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I. Bevezetés 

 

Az észak-magyarországi nehézipari tengely egyik jelent s agglomerációja a Nógrádi-

medence, melynek szívében, a Tarján-patak mentén helyezkedik el a kistérség központja, 

Salgótarján. A város az ország egyik meghatározó ipari körzete volt, ahol a helyi 

barnak szén-vagyonra alapozva az 1800-as évek végét l er m veket és nehézipari üzemek 

sorát (acélgyár, síküveggyár, öblösüveggyár) hozták létre (Perczel et al., 2003). Ezeknek a 

gyáraknak a nagy része az 1990-es években bezárt, vagy jelent sen csökkentett kapacitással 

és termékskálával folytatta tovább a termelést. A több évtizedig tartó „virágkor” nyomai 

azonban nem t ntek el a rendszerváltozással; a város környékén sok helyen találkozhatunk az 

egykori bányák felhagyott telepeivel, az er m vekb l kikerül  hulladék  (salak, pernye) 

hányóival, melyek lerakására több módszert alkalmaztak; egyrészt az üzemekb l kikerül  

salakot szétterítették, másrészt kúpokba halmozták, de szinte minden esetben elmaradt a 

megfelel  m szaki védelem kiépítése.  Zavaró tájképi megjelenésük mellett ezek a hányók 

származásuktól, fizikai és kémiai tulajdonságaiktól függ en különböz  min ség  és 

mennyiség  szennyez  anyagot tartalmazhatnak, emiatt valós veszélyt jelentenek környezetük 

természetes és mesterséges elemeire, illetve az él  szervezetekre. Disszertációmban egy 

salgótarjáni mintaterületen vizsgáltam a lerakott salakpernye környezeti és egészségre 

gyakorolt hatásait, és vizsgálati eredményeim alapján javaslatot tettem a lerakott anyag 

hasznosítására.  

 

 

II. Célkit zés 

 

Doktori értekezésemben a fent említett környezetkárosító hatások közül a széntüzelés  

er m vekb l a szén elégetése után visszamaradó hulladékokat vizsgáltam. Munkám célja az 

volt, hogy megvizsgáljam a kiválasztott mintaterületen lerakott anyag környezeti és 

egészségre gyakorolt hatását, illetve lehet ségeket keressek hasznosításukra.   

Értekezésemben több kérdésre is választ keresek:   

 

1. A salakhányókon a lerakás óta milyen morfológiai változások mentek 

végbe, és ezek mennyiben befolyásolják a szennyezés terjedését?  

2. A vizsgált salakpernyének milyen a geokémiai felépítése, szerkezete? 



3. Milyen, az útépítés során fontos fizikai tulajdonságok jellemzik a vizsgált 

salakpernyét? 

4. A salakhányók tartalmaznak-e és ha igen, milyen és mennyi szennyez  

anyagot? Ezek mennyire mozgékonyak vagyis mennyire jelentenek veszélyt 

a talajra, a felszín alatti vizekre, a környez  területek felszíni vizeire és a 

környéken lakók egészségére? 

5. A lerakott salakpernyének mekkora az aktivitáskoncentrációja és ez hogy 

viszonyul hazánk többi területén vizsgált salakpernye 

aktivitáskoncentrációjához? 

6. A salakhányókon megtelepedett növényzetnek milyenek az ökológiai 

igényei és a természetvédelmi értéke?  

7. Vizsgálati eredményeim tükrében milyen lehet ségek vannak az er m vi 

salakpernye hasznosítására a térségben?  

 

Indulóhipotéziseim a következ k: 

1. A lerakott salakhányókban megtalálhatók bizonyos környezetre és egészségre káros 

anyagok, amelyek a csapadék és a szél okozta erózió révén szennyezik környezetüket. 

2. A salakhányók növényzete spontán telepedett meg és a szomszédos területek növényzeti 

képét tükrözi. 

3. A lerakott salak hasznosítására több lehet ség is mutatkozik a térségben, de 

környezetvédelmi, gazdasági és várospolitikai szempontból nem mindegyik megvalósítása 

ésszer .  

 

 
 
 
III. Vizsgálati módszerek 
 

A vizsgált salakhányók szerepének vizsgálata a környez  területek szennyezésében, 

illetve a környéken lakók egészségi állapotának alakulásában a földrajzon kívül több más 

tudományág érdekl dési körébe is tartozik. Így vizsgálataimhoz szükségem volt kémiai 

(analitikai kémiai), fizikai (els sorban atomfizikai), biológiai (növénytani, ökológiai), néhány 

esetben m szaki (mérnöki) munkák egy részének áttanulmányozására, mérési módszerek 

elsajátítására csakúgy, mint a levéltárak, könyvtárak, kutatóintézetek ipartörténeti 

forrásanyagainak feldolgozására. Munkám során nagyon fontos módszernek találtam a 



helybéli emberekkel készített interjúkat, kérd íves felméréseket, sok esetben a leghasznosabb 

információkat t lük sikerült beszereznem.  

Értekezésemben mindvégig törekedtem a geográfus szemlélet megtartására, más 

tudományok eredményeit, módszereit annyiban használtam fel, amennyire az a mérések 

kivitelezéséhez, a kapott adatok megértéséhez feltétlenül szükséges volt. 

 

 

IV. Eredmények 
 

Vizsgálataim eredményei illetve tudományos megállapításai az alábbiakban foglalhatók 

össze: 

 
1. Megállapítottam, hogy a salakkúpok jelenlegi formájának kialakulása els sorban 

els dleges alakjuktól, koruktól, a felépít  salakanyag ellenállóképességét l, valamint a 

küls  er k átalakító tevékenységét l függ. A salakhányók a legnagyobb mérv  

átalakulását az er s barázdálódások, csuszamlások és suvadások okozzák. Ezeknek a 

folyamatoknak köszönhet en a hányók a lerakásuk óta eltelt több évtized alatt 

jelent sen lepusztultak és pusztulnak ma is. Az erózió kevésbé a kúpok magasságát 

csökkentette, inkább a csapadék hatására kialakult barázdákból való kimosódás, 

lehordódás és a kúpok alján történ  felhalmozódás volt a jellemz  folyamat. A 

növényzet spontán megtelepedésével a felárkolódás és így az anyag áthalmozódása is 

csökkent.  A növényzet elterjedése a kúpok alsó rész fel l, a csuszamlások után 

kevésbé meredekké vált felszíneken kezd dött meg. Ezeken a területeken a 

felárkolódás és az anyagmozgás jelent sége lecsökkent, míg a fels , növényzet által 

még meg nem hódított területeken mind az árkokban, mind pedig a defláció által 

folytatódik az anyag lepusztulása.  

 
2. A salakpernye geokémiai vizsgálatainak eredményei szerint a kiválasztott 

salakminták szemcséinek összetétele a mintavételezés helyét l függetlenül azonos 

képet mutat. A szemcséket két f  morfológiai típusra tudtam osztani. Egy szemcsén 

belül több különböz  fázis különíthet  el. A vizsgált salakpernye geokémiai 

összetételét tekintve jó korrelál a több más hazai salakpernye összetételével.  

 

3. A salakpernyére vonatkozó fizikai tulajdonságok tanulmányozásánál egy, az 1980-as 

években készült felmérés adataira támaszkodtam. Ezeket összevetettem az útépítési 



alap- és adalékanyagokkal szemben támasztott követelményekkel, és ennek alapján 

min sítettem a vizsgált anyagot. Mindezek alapján a salgótarjáni salakpernye legtöbb 

tulajdonsága kedvez  a kés bbi hasznosításhoz. 

 

4. Elemanalitikai vizsgálataimmal kimutattam, hogy a lerakott salakpernye többféle 

szennyez  anyagot is tartalmaz. Az alkalmazott vizsgálati módszer fémek 

kimutatására volt alkalmas, ezek közül tizet analizáltam minden vizsgált mintában. 

Ezeket összehasonlítottam az érvényben lév  határértékekkel, és megállapítottam, 

hogy a legtöbb mintában a fémek koncentrációja a megengedett felett van.  Külön 

vizsgáltam a káliumot és a kalciumot, hiszen ezek az elemek fontos szerepet játszanak 

a talajosodás folyamatában és a talaj min ségének kialakításában. Eredményeim azt 

mutatják, hogy elegend  mennyiség van ezekb l a talajképz déshez.  

 

5. A vizsgált minták aktivitáskoncentráció-mérése után kapott eredményeimet 

összehasonlítva a szakirodalmi adatokkal, elmondható, hogy a Salgótarjáni Er m b l 

származó salakpernye aktivitáskoncentrációja az országos átlag (100-200 Bq/kg) 

között mozog, vagyis világviszonylatban magasnak mondható. 

 

6. A salakhányók két ellentétes kitettség  oldalán (ÉNy és DK), a két hányó közötti 

lapályon, illetve a lerakóterület szélén található tavacska mentén meghatároztam a 

spontán megteleped  növényfajokat és besoroltam ket ökológiai és természetességi 

értékkategóriákba. Ezek kiértékelése után elmondható, hogy a salakhányókra és 

környezetükre igen fajgazdag növényvilág jellemz , ám ez a flóra kevert, nem 

egységes, a környez  területek növényvilágát tükrözi. Ugyanakkor egyfajta egyediség 

is felfedezhet , ami az él hely széls séges viszonyaival magyarázható (pl. 

vízellátottság). Jelent s eltérést tapasztaltam a kúpok eltér  kitettség  oldalai és 

magassági szintjei között, mind a fajösszetételben, mind a növénytakaró 

kifejl désében, tömegviszonyaiban és ökológiai értékében is.  

 

7. Véleményem szerint a vizsgált salaklerakó hasznosításának lehet ségeit, vizsgálati 

eredményeimet, illetve a terület adottságait figyelembe véve, a hasznosításnak két 

reális útja van. Az egyik lehet ség az útépítésben adalékanyagként történ  

felhasználás, míg a másik a hányók helyben hagyása, körülöttük területrendezés 



megvalósítása, az infrastruktúra kiépítése, és egy lehetséges turisztikai desztináció 

létrehozása. 

 

 Kutatásaim során tehát sikerült a kit zött céljaimat megvalósítani és választ kapnom a 

bevezetésben feltett kérdéseimre. Eredményeim hipotéziseimet alátámasztották. A vizsgált 

terület, illetve a lerakott salakpernye hasznosítására vonatkozó természettudományos és 

részben m szaki méréseket és szakirodalmi feldolgozásokat lehet ségeimhez mérten 

elvégeztem, ám nem tértem ki a felhasználás lehet ségeinek gazdasági és várospolitikai 

vonatkozásaira. Valószín sítem azonban, hogy ezeket a tényez ket a jöv beni tervek 

kidolgozása során legalább akkora súllyal fogják mérlegelni, mint a környezetvédelmi és 

m szaki adottságokat. Mindezek ellenére remélem, hogy munkámmal – ha csak részben is – 

hozzájárultam a salakhányók szakszer  kezeléséhez, hasznosításához és ennek révén egy 

élhet bb környezet kialakításához.  
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