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Előszó
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Sopronban, 2013. szeptember 1213. között tudományos tanácskozást tartott környezetbiztonság és -menedzsment
témakörében. Kötetünk magában foglalja a „NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- ÉS
MENEDZSMENT WORKSHOP / INTERNATIONAL WORKSHOP IN ENVIRONMENTAL
SECURITY AND MANAGEMENT” című rendezvényünk során elhangzott előadások írásos
összefoglalóit.
A sikeres workshop a kar nemzetközi együttműködésének gyümölcse is, mely zárása
volt az „MSc Programme in Environmental Security and Management” kutatási
pályázatnak (517629-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR). E projekt célul tűzte ki egy
MSc szintű képzés kidolgozását. Posztgraduális, szakirányú továbbképzésként, olyan
szakemberek oktatását célozza, akik a környezetbiztonság és -menedzsment gyorsan
fejlődő területén helyezkedhetnek el.
A workshopon 8 előadás hangzott el, melyek érintették a nemzetközi
környezetbiztonság és –menedzsment MSc képzést, az ipari tevékenységből származó
környezeti katasztrófák ökológiai következményeit és monitorozását, árterületek
felmérését, magaspart csuszamlások vizsgálatát, valamint, azt, hogy milyen módon
képes egy magyarországi energetikai nagyüzem preventív és proaktív módon védekezni
a súlyos környezetszennyezést eredményező és a civil lakosságot is veszélyeztető nem
várt események ellen.
A rendezvény sikere arra bíztat bennünket, hogy hagyományt teremtsünk és a jövőben
akár évente megszervezzünk egy, a témakör aktualitásait bemutató hasonló
konferenciát.
Sopron, 2013. szeptembere
Jó szerencsét!
A szerkesztők
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Erasmus Multilateral Projects – Overview – SEMP Project
Florin IORAS*
Buckinghamshire New University UK

1 ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS - OVERVIEW
ERASMUS multilateral projects provide support for cooperation of higher education
institutions among themselves or together with other relevant stakeholders.
Priority 1: Increasing attainment levels and strengthening the social dimension of higher
education
Projects under this priority support actions aiming at increasing access to and improving the
social dimension in higher education. The major objectives are the widening of the
participation and raising completion rates of underrepresented groups (due to the factors such
as socio-economic background, disability, ethnic or migrant background etc.) and nontraditional learners (part-time students, those with demanding family responsibilities, adult
learners etc.) enhancing lifelong learning via the creation of flexible learning paths,
developing ways to increase the social responsibility of higher education institutions, and
improvement of gender balance on particularly unbalanced fields of study.
Such projects focus on:
 widening access to higher education for underrepresented groups as well as for nontraditional learners, for example by fostering the recognition of prior non-formal and
informal learning, by developing or reinforcing the access to guidance and counselling
and by special recruitment proposals to target new students' groups such as
progression routes from vocational and other education types to higher education;
 systems to monitor the development of widening access for underrepresented groups;
 developing policies to increase completion rates of higher education, including
through strengthening individualised support (financial or other) and guidance for
students;
 developing flexible provisions in particular for part-time or personalised study routes
(including distance learning), in order to meet their specific needs in higher education;
 gender balance by promoting the participation and success of the underrepresented
gender in relevant disciplines;
 awareness raising and development of social responsibility of higher education
institutions, community outreach activities and community-based access routes.
*

Florin.Ioras@bucks.ac.uk
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Priority 2: Improving the quality and relevance of higher education, including through
cooperation between higher education institutions and the labour market
Projects under this priority support activities that help attune curricula to current and
emerging labour market demands and offer employability and transversal skills including
entrepreneurship, developing active cooperation between higher education institutions and
partners from outside academia: enterprises, professional organisations, chambers of
commerce, social partners, local / regional bodies etc., and that recognise and incentivise the
role of excellent teachers in student success.
Such projects focus on:
 reinforcing the link between (intra and extra) curricular education activities with
business and employment needs, for example by assessing future skills needs and by
promoting business input into course design and ensuring that curricula incorporate
innovation, creativity and entrepreneurship;
 developing education to meet the current and future labour market needs within the
framework of lifelong learning based on a clear demand and involvement from
employers, such as "tailor-made" courses for upgrading knowledge and skills of
employees;
 developing flexible provisions in particular for part-time or personalised study routes
(including distance learning), in order to meet their specific needs in higher education;
 developing initiatives or tools to assess and promote the employability of graduates;
 designing integrated programmes which should include the transmission of transversal
skills, covering either (1) a complete cycle of study (bachelor, master or doctoral
level) leading to a recognised joint, double or multiple degree; (2) a complete cycle of
study on highly interdisciplinary areas; or (3) curricula and modules for continuing
education designed to update knowledge and skills obtained in the past;
 better exploiting the potential of ICTs to enable more effective and personalised
learning experiences and to streamline course delivery and HEI administration;
 introducing incentives for higher education institutions to invest in continuous
professional development for their staff, recruiting sufficient staff to develop emerging
disciplines, and rewarding excellence in teaching.
Priority 3: Strengthening quality through mobility and cross-border cooperation
Projects under this priority support activities to develop innovative strategies to boost
mobility or ways to remove obstacles to mobility in higher education. This priority also caters
for projects that support virtual mobility that are embedded in a global strategy for the
effective integration of ICT in the participating higher education institutions, in line with
activities previously supported under the Erasmus Virtual Campus action and "Mobility
strategies and removal of barriers to mobility in higher education".
Such projects focus on:
 developing strategies with a view to boosting learning mobility, for example by
promoting "mobility windows" in the curricula or by encouraging the commitment for
"multipliers" (teachers, educational leaders / managers, trainers, etc.) to promote
mobility;
 analysing and tackling the main obstacles to mobility, and in particular those which
prevent full recognition of the period mobile students have spent abroad, including
promotion and making full use of existing recognition tools (European Credit Transfer
System (ECTS), Europass including the Diploma Supplement, etc.);
8
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 making relevant and updated information at national or regional level on transnational
mobility opportunities easily available;
 providing open educational resources to share contents at European level, as an
integral part of an institutional strategy where organisational and technical conditions
have been previously addressed;
 strengthening virtual mobility by recognising courses delivered by other institutions
abroad using virtual learning facilities.
Priority 4: Knowledge Alliances
Projects under this priority support Knowledge Alliances, which bring together businesses
and higher education institutions to strengthen and develop Europe's innovation potential, via
the provision of a comprehensive set of joint activities, involving new learning and teaching
methods, the design and delivery of new multidisciplinary curricula and innovative courses,
and the promotion of entrepreneurial education and companies and embody a truly two-way
process: universities and businesses joining forces to boost their innovation potential.
Such projects support a comprehensive set of activities, designed and developed jointly by the
partnership. The range of activities is broadly defined to be flexible and adaptable to different
contexts across the EU and is structured on three main integrated axes:
 New learning and teaching methods, which can involve joint design and delivery of
new multidisciplinary curricula and courses, organization of educational activities
within the companies, participation of students and professors in solving real business
problems, supporting multi-disciplinary, learner-centred and problem-based learning;
development/provision of platforms for matching companies needs and student
projects, development of open education across companies and/or countries, incentives
schemes, addressed to professors to test out new innovation and business models,
update and improve their skills via exposure to business, real-life situations;
 Fostering entrepreneurial skills and attitudes, by promoting transversal skills
through the inclusion of entrepreneurship education throughout higher education
programmes. Development of new learning opportunities from the practical
application of entrepreneurial skills (development of new services, products and
prototypes with commercialisation potential);
 Structured mobility, including inter alia, placements or internships of students in
companies; researchers or professors working for limited period in companies;
company staff involved into teaching, staff mobility between academia and business,
involvement of teaching staff in companies' projects, aiming at exchange / transfer of
knowledge and innovation and/or at the development of tailor made innovations
Priority 5: Improving governance and funding
Projects under this priority support activities that develop the strategic capacities of higher
education institutions and their leaders, enhancing the autonomy and accountability of
institutions; and that increase institutions' capacity to draw in funding from diverse sources
and manage resources efficiently.
Such projects focus on:
 facilitating European cooperation in quality assurance, for example by defining and
implementing new joint procedures for internal and external evaluation of quality of
the study programmes, common approaches and tools with regard to the recognition of
joint, double and multiple degrees and clear principles for quality assurance of crossborder education;
9
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 enhancing autonomy and accountability of higher education institutions, including
involvement of wider stakeholders (for example students, alumni, enterprises, social
partners, civil society organisations, regional development associations) in decision
making processes;
 promoting transparency of the diversity and performance of higher education
institutions;
 improving strategic leadership within higher education institutions through stringent
management systems;
 developing strategies to increase the efficiency of funding, including performancebased funding mechanisms;
 promoting the diversification of funding for higher education institutions;
 assessing and promoting the return to investment in higher education.

2 SEMP PROJECT
This project is financed by European Lifelong Learning Programme. The final aim of the
project is to develop a distance learning Master Programme on Environmental Security.

Figure 1. MSc Environmental Security and Management - SEMP
The Master in Environmental Security and Management is designed as a specialized
postgraduate degree, whose objective is to make future graduates able to address a
comprehensive environmental security management. It will be an official Master’s degree,
adapted to the European Higher Education Area. The duration of the Master will be one
academic year (60 credits) and it will be implemented through a virtual learning platform.
Students receive practical lessons online through videos, tutorials, exercises and specific
examples.
Partners
 Buckinghamshire New University - UK
 Universty of West Hungary - HU
 Universitad Politecnica de Madrid - ES
 Universitad La Laguna - ES
 Transilvania University - RO
 Estonian University of Life Science - EE
 Projects Abroad - UK
 Institute for Teoretisk og Anvendt Informatik - DK
10

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- ÉS MENEDZSMENT WORKSHOP, SOPRON, 2013
ISBN 978-963-334-124-7

Context
Europe is facing an accelerated climate change as a result of global warming and as a result
population departure and consequent abandon of rural areas due to the increase floods, forest
fire, lack of water, land slide, etc., and there is a need to find ways to support management of
such hazards by providing adequate training on environmental security and management.
Romania, Hungary, Estonia, Spain and UK have recorded between 2000-2010, 6 years as
hottest years on record, 4 years had floods that spread from Spain to Romania with an
economic value of around €3.5 billion damage declared. The 2010 Climate Agreement in
Cancun, Mexico identified as of matter of urgency the need for training on managing
environment security and preventing occurrence by providing.
The promoters of this project have identified a clear lack of educational provision regarding
Environmental Security in non-educational settings. There is strong scientific evidence
indicating that environmental security has become a substantial problem for most of the world
as a result of climate change.
General Content Information
Module 1. Introduction to Environmental Security
 Concept And Importance Of Environmental Security
 Environmental Stress As A Source Of Conflict
 Threats To Environmental Security
 Human Dimension Of Environmental Security
Module 2. Ecological Foundations for Sustainable Land Use
 Ecological land resources and sustainability indicators
 Ecological planning
 Land tenure, rights, qualities, limitations
 Issues in international sphere
 Decision making, analysis, tools
Module 3. Climate Change Governance
 Scientific basis of climate change
 The international response to climate change
Module 4. Environmental Conflict Management and Risk Reduction at Local Level
 Environmental conflict management
 Environmental risk reduction at local level
 Equipment
Module 5. Climate Change Adaptation and Mitigation
 Climate change impacts
 Adaptation to climate change
 Climate change mitigation
 Environmental restoration
Module 6. Geological hazards, Erosion and Environmental Restoration
 Geological Hazards
 Erosion processes
 Environmental restoration
11
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The main educational aims of the MSc Environmental Security are to:
1. Facilitate an integrated and critically aware understanding of the advanced study
of environmental security and the changing context within the field.
2. Prepare students for a career in the environmental security and management
profession by developing analytical skills at a professional or equivalent level, or for further
study in the area.
3. Develop in students the ability to apply theoretical knowledge and understanding of
environmental security and management to practice within the field, both systematically and
creatively, to improve effectiveness and performance.
4. Enhance students’ lifelong learning skills and personal development so as to be able
to work with self-direction and originality and to contribute to the field as a whole.
Entry requirement
The standard entry requirement is an undergraduate degree, at second class honours level
(60%) or above, in environmental science, management or any subject related to environment
security and management.
More information at http://www.environmentalsecurity.eu/menu-item-4/entry-criteria
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A „Programme in Environmental Security and Management
(SEMP)” projekt bemutatása
POLGÁR Andrása & BAZSÓ Tamásb*
a

b

Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

1 BEVEZETÉS
Az Erasmus program 1987-ben indult, azzal a céllal, hogy a felsőoktatást fejlesszék és
növeljék az Európai Union belüli mobilitást (http://www.erasmus.jak.ppke.hu). A program
eredeti angol neve: European Community Action Scheme for the Mobility of University
Students. Rövidítése (Erasmus) azonos a neves filozófus, teológus, humanista Rotterdami
Erasmuséval (1465-1536), aki több európai országban folytatott tudományos tevékenységet,
de nem kötődött igazán egyik helyhez sem, városról városra járta a világot, hogy tudását
bővíthesse (http://hu.wikipedia.org/wiki/ERASMUS_%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj).
A program céljai:
 Az európai felsőoktatás erősítése.
 Az EU előmozdítása, mint világviszonylatban jelentős képzési kiválósági központ.

2 SEMP PROJEKT
Az „MSc Programme in Environmental Security and Management” projekt egy kutatási
pályázat
(megnevezése:
517629-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR),
melynek
időtartama: 2011. október 1. - 2013. szeptember 30..
Fő célkitűzése egy képzési tematika kidolgozása volt, mely posztgraduális, szakirányú
továbbképzésként, olyan szakemberek oktatását tűzte ki, akik a környezetbiztonság- és
menedzsment gyorsan fejlődő területén helyezkedhetnek el.
A projekt célkitűzései az alábbiak:
– A környezetbiztonság és a változó környezeti feltételek integrált megközelítésének és
a kritikai érzék kifejlesztésének elősegítése.
– A hallgatók felkészítése a környezetbiztonság és –menedzsment szakterületre, az
analitikai képességeik professzionálisra vagy azzal egyenértékűvé fejlesztésével.
– A hallgatók elméleti környezetbiztonsági és –menedzsment ismereteinek gyakorlatba
való átültetése, módszeres és kreatív megközelítésben, a hatékonyság és a teljesítmény
fejlesztésével.

*

H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., apolgar@emk.nyme.hu, tbazso@emk.nyme.hu
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–

Az élethosszig tartó tanulás képességének kifejlesztése és a személyes fejlődés
elősegítése a célból, hogy a hallgatók képesek legyenek önállóan dolgozni, és, hogy a
szakterületen eredeti megoldásokat hozzanak létre.
A képzés a következő hallgatói jelentkezőket várja:
– olyan alkalmazottakat, akik jelenleg is dolgoznak, vagy munkapotenciállal bírnak és
már megvan az illetékességi és felelősségi körük ahoz, hogy környezetbiztonsági
programokat tervezzenek vagy támogassanak az alkalmazó szervezetek széles
körében, és
– akik mesterfokozatot szeretnének elérni e fontos és fejlődésben lévő területen.
– Olyan
szakmabelieket,
akik
már
komoly tapasztalattal
rendelkeznek
környezetbiztonsági projektek vezetésében és szakértői jogosultságot szeretnének
elérni.
– Olyan pályázókat, akik egy időre már kikerültek az oktatás rendszeréből viszont
karrierjüket a közösségi környezetbiztonsági programok szakterületén szeretnék
építeni.
A jelentkezés bemeneti kritériumai a BSc vagy MSc oklevél - minősítési szintje második
fokozatú (60%), vagy a feletti - mely leginkább a környezettudományokhoz, menedzsmenthez
vagy bármely más környezetbiztonsághoz kapcsolódik.
A képzés terjedelme: 6 modul, időtartama: 2 év (http://www.environmentalsecurity.eu/).

3 SEMP MODULOK
A nemzetközi képzés az alábbi modulokból épül fel, melyeknél megadjuk a programot
kidolgozó partnert is:
– Bevezetés a környezetbiztonságba (Introduction to Environmental Security) –
Technical University of Madrid, ES
– A fenntartható földhasználat ökológiai alapjai (Ecological Foundations for Sustainable
Land Use) – Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, HU
– A klímaváltozás „irányítása” (Climate Change Governance) – Transylvania University
of Brasov, RO
– Környezeti konfliktusok kezelése és kockázatok mérséklése helyi szinten
(Environmental Conflict Management and Risk Reduction at Local Level) –
Buckinghamshire New University, UK
– Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz és mérséklése (Climate Change Adaptation and
Mitigation) – Estonian University of Life Sciences, EE
– Geológiai veszélyforrások, erózió és környezeti kármentesítés (Geological hazards,
Erosion and Environmental Restoration) – University of La Laguna, ES (Tenerife)
(http://www.environmentalsecurity.eu/)
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4 A „MODUL NO. 2: A FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLAT ÖKOLÓGIAI
ALAPJAI (ECOLOGICAL FOUNDATIONS FOR SUSTAINABLE LAND USE) – HU”
FELÉPÍTÉSE
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar által vezetett „A fenntartható
földhasználat ökológiai alapjai” modul szubmoduljai és főbb fejezetei az alábbiak:
1. Ökológiai erőforrások és fenntarthatósági indikátorok (Ecological land resources
and sustainability indicators
1.1. Indikátorok és tényezők (Indicators and factors)
1.2. Minőségi mutatók (Land quality indicators)
1.3. A lakosság és a tájjelleg (People and land quality)
1.4. Monitoring és a környezetállapot-változás követése (Monitoring and tracking)
2. Ökológiai tervezés (különböző szinteken) (Ecological planning (at different levels))
2.1. Föld- és tájhasználat és a területrendezés (Land use and physical planning)
2.2. A tervezés menedzsmentje (Management of planning)
2.3. Területhasználati kategóriák, övezetek, besorolások és térbeli tervezés (Zoning and
spacial planning)
2.4. A várható változások (The expected changes)
3. Integrált megközelítés (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és mások) (Integrated
approach (agriculture, forestry, others))
3.1. Fontos kérdések (Important issues)
3.2. Ágazati megközelítések (Description of the branches)
3.3. Az integrált megközelítés céljai (Objectives of the integrated approach)
3.4. A végrehajtás tervezése (Planning of execution)
3.5. A jövőbeli tendenciák becslése (Estimation of future trends)
4. Földbirtok, jogok, korlátozások (Land tenure, rights, quaities, limitations)
4.1. Földbirtok és jogok (Land tenure and rights)
4.2. A földpiac (The land market)
4.3. A különböző birtokhasználatok korlátozásai
4.4. Összehangolás, harmonizáció (Harmonization)
5. Nemzetközi kérdések (trendek. politikák, stb.) (Issues in international sphere
(trends, politics, etc.))
5.1. nemzetközi és helyi trendek (International and local trends)
5.2. Vidéki, városi és parti kérdések (Rural, urban and costal issues)
5.3. Politikai kihatások és eredmények (Political effects and results)
5.4. Előre jelezhető változások (Predictable changes)
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6. Döntéshozatal, elemzés, eszközök (hatásvizsgálat) (Decision making, analysis, tools
(impact assesment))
6.1. A döntéshozás tervezése, döntéstámogatás (Planning of decision making)
6.2. Társadalmi-gazdasági körülmények (Socio-economic conditions)
6.3. Időbeli és térbeli változások (Temporal and spacial changes)
6.4. Adatbázisok használatának technikái és vizsgálata (Analysis and techniques for use of
databases
6.5. A táj és földhasználat fejlesztése és tervezése (Land resources development planning)
6.6. A hatásvizsgálat eszközei (Tools of impact assesment)
6.7. Az értékelés eredményei és a döntési folyamat (Assessment results and decision process)

FELHASZNÁLT FORRÁSOK
http://www.erasmus.jak.ppke.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/ERASMUS_%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj
http://www.environmentalsecurity.eu/
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Environmental Impact Assessment of Roads supported by
Environmental Information Systems
Veronika ELEKNÉ FODOR*
Institute of Environmental and Earth Sciences, University of West Hungary, Sopron, Hungary

Abstract – Utak környezeti hatásvizsgálatának támogatása környezeti információs
rendszerekkel. A hatásvizsgálat egy információgyűjtő-elemző folyamat, melyhez naprakész,
egyszerűen beszerezhető adatokra van szükség. Az adatok fontosságát és szükségességét
hangsúlyozzák a környezeti hatásvizsgálatok alapelvei is, melyek csak kellő mennyiségű és minőségű
információ ismeretében teljesülhetnek. Jelen kutatás célja az utak környezeti hatásvizsgálatának
elvégzéséhez szükséges, a hatásterületek környezeti állapotát leíró környezeti adatok feltárása,
elektronikus adatbázisokból való átvételi lehetőségének vizsgálata volt. A környezeti
hatástanulmányok tartalmi vizsgálatával azokat az általános adattípusokat határoztuk meg, melyek a
hatásvizsgálat tárgyától függetlenül minden esetben szükségesnek tekinthetők. Ezt követően az egyes
környezeti elemek állapotának megfigyelésére létesült hazai monitoring rendszerek adattartalmát
tártuk fel. Az így meghatározott adattípusokat célzottan az utak szempontjából megfelelőnek találtuk,
az egyes környezeti adatok azonban gyakran elavultak, illetve az egyes információs rendszerekből
való átvételük korlátozott, vagy egyáltalán nem lehetséges.
környezeti állapot/ környezeti hatás/ környezeti adatbázis
Abstract - Environmental Impact Assessment of Roads supported by Environmental
Information Systems. Impact assessment is an information gathering and analysing process requiring
timely and simply available data. The importance and necessity of data are also emphasized by the
principles of the Environmental Impact Assessments, which are able to be met only by the possession
of sufficient information in terms of both quantity and quality. The object of current investigation is to
explore the environmental data, being necessary for the performance of Environmental Impact
Assessment of roads, describing the environmental status of impact fields, and to examine the options
of data transfer from electronic databases. By the content examination of environmental impact
studies, we have defined the general types of data considered as necessary in each case, independently
from the object of the impact assessment. Following that we detected the content of domestic
information systems having been established for monitoring of the specific environmental factors. The
defined types of data were found to be appropriate specifically in terms of roads; however certain
environmental data often proved to be outdated. In addition, the transfer of the data from certain
information systems appeared to be limited or impossible at times.
environmental condition/ environmental impact/ environmental database
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1

INTRODUCTION

Prior to the execution, cancellation and significant extension of certain structures or projects,
to carry out Environmental Impact Assessment is legally binding, or at times, it is customary
on the basis of individual decisions pursuant to prevention and providence.
The Environmental Impact Assessment is a process which aims the identification of
environmental impacts expected due to certain human activities and their products, and the
assessment and description of the resulted changes in order to prevail the environmental
requirements in the decision making process (Pájer 1999). The task of the Environmental
Impact Assessment is to decide the execution of the establishment on the basis of the
examinations. In order to make precise description of the possible impacts, we need reliable
environmental data (Elekné Fodor 2010).
In Hungary, currently, upon the activities subject to Environmental Impact Assessment, the
Government Decree No. 314/2005. (XII.25.) decides in accordance with the relevant EU
directives (Bándi 2007). The data types required for the performance of impact assessments
are not provided by any regulations or documents particularly. Therefore the purpose of our
investigation is to determine a general data requirement.
In these days, the performance of impact assessment is consumptive of time, reasoned
principally by the lengthy procurement of the actual data indicating the environmental status
and values of the impact fields. Our other main purpose was to detect the data content of
domestic information systems and to examine the possibilities of data transfer. In the past
years, the domestic information systems have developed significantly, but several refinements
and corrections are necessary in order to serve the users - i.e. the executors of the impact
assessment - properly.

2

MATHERIAL AND METHODS

As the first step of our survey, we studied the relevant regulations of the domestic literature
and legal system on data content. Following that by the content analysis of 17 impact studies
and preliminary examinations covering 2 highways, 2 bypass roads, 4 forestry and 9 through
roads, we explored the data requirement for the execution of Environmental Impact
Assessment of roads. We determined the general data types deemed necessary by the persons
carrying out the studies about roads. The current examination does not descend to specific
data. We selected the data needed for the performance of impact assessment by examining the
certain influencing factors by life phases (construction, operation, abandoning, damages). In
point of roads, the most influencing factors had to be taken into account in the case of the
construction phase, and the operation phase. Examination of the impacts of abandoning and
damages did not need further data. We have summarized our results, grouped by
environmental elements, in tabular form.
We performed the investigation of documentation of domestic information systems by
electronic searches on the internet, interviews (personal conversation) and content review of
printed documents (handbook, instruction of use, reports). Out of the potentially accessible
electronic databases considered to be of special interest in relation to impact assessments, we
examined the followings:
 Nature Conservation Information System
 Soil Protection Information and Monitoring System
 Water Information Systems
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 Hungarian Air Quality Network
 National Biodiversity Monitoring System
We were purposing the exploration of data content, availability and timeliness of databases.
By the comparison of data content and data requirement, we defined the data types which are
applicable in the course of impact assessment process. We appointed the weaknesses and
defects of the certain information systems thereby the difficulties of transfer can be
eliminated.

3

RESULTS

3.1 Data of Environmental Impact Assessment
We selected the data needed for the performance of impact assessment by examining the
certain influencing factors by life phases. The results of the examination of data requirement
are summarized in Table 1.
During the examination of roads, the most influential factors have to be taken into account in
the construction phase (Koronikáné Pécsinger 2008). The principal object of the construction
phase, considered to be of special importance in respect of impacts, is the removal of plants
from the track and from the sideways. Before the building of a road, landscaping is a
requirement, which implies considerable excavation. This is followed by the building of the
load-bearing foundation and the engineering structures (bridges, tunnels, water-bars,
supporting walls etc.) of the carriageway and at last the blacktop. During the finishing works,
build-up of additional structures, restoration of surface as well as replanting (recultivation)
can take place.
Out of the impact factors of the operation phase, the most significant is the travel itself on the
given road (traffic) and the road maintenance (applying chemicals, salting, maintenance
works) (Fi 2002).
During impact assessment of roads to be established, as a long-term investment, abandoning
is left out of account. Should this phase however take place, the impact factors of it will
coincide with the defined impact factors of construction phase, and for this their data
requirement will also be the same. The only significant difference is that during the
abandoning, large amount of waste is produced, the great part of which has to be considered
as hazardous waste.
Event of damage may emerge especially during the construction and operation phase.
Examination of environmental accidents does not require especial data; its data requirement
can be fulfilled from the datasets regarded during the other phases.
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Table 1. The necessary and sufficient data for EIA
Environmental elements
and systems

Topography, soil and
parent material

Surface and
groundwater

Air

Flora and fauna

Ecosystem
Urban environment
Landscape

Types of data
Relief, slope conditions of soil, exposure
Parent material
Location, stability and vulnerability of soil layers
Pollutant concentration of soil
Natural heavy metal content
Soil physical properties (e.g. soil water-capacity, mechanical composition,
hygroscopy, volume mass, water capacity)
Soil chemical properties (e. g. pH, organic matter content, toxic element
content, organic micropollutants)
Microbiological properties of soil (e. g. soil moisture, isotopes)
Topsoil erosion
Rehabilitated areas
Protected geological values
Location, sensibility, stability and vulnerability of surface and groundwater
Surface water-level, water flow
Runoff circumstances, flow direction and velocity
Physical, chemical and biological properties of waters
Changes of groundwater level, subsurface water-level
Protected hydrological values
Dominant atmospheric condition, prevailing wind direction, wind speed
Quantity, frequency of precipitation, rate of snowmelt
Air quality, concentration of each pollutants
Average temperature data
Vibration and noise level measured at a given distance
Species composition of the area
Protected plant and animal species
Sensitivity of plant and animal species
Type, extent and stability of the ecosystems in the area
Migration and spread direction of populations living in the area
Population density
Health status of human population
Built-in areas
Condition of roads and residential buildings
Cultural-historical values and their condition
Landscape, land use
Natural reserve function areas, protected natural areas

3.2 Data content of information systems
In the second part of our survey, we examined 5 potentially accessible domestic information
systems with regards to their usable data content and applicability for impact assessment
process.
The basis of the Nature Conservation Information System (TIR) is formed by the Nature
Conservation Basic Objet Registration System (TAR). The nature conservation databases use
the basic data stored in the TAR grouped in 7 thematic modules (biotics, protected values,
forestry, conservation cadaster, decision support, conservation management, trusteeship). The
data in this information system are not uniform; part of them is assigned to site plan numbers
while the other part to geographic information coordinates. The scattered data types have to
be looked up in different modules, or even the organs being responsible for the specific
modules are unlike. The data are available through the intranet after requesting access of the
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ministry, but on the internet, only the data of the public relations module are accessible. Our
survey showed that the following 8 data types are applicable in impact assessment process:
 Conservation categories
 Surface cover
 Protected natural sites
 Nature reserves
 Landscape protection areas
 National parks
 Natura 2000 areas
 Areas belonging to the National Ecological Network
Soil Protection Information and Monitoring System (TIM) covers the whole of the national
territory without any restrictions according to crops, ownership or other aspects. The
measurement network contains 1236 points which have been appointed on representative
areas of smaller physical geographical units, but do not cover all points of the country
(Marth – Karkalik 2004). In the course of the examination of the database, we formed 4
groups of the data needed for the impact assessment process:
 Characteristics of the soil profile’s environment: e. g. relief, exposure, location,
erosion, plants, attributes of the surface
 Soil physical properties: e.g. soil water-capacity, mechanical composition,
hygroscopy, volume mass, total water capacity
 Soil chemical properties: e. g. pH, aggregate soluble salt content, phenol-phtalein
alkalinity, acidity, organic matter content, nitrogen content, available nutrient content,
soluble and aggregate toxic element content
 Soil microbiological properties: e. g. humidity, CO2 production, natural and artificial
isotopes
The applicability of the system is limited by the fact that although the data are public they are
not accessible directly; they may be requested from the Plant and Soil Protection Central
Service and the regional Plant Health and Pedology Station. In case of special data, the
information inquiry is subject to payment of a fee.
In the last few years, in Hungary, the uniform information system of water sector has been
built-up continuously. It includes central developments and also own developments of the
water sector (Clement – Szilágyi 2011). The Water Management Information System
(VIZIR) is a recording and processing system of basic water management data containing and
administrating decision support data considering the water demands of society; furthermore, it
is suitable to exchange data with affine information systems (Bulla et al 2012). We
determined the following 7 data types of the Water Repository, which forms the basic
database of the system, usable for impact assessment process:
 Water constructions (hydrographical stations, engineering structures etc.)
 Surface water-level
 Calculated water flow
 Water and air temperature
 Precipitation
 Groundwater level
 Subsurface-water level.
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The Water Damage Removal and Protection Information System (VIR) consists of different
subsystems, out of them being the hydrological subsystem which contains the hydrological
and hydro meteorological data (Maginecz 2004). During our studies, the following 3 types of
data were found to be appropriate:
 Water quantity and quality data
 Data subscribing bed morphology, gradient properties, sinuosity
 Vectorial and thematic maps of water courses, still waters, dead channels, ground
waters
It could be concluded that the accessibility of the specific water systems is limited; access has
to be required generally from the competent bodies. The database is currently being uploaded
(necessary because of the outdated data) causing that the data so far considered to be public
became also inaccessible.
The Hungarian Air Quality Network (OLM) is built up of an automatic (on-line) and a
manual (periodic) measuring network. The automatic measuring network contains 60
measuring stations in 32 settlements, while the manual measuring network (RIV: Regional
Immission Examining Network) covers the whole country (Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat 2007). The measuring stations measure the following air pollutants of special
importance, which can be used for determination of background contamination:
 Automatic (on-line) measuring networks: nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide
(CO), sulphur dioxide (SO2), ozone (O3), particulate matter (PM10, PM2,5), BTEX
(benzene, toluene, ethyl benzene and xylene) and VOC.
 Manual (periodic) measuring networks: nitrogen dioxide (NO2), sulphur dioxide
(SO2), deposing and particulate matter (PM10, PM2,5), lead content.
The above mentioned data of the system are downloadable from the homepage, while in case
of the necessity of more detailed air pollution data it is required to apply for the
Environmental, Nature Conservation and Water Inspectorates. The database proved to be
suitable to serve the impact assessment processes also in point of the actuality of the database.
The automatic network is updated daily, while the manual network is updated yearly, but in
case of a few towns, even the data of June 2012 are also available.
The monitoring tasks of the National Biodiversity Monitoring System (NBmR) are carried
out by subsystems covering the following 6 components:
 Habitats (on the basis of Á-NÉR)
 Vegetations (46 plant communities)
 Macromycetes (in forest reserves)
 Plant species (vascular and moss species, invasive plants being protected, endangered
and of international importance)
 Invertebrate species and communities (aquatic macroscopic invertebrates, libellulas,
orthopters, soil surface arthropods, arachnids, species of diurna and heterocera)
 Vertebral species and communities (fish, birds, amphibians, reptiles, mammals)
We have determined that the Handbook II. (Handbook of habitats of Hungary and the General
National Habitat Classification System) is best usable for impact assessment process, out of
the handbooks summarizing the results of the projects. The volume provides assistance to the
botanical cognition and characterization of the area; however as being a general description, it
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cannot substitute the field-survey during which the real and detailed exploration of the impact
field happens.

4

CONCLUSION

During our survey, we have determined the certain properties of each environmental element
and system being necessary in the process of the Environmental Impact Assessment of a road
in most cases. By comparing them to the examined databases we have stated that the
information systems mostly contain the described data types, that is, they are theoretically
well applicable during the impact assessment process. However in practice, obtaining data
and transferring them from information systems resulted in difficulties in several cases.
Regarding the databases, in general, the following statements have been made:
 Certain information types (e. g. soil data of TIM, detailed air pollution values of
OLM) of databases are difficult to access for the public; the data may only be
requested directly from the competent organisations (e.g. Plant and Soil Protection
Central Service, Environmental, Nature Conservation and Water Inspectorates), and
on websites, they are not available.
 The systems proved not compatible (in cases assigned to site plan numbers, while in
other cases to geographic information coordinates), the transfer of data from one
database to the other is not possible, not to say that often, the certain modules of the
same database are not conformed (e. g. TIR).
 Examining the databases, we have found data being available in several databases but
presenting different values, depending on the service provider of the specific system
or the competent organisation controlling the operation of the system.
 The measuring points of databases are not covering the whole area of the country,
which results that in many cases, there are no available relevant data on the surveyed
impact field.
 According to our practical experience, access is not possible during the development
and upload of the certain databases resulting in a long period interruption of the data
service.
 Furthermore, the databases proved not to be open to the requirements of the specific
surveys; integrating them into the investigated systems is difficult or not possible at
all.
We are of the opinion that the problems could be solved by the establishment of a database
operating on a uniform basis, covering the whole area of the country, being regularly updated
and easily accessible for the experts. This type of system would not only significantly reduce
the necessary length of time for carrying out impact studies, but also speed up the impact
assessment process itself.
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Ecological Consequences of the Red Mud Catastrophe in Ajka
Regarding Soils
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Abstract - Ecological Consequences of the Red Mud Catastrophe in Ajka Regarding Soils. The
4th October 2010 red mud catastrophe at Kolontár was one of the most devastating human and
environmental hazards of recent years [1]. Numerous, sometimes contradictory news appeared
regarding the extent of damage to the soils. Based on our onsite investigations we agree to the
statement of the Hungarian Academy of Sciences namely contamination is limited to the upper 10-20
cm of the soils [2]. Effects are practically reversible and the ecological system of the soils will be able
to regenerate the soil expectedly within a short time period. Condition of reducing damage is the
removal of the red mud from places where its thickness exceeds 5-10 cm. Following measures have to
target the reduction of the pH of soils and the regeneration of their biological activity. Regarding the
further utilization of the area – considering human factors as well apart from ecological conditions –
plantation of arborescent vegetation can be one possible solution.
red mud / Kolontár / soil contamination / soil remediation / short rotation coppice

1 INTRODUCTION
Is there any hope for the habitats to be productive again following the red mud catastrophe at
Ajka? How much agricultural areas were contaminated in reality? In the following we present
what happened in the soil and what is going on in there? How permanent these happenings
are, can we trust in the extraordinary organization and stability of Nature that may produce
preferable and productive soil conditions again?

2 WHAT IS RED MUD?
Red mud is the side-product of alum earth production, a strongly basic (pH 13) material
containing toxic metal compounds over the average, however, not in dangerous concentration.
The solid phase is the product of silicate decay under tropical-subtropical conditions. Thus it
is a natural material of 1-2 µm grains, having specific area of 7.3-36 m2/g, that is powdering
away when dry, and tixotropic when wet. After treatment with NaOH only Na ions are
*
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adsorbed on its surface maintaining a sol state colloid chemically. Red mud destroys life if
released into Nature, however, consequences of this destruction appear primarily in the shortterm.
Composition of the red mud at Ajka, according to the data published on the webpage of MAL
cPlc following the accident is presented in Table 1 [6].
Table. 1: Composition of the red mud
Proportion
40–45%
10–15%
10–15%
6–10%
4–5%
5–6%

Substances
Fe2O3 (iron(III)-oxide), this produces the red colour of the mud
Al2O3 (aluminium-oxide)
SiO2 (silicon-dioxide) present as sodium- or calcium-aluminium-silica
CaO (calcium-oxide)
TiO2 (titan-dioxide)
Na2O (sodium-oxide, transforms into sodium hydroxide with water)

Figure 1: Area affected by the catastrophe Source: Wikipédia, 2010

3 EFFECT OF RED MUD ON THE SOIL
Soils have a very important characteristic in the form of their significant absorbing ability, so
called buffer ability for reducing outer impacts. This buffer ability can be characterised by the
buffer capacity (magnitude of absorbing effect) and the buffer rate (absorbing effect over a
period of time).
It is possible that the buffer capacity of the soil enables it to reduce the effect of harmful
material (if they get into contact with the soil slowly and in small concentration) but if
changes take place rapidly and the soil cannot reduce them in time then the change in state
happens. These can be even artificial measures improving productivity (e.g. chemical
improvement of sodic soils) or effects influencing the productivity of a soil negatively.
In our opinion the effect of red mud on the pH and adsorption conditions of soils occurs in the
short- and medium-term. Since the processes are reversible, if the soil solution is diluted,
namely it rains (pH value of rain is around 5-6) or the soil is irrigated, its pH value will
approach the original pH shortly. The same is true for adsorption processes as well.
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4 WHAT ARE THE MOST IMPORTANT EFFECTS ON SOILS THAT WE HAVE
TO CALCULATE WITH?
4.1 Effects of the Liquid Phase of the Red Mud on the Soil Solution
We have to calculate with very high pH value of the liquid phase of the red mud and its effect
[3; 4]. The basic solution raised the pH of the soil solution according to the grade of
contamination. Naturally the change is the more significant the more the original pH values of
the soils differ from each other:
Consequence of the effect on the pH of the soil
- The strongly basic pH affects the habitat of the soil microbes via the soil solution,
- Deterioration of the soil structure,
- Deteriorates water and nutrient uptake possibilities,
The effect is a reversible process, in the short- and intermediate-term.
Changes in the adsorption complexes of the soil influence
- Soil peptizing, the connection of certain soil particles into structural forms. Via this
the pore space, air and water balance of the soil,
- Disadvantageous cation composition as a result of high sodium saturation influences
disadvantageously the structure of the soil as it helps the dustification of the soil and
the deterioration of the structure of the soil,
- Due to the processes mentioned above – similarly to sodification – poor water and soil
uptake possibilities characterize the soil.
The effect is a reversible process, in the short-term.
Effect on soil biological processes
In the strongly altered chemical environment biological composition changes significantly as
well, first micro-organisms and soil dwellers are destructed and it is a question in what time
range can they regenerate and how can we help it?
The consequences are:
-

Biological activity of the soil may decrease to zero,
Ceasing biological activity stops the nutrient supply of the soil therefore the soil
Becomes unproductive until the biological activity returns,
In the case of smaller contamination biological composition changes only partly
causing: decreasing biological activity, the microbial composition changes according
to the extent of contamination.

The effect: significant in the short-term, soil biological intervention is recommended.
4.2 Effects of the Solid Phase of the Red Mud (Clay Particles)
The solid parts like the red mud particles are practically silicates, clay minerals in the bauxite
formed millions of years ago, grinded into fine grains and iron and aluminium compounds
exposed in the basic environment and by the chemical treatments. They can change the
century and millennial result of soil development as they can enter the pore network of the
soil due to their size being in the clay fraction (<2 μm):
27

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- ÉS MENEDZSMENT WORKSHOP, SOPRON, 2013
ISBN 978-963-334-124-7

-

-

They reduce the diameter of the pores choking the pores. As a result water movement
in the soil is made difficult as moisture will not be able to infiltrate into the deeper
layers of the soil, when water stops in the pores near the surface the soil becomes
saturated.
As a result the soil will be depleted in air resulting in a habitat disadvantageous for
living creatures.

The effect is due to their tixotropy effect they enter the soil pores in significant rate therefore
their effect will not be significant.
Colloid chemical effects of the solid parts are present, as clay minerals themselves bind
adsorbed sodium ions in significant rate. Desorbed Na ions make the soil basic.
The effect is a short-term reversible process, its effect will not be significant.
Therefore monitoring-like ecological observation and within this soil examinations in selected
areas and the increase of the chance of any restart on them are necessary.
Measurement values of three soil profiles from the agricultural areas between Kolontár and
Devecser flooded by red mud are presented in Table 1.
It is clear that samples from site 1 were taken by genetic horizons thus the upper level means
a 0-40 cm layer. Here, red mud was a few cm thick on the surface of the soil and it was
sampled together with the 40 cm thick soil layer. Measurement results show that if the red
mud is ploughed under in 40 cm thickness an average soil is obtained the pH of which is only
8.7. Carbonic lime content is 7% and this would have kept pH between 7.2 and 8.3 originally
as well. Humus content is 4.8% suggesting a soil of good organic matter provision. Due to the
contamination the quantity of exchangeable cations was measured as well and the result
shows clearly that Na ion content of this upper 40 cm soil mixture is significant amounting to
17% compared to the S value percent.
If soil reactions were not reversible or Na ions were further adsorbed on other surfaces,
sodification would start soil chemically in the areas. Further conditions of this, however, are
not present. Here bleaching water budget prevails resulting in gradual filtration from the
surface towards deeper layers resulting in bleaching. As there is no Na supply precipitation
will dilute the soil solution continuously thus pH will resume its 7.5-8.5 value characteristic
for the soil.
The main question is the development of biological activity as the fundamental and essential
elements of the nutrient cycle are biocenoses living in the soil.
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Table 1: Measurement results of soil samples from three agricultural areas
Site

Size
cm

pH
H2O

pH
KCl

Sodium

Total_
salt

CaCO3

H

Tvalue

%
1

2

3

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Na+S
%

%

1/z mmol/100 g

0-40

8.7

7.5

traces

0.036

7

4.80

26.4

4.5

0.88

19.7

1.28

17

40-60

8.2

7.6

traces

0.017

7

2.08

18.5

1.3

0.55

15.6

1.03

7

60-90

8.4

7.7

traces

0.013

13

90-100

8.5

7.8

traces

0.010

12

0-10

8.5

7.7

0.212

0.052

21

7.19

48.4

6.8

0.89

38.3

2.50

14

10-20

8.1

7.5

traces

0.022

19

4.92

43.1

0.9

0.49

38.6

3.07

2

20-30

8.2

7.6

traces

0.025

16

3.92

39.2

0.7

0.79

34.0

3.68

2

30-40

8.4

7.8

traces

0.021

26

40-50

8.4

7.8

traces

0.020

35

50-60

8.5

7.9

0.169

0.015

48

60-80

8.4

8.1

0.151

0.016

34

0-10

9.8

8.9

0.476

0.170

18

4.89

34.4

16.0

1.07

16.4

0.87

47

10-20

8.9

7.8

0.143

0.068

19

4.60

31.5

7.8

0.78

20.9

2.11

25

20-30

8.4

7.7

traces

0.037

19

3.86

27.0

3.3

0.59

20.7

2.50

12

30-40

8.3

7.7

traces

0.031

19

40-50

8.6

7.9

traces

0.030

22

50-60

8.5

7.8

0.043

0.022

19

60-70

8.6

8.0

traces

0.023

18

70-80

8.4

7.9

traces

0.029

21

Note: site 1: 47°04’57,39”N - 17°29’06,93”E, site 2: 47°05’54,76”N - 17°28’00,27”E, site 3: 47°06’03,15”N 17°27’21,12”E

5 WHAT CAN WE DO?
5.1 Soil Replacement (in the Upper 10-20 cm Layer)
Necessity, extent and method of intervention depend on the extent of contamination [5]. In
areas where the thickness of the red mud exceeds 10-15 cm it has to be removed from the
surface, collected and transported to a safe place. Soil replacement is sensible only in the
immediate environment of human habitats (residential areas) as costs of soil replacement are
horrible.
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5.2 Alternative, Not Included in the Food-Chain, Production of Agricultural Areas
Using Arborescent Plantations
- Practical realization of land-use is going to be adjusted to ownerships in the future. In
our opinion the regenerating ability of soils – thanks to their complex buffer capacity –
is good therefore there will be no significantly extended unproductive areas;
- Continuing traditional production methods (arable land food and forage production)
holds risk not from ecological point of view but regarding social political reasons;
- Forested areas, arborescent plantations and protective forests directly around the
settlements can be utilized economically with meeting the landscape rehabilitation,
landscape protection and environmental protection (air, noise and soil protection)
requirements;
- In other areas woodland plantations utilized for energy purposes can be established
depending on production conditions;
- Produced chops can be fired both locally in the biomass boilers of the settlement
(recommended investments for local governments) and in the close Bakony Power
Plant only a few kilometres away;
- In areas where red mud contamination is small it can be treated by surface
neutralization, intensification of the biological activity, mixing into the soil (in the
case of maximum 10-15 cm thick coverage or where “only” polluted water flooded the
area). In these areas wood species to be planted can be decided during the habitat
surveys for forestry purposes carried out generally in the autumn;
Potential solutions:
-

-

-

-

In drier areas, in the case of shallow productive layer, acacia plantations for energy
purposes treated by 3-5 years cutting cycle,
In deeper areas with deeper productive layer and with appropriate water balance,
poplar plantations treated by 2-3 years cutting cycle. In the case of the Transdanubian
mountains, in the Bakonyalja forestry landscape the production of willow is not the
proper idea,
Due to the strongly basic pH other tree types (Siberian elm, oleaster, hackberry, false
indigo, ailanthus, etc.) cannot be excluded either (based on the results of former
forestry experiment research related to red mud);
The established plantation network provides continuous cover and for the local
farmers work, moreover it intensifies natural re-cultivation significantly;
The main problem would be the basic pH, however, it is going to be diluted
continuously thanks to the precipitation until spring and it would be near the original
pH value. Recommended tree species have already proved themselves (sewage
poplars, re-cultivation plantations, etc.);
In the contaminated areas the restart of soil life will be required that could be triggered
by either installing soil bacteria suspension or matured organic manure in the usual
40-50 t/ha quantity. Of course, numerous other natural material like alginite could be
used successfully.

Knowing the wonderful world of our soils and their highly organized ecological system we
believe in its renewing capacity!
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Légi távérzékelési technológiák alkalmazása a vörös iszap
katasztrófa felmérésében
Application of Airborne Remote Sensing in the Red Mud Disaster in
Hungary
BURAI Pétera* – LÉNÁRT Csabaa & TOMOR Tamása
a

Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet, Gyöngyös

Abstract - Application of Airborne Remote Sensing in the Red Mud Disaster in Hungary. The
village of Kolontár, Hungary had become the site of one of the largest industrial spills in Europe on
October 4th, 2010. The primary objective of the hyperspectral remote sensing mission was monitoring
needed to estimate environmental damage, the precise size of the polluted area, the rating of substance
concentration in the mud, and the overall condition of the flooded district as soon as possible. The
secondary objective was aimed to provide geodetic data necessary for the high-resolution visual
information from the data obtained with an additional Lidar survey, and for coherent modeling of the
event. For quick assessment and remediation purposes, it was deemed important to estimate the
thickness of the red mud, particularly the areas where it was deposited in deep layer. The results
showed that some of the existing tools can be readily modified and implemented to get the most out of
the available advanced remotely sensed data.
hyperspectral imagery / LIDAR / industrial disaster
Absztrakt – Légi távérzékelési technológiák alkalmazása a vörös iszap katasztrófa felmérésében.
2010. október 4-én Kolontár térségét Európa egyik legnagyobb ipari katasztrófája sújtotta. A
hiperspektrális felvételezés elsődleges célja volt a környezeti károk mértékének becslése, a
szennyezett terület pontos méretének, kiterjedésének meghatározása, az iszap összetételének
meghatározása, valamint az elárasztott területek általános állapotának feltárása minél hamarabb. A
másodlagos célok a felméréshez szükséges geodéziai adatok gyűjtése valamint LIDAR felmérés
elvégzése voltak hozzájárulva az esemény pontos modellezéséhez. A gyors felmérést és helyreállítást
segítve fontos volt becsülni a vörösiszap vastagságát az elöntött területen, főként ott ahol a vörösiszap
a mélyebb rétegekbe szivároghatott. A munka elvégzése során a Főiskola és partnerei közös munkája
nyomán megvalósult a környezetszennyezést követő alapállapot felvételezése és egy egyedülálló
összetételű digitális adatbázis került előállításra a rendelkezésre álló szűk idő alatt.
hiperspektrális felvételezés / LIDAR felmérés / ipari katasztrófa
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1 BEVEZETÉS
2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.
tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, vörösiszaptárolójának gátja. (Bárdossy, 2010). A katasztrófa következtében 10 ember meghalt és a
sérültek száma kb. 150 fő volt. A vörösiszap a bauxitból kiinduló alumíniumgyártás
mellékterméke. Az üzemben a Bayer-technológia szerinti dolgozták fel a bauxitot amely
alumínium-tartalmát nátrium-hidroxiddal, erősen lúgos körülmények között választják el a
többi alkotótól.

1. ábra. Az Országos Katasztrófavédelem egységei a devecseri területen
A 2010. október 4-én bekövetkezett ajkai vörösiszap-katasztrófa ismét rámutatott, hogy a légi
távérzékelési eljárásokkal nyert környezeti adatok pótolhatatlanok a hatékony
döntéshozatalban, mivel pontosak és szükséges esetben gyorsan előállíthatóak. A munkák
tudományos koordinációját a Magyar Tudományos Akadémia szakértői csoportja és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végezte. A katasztrófa bekövetkezésének
másnapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a Károly Róbert
Főiskolát bízta meg a vörösiszappal elöntött terület, valamint a sérült tározó és környezetének
légi felmérésének koordinálásával. A munka elvégzése során a Főiskola és partnerei közös
munkája nyomán megvalósult a környezetszennyezést követő alapállapot felvételezése és egy
egyedülálló összetételű digitális adatbázis került előállításra a rendelkezésre álló szűk idő
alatt.
2 A VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA LÉGI TÁVÉRZÉKELÉSI PROJEKTJÉNEK
KRONOLÓGIÁJA







2010.10.04: bekövetkezik a töltésszakadás
2010.10.05: engedélykérés a légifelmérések elvégzésére
2010.10.06: kutatási engedély kiadása
2010.10.06 – 08: felmérések előkészítése
2010.10.09 – 11: felmérések elvégzése
2010.10.12: első részjelentés és információszolgáltatás (termális felvételek –
töltésállapot értékelés)
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 2010.10.12 – 2010.11.07: adatok kiértékelése, elemzések elvégzése (LIDAR,
hiperspektrális)
 2010.11.10: zárójelentés, kiértékelt adatbázisok átadása
 2011. 09. 26. monitoring felmérés elvégzése
3 A FELMÉRÉS SORÁN ALKALMAZOTT TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZER
ISMERTETÉSE
A vörösiszap katasztrófa hatásainak felmérésére légi járművön elhelyezett különböző aktív és
passzív szenzorokat alkalmaztunk (1. táblázat). Egyes adatforrások, mint a nagyfelbontású
látható digitális légi és termális felvételeket a gyors helyzetértékelésre, míg más adatforrások
(LIDAR, hiperspektrális) mennyiségi és minőségi adatnyerésre alkalmaztuk (Lénárt et al.,
2011).
1. táblázat. Az alkalmazott távérzékelő szenzorok paraméterei
Látható
tartomány
(VIS)

Közeli
infravörös
(NIR)

Szenzor típusa

Canon 30 D

Canon 30 DIR

Repülési
időpont

2010.10.11.
14:00
18:00

2010.10.11.
14:00 - 18:00

350 m,
1000 m

Termális
infravörös
(FIR)
Hexium
InfraDiagnosti
c System 110

Hiperspektrális

LiDAR

AISA Eagle

Leica
ALS 60

2010.10.11.
14:00 - 18:00

2010.10.10.
11:00 - 14:30

2010.10.
11.
12:00 14:00

350 m,
1000 m

350 m,
1000 m

1655 m

800 m

400-700 nm

720-1150 nm

8000-14000
nm

400-970 nm
(253 bands)

1064 nm

Terepi felbontás

0,2 m

0,2 m

0,6 m

1,1 m

4
pont/m2

Radiometriai
felbontás

14/16
bit/pixel

14/16 bit/pixel

14/16 bit/pixel

14/16 bit/pixel

16 bit

Repülési
magasság
(AGL)
Spektrális
tartomány

A hiperspektrális felvételezésnél alkalmazott főbb repüléstechnikai paraméterek:
 repülési sebesség 60m/s,
 repülési magasság (AGL): 1674 m,
 átfedés: 30%.
A műhold felvételek alapján előzetesen lehatárolt elöntéssel érintett területre számított
hiperspektrális sávokból készített kivágatokat a 2. ábrán láthatjuk.
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2. ábra. A műhold felvételek alapján előzetesen lehatárolt elöntéssel érintett területre
számított hiperspektrális sávokból készített kivágatok
A hiperspektrális szenzor (AISA Eagle II) (3. ábra) beállításai:
 látószög: 36,7o
 pászta szélesség: 1126 m
 átfedés: 30%
 sávszélesség: 400-1000 nm
 radiometriai felbontás: VNIR tartományban 2,5nm (12 bit)
 spektrális csatornák száma: 253 db
 terepi felbontás: 1,1 m
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3. ábra. A vörösiszap szennyezés alkalmával alkalmazott AISA Eagle II hiperspektrális
szenzor
A hiperspektrális felméréshez alkalmazott repülőgép a 4. ábrán látható.

4. ábra. A hiperspektrális felméréshez alkalmazott Cessna típusú repülőgép
Az aktív szenzorok közül LEICA ALS 50 típusú LIDAR berendezést alkalmaztunk, amelyet
az eltérő szenzorbeállítás miatt nem a hiperspektrálissal azonos időben végeztük el. A felszín
feletti repülési magasság 800 méter volt, az átlagos felvételezési pontsűrűség 4,5 pont/m2, a
szkennelési szög 17o, a repülési sebesség 125 kt. A repülési sávok között 30%-os átfedést
alkalmaztak. Az első, középső és utolsó visszaverődést számították a rögzítésre került
pontfelhőből. A felvételezett terület mérete 10 km2 volt, amely magában foglalta a sérült
tározót és közvetlen környezetét.
A légifelméréssel egy időben földi geodéziai eljárásokkal három mintaterületen végeztünk
kalibrációs méréseket (területenként 50-50 földi pont szabályos rácsháló elrendezésben). A
légifelmérést megelőző kezdéssel kétfrekvenciás földi GPS bázisállomás rögzített adatokat,
amelyet felhasználtunk a LIDAR pontok kalibrációja során.
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A légi felmérés után gyors adatfeldolgozásra volt szükség, hogy a felvételekből minél
hamarabb kinyerhetőek legyenek a döntéshozók számára szükséges információk:
Digitális légi (termális és látható) felvételek alkalmazása:
- Gyors helyzetértékelés
- Töltésátnedvesedés
A légi hiperspektrális felvételekből meghatározott tulajdonságok:
- Elöntött terület meghatározása
- Iszapvastagság becslése
- Földhasználati kategóriák
- Vegetációtérképezés
Lidar technológia alkalmazása
- Kiömlött vörösiszap mennyiség
- Statikai vizsgálatok
- Keresztszelvények meghatározása és térfogatszámítások
- Modellezés
4 ÖSSZEFOGLALÁS
2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt.
tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, vörösiszaptárolójának gátja. A katasztrófa következtében 10 ember meghalt és a sérültek száma kb. 150
fő volt. A katasztrófa hatásainak felmérésére irányuló munkák tudományos koordinációját a
Magyar Tudományos Akadémia szakértői csoportja és az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság végezte. A katasztrófa bekövetkezésének másnapján az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a Károly Róbert Főiskolát bízta meg a
vörösiszappal elöntött terület, valamint a sérült tározó és környezetének légi felmérésének
koordinálásával. A tanulmány a katasztrófát követő légi távérzékelési felmérések rövid
bemutatására szorítkozik.
FELHASZNÁLT IRODALOM
LÉNÁRT CS., BURAI P., SMAILBEGOVIC A., BIRO T., KATONA ZS., ANDRICEVIC R. (2011): Multisensor integration and mapping strategies for the detection and remediation of red mud spill in
Kolontar, Hungary: Estimating the thickness of the spill layer using hyperspectral imaging and
LIDAR, 3rd IEEE GRSS Workshop on Hyperspectral Image and Signal ProcessingWHISPERS'2011, Lisboa, Portugal, Procceding DVD
BÁRDOSSY. G., (2010): Red mud catastrophe in Hungary. IAMG Newsletter. 81. 5

37

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- ÉS MENEDZSMENT WORKSHOP, SOPRON, 2013
ISBN 978-963-334-124-7

Árterületek felmérése légi lézerszkennelés (Lidar) és
hiperspektrális felvételezés alkalmazásával
Monitoring of Flooded Area Based on Lidar and Airborne
Hyperspectral Technology
ENYEDI Pétera* – BEKŐ Lászlóa –KISS Alidaa & BURAI Pétera
a

Károly Róbert Főiskola, Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet, Gyöngyös

Abstract - Monitoring of Flooded Area Based on Lidar and Airborne Hyperspectral
Technology. The study presents the parameters/characteristics, and results of airborne laser scanning
(LIDAR) and aerial hyperspectral survey within a project called “Assessment of flood protection
potentials in the Sajó Valley by means of remote sensing HUSK 1001/2.1.2/0026”. In addition the
paper demonstrates the aerial imaging system which were utilized for surveying the project area used
by Károly Róbert College Research Institute of Remote Sensing and Rural Development.
Sajó Valley / airborne remote sensing / flood risk reduction
Absztrakt - Árterületek felmérése légi lézerszkennelés (Lidar) és hiperspektrális felvételezés
alkalmazásával. A tanulmány a „Sajó-völgy árvízi kockázatainak felmérése távérzékelési
módszerekkel HUSK 1001/2.1.2/0026” című projekt keretében elvégzett légi lézerszkennelés
(LIDAR) és légi hiperspektrális felmérés paramétereit/jellemzőit, eredményeit mutatja be. Továbbá
bemutatja a Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézete által a
felmérésekhez alkalmazott légi eszközrendszert.
Sajó-völgy / légi távérzékelés / árvízi kockázatcsökkentés

1 BEVEZETÉS
A projekt célja a magyar-szlovák határon átfolyó Sajó folyó felmérése. A Sajó a térséget és
közös érdekeltségű vízgyűjtőt összekötő folyó, így annak védelme, a közös vízkészlethasználata, a környezet-, természet- és árvízvédelem közös érdek. A projekt 2012. március 1ével indult. Vezető partner a Károly Róbert Főiskola, külföldi partner a Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica.
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H-3200 GYÖNGYÖS, Mátrai út 36., penyedi@karolyrobert.hu

38

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- ÉS MENEDZSMENT WORKSHOP, SOPRON, 2013
ISBN 978-963-334-124-7

A projekt megvalósításának időszerűségét mutatja, hogy a folyóról, illetőleg közvetlen
környezetének állapotáról a „legfrissebb” felmérés az 1970-es években készült. A határvízi
egyezmény és az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK Víz Keretirányelve valamint a
2007/60/EK irányelv az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről a közös felmérés és
tervezés irányába hat.
A jelenlegi hidrológiai adatcsere a két ország közös érdekeltségű vízgyűjtőterületein észlelt,
vagy várhatóan bekövetkező hidrológiai helyzetet jellemző adatok naponkénti cseréjére, és az
államhatárt alkotó és metsző határvizek meghatározott szelvényeiben a vízhozamok
összehangolt mérésére, értékelésére, egyeztetésére és az egyeztetett adatok cseréjére is
vonatkozik. Az együttes tevékenység a vízhasználatok szabályozásán keresztül lehetővé teszi
a szennyezettség csökkentését, az ökológiai, természetvédelmi értékek feltárását és
megőrzését.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben meghatározott feladatok szükségessé teszik a folyó és
környezete egységes felmérését a megfelelő mederkarbantartás tervezéséhez, a
hidrometeorológiai előrejelzés fejlesztéshez, az árvízvédelmi operatív felkészüléshez és a
vízgazdálkodási, környezet-és természetvédelmi tervezéshez. A természeti értékek védelme
mellett az épített környezet, a javak, és nem utolsósorban az emberi élet védelme is kiemelt
prioritást élvező célkitűzés a határon átnyúló árvízvédkezési feladatok során.
A magas szintű együttműködés keretein belül elkészül a Sajó folyó és a hullámtér légi
hiperspektrális és légi lézerszkenneres felmérése; mederszelvény felmérése hagyományos
geodéziai eszközökkel, digitális terepmodell; digitális felszín modell; vegetáció térkép és
elöntés szimulációs modell. (Internet_1)
2 A FELMÉRÉSEKHEZ HASZNÁLT TÁVÉRZÉKELÉSI ESZKÖZÖK
BEMUTATÁSA
2. 1 Légi lézerszkennelési (LIDAR) technológia rövid bemutatása
A Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézete a légi
lézerszkennelésre Leica ALS70-HP típusú eszközt alkalmaz (1. ábra). Az ALS70-HP
rendszer egy kifejezetten nagy magasságból és nagy pontossággal végrehajtott terepi
felmérésekhez kifejlesztett légi lézerszkenner, amellyel akár 3500 m terep feletti (AGL)
magasságból is végrehajtható az adatgyűjtés.
A nagy pontsűrűséggel történő szkennelésen túl a rendszer képes a lézerimpulzusok teljes
jelalakjának rögzítésére is. A rendszer része egy RCD30 típusú nagy felbontású 60 MP
felbontású mérőkamera, amely a légi lézerszkenneléssel egy időben képes a felvételezésre.
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1.ábra A KRF Leica ALS70-HP lézerszkenner rendszere
A felvételezésre alkalmazott CESSNA C-206 "Skywagon” repülőgép minimális repülési
sebessége 130 km/h, így a szkenner további beállításainak függvényében az elérhető átlagos
pontsűrűség 0,5 – 50 pont/m2.
2.2 Légi hiperspektrális technológia rövid bemutatása
A légi hiperspektrális adatfelvételezésre a Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és
Vidékfejlesztési Kutatóintézetében AISA Dual típusú hiperspektrális szenzort alkalmaznak
(2. ábra). Jelenleg ez az egyetlen szenzor, amely 1024 pixel szélességben képes a teljes
hullámhossz-tartományban (400-2450nm) felvételeket készíteni, ez korábban csak a VNIR
(400-1000nm) tartományban volt kivitelezhető. Az optikájának látószöge: 37,5 fok, így pl.
1542m-es repülési magasságból (AGL) 1024m széles felvétel készíthető 1m-es terepi
felbontással.
A terepi (geometriai) felbontás a repülési magasságtól és a szenzor beállítástól függően 0,63m között, míg a radiometriai felbontást is, 2,5-10nm között változhat.

2. ábra AISA Dual szenzor a Piper Aztec-ba épített stabil platformon és a vezérlést végző
fedélzeti számítógép
A felvételezésre alkalmazott Piper Aztec repülőgép (3. ábra) minimális repülési sebessége
60m/s, így a szenzorral elérhető legnagyobb terepi felbontás a 2,5nm radiometriai felbontással
1m, míg 10nm felbontással 0,6m.
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3. ábra A felvételezésre alkalmazott Piper Aztec repülő felszállás közben
3 A SAJÓ-VÖLGY LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS FELMÉRÉSE
A hiperspektrális felvételek (4. ábra) a látható és a közeli-infra tartományban (VNIR)
készültek. A felvételezés a teljes sávszélességben (400-1000 nm) 4,5 nm-es mintavétellel
történt, így minden egyes képpont 128 spektrális csatornát tartalmaz. A navigációs adatok
rögzítését egy OxTS RT 3003 típusú, nagypontosságú GPS/INS rendszer végezte. A
felvételek 2012. augusztus 20-án készültek, az alábbi repülési paraméterekkel:
 repülési magasság (AGL): 1500 m
 repülési sebesség: 55 m/s
 lerepült területek nagysága:
 Magyarországon: 190 km2
 Szlovákiában: 122 km2
 sávszélesség: 400-1000 nm
 sávok átfedése: 30%
 terepi felbontás: 1,5 m.
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4. ábra A hiperspektrális repülés magyarországi területe és a felvételekből készített RGB
mozaik
A repülési kampány során 15 hiperspektrális sáv került felvételezésre, melyek
előfeldolgozását (radiometriai és geometriai korrekció) végrehajtottuk. A terepi adatgyűjtést,
illetve a DGPS-s és terepi spektrumméréseket a repülést követő két hétben elvégeztük.
4 A SAJÓ-VÖLGY LÉGI LIDAR FELMÉRÉSE
A Sajó-völgy légi lézerszkennelése Magyarországon 121 km2es, Szlovákiában 190 km2-es
területen történt meg (5. ábra) Magyarországon 2013. június 17-én, Szlovákiában 2013.
június 17-18-án. A LIDAR méréssel egy időben digitális mérőkamerás felmérés is történt 15
cm-es geometriai felbontásban, RGB és NIR színösszetétellel. A légi LIDAR felmérés
átlagos pontsűrűsége 5 pont/m2 volt. A digitális mérőkamrás felmérés digitális ortofotókat
eredményez EOTR szelvényezés szerint, mozaikolva. A légi lézerszkennelés eredményei az
osztályozott pontfelhőből generált DTM és DSM.

5. ábra A Sajó-völgyben lerepült területek elhelyezkedése
5. A LÉGI FELMÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK ALKALMAZÁSA
A Sajó-folyó hullámterén végzett légi felvételezés eredményeit az alábbi feladatokra
alkalmazzuk a projektben:
- Vegetációtérképezés
- Invazív gyomfajok felmérése
- Keresztszelvények meghatározása
- Mederérdesség mehatározása
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-

Lefolyás-modellezés
Töltésszakadás szimuláció

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A tanulmány a „Sajó-völgy árvízi kockázatainak felmérése távérzékelési módszerekkel
HUSK 1001/2.1.2/0026” című pályázat keretében készült.
FELHASZNÁLT IRODALOM

Internet_1 - http://honlap.karolyrobert.hu/hu/node/340 2013. szeptember 22.
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Magaspart csuszamlások vizsgálata geodéziai módszerekkel
Dunaszekcső térségében
Investigations of High Bank Failures by Geodetic Methods in the
Territory of Dunaszekcső
BÁNYAI Lászlóa* – MENTES Gyulaa & ÚJVÁRI Gábora
a

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet

Absztrakt – Magaspart csuszamlások vizsgálata geodéziai módszerekkel Dunaszekcső
térségében. Magyarországon a Duna középvölgyében a magaspart csuszamlások visszatérő
geomorfológiai jelenségnek számítanak. Dunaszekcső területén 2006-ban megjelent törési zóna
mentén 2007-ben már jelentős elmozdulások jelentkeztek, amelyek 2008. február 12.-én intenzív
leszakadást eredményeztek. A terület néhány óra alatt 8-9 m-t süllyedt és 2-3 m-t csúszott a Duna
irányába. Az utómozgások még 2013-ban is folytatódtak, és új törési zóna is megjelent.
Intézetünk 2007-ben 4 vasbeton mérőpillért és 15 mozgásvizsgálati pontot telepített. Az így kialakított
hálózatot ismételt GPS mérésekkel és szintezéssel mértük meg. Az intenzív leszakadást követően még
egy vasbeton mérőpillér és további 7 mozgásvizsgálati pont telepítésére is sor került. A leszakad
területen lévő pontok méréséhez a korábbi technikák mellett geodéziai mérőállomást is alkalmaznunk
kellett. A geodéziai mérések mellett két fúrólyuk dőlésmérőt is telepítettünk, továbbá két használaton
kívüli kútban mértük a vízszint változását és a Duna vízállását is figyelembe vettük.
A különböző mérések 3D integrált kiegyenlítésére egy új eljárást dolgoztunk ki, amely a hálózat
koordinátáit a GPS által használt WGS84 koordináta rendszerben határozza meg. A mérőállomások és
a szintezés esetében a függővonal elhajlások és geoidundulációk is figyelembe vehetők. Az
adatfeldolgozás során a vasbeton mérőpillérek első időpontra vonatkozó koordinátaváltozásainak
négyzetösszegét minimalizáltuk (általánosított szabad hálózat).
A koordináta idősorok kinematikai elemzésével megvizsgáltuk az egyes pontok mozgási
tulajdonságait: a jellemző időszakonként jelentkező sebességeket és gyorsulásokat. Az összetartozó
pontcsoportok együttes mozgását hét paraméteres hasonlósági transzformációval vizsgáltuk.
Meghatároztuk az időpontok közötti átlagos eltolódást, átlagos méretarány eltérést, valamint az
elfordulásokból a pontcsoportok dőlési jellemzőit, amelyek a fúrólyuk dőlésmérőkkel is mérhetők.
Megállapítottuk, hogy a dőléseket közvetlenül a talajvízszint változásai és nem a Duna vízállása
befolyásolhatja. A kinematikai és dőlési adatok alapján az is megállapítható, hogy a mozgások
lényegében rogyásos folyamatként jellemezhetők, ahol kis mértékben a rotációs jellemzők is
megtalálhatók. A geodéziai mérések alapján definiálható mozgási fázisok hozzájárulhatnak a vizsgált
geomorfológia jelenség jobb megértéséhez is.
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H-9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8., banyai@ggki.hu
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Katasztrófavédelmi szempontból érzékeny SEVESO II-es
energetikai üzem vészhelyzeti felkészültségének bemutatása
(DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.)
Emergency preparedness of a sensitive SEVESO II classified power
plant (DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.)
KISS Ákos*
Dunamenti Erőmű Zrt.

Abstract - Emergency preparedness of a sensitive SEVESO II classified power plant
(DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.). The aim of the study is to demonstrate the large number of the
preventive and proactive tools against accidents which may cause serious environmental pollution and
impact on civil population. The effective tools of modern emergency preparedness rather relies on risk
identification and assessment methods applied during design phase than the classic response tools of
catastrophe prevention organizations. These design methods are hidden from outsiders.
In addition we would like to show how positive effect has been caused by GDF-SUEZ group on the
development of special technoligies and methods used by catastrophe prevention organizations during
a damage contol activity.
These several prevention tools can be presented due to Dunamenti Power plant safety system which
takes the national electric produproduction is Hungary's largest gas/oil fired power plant. Installed
capacity is well over 2.000 MW, the Dunamenti power station supplies 20 % of the country's
electricity. In addition supplies 1000 MW district heat and process steam to the nearby refinery
complex.

Absztrakt – Katasztrófavédelmi szempontból érzékeny SEVESO II-es energetikai üzem
vészhelyzeti felkészültségének bemutatása (DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.). Az előadás célja
annak bemutatása, hogy milyen módon képes egy magyarországi energetikai nagyüzem preventív és
proaktív módon védekezni a súlyos környezetszennyezést eredményező és a civil lakosságot is
veszélyeztető nem várt események ellen. A hatékony vészhelyzeti felkészültség mai eszközei sokkal
inkább támaszkodnak a tervezési eljárások során alkalmazott kockázatfeltáró folyamatelemzési
módszerekre és kockázatcsökkentő technológiai lépések kidolgozására, mint a katasztrófavédelem
kárelhárító szerepére, azonban ezek az intézkedések rejtve maradnak a kívülállók elől.
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Az összetett biztonságtechnikai tervezési feladatok áttekintésén túl az előadás témakörébe tartozik az
esetleges kárelhárítási lépések szervezeti feltételeinek és különleges műszaki eszközeinek, valamint
annak bemutatása, hogy az iparág képviselői közül a GDF-SUEZ csoport milyen kedvező hatással van
a katasztrófavédelmi beavatkozások során használatos kárelhárítási technológiák és eszközök
fejlesztésére.
Fenti eljárásokat a Dunamenti Erőmű biztonságtechnikai rendszere tükrözi a legtranszparensebb
módon, amely a hazai beépített kapacitás közel egyötödét kitevő villamos teljesítményével és 1000
MW hőszoláltatási teljesítményével Magyarország legnagyobb gáztüzelésű erőműve. Szabályozó
képességével stratégiai szerepet vállal a hazai villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságában.
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