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19. Lecke

Szennyezési tényfeltáró vizsgálatok



Felderítı vizsgálatok
Felderítı vizsgálatot abban az esetben kell végezni, ha:
• a szennyezettség kiterjedése indokolja, 
• a szennyezıanyagok sokfélék, 
• a lehetséges szennyezı források száma, elhelyezkedése indokolja, 
• a veszélyeztetés mértéke indokolja (pl. vízbázis közelsége, 

területhasználat jellege, stb.), 
• a terület földtani vagy vízföldtani helyzete indokolja, stb.
• A felderítı vizsgálat célja:
• bizonyítani a szennyezés tényét, 
• meghatározni a szennyezıanyag(ok) forrását, 
• pontosítani a szennyezıanyag(ok) típusát, 
• tájékoztató adatot szolgáltatni a szennyezıdés kiterjedésérıl.



A részletes vizsgálat
A részletes vizsgálat célja:
• a szennyezı forrás helyének, kiterjedésénék és a szennyezıanyag 

típusának további pontosítása, 
• a szennyezettség elterjedésének pontos térbeli lehatárolása, 
• a (Ci) intézkedési határérték feletti szennyezettségő földtani közeg 

(talaj) és felszín alatti víz mennyiségének meghatározása.
• A részletes tényfeltárás során a vizsgált területre jellemzı

szennyezés koncentrációkat kell meghatározni a talajban, földtani 
közegben és a felszín alatti vízben, függetlenül, hogy ezek a 
koncentrációk az Együttes rendeletben elıírt melyik határérték 
tartományba esnek.

• A kémiai vizsgálatokkal meghatározott szennyezés koncentrációkat 
az Együttes rendeletben lévı határértékek figyelembe vételével 
lehet a helyszínrajzon lehatárolni.



Archiv adatok begyőjtése
Alapadatként szükséges beszerezni a következıket:
• a szennyezettség megszüntetésére kötelezett (kötelezhetı) 

természetes, vagy jogi személy adatait (név, cím, helyrajzi 
szám, stb.), 

• a terület beépítési részletes helyszínrajzát, 
• a terület légi fényképét, 
• a területen megelızıen végzett tevékenységek, 

területhasználatok leírását, 
• a szennyezést okozó tevékenység leírását, technológiáját, 
• a szennyezıdés történeti leírását, hatósági vonatkozásait 

(engedélyek, határozatok, bírságok stb.), 
• a szennyezıdéssel kapcsolatos korábbi vizsgálati 

eredményeket, 
• a területre vonatkozó talajmechanikai, mérnökgeológiai, 

hidrogeológiai, környezetvédelmi stb. szakvéleményeket, 



Archiv adatok begyőjtése
• a terület és a valószínősíthetı hatásterület kataszteri, topográfiai, 

földtani, hidrogeológiai, környezet-érzékenységi stb. térképeit, 
• a területen és a tágabb térségben létesített feltárások, fúrások adatait, 
• felszín alatti víz vizsgálatok és mérések adatait (vízszint, vízminıség), 
• a szennyezés által valószínőleg érintett területhez közeli vízkivételek 

helyét, 
• a szennyezés által érintett területek vízhasználati adatait, 
• a területrendezési, településrendezési tervet, 
• a települési környezetvédelmi programot, 
• a közelben lévı védett épített és természeti értékek és területek listáját, 
• idıjárási, éghajlati adatokat, 
• egyéb, a tényfeltárás szempontjából fontos adatokat.



Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg 
Nyilvántartási Rendszer (FAVI) adatai

A tényfeltárás megtervezéséhez fel kell használni a Környezetvédelmi 
Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) 
adatállományát. A FAVI központja a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, regionális központjai a környezetvédelmi 
felügyelıségek. A FAVI az adminisztratív, azonosító jellegő
adatokon túlmenıen információkat tartalmaz:

• a földtani közeg/felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével, 
szennyezésével, károsításával járó tevékenységet folytatókra és 
tevékenységükre, 

• a földtani közeg/felszín alatti víz veszélyeztetésére, terhelésére, 
szennyezésére, károsítására, 

• a földtani közeg/felszín alatti víz állapotára, 
• a földtani közeg/felszín alatti víz állapotával kapcsolatos 

követelményekre és annak 
• védelméhez kapcsolódó környezetvédelmi intézkedésekre 

vonatkozóan.



Légifotók felhasználása

• A légifotók beszerezhetık a FÖMI Központi Adat- és Térképtárából, vagy 
HM Térképészeti KHT-tıl. Magyarország teljes területérıl 4 évesnél nem 
régebbi légifotó-sorozat áll rendelkezésre.

• Színes légifényképek
• A színhelyes légifényképek az emberi szem által megszokott színekben 

mutatják meg a föld felszínét, illetve az ott lévı tereptárgyakat.
• Elınyük a természetes színhatás és színgazdagság. Használatuk, 

feldolgozásuk a fotóinterpretációban kevéssé járatos szakembereknek is 
viszonylag könnyő.

• Színes infra légifényképek
• A színes infra légifelvételek az emberi szem által érzékelhetı

fénytartományon kívül az ún. közeli infra hullámhossztartományban (700-
900 nm) is képesek információkat rögzíteni. Ezáltal olyan információk is 
leolvashatók, amelyek más módszerrel nem, vagy csak nagy nehézségek 
árán szerezhetık be.



Légifotók felhasználása

• A színes infra filmeken az élı növényzet vörös színő, a 
talaj zöldes árnyalatú, a víz pedig kéktıl feketéig terjedı
színő. Az infra film a vörös különbözı árnyalataiban 
kimutatja a növényzet szemmel nem látható fenológiai
fáziskülönbségeit, egészségi állapotát, vízellátottságát, 
stb. Mivel a növényzet a különbözı szennyezıdésekre 
indikátorként reagál, a színes infra filmen megfigyelhetı
eltérésekbıl következtetni lehet a növényzetet ért 
károsító hatásokra, tehát közvetve a szennyezésekre (a 
vegetációs idıszakban, áprilistól-októberig).

• Az infravörös filmek nagy elınye, hogy légköri párára 
kevésbé érzékenyek, így ugyanabból a magasságból 
általában jobb minıségő felvételek készíthetık, mint a 
színhelyes színes filmre.



Légifotók felhasználása
• Színes és színes infra felvételek együttes alkalmazása
• A kétféle felvételi anyag együttes használata (kétkamrás 

légifelvételezés) esetén az ismertetett elınyök együttesen 
jelentkeznek. A felvételek kiértékelése során, a kétféle 
felvételen megjelenı különbözı információk szintézisével 
további ismeretek szerezhetık a vizsgált területrıl, illetve 
jelenségrıl.

• A felvételek során elkészített fotókat számítógépes eljárással 
feldolgozva digitális ortofotók állíthatók elı. A digitális ortofotók
elınyei az alábbiakban foglalhatók össze:

• A felvétel számítógéppel kezelhetı, különbözı szőrések 
alkalmazásával a légköri zavarok kiküszöbölhetık, a 
színkontrasztok kiemelhetık, így a digitális felvételekrıl a 
hagyományos negatívénál jobb minıségő színes nyomat 
készíthetı. 



• Az ortofotó a térképhez hasonlóan ortogonális vetülető, így a felvett 
terület geometriáját nagyon pontosan adja vissza. Megfelelı
szoftver alkalmazásával térinformatikai alapként kezelhetı. A 
digitális ortofotó a meglévı topográfiai térképre ráhelyezhetı, így a 
térképen az idıközi változások korrigálhatók. A felvétel akár a 
topográfiai térképpel együtt kinyomtatható és grafikai információkkal 
is ellátható. 

• A digitális felvételek alapján nemcsak a felvett területek 
méretarányait, hanem a lefényképezett terület felszíni minıségét 
(burkolt térszín, salak, különbözı mővelési ágba tartozó
mezıgazdasági területek, rossz lefolyású, mocsaras területek stb) is 
meg lehet állapítani, mivel a spektrális információk számítógépen 
értelmezhetık. 

• A digitális felvétel számítógépen is archiválható. Az egyes 
feladatokhoz illesztve szőrésekkel bármikor újra kinyomtatható, 
elıállítható.

Forrás: KVVM Kármentesítési útmutató 6
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmutmutato6/103-01.htm

Légifotók felhasználása



Hatósági határozatok és a hatályos 
jogszabályok begyőjtése

• A területre vonatkozó hatósági határozatok és a 
hatályos jogszabályok ismerete elengedhetetlen 
a szakszerő tényfeltáráshoz. Ezek közül 
mindenekelıtt be kell szerezni a tényfeltárást 
elıíró határozatot. Ismerni kell a korábbi 
hatósági és szakhatósági állásfoglalásokat, 
amelyek a területre, az ott folytatott 
tevékenységekre, illetve a terület 
szennyezettségére vonatkoznak, valamint a 
vonatkozó szabványokat, mőszaki irányelveket, 
határértékeket 

(www.mszt.hu).



Elızetes terepbejárás
• A következı technológiák és objektumok állapotára kell különös 

figyelmet fordítani:
• szénhidrogén feldolgozás, 
• üzemanyag főtıanyag tárolása, átfejtése és kiszerelése, 
• kazánház, 
• kenıanyagok tárolása és felhasználása, 
• vegyi anyagok (oldószerek, impregnálószerek, felületkezelı szerek, 

stb.) tárolása és felhasználása, 
• hulladéktárolás, 
• felszín alatti és fölötti csıvezetékek, 
• szennyvizek győjtése és kezelése, 
• veszélyes anyagokat alkalmazó technológiák (pl. galvanizálás, 

zsírtalanítás, öntöde, javítómőhely, bırcserzés, csávázás, hadiipari 
technológiák stb.).



Adatok feldolgozása
• A beszerzett alapadatokat fel kell dolgozni 

és ki kell értékelni, valamint ki kell 
egészíteni az elızetes terepbejárás 
adataival. Az eredményeket a tényfeltárási 
dokumentációban össze kell foglalni. Az 
összegyőjtött és értékelt alapadatok 
alapján kell összeállítani a tényfeltátási 
tervet.

Forrás: KVVM Kármentesítési útmutató 6
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmutmutato6/103-01.htm



• Felderítı vizsgálatok
• Archiv adatok begyőjtése

• Légifotók használata

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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20. Lecke

Tényfeltárási terv



Tényfeltárási terv
• Tényfeltárási tervet – a Korm. rendelet 19.§ (1) e) pont szerint – abban az esetben 

kell készíteni, ha a szennyezettség kiterjedése, összetétele, komponensei, a 
területhasználatok, vagy az érintett terület földtani-vízföldtani viszonyainak 
bonyolultsága indokolja. A tényfeltárási terv készítését a felügyelıség elıírhatja.

• A Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése elıírja a tényfeltárási terv tartalmát: 
atényfeltárással kapcsolatos mindazon munkákat és azok idıbeli ütemezését, 
amelyek a tényfeltárási záródokumentáció megalapozott összeállításához 
szükségesek. Ha a tényfeltárás idıtartama alatt már szükséges monitoring rendszer 
üzemeltetése, úgy annak tervét is tartalmaznia kell a tényfeltárási tervnek.

• A tényfeltárási tervben a környezetvédelmi diagnosztika eszköztárából ki kell 
választani azon módszereket és eljárásokat, amelyek a valószínősített 
szennyezıanyag(ok), valamint az azt befogadó földtani környezet vizsgálatára a 
legmegfelelıbbek. A tervben szerepelnek az alkalmazásra kerülı feltárási, 
mintavételi, terepi és laboratóriumi vizsgálati módszerek.

• A tényfeltárási tervnek – a szennyezıdést okozó tevékenység, a 
szennyezıanyag(ok), a területhasználatok (2/a-c.melléklet) és a területspecifikus
viszonyok mérlegelésével – tartalmaznia kell a vizsgálati stratégiát, és meg kell 
jelölnie azokat a minimum-követelményeket és vizsgálattípusokat, amelyek a 
végrehajtás során biztosítják az optimális feltártság és ismertség elérését.



Tényfeltárási terv
A tényfeltárási terv e fejezetében be kell mutatni a tényfeltárási koncepciót. Ismertetni 

kell az alkalmazott módszereket és alkalmazásuk sorrendjét, fel kell vázolni az 
egymást követı elıkészítı munkákat:
Engedélyek beszerzése: 

– helyszíni célfelvételezések, 
– geodéziai felvételek, 
– feltárások helyének kitőzése;
– a feltárási tevékenységet:
– geofizikai vizsgálatok, 
– szondázási vizsgálatok, 
– nyílt feltárási munkák, 
– fúrási és kútkiképzési munkák, 
– geodéziai bemérés;
– helyszíni vizsgálatokat:
– egyidejő folyadékszint észlelések, 
– vízföldtani paraméterek meghatározása, 
– talaj- és folyadékminta vételek, 
– szennyezıdés vizsgálati tesztek;



Mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módok 
felszíni- és felszín alatti vizek, talaj (kızet) és 

szennyezıanyag(ok) esetében:
– fizikai, 
– kémiai (minıségi és mennyiségi analitika), 
– toxicitási, 
– bakteriológiai, stb. vizsgálatok;

Befejezı értékelési, dokumentálási munkák.

Tényfeltárási terv



Tényfeltárási terv benyújtása

• A tényfeltárási tervet a 19.§ (1) bekezdés szerinti határozatban 
megjelölt határidıre engedélyezésre be kell nyújtani a területileg 
illetékes környezetvédelmi felügyelıséghez.

• A felügyelıség engedélyében elıírja a mintavételi pontok számát, a 
talaj- és talajvíz mintavétel módját, a mintavételi pontok kialakítását, 
amellyel elérhetı hogy az analitikai program részletessége 
elegendı lesz majd a további intézkedések meghozatalához 
szükséges mértékő és részletességő adatokhoz.

• A tényfeltárási munkák megkezdését és a tényfeltárás során észlelt 
bármilyen rendkívüli körülményt be kell jelenteni a felügyelıségnek.

• A feltárás során észleltek alapján, a tényfeltárásra kötelezett 
kezdeményezésére, indokolt esetben, a felügyelıség engedélyezi a 
tényfeltárási tervtıl való eltérést, a terv módosítását.



A tényfeltárási munkafázisok elvégzése
• A tényfeltárási terv benyújtása esetén a felügyelıség engedélyének 

kiadása, egyéb esetben a kötelezı határozat kiadása és jogerıre 
emelkedése után megkezdıdhet a tényleges tényfeltárás.

• Az egyes munkafázisok tartalmát és az alkalmazott módszereket az 
adott vizsgálati terület(ek) és a szennyezıanyag(ok) jellemzı
tulajdonságai határozzák meg. Jelen útmutató azokat az eljárásokat 
és észlelési módszereket tekinti át, amelyek a tényfeltárások 
elvégzése során alkalmazhatóak. A környezetvédelmi vizsgálati 
eljárások gyors fejlıdése miatt az egyes diagnosztikai fázisok során 
alkalmazásra kerülı módszerek körét rendszeresen újra kell 
értékelni. A felszín alatti adatgyőjtésre és monitorozásra 
leggyakrabban használt terepi technikák összefoglaló táblázatát a 4. 
mellékletben adjuk meg.

Forrás: KVVM Kármentesítési útmutató 6
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmutmutato6/103-01.htm



Elımunkálatok
• A feltárást a szükséges engedélyek beszerzésével, a hiányzó

dokumentációk pótlásával, és aktualizáló helyszínelésekkel kell indítani. A 
feltárások helyét a terület tulajdonosával, az illetékes szakhatóságokkal és 
a közüzemi szolgáltatókkal (elektromos mővek, vízmő, gázszolgáltató, 
távközlési szolgáltatók) egyeztetni kell a felszín alatti közmővek védelme és 
biztonsága érdekében. Az észleléshez, mintázáshoz felhasznált 
természetes és mesterséges feltárások helyét a munka megkezdése elıtt ki 
kell jelölni, a feltárások jelzésének feltüntetésével. A feltárások pontos 
koordinátáit (vízszintes és magassági vonatkozásban) abszolút értékben 
(EOV, mBf) kell megadni.

• Az alaptérképeket a késıbbi feldolgozás léptékének megfelelı pontosságig 
aktualizálni kell (feltöltések, hulladéklerakóban történı hulladékelhelyezés, 
épületek telepítése vagy elbontása, felszín alatti vezetékek fektetése, stb.).

• Lehetıség szerint áttekintést kell adni a vizsgált területen lévı talajokról. Az 
adatok megtalálhatók a területileg illetékes Növényegészségügyi és 
Talajvédelmi Állomásokon (1. melléklet).



Geodéziai munkák

A szennyezett területek feltárásakor a geodéziai fel mérésekre a 
következ ık miatt van szükség:

• a terület geodéziai azonosítása, kiterjedés paramétereinek megadása, 
• a felméréshez és a kármentesítés megtervezéséhez alapadatok 

szolgáltatása, 
• a mintavételi helyek rögzítése, 
• egységes nyilvántartási rendszerhez azonosító adatok szolgáltatása.
A szennyezett terület pontosabb geodéziai paramétere inek 

meghatározására a terepi feltárások kapcsán kerül sor, ezen belül:
• a szennyezett terület telekhatárokhoz kötött azonosítása, 
• a telekhatárok sarokpontjainak koordinátái, 
• a területen található jellemzı objektum abszolút magassága, amely esetleg 

késıbb a relatív magasságok viszonyító szintje lesz.



Geodéziai munkák
Kiindulási alapként felhasználhatók:
• a földhivatali alaptérképek, 
• kiviteli vagy építési engedélyezési tervek, 
• nyomvonalas létesítmények kiviteli tervei.
Elsı feladat a helyszíni bejárás alkalmával a meglév ı helyszínrajzok 

helyességének min ısítése, és azoknak a lényeges objektumoknak az 
azonosítása, amelyek helyszínrajzi megjelenítése sz ükséges. A helyszínrajzon 
lehetıség szerint szerepeltetni kell a/az:

• épületeket, 
• úthálózatot, vasutat, 
• elektromos légvezetéket, 
• egyedi, kimagasló azonosító pontokat (kémény, torony, stb.), 
• az ismert közmőhálózatot (víz, szennyvíz- és csapadékvíz csatorna, elektromos- és 

távközlési kábel, távhı- és gázvezeték),
• felszíni és felszín alatti tárolótartályokat, termékvezetékeket, 
• technológiai berendezéseket és vezetékeket, 
• feltárási, mintavételi pontokat, 
• vízrajzi adottságokat.



Nyílt feltárások
• Elızetes tényfeltárás esetén, amikor kevés adat áll rendelkezésre, 

különösen az elsı helyszíni bejáráskor valamennyi meglévı felszíni nyílt 
feltárás jellemzıjét figyelembe kell venni, amelyek lehetnek természetes 
vagy mesterséges feltárások.

• Természetes feltárást ad a vízmosás, patakmeder, vízpart, hegyomlás, 
kidılt fák gyökérzete helyén maradt üreg, stb. A felszínre kibukkanó
kızetrétegeket, lepusztult karsztos felszíneket, barlangokat is fel lehet 
használni a rétegdılés stb. mérésére, mintavételre. 

• Mesterséges feltárás a külfejtés, bevágás rézsője, alagút, pince, épület 
alapozás, kút, stb. Létesíthetık kis mélységő feltárások: lekaparással, 
tisztítással, kutatógödör, bevágás készítésével. Ide tartoznak még a talaj 
felsı szintjébıl kézi fúróval, szondával vett felszíni minták is. Speciális nyílt 
feltárási módszer lehet a szennyezıdés feltárása gépi markolóval.

• A nyílt feltárások hozzásegíthetnek a szennyezı források 
meghatározásához, a szennyezettség elterjedésének követéséhez és a 
szennyezıanyag–talaj–talajvíz kapcsolatának pontosabb, szemléletes 
megismeréséhez, amely jó alapot ad a mintavételezéshez.



Pontszer ő feltárások készítése
• A környezetvédelmi gyakorlatban a szükséges talaj- és 

talajvíz minták begyőjtésére pontszerő feltárások 
készítése a legelterjedtebb mód. A feltárási technikákat 
a szennyezıdés jellegének, mértékének, térbeliségének 
és a kızetanyagnak megfelelıen kell megválasztani.

• A feltárási munkálatok célja a szennyezı forrás 
feltárása, a szennyezı forrás által szennyezett talaj és 
felszín alatti víz térbeli lehatárolása, a földtani 
paraméterek meghatározása helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálatokkal és a szennyezıdés terjedésének 
ellenırzéséhez figyelıkutak létesítése. A feltárás 
mintavételi szondázással vagy fúrások létesítésével 
végezhetı.



Talaj és talajvíz mintavételi szondázás

• A talajmintavételi szondázást kisátmérıjő (20-50 mm) szondával 
lehet végezni. A mintavevı szondákat többnyire robbanómotoros 
kalapáccsal juttatnak le a talajba. A mintavételi szondák 1 m és 2 m 
hosszúságúak, üreges kiképzésőek, palástjuk oldalt nyitott. A 
mintavétel kvázi-zavartalan – azaz a rétegek sorrendjében nincs 
változás, de esetleg tömörödhet a kiszúrt minta. A lemélyített 
mintavételi szondát mechanikus emelıszerkezettel kell a felszínre 
húzni.

• Ilyen módon finomszemcsés, nem konszolidált üledékes 
képzıdményekbıl, 6-8 m mélységig van lehetıség mintavételre. 
Amennyiben a furat állékony, nem omlik be, lehetıség van 
kisátmérıjő réselt szőrıcsı és szőrıkavics beépítésére is. Ezáltal 
reprezentatív talajvíz mintavétel is elvégezhetı.

Forrás: KVVM Kármentesítési útmutató 6
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmutmutato6/103-01.htm



Fúrások készítése
• A környezetvédelem speciális igényei miatt módosítani kell a fúrási 

technológiát, mert a feltárások célja alapvetıen különbözik a hagyományos 
– nyersanyag-kutatásban, talajmechanikában, vízbeszerzésben alkalmazott 
– fúrásokétól.

• A módosítások célja, hogy a különbözı szennyezettségő minták között ne 
legyen kölcsönhatás sem a feltárás, sem a mintavételezés során, illetve az 
adott szennyezıanyag megfigyelhetı legyen, kizárásra ne kerüljön. A 
fúrások kivitelezésénél különleges figyelmet kell fordítani a 
keresztszennyezés elkerülésére.

• A szennyezıanyagok mozgásának nyomonkövetésére, megfigyelésére 
szolgáló monitoring rendszerek létesítése során a leglényegesebb 
különbség a fúrási technológiában, illetve a szőrızés kialakításában van. A 
víztermelı telepek esetében elfogadott mind a vízöblítéses, mind a száraz 
fúrási technológia alkalmazása. A kockázatos, szennyezıanyagok feltárása 
esetén lehetıség szerint csak a száraz fúrási technológiával készült feltáró
fúrás, kút fogadható el. Megjegyzendı, hogy vízminıség megfigyelési 
célokra víztermelı telepek esetében is sokkal jobb a száraz fúrással készült 
megfigyelıkút.



Fúrások készítése

• A vízöblítéses fúrástechnika hátránya, hogy “idegen”
vizet visznek a rétegbe, ezzel “meghamisítva” az 
eredményt a szennyezıanyagok mobilizálása, keverése, 
higítása útján. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a 
vízöblítéses technológia alkalmazása (pl. szilárd kızet 
átfúrásához, vagy nagyvastagságú víztartó összlet alsó
zónáját megcsapoló kút esetén), úgy kizárólag tiszta 
vizet szabad alkalmazni. Ilyen esetekben az 
öblítıfolyadék vizsgálatát is el kell végezni a tényfeltárás 
analitikai programjában szereplı komponensekre. A 
vízminıségi eredményeknél és hidrológiai méréseknél 
azt is figyelembe kell venni, hogy hosszú idıt vehet 
igénybe, hogy a fúrás során kialakult vízdomb 
megszőnjön, az eredeti állapot vizsgálható legyen.



Figyelı kút

Forrás: BGT Hungária Kft



Önálló fázisú felúszó szennyez ıanyag hatása a felszín 
alatti víz szintjére

Forrás: BGT Hungária Kft



• Tényfeltárási terv
• Geodéziai munkák

• Nyílt és pontszerő feltárások

Kérdések a leckéhez
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Környezeti elemek védelme
II. Talajvédelem

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modulGazdaságtudományi ismeretek I. Kö zgazdaságtan

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MScTERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul 



21. Lecke

A talajszennyezéseket okozó
fontosabb anyagok

























• A fontosabb szennyezık és emissziójuk
• A szennyezések idıbeni alakulása

• A PAH vegyületek szennyezésének alakulása

Kérdések a leckéhez
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