANOVA Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag szignifikáns az eltérés 
P<0,05. kha=kimutatási határ alatt. 
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4. táblázat. A talajba kijuttatott adalékanyagok és fejtrágya hatása az energiafűz (Salix sp., cv. Inger) leveleinek elemösszetételére 9 héttel a 
fejtrágyázás után (Nyíregyháza, szabadföldi kísérlet; kezelések: települési biokomposzt és fűzhamu − 2011, 2013; ammónium-nitrát fejtrágya − 2011, 

2012, 2013; 2014, karbamid fejtrágya 2014; levél-mintavétel: 2014. július 25.). 

Kezelés 

Esszenciális makro- 
és mezoelemek 

Esszenciális 
mikroelemek 

Toxikus 
elemek 

N P K Ca Mg Fe Cu Mn Zn As Ba Cd Pb 

m% mg/kg µg/g µg/g 

Kontroll 
Átlag 2,59a 5019b 14970b 8150a 3818ab 60,9a 13,2a 44,8a 107a kha 6,82a 1,30a kha 

Szórás 0,38 17 1194 3481 404 12,2 0,42 26,1 32,5 - 0,77 0,02 - 

Ammónium-
nitrát (AN) 

Átlag 3,04a 3032a 11185a 7287a 3192a 52,7a 7,11a 38,3a 58,1a kha 3,77a 0,74a kha 

Szórás 0,18 214 433 1088 29 2,6 0,23 0,6 11,7 - 1,10 0,20 - 

Karbamid 
(KARB) 

Átlag 2,91a 3811ab 12988ab 8720a 4059b 67,2a 9,80a 58,1a 81,9a kha 4,96a 0,78a kha 

Szórás 0,11 503 1486 2313 390 7,2 2,98 13,0 31,3 - 1,22 0,21 - 

Települési 
biokomposzt 
+KARB 

Átlag 2,60a 4784b 13906ab 9954a 4463b 69,4a 12,3a 56,5a 109a kha 6,35a 1,11a kha 

Szórás 0,26 701 563 897 81 10,4 1,9 14,2 15,2 - 0,17 0,43 - 

Fűzhamu 
+KARB 

Átlag 2,74a 4579b 14823b 11091a 4152ab 70,3a 12,2a 70,0a 118a kha 7,76a 1,51a kha 

Szórás 0,23 128 431 1157 168 7,1 0,5 13 1,4 - 2,77 0,16 - 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott kezeléshez tartozó „a” és „b” kevert átlagmintából lettek 
meghatározva 1-1 ismétléssel. n=2. ANOVA Tukey b-teszt. Különböző betűindexek esetén statisztikailag szignifikáns az eltérés P<0,05. kha=kimutatási 
határ alatt. 
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Effect of Plant Density on Yield Parameters of Jerusalem Artichoke 

Abstract 
The Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), is a plant of great promise for 

environmental friendly energy production, healthy human nutrition and natural 
animal feeding. In Hungary its sowing area has been growing in the past few years. 
One of the most important elements of its cropping technology is the planting. 
Tuber and stem biomass yield were examined grown at three different planting 
densities (30 000, 40 000 and 50 000 plant/ha) in sandy soil with low fertility. Beside 
yield, tuber number and tuber size were also studied. Our experiments were carried 
out in Nyírtelek-Ferenctanya in the 2014 agricultural year. Balkányi sárga was the 
applied variety. The lowest tuber yield was detected at 30 000 plant/ha density. 
There was no difference in tuber yield between 40 000 and 50 000 plant/ha density. 
In stem biomass yield no remarkable difference was measured. Tuber yield was not 
directly proportional to stem yield.   
 
Keywords 
Jerusalem artichoke, tuber yield, stem yield, tuber size, tuber number, Helianthus 
tuberosus 

Bevezetés 

Az Észak-amerikából származó csicsókát a kontinens őslakosai évezredek óta 
fogyasztják. Hazánkban az 1600-as évek közepe óta termesztik. Földi alma elneve-
zéssel már Lippay János (1664),,Posoni kert” című művében találkozhatunk vele. A 
XIX. század elején már az egész országban ismert és kedvelt növény. Annak ellenére, 
hogy táplálkozás-élettani szempontból jelentős elsősorban takarmány-növényként 
termesztették. Különösen a sertéstartók körében volt népszerű, mert a 
,,csicsókásban” tartott anyakocák nagy alomszámukkal és kiváló malacnevelő képes-
ségükkel tűntek ki. A hazánkban eltöltött 350 év alatt sem vált a csicsóka igazi szán-
tóföldi növénnyé és legnagyobb termőterülete is legfeljebb csak néhány ezer hektár 
volt. Ennek számos oka közül talán a legfontosabb az, hogy a hasznosítási célnak 
megfelelő termesztéstechnológiája még nem alakult ki. Különleges faji adottságai és 
energiacélú biomassza termesztési potenciáljának ismeretében várható, hogy termesz-
tési volumene a közeljövőben jelentősen megnő. 

mailto:szabobe@nyf.hu
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A csicsóka termesztése azokon a gyenge termékenységű laza homoktalajokon 
perspektivikus, ahol a hagyományos homoki kultúrák (burgonya, napraforgó, do-
hány, rozs stb.) termesztése már nem jövedelmező. 
Hasznosítási lehetőségei közül legfontosabb a gumójának ipari feldolgozása élelmi-
szer, takarmány és energianyerés céljára.  
A csicsóka a biomassza hozam tekintetében kedvező termőhelyi feltételek mellett a 
30 t/ha-os értéket túllépheti (Dambroth, 1984). A teljes biomassza termés Barloy és 
Fernandez (1991) szerint Európában 20-30 t/ha szárazanyag között van. Lyu és Song 
(1986) Dél Koreában 23 t/ha termést mért. 
A csicsókával előállítható biomassza felhasználása történhet direkt égetéssel, biogáz-
előállítással bioetanol-gyártással. A föld feletti szárrészek hasznosítása mindhárom 
eljárással történhet, a föld alatti gumóból elsősorban bioetanolt gyártanak, de 
biogázelőállításra is alkalmas (Faget, 1993). 
A biomassza mennyiségét nagymértékben befolyásolja a hektáronkénti tőszám. Dol-
gozatunkban 3 különböző tőszámmal ültetett csicsóka föld alatti, és föld feletti ho-
zamát vizsgáltuk, gyenge termőképességű homoktalajon.  

Anyag és módszer 

A kísérlet számára kiválasztott terület egy laza gyenge termőképességű Nyírségre 
jellemző savanyú talaj. A kísérlet helyszíne a talajvizsgálat eredményei alapján homo-
kos-vályog talaj (1. táblázat). 

1. táblázat. A kísérlet helyszínének vetés előtti talajvizsgálati 
eredménye (2013) 

Megnevezés Érték 
Növénytől 
függő ell. Megj. 

KA 29   
homokos-
vályog 

Humusz % 1,05 közepes   

CaCO3 

mg/kg 

0     

pHKCl 4,61   savanyú 

P2O5 150 jó   

K2O 238 jó   

MgKCl 64,9 kielégítő   

Zn 0,887 jó   

Cu 2,36 gyenge   

Mn 123 gyenge   

A területen az elővete-
mény olajipari célra ter-
mesztett napraforgó volt. 
A szármaradványokat elő-
ször tárcsáztuk (2013 10. 
18.) majd ekével beforgat-
tuk (2013 10. 31.), a mag-
ágyat kora tavasszal (2014 
03. 21.) kombinátorral ké-
szítettük. A kísérletben al 
kalmazott fajta a Balkányi 
sárga volt. Az ültetésre 
2014. április 30-án került 
sor 75 cm-es sortávra.

Június 19.-én egy menetben 300 kg NPK 3x15–ös (N:45; P:45; K:45 kg ható-
anyag/ha) műtrágyát szórtunk ki, amelyet a következő napon sorközművelő kultivá-
torral dolgoztunk be. A vizsgálatban az ajánlott 40.000 gumó/hektáros értéktől két 
irányban tértünk el. Az ajánlott mennyiségtől 10.000 gumóval kevesebbet (azaz 
30.000 gumó/ha) és ugyanennyivel többet (azaz 50.000 gumó/ha) ültettünk a kísérle-
ti parcellákba.  
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Ahhoz, hogy a csicsóka termőképessé-
géről teljes képet kapjunk meg kellett 
várnunk a növény vegetációs periódu-
sának végét. A terméseredmények vizs-
gálatát (a mintavételt) november 10 és 
21. között végeztük. Minden kísérleti 
parcellából három ismétlésben vettünk 
mintát és az alábbi paramétereket vizs-
gáltuk meg (2. táblázat).  

2. táblázat. Szántóföldi vizsgálati paraméterek 

 Mértékegység 

Szártömeg  (kg/ha) 

Gumótömeg  (kg/ha) 

Gumószám  (db/1kg) 

Gumófrakció  (>4cm) 

Gumófrakció  (2,5cm-4cm) 

Gumófrakció  (<2,5cm) 

Legkisebb szárhossz  (cm) 

Legnagyobb szárhossz  (cm) 

Eredmények, következtetések 

Amennyiben a 30000 tő/ha-os kísérlet „A” jelű parcellájának eredményeit nem 
vesszük figyelembe a terméseredményekben lényeges eltérést nem tapasztaltunk. A 
legnagyobb gumótömeget ennél a tőszámnál mértük, de még a leggyengébb termést 
adó parcella gumótermése is meghaladta a 30 t/ha-os átlagértéket.  

3. táblázat. A tenyészterület kísérletek eredményei 

  30.000 tő/ha 

  A B C 

Szártömeg (kg/ha) 5080 9443 9150 

Gumótömeg (kg/ha) 20695 34660 35910 

Gumószám (db/1kg) 28 

Gumófrakció (<2,5cm) 1 

Gumófrakció (2,5cm-4cm) 16 

Gumófrakció (>4cm) 11 

  40.000 tő/ha 

  A B C 

Szártömeg (kg/ha) 8033 8193 8166 

Gumótömeg (kg/ha) 31441 33330 32452 

Gumószám (db/1kg) 25 

Gumófrakció (<2,5cm) 0 

Gumófrakció (2,5cm-4cm) 12 

Gumófrakció (>4cm) 13 

  50.000 tő/ha 

  A B C 

Szártömeg (kg/ha) 9363 9150 9071 

Gumótömeg (kg/ha) 33622 30377 34341 

Gumószám (db/1kg) 35 

Gumófrakció (<2,5cm) 6 

Gumófrakció (2,5cm-4cm) 17 

Gumófrakció (>4cm) 12 

Figyelemre méltó, hogy a gumók 
mérete a legmagasabb tőszám ese-
tében csökkent, sok apró étkezési 
célra nem használható gumót taka-
rítottunk be. Az értékesítési szem-
pontból legértékesebb 4 centimé-
ternél nagyobb átmérőjű gumók-
ból a termesztésben általánosan 
használt 40000 tő/hektárnál mér-
tünk a legtöbbet. A szártömegben 
szintén nem volt jelentős eltérés, a 
legalacsonyabb értéket a 40000-es 
tőszámnál kaptuk, de itt is megha-
ladta a száraz szártömeg a hektá-
ronkénti 8 tonnát. A szártömeget 
és a gumótermést összegezve 
megállapíthatjuk, hogy a száraz-
anyagtermés mindhárom alkalma-
zott tőszám esetében meghaladja a 
hektáronkénti 20 tonnát. Figye-
lembe véve, hogy a vizsgálat évé-
ben a csapadék nem kellően 
egyenletesen oszlott el ez a termés 
kedvezőbb évjáratban magasabb 
szinten várható. 

Mind a gumótermés mind a szártermés esetében nem volt az alkalmazott tőszámok 
között jelentős eltérés. Figyelembe véve a szaporítóanyag költségeit vizsgálataink 
alapján elegendő a kisebb tőszámmal történő telepítés. Amennyiben a telepítés idő-
pontja kellően korai (április eleje) és a területen 2 alkalommal végzünk sorközműve-
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lést, töltögetést a ritkább állomány okozta erősebb gyomnyomással is megbirkózha-
tunk.  
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Abstract 

By the low-density geochemical mapping of Europe and Hungary, we got ac-
quainted with the geochemical properties of the soil-forming sediments. 
We found, that the most important environmental problem of geological origin is 
not toxic element contamination, but nutrient element deficiency. The sediments, 
which fill up the Carpathian Basin, undergo soil formation between the re-
depositional phases; the concentration of nutrient elements decreases further away 
from the source area. More than half of the area of Hungary is characterised by two 
little iodine, fluorine, molybdenum and selenium — whereas the calcareous sandy 
soils of Hungary by too little copper and zinc.   

Significant problems in relation with element excess arise only in two regions: (1) 
the southern and eastern areas of the country, where arsenic accumulates in the 
young sediments and in the groundwaters; and (2) the "eastern" geochemical region, 
where too much cadmium is accumulated on the floodplains of large rivers used for 
agriculture. EU (and Hungarian) legislation treats element excesses as environmental 
problems, whereas element deficiencies are not counted with: the required minimum 
concentration levels are not specified by law. The "remediation" of soils that contain 
elements above the pollution limit value may be harmful for species (indicator plants 
like Polycarpaea spirostylis, Elsholtzia haichowensis etc.) living in the refugia of natural 
anomalies. The original habitats of these species have been destroyed by the mining 
of superficial ore deposits, and now their survival depends on the presence of tailings 
and other "contaminated" areas. The remediation of these sites would deprive them 
from their last habitats. 

A treatment option of dealing with element deficiencies would be utilizing such 
materials (for example ore mining tailings, wastes of ore processing and slags with 
non-ferrous metals), that are regularly treated as hazardous waste and thus, stored 
expensively. 
 
Keywords  
minor elements, pollutants, soil quality, waste management, refugia 

Introduction 

One purpose of regional geochemistry is to determine the “natural concentra-
tions” (with other words: baseline values) of toxic and nutrient elements. These con-
centrations are those, above which EU and Hungarian legislations consider soil-
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forming sediments contaminated — unless we prove that these concentrations are 
“natural”.  

The background is not homogenous; depending on the sampling density and the 
applied methodology, different heterogeneities can be outlined. Different scales 
show different levels of the inhomogeneities. In continental scale, the distribution of 
elements in the surface formations of Europe (FOREGS – Geochemical Atlas of 
Europe) show a specific pattern: there is a narrow zone stretching from the northern 
foreland of the Carpathians till Middle England, south of which surface formations 
have higher element content than those north of it. This zone can be identified with 
the southern boundary line of the last glacial period (Salminen et al., 2005). In this 
scale, the whole area of Hungary belongs to the „nutrient-rich”, southern province. 
However, national-scale mappings (Geochemical Atlas of Hungary) showed, that the 
actual situation is far from it.  
One of the most important results of our research was that contrary to popular be-
lief, the most important natural geological environmental problems of Hungary are 
not element excesses — which are regulated in environmental legislations with prior-
ity — but  element deficiencies. 
The consequences of exaggerating element excesses do not only oppress the prob-
lems of element deficiencies, but also threaten rational judgement.  

The current system of the Hungarian legislation is deficient from several aspects:  
(1) it does not take into account the actual natural concentrations when deter-

mining the pollution limit values; 
(2) it sanctions only exceedance of the upper limit of the background; whereas it 

does not deal with the lower limits, under which deficiency diseases could 
develop; 

(3) the remediation of “contaminated” areas would lead to the termination of 
special, precious habitats; 

(4) the limit values are set by political boundaries (by countries), not by geo-
chemical regions (that show the actual differences); 

(5) materials, which are regularly treated as hazardous waste and thus are stored 
expensively (ore mining tailings, wastes of ore processing and slags with 
non-ferrous metals) could be utilized in treating element deficiencies. 

Geochemical Atlas of Hungary 

The Geochemical Atlas of Hungary is a still-running project at the Geological 
and Geophysical Institute of Hungary and has a 25 years-old history. Its methodolo-
gy has been elaborated parallel with that of the FOREGS - Geochemical Atlas of 
Europe. The results of both the Geochemical Atlas of Europe and the Geochemical 
Atlas of Hungary proved that with stream sediments, the expected values in the soils 
can be well estimated — however, the variability of the element content of soils is 
much larger than those of the stream sediments.  
 
The database of the integrated Geochemical Atlas of Hungary combines data of 
different geochemical surveys: 
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(1) Low-density geochemical survey (1991–1995) 

 scale: 1:500 000 

 sampled medium: floodplain sediment (196 catchment basins) 

 sampled depths: 0–10 cm and 50–60 cm 

 number of elements analysed: 25 (Ódor et al., 1997); 
(2) Geochemical survey in mountainous and hilly regions (1992-1998) 

 scale: 1:50 000 

 sampled medium: stream sediment 

 number of elements: 32 (Fügedi et al., 2007); 
(3) FOREGS geochemical survey (Geochemical Atlas of Europe) (1998-2004)  

 scale: 1:5 000.000  

 sampled media: floodplain sediment (large drainage basins), stream 
sediment (small drainage basins), surface water, soil, humus,  

 number of elements: 62 (Salminen et al., 2005). 

The database has currently 2055 records (the number is increasing year by year). 
Some of the records represent the average of several samples and analytical data. The 
new, here presented monoelement maps of the Atlas are based on 314 records.  
An important result of the project was to show, that the background is not homoge-
nous. Four geochemical regions (Fig. 1) have been recognized in Hungary, each of 
them showing different characteristics. The bulk of the country (the “main” region) 
does not show a characteristic association of elements; the dominant part of variabil-
ity results from processes of accumulation and leaching. In the middle part of Hun-
gary (the “middle” or “calcareous” region) the association of Ca–Mg–Sr–CO3

2-–
PO4

3-–SO4
2- reflects the presence of calcareous soils. Near the western borderline 

(the “western” or “ferrous” region) the iron and its accompanying elements (Co, Cr, 
Ni) are accumulated in the surface formations. These elements originate from the 
basic and ultrabasic rocks of the Alpine Belt. In the floodplain sediments of rivers 
originating from the mining areas and some industrial centres of Transylvanian (the 
“eastern” or “industrial” region) we can find characteristic Ag–Au–Cd–Pb–(Cu–Zn) 
anomalies in the floodplain sediments in the lower sections of water courses; here 
also the Hg content of the samples were higher. Mercury probably originates from 
the low-to-medium–temperature hydrothermal ore deposits. 

The „main” and the „western” regions fit into the above outlined image of the 
continent. Heavy metal contamination primarily occurs in the eastern geochemical 
region, on the floodplains of larger rivers. In the „middle” region intensive soil calci-
fication occurs; carbonate minerals precipitated in the intergranular pores displace all 
mobile nutrient elements; the soils of the region (representing one quarter of the area 
of Hungary) can be characterised by extreme nutrient deficiency. 
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1 – “main” geochemical region;  
2 – “middle” geochemical region; 
3 – “western” geochemical region;  
4 – “eastern” geochemical region; 
5 – boundary of drainage basins;  
6 – drainage areas beyond the coun-

try's border;  
7 – distribution of friable carbonate 

sediments on the surface 

Figure 1. Geochemical regions of Hungary (after Ódor et al., 1997, corrected) 

In Hungary, contrary to popular belief, the most important natural geological envi-
ronmental problem is not toxic element contamination, but nutrient element defi-
ciency. Significant problems in relation with minor element excess arise only in two 
regions: (1) the southern and eastern areas of the country, where arsenic accumulates 
in the young sediments and in the groundwaters; and (2) the "eastern" geochemical 
region, where too much cadmium is accumulated on the floodplains of large rivers 
used for agriculture. 

There are a lot more regional problems related to nutrient element deficiencies: 
in the drinking waters mostly there is too little iodine and fluorine, in the calcareous 
soils of the middle region, copper and zinc, while in the other parts of the country, 
molybdenum and selenium. An essential mistake of the Hungarian legislation is that 
element excesses are treated as environmental problems, whereas element deficien-
cies are not counted with: the required minimum concentration levels — in contrast 
with the upper limit values — are not specified by law (Table 1.). 

Table 1. Background element concentrations of several elements along with necessary amounts for plants 

Element 
(mg/kg) 

necessary 
for plants 

„main” 
region 

from       to 

„middle” 
region 

from       to 

„western” 
region 

from       to 

„eastern” 
region 

from       to 

As — < 2.5 19 < 2.5 (57) 5.8 13 5.4 22 

Cd — < 0.5 1.5 < 0.5 3.4 < 0.5 < 0.5 < 0.5 10.4 

Mo 0.5 < 0.2 2.7 < 0.2 2.8 < 0.2 1.2 < 0.2 < 1 

Cu 8 8.5 42 5.5 33 18 32 21 103 

Zn 40 32 150 14 180 69 96 100 600 

Problems of the pollution limit values are discussed in details in our other article 
(Fügedi et al., 2015). 
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Toxic element contaminations and essential element deficiencies in Hungary 

Toxic element contaminations: As, Cd 

Arsenic-contaminated 
drinking water is the most 
known natural geological 
environmental problem of 
Hungary (Fig. 2 and 3), thus 
the behaviour of arsenic in 
natural media is well-studied.  
Csalagovits (1999) showed, 
that in the more arid parts of 
the Carpathian Basin the 
arsenic binds to the iron 
hydroxides (bog iron, limo-
nite patches) of superficial 
formations.  

 

Figure 2. The arsenic in floodplain and stream sediments. 
(FOREGS – Geochemical Atlas of Europe) 

 

 

Figure 3. Arsenic in drinking waters (after Csalagovits, 1999) 

As these sediments are buried 
and get below the water level, 
the Fe3+ is reduced to Fe2+; the 
limonite and the arsenic re-
dissolves. Arsenic accumula-
tion began in the ice age and it 
is still occurring.Similar pro-
cesses are responsible for the 
mass arsenic poisoning in 
Bangladesh. 

In natural systems cadmium occurs with zinc. That is the base of its toxicity: it takes 
the place of the enzyme-
activator zinc — which is 
essential in all organisms —, 
but mostly does not perform 
its function (Takács, 2001). 
From out 2049 Cd analyses 75 
(less, than 4%) exceed 1 
mg/kg — they mainly occur in 
the eastern geochemical re-
gion, where, according to the-
cadastre of fertile soils, the 
best arable lands are situated.   
However, the trace elements  

 
Figure 4. The cadmium in floodplain and stream sediments 
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were not counted with during the compilation of the cadastre. On the floodplains of 
the Körös Rivers, the Berettyó, the Szamos, the Kraszna, the Upper Tisza, the Túr 
and the Hernád (as well as on the Sajó under Kazincbarcika and on that of the 
Zagyva under the outfall of the Gyöngyös Stream) mining waste and smelting slag 
are mixed in the natural sediments. Ore mineral exploitation was initiated by the 
Romans in Transylvania; that of Upper Hungary, by the Árpád Dynasty. The upper 
60 cm of the floodplain sediment series of the rivers is characterised by high content 
of Ag, As, Au, Cd, Cu, Pb and Zn. Crops cultivated on these lands are occasionally 
sent back due to their large cadmium content (the other toxic heavy metal of the 
group, the lead, is less mobile) (Fig. 4). 
In the southern part of the Danube-Tisza Interfluve arsenic, cadmium and silver 
anomalies occur together. This interesting phenomenon still needs to be clarified. 
 
Element deficiencies in the drinking waters: I, F 

In the drinking waters of Hungary not only arsenic causes problems, but the flu-
orine and iodine as well. Their distribution is extremely fluctuating; mostly too low 
concentrations occur, but locally very high concentrations can be measured.  

Government Decree No. 
201/2001 on the quality con-
trol of drinking waters does 
not give limit values for the 
iodine; for the fluorine, it is 
1.5 mg/kg.Fluorine is essential 
in the calcium-metabolism, for 
strengthening bones and pre-
venting tooth decay (Olivares 
& Uauy, 2004). On most parts 
of the country the water has 
lower concentration than the 
optimal (about 1 mg/l). 

 
Figure 5. Fluorine content of Hungarian drinking waters (mg/l) 

Around 98 % of the population does not get enough fluorine for the prevention of 
tooth decay. On the fluorine concentration map of the drinking waters of Hungary 
(Fig. 5) it is striking, that on most parts of the country the fluorine is critically low; 
locally (mainly in the southern part of the Transdanubian Region), however, it greatly 
exceeds the pollution limit value. 

The iodine concentration map is structurally similar (Fig. 6) - with the only dif-
ference, that high values occur along the southwestern country border and in the 
southern part of the Great Plain. Based on urinary iodine concentrations, Hungary 
belongs to those countries where mild iodine deficiency occurs (50-99 μg/l, instead 
of the optimal 100-199 μg/l) (de Benoist et al., 2004).  
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Figure 6. Iodine content of Hungarian drinking waters 

The main factor re-
sponsible for iodine defi-
ciency is a low dietary 
supply of iodine. It occurs 
especially on such areas, 
where the soils have low 
iodine concentrations. 
Crops grown in such soils, 
therefore, do not provide 
adequate amounts of io-
dine. 

 
Essential element deficiencies in alkaline soils: Cu, Zn 

Both the copper and zinc are well-known bioessential elements: every group of 
organisms require them as basic enzyme-activators; moreover, they are essential in 
many other processes as well.  
Deficiency diseases primarily occur in plants; their increase is the main task of soil 
fertilizing. For most arable crops the necessary amount of copper is 8 mg/kg, that of 
the zinc is 40 mg/kg. These values were determined at the end of the 1980s (Szabó 
S. A. et al., 1987). Despite all of this, in the environmental legislations lower limit 
values are not determined, neither for these two elements, nor for other bioessential 
elements.  

However, upper limit 
values are set as 75 and 
200 mg/kg (6/2009), even 
though no data is known 
from Hungary on toxic 
copper and zinc contami-
nation of soils.In our sam-
ples the distribution of 
copper is near-lognormal. 
The concentrations (Fig. 7) 
are lower in the middle 
geochemical region than in  

 
Figure 7. The copper (mg/kg) in floodplain and stream sediments 

the other parts of the country. From 2050 analytical record 911(!) does not reach 8 
mg/kg — nearly half of the area of the country can be characterised by copper defi-
ciency. 

The western geochemical region seems to be well supplied by copper, while in 
the eastern geochemical region its concentration values regularly exceed the “B” limit 
values. Other anomalies occur under non-ferrous ore mines (Recsk–Parád, 
Gyöngyösoroszi) and around heavy industry centres (Budapest, Salgótarján). Some 
of the higher concentrations indicate Miocene post-volcanic processes. The lowest 
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measured concentration of the copper was less than 0.2 mg (in stream sediments), 1–
2% of the necessary amount. The large, uninterrupted areas of the main and middle 
geochemical regions, mainly the sandy soils of the Danube-Tisza Interfluve Ridge, 
can be characterised by definite copper deficiency. 
Zinc is the most abundant non-ferrous metal; in natural soils, its regular concentra-
tion is 10–300 mg/kg (Takács, 2001). Its distribution, differently from that of other 
non-ferrous metals, is near-symmetric, though with long “tails”, stretching towards 
positive values. It is the consequence of the heterogeneity of the background. Due to 
the diverse utilizations large concentration may occur everywhere, but typically they 
occur in three environments: 

 on the eastern geochemical region; 

 in water courses under the Mátra; 

 around Budapest. 

The recommended 40 mg/kg is not reached by 417 samples out of 2045. Ca. one 
quarter–one third of the area of Hungary can be characterised by zinc deficiency; 
mainly the middle geochemical region (Fig. 8). There are no such soils in Hungary, in 
case of which the zinc concentration would be so high, that it would cause environ-
mental problem; toxicosis practically occurs among workers working with hot zinc 
metal (non-ferrous metallurgists, welders). 

 

Figure 8. The zinc (mg/kg) in floodplain and stream sed-
iments 

Mainly sand-soils are charac-
terised by copper and zinc 
deficiency; loams are better 
supplied. It seem reasonable 
to set lower limit values for 
the copper and zinc content 
of soils and promote im-
provement of soils in which 
the copper and zinc is lower 
than the recommended min-
imum concentrations. Copper 
and zinc deficiency problems 
could also be treated with the 
tailings of ore 

mining (e.g. Gyöngyösoroszi) and the slags of non-ferrous metallurgy (e.g. Metal-
lochemia). These materials are currently considered to be hazardous waste. Using the 
tailings of ore mining to improve the sand–soils of Middle Hungary would be opti-
mal all the more, since the sulphuric acid (forming due to the decomposition of the 
sulphide minerals) would reduce the pH of the soils, and at the same time, the 
weathering and the fine-grained flotation tailing could improve the grain size as well. 
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Essential element deficiencies in non-alkaline soils: Mo, Se 

Both the molybdenum and the selenium are anion-forming elements; in the dif-
ferent ecological systems they mainly occur in the form of molybdata and selenium. 
These dissolve well in alkaline environment, but acidic soils bind them — mainly on 
iron and aluminium oxyhydroxides. 

The molybdenum is the metal component of different enzymes in plants; the 
mechanism of action is based on the MoV-MoVI transition. No spontaneous Mo 
deficiency has been observed in humans so far. In Hungary the lack of the element 
affect plants on quite large areas (Fig. 9). Symptoms of molybdenum deficiency in 
plants include nitrogen shortage, yellowing of older leaves, interveinal chlorosis,  
leaves, rolling-up of leaf 
margins, twisted leaves, and 
stunted plant growth 
(Hewitt, 1956). Molyb-
denum causes also yield 
decline and quality deteriora-
tion (Radics (ed.), 1994). 
Too much molybdenum 
could cause gout-like symp-
toms, thus the metal is con-
sidered toxic. The molyb-
denum ion binds on the 
adsorption complex of the 
soils; its uptake is facilitated 
by the carbonate 

 
Figure 9. The molybdenum (mg/kg) in floodplain and 

stream sediments 

content. On “normal” soils the Mo content ranges between 0.5 and 10 mg/kg. In the 
examined stream sediment samples the molybdenum concentration exceeded 0.6 
mg/kg only in 94 cases; the country can be characterised by molybdenum deficiency. 
Molybdenum deficiency is not really typical in the middle geochemical region; it 
mostly occurs in other parts of the country. The outlier, >2 mg/kg concentrations, 
however, primarily occur in the Zemplén Mountains. 

Selenium is toxic in large doses, but it is an essential element for humans and an-
imals. It normally acts as an antioxidant. Selenium has been implicated in the protec-
tion of body tissues against oxidative stress, maintenance of defences against infec-
tion, and modulation of growth and development (McCormick, 2001). Its uptake 
depends on the pH: alkaline soils are considered selenium-deficient only under a 
concentration of 0.005 mg/kg. Acidic soils on the other hand, from 2 mg/kg. Hun-
garian legislation does not take into account this fact; selenium is shown as a toxic 
element and the pollution limit value is set as 1 mg/kg. Limit values of the selenium 
is reasonable to be regulated taking into account also the pH of soils. 

Due to their anion-forming characteristics, molybdenum and selenium deficien-
cies are not practical to be treated with tailings and the slags of non-ferrous metal 
industry (with the exception of extreme alkaline soils), since these materials have 
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acidifying properties. The optimal solution would be using alkaline red mud. As the 
experiences of other EU countries show, this is the only currently known economic 
utilization of the material. In Finland, selenium deficiencies have been reduced with 
sodium selenate (Stranges S. et al., 2011). 
 
Uniforming soils — destroying species 

If bioactive element concentrations are limited in every soil, it could cause mass 
destruction of species; the diversity of habitats is a criterion of the diversity of spe-
cies. The so-called bioindicator plants are oppressed by more viable species on 
“normal soils”. They prefer soils which are toxic for most plants. Such soils are 
formed on the secondary dispersion halos of surface ore deposits. Since these all 
have been exploited, the bioindicator plants moved to the tailings and other contam-
inated areas — the remediation of these sites would deprive these species from their 
last habitats. Some species adapted to such special conditions (Hawkes & Webb, 
1962): 
 copper — Gypsophila patrini, Polycarpea spirostylis, Acrocephalus roberti, 

Elsholtzia haichowensis; 
 iron — Clusia rosea; 
 lead — Erianthus giganteus; 
 selenium — Astragalus bisulcatus, A. racemosus, A. pectinatus, Aster venustus; 
 silver — Eriogonum ovalifolium; 
 zinc — Viola calamineria (lutea). 

 

These habitats (for example the 
flotation tailing at Gyöngyösoroszi) 
in Hungary are recultivated — in 
accordance with regulations. The 
rich, natural flora (Fig. 10) is elimi-
nated and the “hazardous waste” is 
covered with protection layer. 
  

Figure 10: One-time (before recultivation) grove on the 
flotation tailing at Gyöngyösoroszi (Lake Alsó) 

Conclusion 

As our research showed, the most important natural geological environmental 
problems of Hungary are not element excesses but element deficiencies. 
The current system of the Hungarian legislation is deficient from several aspects. It 
would be rational to take into account the actual natural concentrations and to de-
termine lower limit values since on most parts of the country soils can be character-
ised with element deficiencies. These deficiencies, on the other hand, could be treat-
ed with materials which are currently considered to be “hazardous waste”. 
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Moreover, exaggerating contaminations could hit back: environmental protection 
should preserve the special habitats of the contaminated areas not destroy them.  
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The Globe Programme – An International Environmental Education 

Program Works Upon the Environmental Activities  
of Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 

Abstract 
The GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) 

Programme is an international environmental education program which Hungary 
joined in 1999. In our country high schools and through them elementary schools 
participate in the work. Weather, soil, biological and water quality measurements and 
observations are carried out, the data are shared online with the participants in 28 
195 schools in 119 countries. These data can be used freely by anyone.  

In my presentation I am going to show how the GLOBE Programme appears in 
the everyday environmental education in my school, as well, as in it’s formal 
documents, professional and social contacts.  
 
Keywords  
environmental education, pedagogical programme, professional and social contacts  
 
Összefoglaló 

A GLOBE-program (Global Learning and Observations to Benefit the 
Environment) egy nemzetközi környezeti nevelési hálózat, amelyhez Magyarország 
1999-ben csatlakozott. A programban középiskolák, és rajtuk keresztül általános 
iskolák vesznek részt. Meteorológiai, talajtani, biológiai és vízminőségi méréseket és 
megfigyeléseket végeznek, az adatokat pedig az interneten keresztül megosztja egy-
mással a 114 ország összesen 28 248 iskolája. Ezeket az adatokat bárki szabadon 
felhasználhatja. 

Előadásomban bemutatom a GLOBE-program megjelenését iskolám minden-
napi környezeti nevelési tevékenységében, továbbá hivatalos dokumentumaiban, 
szakmai és társadalmi kapcsolataiban. 
 
Kulcsszavak 
környezeti nevelés, pedagógiai program, szakmai és társadalmi kapcsolatok 
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A GLOBE program 

A GLOBE szó jelentése kettős: egyrészt jelenti (angolul) magát a bolygót, más-
részt (betűszóként) a Global Learning and Observations to Benefit the Environment 
kifejezésből lett megalkotva.  

 

1. ábra. A GLOBE-program évfordulós logója 

Magyarul nemzetközi környezeti 
nevelési hálózatként ismert. A 
program 1994-ben Al Gore kez-
deményezésére az Amerikai 
Egyesült Államokban indult az 

általános és középiskolás korosztályok környezeti nevelését célozva meg. A követke-
ző évtől a program nemzetközivé vált. Jelenleg 109 ország vesz részt a hálózatban, a 
szám változó (például Kína belépett, majd kilépett a programból). Az újonnan belépő 
országok oktatásirányítása és környezetvédelmi intézményei (nálunk az Oktatási Mi-
nisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) szerződést kötnek a 
program fő támogatóival (jelenleg ez a NASA) a program elindításáról és szakmai 
pénzügyi támogatásáról. Az egyes országokon belül azonban a szervezeti felépítés 
eltérő. A legtöbb országban minisztériumi irányítással működik a program, de például 
Csehországban egy alapítvány koordinálja a munkát. Általában általános és középis-
kolák végzik a méréseket, de van ahol már az óvodákban is mérnek, és van ahol civil 
szervezetek, baráti társaságok is alakíthatnak GLOBE-csoportot. 

A tanárok által vezetett diákcsoportok környezetkutató tevékenységét 
természettudósok segítik. Különböző környezettudományi szakterületek közül 
választhatnak a program résztvevői. Figyelhetik az atmoszféra és a bioszféra 
jelenségeit, talajtani és vízminőségi méréseket végezhetnek. A mérések, megfigyelések 
kiválasztását segítik a program honlapján (www.globegov) megtalálható leírások. 
Ezek az ún. protokollok részletesen leírják, milyen elméleti alapokon, milyen 
eszközökkel, milyen típusú méréseket, megfigyeléseket végezhetünk, a kapott 
adatokból milyen következtetéseket vonhatunk le. A mérési eredményeket ezután 
számítógépre viszik és az internet segítségével a GLOBE-központba továbbítják. A 
résztvevők egymás mérési eredményeihez is hozzáférhetnek, és összehasonlíthatják a 
világ más pontjain mért eredményeket. A program vonzereje abban rejlik, hogy 
megvalósítja a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” elvet. Vagyis miközben 
a diákok méréseik révén közvetlen kapcsolatba kerülnek a természettel s fejlesztik 
számítógépes ismereteiket, tudatában vannak annak is, hogy egy világméretű 
hálózatnak a tagjaiként fontos szerepet játszanak a Föld tudományos 
megismerésében.  
A mindennapi méréseken kívül a nemzetközi GLOBE program időről időre külön-
böző témákban kampányokat szervez. 

GLOBE at Night 

A fényszennyezést vizsgálja a GLOBE at Night kampány. Meghatározott időben 
könnyen megtalálható csillagképeket keresnek meg a diákok, és rögzítik, hogy mennyi 
csillagot látnak szabad szemmel. A beérkező adatokat minden évben térképen értéke-
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li a központ. 2014-ben először nem egy alkalommal egy csillagképet, hanem minden 
hónapban és az év során több csillagképet figyelhetnek meg a diákok. 

   
2. ábra. A 2007-es GLOBE at Night kampány logója és a 2013-as eredmények egy része 

 

Student Climate Research Campaign 

Nem ismétlődő, hanem több éves kampány az SCRC, amelynek keretében elsősor-
ban meteorológiai méréseket végeznek a diákok. A kampányban három terület kap-
csolódik össze: az intenzív megfigyelési periódusokat az adatok feldolgozására épülő 
kutatások, majd az eredmények klímához kötődő elemzése követi. A kampány leg-
fontosabb célja, hogy megértesse a diákokkal az időjárás és a klíma közötti különbsé-
get, majd ezután ismeretekkel lássa el őket a klímaváltozással kapcsolatban. Mivel az 
egész program alapja a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” elv, a kampány 
igyekszik megértetni a diákokkal, hogy a klímaváltozás ellen mindenki tehet. A kam-
pányban 47 ország, az USA 35 állama és Puerto Rico vesz részt. 

GLOBE – COMENIUS 

Az önszerveződő csoportok egyike volt a kilenc ország tizenkét iskolája alkotta 
csapat. Két alcsoportban fenológiai megfigyeléseket és aeroszol-méréseket végeztek a 
diákok 2011 novembere és 2013 májusa között. Mindkét alcsoport tagjai öt alka-
lommal találkoztak a különböző iskolákban, a találkozók között pedig az interneten 
tartották a kapcsolatot. A csoporttagok ugyanazokat a méréseket, megfigyeléseket 
végezték, majd az eredményeiket összehasonlították és értékelték. A szakmai munka 
mellett természetesen egymás lakóhelyét és kultúráját is megismerték a résztvevők. 

 
Webinars 

A résztvevők közötti információáramlás új eszköze a programban az internetes 
szeminárium, a webinar. Előre meghirdetett időpontokban juthatnak ismeretekhez, 
kaphatnak „továbbképzést”, segítséget a tanórai és tanórán kívüli tevékenységhez a 
tanárok, a szakértők és a diákok. A részvételhez ugyan regisztráció szükséges, de ez 
inkább az időkorlát miatt fontos, hiszen egy-egy „foglalkozás” általában 45-60 perces, 
ami korlátozza a feltehető kérdések, megtárgyalható problémák számát.  

A honlap lehetőséget biztosít az egyes csoportok, országok, területi szervezetek 
és az egész GLOBE-közösség számára, hogy eredményeit, eseményeit a többiek elé 
tárja. Az ún. GLOBE Stars-ban az események mellett a mérési adatok feldolgozásá-
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val elkészített munkák közlésére is mód van. A legaktívabb csoportok négyhavonta 
Honor Rolls formájában dicséretet kapnak. Az egyes országok, illetve területi szerve-
zetek évente találkozókat szerveznek, ahol a diákok beszámolhatnak munkájukról, a 
tanárok pedig egyetemi oktatóktól, szakemberektől segítséget kapnak tevékenységük-
höz. A program legnagyobb eseménye az öt-hat évente megszervezésre kerülő  
Learning Expedition, ahol az egész 
közösség előtt mutathatják be az isko-
lák–országok a náluk folyó méréseket, 
az adatok feldolgozását, egyéb a prog-
ramhoz kapcsolódó eseményeket. 
Ezeken a rendezvényeken általában 
200-250 diák és100-150 tanár, kutató 
vesz részt a világ minden tájáról. 

 
3. ábra. A legutóbbi Learning Expedition logója 

A GLOBE program Magyarországon 

Magyarország 1999. március 10-én írta alá a csatlakozási szerződést, az év szeptem-
berében került kiírásra a középiskolák számára egy pályázat a programban való rész-
vételre. Az első tanártovábbképzésre 1999 decemberében került sor az ELTE Mete-
orológia Tanszékén és a bázisiskolaként működő Ferences Gimnáziumban Szentend-
rén. A program koordinátora Orgoványi Anikó volt, ő felelt az iskolák, a szakértők, a 
minisztériumok és a program nemzetközi központja közötti kapcsolattartásért. Az ő 
kezdeményezésére került be a program területei közé a művészet is.  
2000 tavaszán a munka 25 középiskolában kezdődött meg, az iskolák száma az évek 
során 34-re nőtt (valójában többre, mert számos – elsősorban budapesti – iskolát 
összevontak). Az iskolák az egész országot, és valamennyi középiskolai oktatási for-
mát (gimnázium, szakközép- és szakiskola) képviselik. Az iskolák maguk döntik el, 
hogy milyen méréseket végeznek, de valamennyien mérik a levegő aktuális, maxi-
mum- és minimum-hőmérsékletét, a csapadék mennyiségét és kémhatását, és megfi-
gyelik a felhőzetet.  
A legtöbb iskola emellett vízminőségi 
és talajhőmérsékleti méréseket is végez, 
de több iskolának van biológiai minta-
területe is. 

A magyar GLOBE sajátosságai a 
diákpályázatok és a szinkronnapi méré-
sek. A program szakértői minden évben 
a meteorológia, hidrológia, biológia és 
művészetek területeken különböző 
témákban írnak ki pályázatot, amire a  

 
4. ábra. GLOBE-iskolák Magyarországon 

GLOBE-iskolák diákjai dolgozatokat adhatnak be. A szakértők értékelik és díjazzák a 
legjobb munkákat. A szinkronnapi mérésekre a Víz világnapján, a Meteorológiai 
világnapon vagy a Föld Napján (vagy ahhoz közeli tanítási napon) kerül sor. Ilyenkor 
többször is, minden iskolában ugyanakkor végzik el a diákok a méréseket, illetve a 
szakértők által kiválasztott egyéb megfigyeléseket is végeznek. 
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A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 

1991-ben a Református Egyház visszakapta a Szilády Áron Gimnázium és Egés-
zségügyi Szakközépiskola épületét és létrehozta a Református Kollégium Szilády 
Áron Gimnáziumát. 1992-től egymás mellett, egy épületben működött az önkor-
mányzati és az egyházi intézmény. 1995-ben elkészült az új iskolaépület és az önkor-
mányzat megalapította a Bibó István Gimnáziumot. 2013. január elsejétől az iskola 
fenntartója a KIK Kiskunhalasi Tankerülete, működtetője Kiskunhalas Város Ön-
kormányzata. Az intézmény neve ugyanekkor Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium-
ra változott. Az iskola tanulói létszáma a 2014/2015-ös tanévben 507, a tanári karban 
34 főállású és 7 óra-adó tanár dolgozik. Munkájukat 20 fős technikai személyzet segí-
ti. A diákok hatévfolyamos vagy négyévfolyamos képzésben, utóbbi esetén reál, hu-
mán vagy általános tantervű csoportban tanulnak. 

 

 

4. ábra. A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 
főbejárata 

 

 

 
A nevelési program szerint:  

 

„Iskolai tevékenységünk a kö-
vetkező, súlyozottan részletezett 
tartalom köré rendeződik: to-
vábbtanulás, idegen nyelvek, 
tanulási készség, személyiség, 
személyiségfejlesztés, tehetség-
gondozás, kreativitásfejlesztés, 
egészséges életvitel, énismeret, 
munka, kulturális alapkészség, 
nyitottság, esélyegyenlőség, 
családmodell, demokrácia, kör-
nyezet, ifjúságvédelem, diákjo-
gok, hagyományápolás, vállal-
kozói képességek, művészi ké-
pességek, szabadidő-szervezés, 
manuális képesség, szociális 
ellátás.  

Az 1995-től eltelt időszak tartalma megerősítette, hogy a Bibó István Gimnázium  
 felsőfokú továbbtanulásra előkészítő;  
 az idegen nyelvi kommunikáció elsajátít(tat)ására törekvő;  
 a tanulási készségek kialakítására ügyelő.  
 a személyiségfejlesztésre gondot fordító;  
 a tehetségfejlesztést elsődlegesnek tartó iskola.”  

A GLOBE-program az iskola dokumentumaiban 

Pedagógiai program 

Az iskola pedagógiai programja két részből, a nevelési programból és a helyi tanterv-
ből épül fel. A GLOBE-program mindkettőben többször megemlítésre kerül, de a 
legbővebben a nevelési program 12. Környezeti nevelési program pontjában jelenik 
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meg: „A tanórán kívüli programunk meghatározó eleme az 1999-ben elkezdett GLOBE-
munka. A Global Learning and Observations to Benefit the Environment elnevezésű nemzetközi 
programban diákjaink (a fent megnevezett célok mellett) tudományos megalapozottságú tudásra 
tesznek szert. Az iskola területén két helyen, (az önkormányzattal kötött megállapodás alapján) a 
város több pontján végeznek diákjaink rendszeresen és folyamatosan környezeti (meteorológiai, 
talaj-, vízminőségi) adatgyűjtést, mérést. Az adatokat az interneten (természetesen angolul) a was-
hingtoni központba juttatják el. Információikat rendszerezik, értékelik, tudományos dolgozatok-
ban publikálják, posztereken mutatják be. Színvonalas, világviszony-latban is kiemelkedő mun-
kánk elismerése, hogy a magyarországi GLOBE-iskolák bázisintézménye lettünk, az egyik taná-
runk pedig a GLOBE-iskolák koordinátora.  
A GLOBE-tevékenység hatására és a diákönkormányzat kezdeményezésére iskolánkban sze-
lektíven gyűjtjük a hulladékot.” 
 

Szakmai alapdokumentum 

A korábban alapító okiratnak nevezett dokumentum jellege miatt nem utal a 
GLOBE-prog-ramra. 
 

Beiskolázási tájékoztató 

Mérete (két A/4-es oldal) és a megjeleníteni kívánt információk (induló osztályok, 
határidők, diákok és szülők teendői a beiskolázási időszakban) miatt nem jelenik meg 
a GLOBE-program. A nyílt napon és a beiskolázási szülői értekezleteken (az általá-
nos iskolákban és a gimnáziumban is) azonban igen.  
 
 

Levélpapír 

Az iskola levélpa-
pírján valamennyi 
partnerünk neve és 
logója szerepel, 
közülük az első a 
GLOBE-program. 

 

6. ábra. A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium levélpapírjának fejléce 
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Honlap 

 

7 ábra. A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium hon-
lapjának nyitóoldala 

 

 
 
A Kiskunhalasi Bibó István Gimná-
zium honlapján (www.bibo-
halas.hu) az oldalnavigációnál (bal 
oldal) és a kapcsolatainkat bemutató 
logók között (jobb oldal) is szerepel 
a GLOBE-program. A honlap kere-
sőjébe beírva a ’GLOBE’-szót 26 
találatot kapunk a különböző rova-
tokban (Bibó20, versenyek, hírek, 
diáklapok, történéseink, stb.). 

 
 
 
 
 
 

 

Méréseink 

A Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium a kezdetektől aktívan részt vesz a ma-
gyarországi GLOBE-munkában. Az iskolai csoport létszáma általában húsz és har-
minc fő közötti, de volt már olyan tanév, amelyben megközelítette a százat. A jelent-
kezés önkéntes, és nem kötődik az osztályokhoz. Osztálykirándulásokon azonban 
egy-egy osztály is végez méréseket. Ha vannak vállalkozó kedvű diákok, 24 órás mé-
réseket is végzünk. 
A programban lehetséges mérések közül meteorológiai (aktuális, minimum-, maxi-
mumhőmérséklet, talajhőmérséklet; felhőtípus, borultság; csapadékmennyiség, pH) 
és vízkémiai (hőmérséklet, pH, oldott oxigén-tartalom, nitrit- és nitráttartalom, veze-
tőképesség) méréseket és megfigyeléseket végzünk. Iskolánk a fényszennyezést vizs-
gáló GLOBE at Night kampányban vesz részt. A Kiskunhalasi Bibó István Gimná-
zium egy 6+7 tagú, a légköri aeroszolokkal és fenológiával foglalkozó csoport tagja 
volt 2011 novemberétől 2013 májusáig.  
 
A mérések felhasználása a tanórákon 

A mérések jellegéből adódóan a földrajz, a kémia és – kisebb mértékben – a bio-
lógia órákon használhatók fel az adatok.  
A 9. évfolyamon természetföldrajzot tanítunk, elsősorban a levegőburok, a vízburok, 
a kőzetburok, a természetföldrajzi övezetesség és a tájékozódás a világegyetemben és 
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a Földön témakörök feldolgozásánál használjuk saját korábbi méréseinket és a hon-
lapról letöltött adatokat. A 10. évfolyamon a tanév végén a globális problémák téma-
kör ad lehetőséget a programban végzett munka felhasználására. 
Az űrkutatás szerepe a naprendszer megismerésében és a Távérzékelés és térinforma-
tika című leckékben a csillagászati megfigyeléseket megnehezítő fényszennyezésről is 
beszélünk. A GLOBE at Night programban összegyűjtött adatokból a program hon-
lapján az egész Földre vonatkozó térképet találunk, amelyekből megállapítható egy-
egy terület fényszennyezettsége, illetve annak időbeli változása. 

 

8. ábra. Mérés a napfotométerrel a napfogyatkozás 
alatt 

A 2015. március 20-i részleges napfo-
gyatkozást is megfigyeltük, felhőmen-
tes szélcsendes időben az iskola összes 
diákja az udvaron volt a legnagyobb 
fedés idején. Két osztállyal kihasznál-
tuk a lehetőséget, és az aeroszol meg-
határozására használt napfotométerrel 
10 percenként végeztünk méréseket. 
A műszerről a napsugárzás által gene-
rált elektromos áram feszültsége volt 
leolvasható. 

Ahogy a Hold egyre jobban eltakarta a Napot, csökkent a műszerbe jutó fény meny-
nyisége és így az áram feszültsége is. 

A talaj: a földrajzi burok összetett rendszere című leckében a talajhőmérsékletet 
befolyásoló körülményekről is tanulunk. Vizsgáljuk a hőmérséklet változását a mély-
séggel, a növényborítás és a hótakaró hatását. 
A légkör anyaga és szerkezete, illetve A légkör jelentősége és védelme című leckék-
ben a levegőben megtalálható folyékony és szilárd összetevőkről, az aeroszolok 
származásáról és hatásairól beszélünk. Sorra vesszük a légkör védelmét szolgáló tár-
sadalmi és egyéni lehetőségeket. 

A levegő felmelegedése című leckében a hőmérséklet napi menetét rajzoljuk meg 
24 órás mérés alapján. A feladat segíti az adatsorok és grafikus ábrázolásuk közötti 
kapcsolat erősítését, illetve a két megjelenítés közötti különbségekre is felhívja a fi-
gyelmet. Egyben az egyszeri adatsor esetlegességét is megmutatja az általánossal 
szemben. Az adatsorból napi átlaghőmérsékletet is számolunk, ami nyilvánvalóvá 
teszi az eltérést a napi maximum- és minimumhőmérséklet átlagától.  
A felhő és csapadékképződés című leckében beszélünk az aeroszolok szerepéről, a 
csapadék halmazállapotáról, a csapadékmennyiség méréséről. Saját méréseinket ösz-
szehasonlítjuk az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján (www.ativizig.hu) 
megtalálható adatokkal. A napi mérések eltérése miatt (a GLOBE programban déltől 
délig, a vízügyi igazgatóságnál éjféltől éjfélig tart a 24 óra), inkább a havi adatokat 
használjuk. Az aktuális adatokat a korábbi mérésekkel és a sokéves átlagokkal is ösz-
szevetjük. 
A légkör jelentősége és védelme című leckében a különböző szennyezőanyagokról, 
azok származásáról, a légköri aeroszol eredetéről, mennyiségéről beszélünk. Áttekint-
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jük, hogy mit tehetünk egyénenként vagy a társadalom tagjaiként a levegő minőségé-
nek védelmében. 

A felszín alatti vizek, A felszíni vizek és a Gazdálkodás a vizekkel című leckékben a 
természetes vizek oldottanyag-tartalma, a vizek tisztasága, a szennyezőforrások és a 
vizek védelme kerül szóba. Az iskola épületétől nem messze folyó Dongéri-csatorna 
és a Sóstó vizének minőségét több időpontban is megvizsgáljuk, és az adatokat ösz-
szehasonlítjuk egymással, a vízminőségi szabvánnyal, és megpróbáljuk összekapcsolni 
az időjárási eseményekkel, emberi tevékenységgel (például: csapadékmennyiség, ut-
cákról eltakarított hó lerakása és olvadása, szennyvízbevezetés).  
A természetföldrajzi övezetesség egész témája kapcsolható a GLOBE-mérésekhez. 
Mivel (az Antarktisz kivételével) minden kontinensen vannak GLOBE-iskolák, az 
egyes éghajlatok klímadiagramja összehasonlítható az iskolák mérési adataival. A 
program 15 éve már arra is lehetőséget ad, hogy az egyes években megfigyelhető 
eltéréseket is vizsgáljuk. 
A kémia tananyagban is a 9. évfolyamon vannak olyan témák, amelyekhez a GLOBE 
mérései kapcsolhatók. 
Az anyagi halmazok témakörén belül a Kolloidkémiai alapfogalmak című leckében a 
különböző anyagi rendszerek között levegőben, mint közegben előforduló eloszlatott 
anyagok között megjelennek a szennyező gázok, az aeroszolok, az eső és a hó, a por 
és a füst. Ezek közül a csapadék mennyiségét és minőségét (pH), és az aeroszolok 
mennyiségét mérjük a GLOBE program keretében.  
Az oldatok és az Oldatok töménységének megadása című leckékben a vízben oldódó anya-
gokkal, az oldott anyag mennyiségének meghatározásával foglalkozunk. Beszélünk a 
különböző mérési módszerekről (minőségi és mennyiségi meghatározás), a természe-
tes vizek és az ivóvíz minőségi paramétereiről. Itt nyílik lehetőség arra is, hogy a 
GLOBE programban nem aktív diákok is elvégezzenek néhány mérést. 
Biológiából elsősorban a 12. évfolyam tananyaga nyújt lehetőséget a megfigyelések 
értelmezésére. 
Sajnos, A biomok mint életközösségek és a Társulások Magyarországon témakörök emelt 
szintű tananyag, ezért alapórán rendkívül röviden beszélhetünk csak arról, hogy a 
természetes élővilág hogyan változik a környezeti tényezők és az emberi tevékenység 
hatására. Az emelt szintű foglalkozásokon (faktos órák) azonban lehetőség nyílik az 
iskolák által végzett fenológiai vizsgálatok elemzésére. Egyrészt az iskolák egy kód-
rendszer alapján osztályozzák a környezetük természetes és mesterséges életközössé-
geit, másrészt a tavaszi rügyfakadás és az őszi lombszíneződés megfigyelésével kap-
csolatot teremtenek az időjárás és az élővilág változásai között. 

A GLOBE programban végzett összes mérés, megfigyelés felhasználására, és 
erős tantárgyi és tantárgyközi koncentrációra biztosít lehetőséget A bioszféra jelene és 
jövője témakör és a Környezetvédelem című lecke feldolgozása. Az egyes tantárgyakból 
különböző évfolyamokon szerzett információk újbóli áttekintésére és rendszerezésé-
re is alkalmas ez a néhány lecke. Szóba kerül a levegő-, a talaj- és a vízszennyezés, a 
hulladékkezelés, az energiafelhasználás változása, a civilizációs ártalmak és az ökoló-
giai lábnyom.  
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A mérések feldolgozása tanórán kívüli munkákban 

Az érdeklődő diákokkal a tanórákon kívül is foglalkozunk a mérési adatok értel-
mezésével. 
Maga a magyarországi GLOBE program is évente diákpályázatot hirdet a saját és a 
nemzetközi mérési adatok és megfigyelések feldolgozására. Diákjaink a Kutató Diá-
kok Országos Szövetségének rendezvényein (esszépályázat, poszterverseny, Tudo-
mányos Diákkörök Országos Konferenciája), a Középiskolai Földtudományi Diák-
konferencián (Miskolci Egyetem), a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium és a Kis-
kunhalasi Bibó István Gimnázium diákszimpóziumán, és a HUNGEO-n is bemutat-
koztak már munkáikkal.  
 
Szakmai kapcsolatok 

ELTE TTK 
A GLOBE-programban végzett munkánkat segíti kapcsolatunk az ELTE TTK Me-
teorológiai Tanszékével és Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tan-
székével. A tanszékek oktatói, Weidinger Tamás és Kalapos Tibor a program szakér-
tőiként a diákok és a tanárok számára is támogatást nyújtanak. 

OMSZ 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat lehetővé teszi, hogy méréseinket összehasonlít-
suk az általuk mért adatokkal, így diákjaink valódi kutatást végezhetnek. 

KDTVIZIG 
A vízminőségi méréseket a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság laboratórium-
vezetője, Kóbor István segíti szakmai tanácsaival. 

ZÖLD-HÍD 
A városi környezetvédelmi akciókban rendszeres partnerünk a Zöld-híd Kiskunhalasi 
Környezetvédők Egyesülete. Az iskola (és benne a GLOBE-csoport) és az egyesület 
legutóbbi közös projektje az iskola melletti „Földvigyázók kertje”. 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés megszervezésében és fenntartásában működünk 
együtt az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. A cég telephelyén a lakossági 
zöldhulladék komposztálása is folyik, evvel és a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban 
többször kaptunk segítséget esszé és biológia középszintű érettségi-projektmunka 
megírásához. 
 
Társadalmi kapcsolatok 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Legfontosabb társadalmi kapcsolatunk az iskola alapítója, Kiskunhalas Város Ön-
kormányzata. Az önkormányzattal együttműködve alakítottuk ki városi mérőhálóza-
tunkat. A Sóstón végzett méréseinkről pedig egy, a terület fejlesztésével foglalkozó 
testületi ülésen is beszámoltak már diákjaink. 
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Kiskunhalasi Tankerület 
Az iskola fenntartójaként valamennyi tevékenységünkben megjelenik a tankerület. A 
GLOBE-programmal kapcsolatban elsősorban a pályázatok lebonyolításában vesz 
részt. 

Irodalomjegyzék 

GLOBE-program honlapja. www.globe.gov (hozzáférés dátuma: 2015.05.31.) 
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium honlapja. www.bibo-halas.hu (hozzáférés dátuma: 2015.05.31.) 
Magyarországi GLOBE-program honlapja. www.globe.superweb.hu (hozzáférés dátuma: 2014.05.20) 
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Települési szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása az energiafűz 
(Salix sp.) leveleinek elemfelvételére 
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Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Agrártudományi Intézet, 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., 
urizs@nyf.hu 

 
Impacts of Municipal Sewage Sludge Compost and Willow Ash on the 

Uptake of Elements in Willow Leaves 

Abstract 
An open-field long term small plot experiment was set up in Nyíregyháza, Hun-

gary with Salix triandra x viminalis ’Inger’ (grown as an energy crop). The experimental 
brown forest soil was treated two times with 15 t/ha municipal sewage sludge com-
post and 600 kg/ha willow ash (and their combination) in 4 replications during April 
2011 and May 2013 to study their impacts on the uptake of macro- and microele-
ments, and accumulation of toxic elements in the willow leaves. Leaves were sam-
pled during July 2013. It was found that the N concentration in willow leaves 
changed between 2.44-2.69 m%. The sewage sludge compost significantly enhanced 
the K uptake as compared to the control. The combined treatment reduced the es-
sential micronutrient (Cu, Mn, Zn) concentrations in willow leaves by 5-13%. The 
Mn concentration measured in the culture treated with sewage sludge compost was 
6% higher than the control. The Zn uptake in the culture treated with sewage sludge 
compost was found to be 16% higher than the control. Examining the toxic element 
(As, Ba, Cd, Pb) accumulation of willow leaves we found that no detectable amounts 
of Pb were transported to the willow leaves from sewage sludge compost or willow 
ash. The concentration of Ba was enhanced by 25%, and the concentration of Cd 
was 26% higher in the culture treated with willow ash compared to the control. The 
concentrations of Ba and Cd were lower in the cultures treated with sewage sludge 
compost and in the combined treatment than the control. The concentration of As 
was the highest in the culture treated with sewage sludge compost, it was 11% higher 
than that of the control. 
 
Keywords 
energy willow, municipal sewage sludge compost, willow ash, nutrient uptake  

Bevezetés 

Az utóbbi időben a világon egyre fontosabb szerepet töltenek be az energiagaz-
dálkodásban a rövid vágásfordulójú energetikai célú faültetvények. Az energetikai 
faültetvények olyan mezőgazdasági művelési ágba tartozó területen létesített célültet-
vények, amelyek gyorsan nagy mennyiségű biomasszát termelnek, illetve a 
dendromassza-termelés mellett a racionális földhasznosítást is szolgálják. Az energe-

mailto:urizs@nyf.hu
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tikai faültetvény-termesztés esetén is nélkülözhetetlen a megfelelő tápanyag-
utánpótlás, mivel a gyors növekedéshez és a nagy produktum előállításához fokozott 
mértékben hasznosul a talaj tápanyagkészlete (Barkóczi & Ivelics, 2008; Smart & 
Cameron, 2012). A tápanyag visszapótlása történhet szerves trágyákkal, műtrágyák-
kal, különféle szerves hulladékokkal, melléktermékekkel, illetve részleges növénytáp-
lálást jelenthet a hamu visszajuttatása is (Dimitriou et al., 2006; Gyuricza, 2011; Smart 
& Cameron, 2012). 

Az energianövényként termesztett kosárfonó fűz tápanyag-utánpótlási lehetősé-
geivel 2008 óta foglalkozunk szabadföldi kísérletekben Nyíregyházán. A Nyírségvíz 
Zrt. által előállított települési szennyvíziszap komposzt, a kosárfonó fűz elégetésével 
nyert fűzhamu, a Nyíregyházán szelektíven gyűjtött szerves hulladékokból készített 
települési komposzt, a Zemplénben bányászott riolittufa, valamint a Nitrogénművek 
Vegyipari Zrt. által gyártott ammónium-nitrát és karbamid műtrágyák kosárfonó 
fűzre gyakorolt hatását tanulmányozzuk különféle dózisokban és kombinációkban 
(Simon, 2010; Simon et al., 2011, Simon et al., 2012a, 2012b; Simon et al., 2013a, 
2013b). 

Jelen munkánk célja a nyíregyházi települési szennyvíziszap komposzt és a fűz-
hamu hatásának bemutatása volt az energianövényként termesztett kosárfonó fűz 
leveleinek tápelem-felvételére (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn) és toxikuselem (As, 
Ba, Cd, Pb) akkumulációjára. 

Anyag és módszer 

A szabadföldi kisparcellás véletlen-blokk elrendezésű tartamkísérletet 2011 áprili-
sában állítottuk be barna erdőtalajon a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ 
Nyíregyházi Kutatóintézetének területén. A kísérleti területen 40 parcellát alakítot-
tunk ki egyenként nettó 27 m2 összterülettel. A 10 kezeléses 4 ismétléssel beállított 
kísérletben a kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis ’Inger’) dugványokat ikersoros 
művelésben telepítettük el 0,75 m-es sor- és 0,6 m-es tőtávolsággal. Egy parcellán 
belül az ikersorok 1,5 méterre helyezkednek el egymástól. A belvízcsatorna kotrási 
iszappal terített, eltemetett kovárványos barna erdőtalaj alapjellemzőit korábbi publi-
kációnkban ismertettük (Simon et al., 2013b).  
A kontroll parcellák kezelésben nem részesültek. A szennyvíziszap komposztot 15 
t/ha, a fűzhamut 600 kg/ha dózisban, önmagában és kombináltan is kijuttattuk a 
talajba első alkalommal 2011 júniusában. A talajkezeléseket azonos dózisokkal 2013 
májusában ismételtük meg. Második kijuttatásuk előtt 2013. április 30-án elvégeztük 
az adalékanyagok megmintázását, majd 2013. május 2-án és május 9-én történt a 
kísérleti parcellák talajának mintavétele. 2013 júliusában került sor a kosárfonó fűz 
leveleinek mintázására.  
A légszáraz talajminták legfontosabb kémiai és fizikai tulajdonságait – a vonatkozó 
szabványok előírásait követve – a Geoderma Bt. budapesti akkreditált laboratóriu-
mában vizsgáltuk meg. Az elemanalízist induktív csatolású plazma optikai emissziós 
spektrometria (ICP-OES) technika (Ultima 2 Horiba Jobin-Yvon készülék) alkalma-

zásával végeztük el a minták cc. HNO3cc. H2O2 eleggyel történt feltárása után, szin-
tén a Geoderma Bt. laboratóriumában. 
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A kísérleti eredmények statisztikai elemzését SPSS programmal, varianciaanalízist 
alkalmazva, a Tukey-féle b-teszt alapján végeztük el. 

Eredmények 

A kosárfonó fűz talajába kijuttatott adalékanyagok elemösszetétele 

Az 1. táblázatban a kosárfonó fűzzel beállított szabadföldi tartamkísérlet talajába 
2013-ban kijuttatott települési szennyvíziszap komposzt és fűzhamu „összes” esz-
szenciális tápelem- és toxikuselem-tartalmát mutatjuk be.  

1. táblázat. A kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis ’Inger’) 
talajába kijuttatott szennyvíziszap komposzt és fűzhamu esz-

szenciális makro-, mikro- és toxikuselem-tartalma* 
(szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza, adalékanyagok mintavétele: 2013. április 30.) 

Elemek 
Adalékanyagok 

Szennyvíziszap komposzt Fűzhamu 

P  11291 7724 

K mg/kg 2065 65768 

Ca  21986 199701 

Mg  3062 12053 

Cu  121 164 

Fe g/g 17357 5666 

Mn  369 968 

Zn  475 382 

As  14,7 11,4 
Ba g/g 287 611 

Cd  0,800 0,798 

Cr  23,3 16,1 
Hg  <kh <kh 
Ni  18,1 24,9 
Pb  32,5 20,9 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. 
<kh=kimutatási határ alatti érték (Hg: 0,3 mg/kg). 

Az 1. táblázatban található 
mérési adatokat elemezve 
megállapíthatjuk, hogy a nyír-
egyházi települési szennyvíz-
iszap komposzt foszforban 
gazdag (ez a szennyvíziszapok 
jól ismert tulajdonsága; Simon, 
2015), valamint jelentős a réz-, 
vas- és cinktartalma is. Az 
általunk kijuttatott szennyvíz-
iszap komposztban a megvizs-
gált toxikuselemek mennyisége 
megfelel a települési szenny-
víziszap komposztokra jellem-
ző hazai és nemzetközi átlag-
értékeknek (Simon, 2014; 
Simon, 2015). A nyíregyházi 
fűzhamu a makroelemek közül 
jelentős mennyiségű káliumot, 

kalciumot és magnéziumot tartalmaz (feltehetően azonban nehezen felvehető oxidok 
formájában). A mért esszenciális mikroelemek közül a mangántartalma a legjelentő-
sebb. A fűzhamuban a megvizsgált toxikus elemek koncentrációi a bárium kivételével 
nem jelentősek. 
 
A kísérleti talaj alapjellemzői és elemösszetétele 

A 2. táblázatban mutatjuk be a kísérleti parcellák barna erdőtalajának legfonto-
sabb fizikai és kémiai jellemzőit a települési szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu 
2013-as második kijuttatása előtt. Az adalékanyagok talajba juttatása nem befolyásolta 
jelentős mértékben a talaj kémhatását, összes sótartalmát, elektromos vezetőképessé-
gét, mésztartalmát és humusztartalmát a kontrollhoz képest. A kísérleti terület talajá-
nak mind a vizes oldatban, mind pedig a semleges sóoldatban mért pH-ja a gyengén 
lúgos tartományba esik. A talaj CaCO3-tartalma jelentős, mely a kísérletbe vont terü-
letnek a közeli belvíz-csatorna kotrási iszapjával való terítésével magyarázható. A 
parcellák talajának humusztartalma alacsony, a mért értékek a régió barna erdőtalajai-
ra jellemzők.  
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2. táblázat. A talajba kijuttatott szennyvíziszap komposzt és fűzhamu kosárfonó fűzre (Salix triandra x 
viminalis ’Inger’) gyakorolt hatását vizsgáló szabadföldi kísérlet barna erdőtalajának általános kémiai és 

fizikai jellemzői az adalékanyagok 2013-as második kijuttatása előtt 
(szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza, talajmintavétel*: 2013. május 2., május 9.) 

Alapjellemzők 

Kezelések 

Szennyvíziszap 
komposzt 

Fűzhamu 
Szennyvíziszap 
komposzt + fűz-
hamu 

Kontroll 

pH-H2O  8,07 8,03 8,03 7,87 

pH-KCl  7,35 7,35 7,34 7,33 

Összes só m/m% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
EC S/cm 243 260 274 264 

CaCO3 m/m% 3,36 4,14 4,51 3,98 

Humusz m/m% 1,36 1,41 1,43 1,38 

*A kísérleti parcellák „a” átlója mentén 15-15 leszúrásból (0-25 cm) összeállított légszáraz kevert átlagminták mérési 
adatai. EC=elektromos vezetőképesség 

A 3. táblázatban szemléltetjük a kísérleti parcellák talajának esszenciális makro- és 
mikroelem-, valamint toxikuselem-tartalmát az adalékanyagok 2013-as második kijut-
tatása előtt. Megállapítható, hogy a korábbi (2011-es) talajkezelések sem az esszenciá-
lis tápelemek, sem pedig a toxikuselemek koncentrációiban nem okoztak számottevő 
(statisztikailag szignifikáns) változást. 

3. táblázat. A talajba kijuttatott szennyvíziszap komposzt és fűzhamu kosárfonó fűzre (Salix triandra x 
viminalis ’Inger’) gyakorolt hatását vizsgáló szabadföldi kísérlet barna erdőtalajának „összes” elemtartalma* 

az adalékanyagok 2013-as második kijuttatása előtt 
(szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza, talajmintavétel**: 2013. május 2., május 9.) 

Elemek 

Kezelések 

Szennyvíziszap 
komposzt 

Fűzhamu 
Szennyvíziszap 
komposzt + Fűz-
hamu 

Kontroll 

P  614a 576a 642a 626a 

K mg/kg 2228a 2195a 2374a 2418a 

Ca  15907a 18187a 18546a 17096a 
Mg  4132a 4588a 5113a 4758a 

Cu  11,4a 10,7a 12,0a 11,6a 

Fe mg/kg 17403a 18249a 17668a 17776a 
Mn  475a 507a 489a 516a 

Zn  36,9a 35,7a 39,7a 39,0a 

As  34,3a 34,3a 31,8a 30,4a 
Ba mg/kg 76,1a 74,7a 80,8a 80,4a 

Cd  0,136a 0,090a 0,138a 0,126a 

Cr  13,4a 13,6a 14,1a 13,8a 
Hg  <kh <kh <kh <kh 
Ni  13,9a 14,3a 14,4a 14,9a 
Pb  11,7a 12,0a 12,7a 12,6a 

*HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. **A kísérleti parcellák „a” átlója mentén 15-15 
leszúrásból (0-25 cm) összeállított légszáraz kevert átlagminták mérési adatai. n=4. ANOVA Tukey b-teszt. Külön-
böző betűindexek esetén statisztikailag szignifikáns az eltérés P<0,05. <kh=kimutatási határ alatti érték (Hg: 0,3 
mg/kg). 
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A kosárfonó fűz leveleinek elemfelvétele 

A 4. táblázatban mutatjuk be a szennyvíziszap komposzt és a fűzhamu elemfel-
vételre gyakorolt hatását. A fűzlevelek esszenciális makroelem-felvételét elemezve 
megállapítható, hogy a kezelések nem eredményeztek szignifikáns eltérést a nitrogén-
felvételt illetően. A levelek foszfor-, kalcium- és magnézium-tartalmában sem figyel-
tünk meg jelentős változást a kontrollhoz viszonyítva. A szennyvíziszap komposzt és 
a fűzhamu önmagában való kijuttatása nagyobb (de statisztikailag nem szignifikáns) 
fajlagos K-felvételt eredményezett a kontrollhoz képest. 
A kosárfonó fűz leveleinek mikroelem-felvételére (Cu, Fe, Mn) egyik kezelés sem 
gyakorolt szignifikáns hatást. A levelek fajlagos cinkfelvétele kisebb volt a szennyvíz-
iszap komposzt és a kombinált kezelést kapott kultúrákban, míg a fűzhamu kijuttatá-
sával a cink felvétele kissé megemelkedett a kontrollhoz viszonyítva. 
A fűzlevelek toxikuselem (As, Ba, Cd, Pb) akkumulációját megvizsgálva megállapítot-
tuk, hogy a talajba kijuttatott szennyvíziszap komposztból és fűzhamuból nem került 
be kimutatható mennyiségben ólom a fűzlevelekbe. A kezelések szignifikáns mérték-
ben nem változtatták meg a fűzlevelek arzén- és báriumtartalmát a kontrollhoz vi-
szonyítva. A fűzhamuval kezelt kultúrában a levelek több Cd-t akkumuláltak, mint a 
kontroll esetében, míg a szennyvíziszap komposzt és a kombinált kezelést kapott 
kultúrákban kisebb értékeket mértünk a kontrollhoz képest. 

4. táblázat. Szennyvíziszap komposzt és fűzhamu hatása a kosárfonó fűz (Salix triandra x viminalis 
’Inger’) leveleinek elemösszetételére 

(szabadföldi kísérlet, Nyíregyháza, levél-mintavétel: 2013. július 11., kezelések: 15 t/ha szennyvíziszap komposzt és 600 kg/ha 
fűzhamu kijuttatása 2011 júniusában, 2013 májusában) 

Elemek 

Kezelések 

Szennyvíziszap 
komposzt 

Fűzhamu 
Szennyvíziszap 
komposzt + Fűz-
hamu 

Kontroll 

N m/m% 2,63a 2,45a 2,69a 2,44a 

P  3686a 3620a 3106a 3696a 

K mg/kg 15285b 14872ab 13555a 13790ab 

Ca  10199a 9633a 10262a 10034a 
Mg  5390a 5123a 4900a 5356a 

Cu  6,30a 5,85a 5,58a 6,43a 

Fe g/g 68,3a 73,4a 85,0a 76,4a 

Mn  74,2a 63,6a 66,2a 69,8a 

Zn  53,7a 70,7b 53,1a 60,8ab 

As  0,93a 0,58a 0,87a 0,84a 
Ba g/g 3,20a 5,48a 3,82a 4,38a 

Cd  0,72ab 1,16c 0,59a 0,92bc 

Pb  <kh <kh <kh <kh 

HNO3/H2O2 kivonatból ICP-OES technikával meghatározva. Az elemkoncentrációk az adott kezeléshez tartozó „a” 
és „b” kevert átlagmintából lettek meghatározva 2-2 ismétléssel. n=4. ANOVA Tukey b-teszt. Különböző betűinde-

xek esetén statisztikailag szignifikáns az eltérés P<0,05. <kh=kimutatási határ alatti érték (Pb: 0,32 g/g). 

Következtetések 

A nyíregyházi települési szennyvíziszap komposzt és az energiafűz elégetésével 
nyert fűzhamu elsősorban a fűzlevelek káliumfelvételére gyakorolt pozitív hatást. E 
jelenség mindenképpen kedvezőnek tekinthető, hiszen a kálium fontos szerepet tölt 
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be a fotoszintézisben, meghatározza a sejtek ozmotikus potenciálját, a növényi sejtek 
és szövetek turgorát, szerepe van a növények párologtatásában és légzésében. A káli-
um fokozza a termésbiztonságot a betegségekkel szembeni ellenállóság elősegítése 
(vastagabb epidermisz sejtfalak), a vízháztartás javítása, a megdőlés veszélyének 
csökkentése és a fagytűrés növelése révén (Loch & Nosticzius, 2004).  
A levelek fajlagos toxikuselem-felvételét egyik talajkezelés sem befolyásolta számot-
tevő mértékben. Feltételezhetjük, hogy az általunk alkalmazott mennyiségben a talaj-
ba kijuttatott adalékanyagokból nem kerülnek át a biomasszába olyan toxikus elemek, 
melyek az elégetés után veszélyes mértékben feldúsulhatnak a hamuban. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönjük a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő) anyagi támogatását. Kü-
lön köszönettel tartozunk Erdélyi Ferencnének és Koncz Józsefnek (Geoderma Bt., 
Budapest) a minták gondos előkészítéséért, illetve analíziséért. 
A kutatómunka a TÁMOP 4.2.2 D-15/1/KONV-2015-0014 (Interdiszciplináris 
kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkuta-
tás és a célzott alapkutatás területén), Települési szennyvizek innovatív és környezet-
tudatos tisztítása és a szennyvíziszapok környezetbarát elhelyezése c. pályázat keretén 
belül valósult meg. 
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Influence of the Stem Density Change on Jerusalem Artichoke Grown in Soil 

with Various Nutrient Supply 

Abstract 
Open-field experiment was set up with 3 replications with Jerusalem artichoke 

(Helianthus tuberosus L., cv. Balkányi sárga). Plants were grown with various stem den-

sity in two physical types of soil (loose sandy soil  LSS, hard ground soil  HGS) at 
various nutrient supply. It was found that there is not a direct linear relationship 
between the stem weight and tuber weight. In case of lower stem weight equally 
occurs higher tuber weight, and also conversely. We measured the highest value of 
stem weight in the 4th plot (HGS treated with “NPK” artificial fertilizer), while we 

found the lowest value in the 6th plot (HGS  control). Considering the standard 
deviation of data we measured the highest tuber weight at the 40.000 and 50.000 

stem/hectare density (LSS  NPK fertilization), but the lowest value was found in 

the fifth plot (HGS  fertilized with ammonium nitrate with calcium-magnesium 
carbonate). The highest number of tubers was measured at the 50.000 stem/hectare 

density (LSS treated with NPK artificial fertilizer), and in the second plot (LSS  
fertilized with ammonium nitrate + calcium-magnesium carbonate), but the lowest 

value was measured in the fourth parcel (HGS  fertilized with NPK artificial ferti-
lizer). In the different physical type of soils we could not measure high differences 
between the lowest and the highest heights of the stems. The dry matter content of 
the examined Jerusalem artichoke tubers were between 19.9-25.4%, and the inulin 
content varied between 9.50-10.68%. On the basis of these results we can suppose 
that the inulin content of tubers is not associated with the physical type of soil, with 
stem density or nutrient re-supply. 
 
Keywords  
Jerusalem artichoke, stem, tuber, dry matter content, inulin content 

Bevezetés 

Társadalmunkban az elmúlt évtizedekben megváltozott táplálkozási szokások 
eredményeképpen erősen megnőtt a répacukor felhasználása. Az orvostudomány 
megítélése szerint, a szacharóz ilyen túlzott mértékű fogyasztása komoly egészségügyi 
kockázatot jelent. Világszerte emelkedik azon betegek száma, akiknél a kettes típusú 

mailto:szabolcs.vigh@nyf.hu
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diabéteszt diagnosztizálják. Ennek következményeként a társadalom és az élelmiszer-
ipar is igyekszik előtérbe helyezni az egészséget megóvó naturális élelmiszerek fo-
gyasztását.  
A csicsóka Észak-Amerikából származik. Az első irodalmi feljegyzés 1605-ből 
Champlain francia utazótól származik és mivel az íze az articsókáéhoz hasonlított 
(Cirana sp.) ezért azt Jerusalem artichoke-nek (Helianthus tuberosus L.) nevezte el (Ra-
dics et al., 2012). Amerikából először Franciaországba, majd Németországba került 
ahol az 1950-es években már közel 164000 hektáron termesztették (Hennig, 2000; Le 
Cochec,1988.) 

A csicsókának a gumóját használták fel élelmiszerként, mely 80%-ban vizet, 
15%-ban szénhidrátokat, 1-2% fehérjét és ásványi anyagokat tartalmaz (Whitney & 
Rolfes, 1999). A növény ebben a gumóban raktározza el a számára szükséges tartalék 
tápanyagot, döntően poliszacharidok formájában. A növény gumójában a keményítő 
mellett az inulin tölti be ezt a szerepet. Az inulin természetben előforduló gyümölcs-
cukor, amelynek átalakulása az emberi szervezetben a glukóznál lassúbb. A szőlőcu-
korral ellentétben lassabban szívódik fel, de gyorsabban épül be a májba glikogén 
formájában. Ezáltal kevésbé szélsőséges vércukor-ingadozásokat okoz, ami a cukor-
betegek diétájában előnyös. Édesítő hatása a szőlőcukornál és a répacukornál is erő-
sebb (Radics et al., 2012). 
Az inulin tehát olyan poliszacharid, amely 70 – 90 % - ban fruktózból áll. Az emberi 
szervezetben nem található inuláz enzim, így az inulin vízben oldható rostként visel-
kedik az emésztőrendszerben. A fruktózt pedig a glükózzal ellentétben inzulin fel-
használása nélkül is fel tudják venni a sejtek, így ennek a cukorbetegség megelőzésé-
ben és kezelésében nagy szerepe lehet, ezért a fruktóz és az inulin jól beilleszthető a 
modern táplálkozás alapanyagai közé.  
A csicsóka igénytelen növény, termesztése egyszerű. Az éghajlathoz kiválóan alkal-
mazkodik, fagyállósága és szárazságtűrése is kellően magas. Termesztésének relatíve 
alacsony költségigénye alkalmassá teszi olcsó inulin és fruktóz előállítására. A gumók 
átlagos inulintartalma, ami függ például a fajtától, a begyűjtés idejétől, átlagosan 14-16 
% körül mozog. Az inulin szilárd alakban finom por, amely vízben oldható (Kovács, 
1990). 

Anyag és módszer 

A szántóföldi kísérlet során a Balkányi sárga csicsókafajta termeszthetőségét két 
különböző fizikai talajféleségen (homok, kötött), különböző tőszám beállítása illetve 
eltérő tápanyag-
utánpótlással, há-
romszoros ismét-
léssel végeztük. A 
Nyíregyházi Főis-
kola Tangazdaságá-
ban (Ferenctanyán) 
elhelyezkedő kísér-
leti területen az elő- 

1. táblázat. Szántóföldi kísérleti parcellák (Ferenctanya, 2014) 

 
Fizikai 

talajféleség 
Műtrágya 

típusa 
Ismétlés-
szám (3) 

Parcella-
szélesség (m) 

1.parcella Homok (Kontroll) A, B, C 24 

2.parcella Homok Pétisó A, B, C 24 

3.parcella Homok NPK (15:15:15) A, B, C 24 

4.parcella Kötött NPK (15:15:15) A, B, C 24 

5.parcella Kötött Pétisó A, B, C 24 

6.parcella Kötött (Kontroll) A, B, C 24 
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vetemény olajipari célra termesztett napraforgó volt. A szármaradványok tárcsázása 
és ekével történő beforgatása 2013. októberben történt, melyet 2014. márciusban a 
magágy készítése követett. A csicsóka gumók ültetése 2014. áprilisban, a tápanyag 
pótlása pedig júniusban történt. A műtrágya kiszórását (300 kg NPK 3x15–ös, 
/N:15; P:15; K:15 kg hatóanyag/ha/, illetve pétisó) egy menetben végeztük, ame-
lyet a következő napon sorközművelő kultivátorral bedolgoztunk a talajba (1. táblá-
zat).   

2. táblázat. Szántóföldi kísérlet vizsgált paraméterei (Ferenctanya, 2014) 

 Mértékegység 

Szártömeg  (kg/ha) 

Gumótömeg  (kg/ha) 

Gumószám  (db/1kg) 

Gumófrakció  (>4cm) 

Gumófrakció  (2,5cm-4cm) 

Gumófrakció  (<2,5cm) 

Legkisebb szárhossz  (cm) 

Legnagyobb szárhossz  (cm) 

Szárazanyag tartalom (Brix%) (%) 

Inulin tartalom (%) 

 
A csicsóka mintavétele-
zése a növény vegetáci-
ós periódusának végén 
történt a 2014. novem-
ber 10-21. közötti idő-
szakban. A kísérleti 
parcellákból az alábbi 
paramétereket elemez-
tük (2. táblázat). 

Eredmények, következtetések 

A számadatok elemzése során megállapítható, hogy a szártömeg : gumótömeg értékei 
nincsenek egymással egyenes arányosságban.  

3. táblázat. A szántóföldi kísérletek eredményei (Ferenctanya, 2014) 

 Ismétlés 
Tőszám 
(db/5m) 

Szártömeg 
(g/5m) 

Legkisebb 
szárhossz (cm) 

Legnagyobb 
szárhossz (cm) 

1. parcella 

A 11 2210 97 164 

B 11 3610 98 177 

C 11 4080 80 195 

2. parcella 

A 12 3046 87 157 

B 12 2641 99 170 

C 12 4711 100 182 

3. parcella 

A 10 3740 93 181 

B 10 2415 89 190 

C 10 4130 62 170 

4. parcella 

A 11 4910 80 178 

B 11 4350 85 172 

C 11 6340 110 221 

5. parcella 

A 12 2980 120 165 

B 12 2510 110 170 

C 12 3120 98 180 

6. parcella 

A 10 1030 130 170 

B 10 1820 116 194 

C 10 2160 104 163 

Alacsonyabb szártömeg esetében szintúgy előfordulhat magasabb gumótömeg, 
mint fordított esetben. A legmagasabb szártömeg értékeket az 4. parcella (kötött talaj, 
NPK műtrágyázás) területén, míg a legkisebb értékeket a 6. parcella (kötött talaj, 
kontroll) területén mértük. A szórás figyelembevétele mellett legmagasabb gumótömeg 
értékeket a 4. parcella (kötött talaj, NPK műtrágyázás) és a 2. (homoktalaj, pétisó 
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műtrágyázás), míg a legkisebb értékeket az 5. parcella (kötött talaj, pétisó műtrágyá-
zás) területén mértük.  

A gumószám : gumótömeg értékeit elemezve megállapítható, hogy az arányokat 
nagymértékben befolyásolhatja az eltérő gumófrakciókhoz tartozó gumók száma. 
Egyenes arányosság e tekintetben nem minden esetben volt megállapítható. A leg-
magasabb gumószám a 2. (homoktalaj, pétisó műtrágyázás) parcella területén, a legke-
vesebb gumószám a 4. parcella (kötött talaj, NPK műtrágyázás) területén volt. 

A gumófrakció vizsgálata során megállapítható, hogy a 2,5 cm alatti frakciók száma 
elhanyagolható, míg a 4 cm feletti gumók száma a kötött- és homoktalajon is produ-
kált magas értéket (3. parcella /homok talaj/ ill. a 4.-5.-6. parcella /kötött talaj/). A 
legkisebb- és legnagyobb szárhossz tekintetében az eltérő talajtípusokon nem állapít-
ható meg nagyfokú eltérés, de az egyes parcellákon belül nagyfokú szórást tapasztal-
tunk (3. és 4. táblázat).  

4. táblázat. A szántóföldi kísérletek eredményei (Ferenctanya, 2014) 

 Ismétlés 
Gumótömeg 
(g/5m) 

Gumószám 
(db/1kg) 

Gumófrakció 

<2,5cm 2,5cm-4cm >4cm 

1. parcella 

A 3553 17 0 4 13 

B 9426 34 5 12 17 

C 7918 22 0 4 18 

2. parcella 

A 7829 35 4 17 14 

B 8211 23 1 8 14 

C 11521 28 2 13 13 

3. parcella 

A 9168 19 0 7 12 

B 5783 20 0 6 14 

C 11651 22 1 5 16 

4. parcella 

A 11468 18 0 6 12 

B 8798 17 0 4 13 

C 8702 14 0 1 13 

5. parcella 

A 7398 18 0 4 14 

B 5766 25 1 9 15 

C 7582 19 0 6 13 

6. parcella 

A 5406 24 0 10 14 

B 8102 21 0 7 14 

C 8207 19 2 4 13 

A Balkányi sárga csicsóka szárazanyag-tartalma 19,00-22,15% közötti, a teljes kísér-
letben átlagosan 20,58 % (1. ábra).  

 
1. ábra. A csicsóka szárazanyag tartalma a különböző 

kísérleti területeken (Ferenctanya, 2014) 

A legnagyobb szárazanyag-
tartalmat a homok talajon ter-
melt kontroll területről szárma-
zó minta esetén, míg a legki-
sebb értéket a kötött talajú 
pétisóval kezelt területen mér-
tük. A tőszám szerinti minták 
szárazanyag-tartalma nem kü-
lönbözik lényegesen, ezért fel-
tételezhető, hogy a tőszám, a  



 

 

talaj típusa illetve a különböző kezelések jelentősen nem befolyásolják e beltartalmi 
paramétert. A Balkányi sárga csicsóka vízben oldható szárazanyagtartalma 16,8-18,8 
Brix % közötti, átlagosan 17,8 Brix %. 

A legnagyobb értéket az 
NPK tápanyag pótlású ho-
mok talajon, míg a legkisebb 
értéket a kötött talajú péti-
sóval kezelt területen mér-
tük. A műtrágya kezelések 
hatására a homoktalajon 
kissé növekedett a csicsóka 
vízoldható szárazanyag-
tartalma, míg a kötött talajo-
kon lényegesen nem válto-
zott (2. ábra). 

 
2. ábra. A csicsóka vízben oldható szárazanyag-tartalma (Brix %) 

a különböző kísérleti területeken (Ferenctanya, 2014) 
 

 
3. ábra. A csicsóka inulintartalma a különböző kísérleti 

területeken (Ferenctanya, 2014) 

 
 
A Balkányi sárga csicsóka 
inulintartalma 9,52-10,68 % 
közötti, átlagosan 9,98 %. 
Ezen eredmények alapján felté-
telezhető, hogy a vizsgált csi-
csóka inulintartalma nem függ 
jelentősen a talaj típusától illet-
ve az alkalmazott tápanyag-
utánpótlástól (3. ábra). 
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