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22. Lecke

A talajszennyezések 
súlyosságának becslése



Határértékek, határértékrendszerek

• Igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely 
eleme jogszabályban vagy hatósági határozatban 
meghatározott olyan mértékő igénybevétele, amely 
kizárja a környezetkárosítást.

• Kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely 
elemének jogszabályban vagy hatósági határozatban 
meghatározott olyan mértékő terhelése, amely kizárja a 
környezetkárosítást;

• Szennyezettségi határérték: a környezet valamely 
elemének olyan - jogszabályban meghatározott -
mértékő szennyezettsége, amelynek meghaladása - a 
mindenkori tudományos ismeretek alapján - környezet-
vagy egészségkárosodást idézhet elı.



• A szennyezettségi határértékek megítélése változóban 
van. Ezek egyértelmően immissziós határértékek, a 
környezeti elemek kívánatos vagy, valamilyen minısített 
állapotát jelzik. 

• Nem állnak elızmény nélkül, hiszen a vízminıségi 
kárelhárítás a vízügyi gyakorlatban is már jelentıs 
múlttal rendelkezett, vagy a mérıhálózatok fejlesztése 
kapcsán egyre több nagyvárosban van lehetıség a 
szmogriadó tervek elkészítésére. 

• Mindkét esetben immissziós határértékrendszerek 
érvényesülnek, melyben nem kis szerepe van a 
gazdaságosság mérlegelésének, és ha nem is mindig 
tudatosan, a környezeti vagy egészségi kockázat 
felmérésének.

Határértékek, határértékrendszerek



• A határértékrendszerekben szereplı konkrét értékek 
meghatározása kockázatfelmérésen kell, hogy alapuljon. Itt 
azonban egy komoly ellentmondás jelentkezik. 

• Nagyon nehéz általában beszélni egy vegyi anyagnak a 
környezeti kockázatáról, különösen nehéz, ha az kijutott 
valamilyen körülmények közé. Ekkor a kockázat már 
helyspecifikus. Nem részletezzük itt a helyspecifikus
kockázatfelmérés problémáit, de meg kell állapítani, hogy 
részben azokból is fakadóan szinte mindenütt a világon az 
egységes jogalkalmazás érdekében megalkotják a maguk 
határértékrendszerét. 

• Ez egy adott esetre alkalmazva a valóságos helyzethez képest 
tulajdonképpen kompromisszum, ezért a határértékeket a 
legújabb tudományos eredmények figyelembevételével 
rendszeresen felülvizsgálják, korrigálják.

Határértékek, határértékrendszerek



• A szennyezett talajok minısítésére elterjedt a hármas: 
A, B, C minısítési rendszer, mely kiegészül a 
mindenkori hasznosítási/érzékenységi kritériumokkal. 
Hangsúlyozni kell, hogy a határértékek nem 
alkalmazhatók sablonosan a helyi viszonyok ismerete 
nélkül. Minden esetben egyedi értékelést kell végezni, 
mert ezek a kritériumok csak általános iránymutatóul 
szolgálhatnak. A hármas minısítés abból kiindulva 
keletkezett, hogy a védendı objektumok eltérı tőrési és 
toxicitási megítélést kívánnak. 
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E rendelet alkalmazásában 
• 1. felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt a 

telített zónában elhelyezkedı víz, amely 
közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel; 

• 2. földtani közeg: a föld felszíne és felszín alatti 
rétegei (a talaj, a kızetek, beleértve az 
ásványokat és ezek természetes és átmeneti 
formáit); 

• 3. talaj: a földtani közeg legfelsı rétege, ami 
ásványi részecskékbıl, szerves anyagból, 
vízbıl, levegıbıl és élı szervezetekbıl áll.
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• (A) háttér koncentráció: reprezentatív érték, egyes anyag természetes 
vagy ahhoz közeli állapotot jellemzı koncentrációja a felszín alatti vízben, 
illetve a talajban. Referencia vagy háttérszintet jelöl, amennyiben a talajok 
átlagos összetételének felel meg az országban és függ a termıhelytıl, 
lokálisan alacsonyabb vagy geológiai okokból magasabb is lehet. 

• Szigorúan véve tehát az A minıség sem egy pont vagy érték, hanem 
inkább egy tartomány. A szennyezés növelésekor a multifunkcionalitás
sérül, a korlátlan talajhasználat megszőnik. 

• További vizsgálat akkor szükséges, ha fennáll az emberi egészség vagy a 
környezet veszélyeztetettsége. Lehetséges tehát, hogy az adott 
talajhasználat mellett még problémamentes a szituáció. 

• Az A érték egyben kívánatos célállapot lehet a szennyezett talajok 
tisztításához. Hangsúlyozni szükséges, hogy a háttérszintet lokálisan is 
meg kell határozni, hiszen a helyi A értékhez viszonyítható a szennyezés 
mértéke.
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• (Ab) bizonyított háttér koncentráció: adott térségre jellemzı, az (A) 
háttér koncentráció helyett alkalmazandó koncentráció, ami a 
természetes adottságok, továbbá felszín alatti vízen, földtani 
közegen kívüli más környezeti elemen keresztül történı terhelés 
hatására alakult ki. Értékét a környezetvédelmi felügyelıség az 
engedélyezés vagy a kármentesítés során vizsgálatokra alapozva 
állapítja meg; 

• (B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az 
ivóvízminıség és a vízi ökoszisztéma igényei, földtani közeg 
esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek 
szennyezéssel szembeni érzékenységének figyelembevételével 
meghatározott kockázatos anyag koncentráció. Az a 
szennyezıanyag-koncentráció (vagy tartomány) amelyet 
meghaladó érték esetén a talaj szennyezettnek tekinthetı. A 
talajhasználat már korlátozott. Egyben speciális célértéke is lehet 
a talajtisztításnak, a tervezett talajhasználathoz igazodva.; 
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• (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték: egy adott 
terület - külön jogszabály szerinti ((Lásd: 33/2000. (III. 
17.) Korm. r.)) - szennyezıdés érzékenységétıl függıen 
meghatározott kockázatos anyag koncentráció, amelyet 
meghaladó érték esetén - (E) egyedi szennyezettségi
határérték vagy (D) kármentesítési szennyezettségi
határérték hiányában - a környezetvédelmi 
felügyelıségnek intézkednie kell (C1 = Fokozottan 
érzékeny-, C2 = Érzékeny-, C3 = Kevésbé érzékeny 
terület) A beavatkozási érték az a szennyezıanyag-
koncentráció, amelyet meghaladó érték esetén a talaj 
károsodottnak minısül. Feltáró vizsgálatokat kell végezni 
és tisztázni a beavatkozás mikéntjét. Gondoskodni kell a 
lehetséges szennyezési utak megszőntetésérıl.; 
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• A 219/2004. (VII. 21.) Kormány Rendelet 45. §-a értelmében a felszín alatti 
víz és a földtani közeg minıségi védelméhez szükséges határértékekrıl 
szóló 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet mindazon 
elıírása hatályát veszti, mely a (Ci) intézkedési szennyezettségi határértékre 
vonatkozik. 

• (D) kármentesítési szennyezettségi határérték: komplex értékelésen, a 
kockázatos anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, 
viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken vagy modellszámításokon, 
mennyiségi kockázatfelmérésen alapuló, a területhasználat 
figyelembevételével, a kármentesítési eljárás keretében, hatósági 
határozatban elıírt koncentráció, amelyet az emberi egészség és az 
ökoszisztémák károsodásának megelızése érdekében a kármentesítés 
eredményeként el kell érni. 
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Fokozottan érzékeny terület, az intézkedési érték C1:
• ökológiai zöldfolyosó területe, a nemzetközi jelentıségő vadvizek 

jegyzékébe felvett, jogszabályban kihirdetett terület,
• az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévı felszíni állóvíz 

középvízi mederélétıl számított 0,25 km széles sáv,
• azok a karsztos területek, ahol a felszínen vagy a felszín alatt 10 m-

en belül mészkı-, dolomit-, mész- és dolomitmárga-képzıdmények,
• üzemelı és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást 

szolgáló vízkivételek -külön jogszabály szerint - kijelölt vagy kijelölés 
alatt álló belsı, külsı és A hidrogeológiai védıövezete, továbbá a 
karszt-, talaj- és parti szőréső ivóvízbázisok, ásvány- és 
gyó-gyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek esetén a B 
hidrogeológiai védıövezet is,

• jogszabályban kihirdetett, valamint tervezett nemzeti parkok, 
bioszféra-rezervátumok, erdırezervátumok területei, továbbá az 
elıbbieken kívül esı, fokozottan védett vagy fokozott védelemre 
történı átminısítésre elıkészített területek.
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Érzékeny terület, az intézkedési érték C2:
• az 1995. évi LVII. tv. szerint állami tulajdonban lévı felszíni állóvíz 

középvízi mederélétıl számított 0,25-1 km széles sáv,
• minden olyan, a fokozottan érzékeny kategóriába nem tartozó karsztos 

terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkı-, dolomit-, mész- és 
dolomitmárga-képzıdmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat 
bizonyítja, hogy 100 év alatt a felszínrıl nem érhet el szennyezı anyag a 
képzıdménybe,

• üzemelı és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást 
szolgáló vízkivételek -külön jogszabály szerint - kijelölt vagy kijelölés 
alatt álló hidrogeológiai védıövezete, ha nem tartoznak a fokozottan 
érzékeny kategóriába,

• minden olyan terület, ahol a fı rétegvízadó összlet teteje a felszíntıl 
számítva 50 m-nél kisebb mélységben, vagy ha 50-100 m között van, de 
a fedıképzıdmény kavics vagy homok és a terület nem tartozik az 
elıbbi kategóriába, kivéve, ha lokális vizsgálat bizonyítja, hogy 100 év 
alatt a felszínrıl nem érhet el szennyezı anyag a fı ivóvízadó
képzıdménybe, 
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• minden olyan terület, ahol nincs fı ivóvízadó
képzıdmény, de a felszín közelében jó (legalább 
homoknak megfelelı) vízadó réteg található,

• országos tájvédelmi körzetek és az önkormányzatok 
által védetté nyilvánított termé-szetvédelmi területek, 
továbbá az elıbbi kategóriában említett védett területek -
külön jogszabály által megállapított - védızónái 
(pufferzónái), valamint minden országos jelentıségő - a 
fokozottan érzékeny kategóriában nem említett - védett 
és védelemre tervezett természeti vagy 
természetvédelmi szempontból érzékeny terület.

Kevésbé érzékeny területek, az intézkedési érték C3:
• egyéb, a fokozottan érzékeny vagy érzékeny kategóriák 

egyikébe sem tartozó területek.
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• Határértékek, határérték rendszerek
• 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET

A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINİSÉGI 
VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRİL

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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23. Lecke

A talaj célállapot meghatározása



A talaj szennyezése és a teendı intézkedések



• A már elszennyezıdött, károsodott területeknél 
elsısorban a területhasználatok befolyásolják a 
kitőzhetı célállapotot, hiszen a talaj esetében 
azok hatása közvetlen, többnyire egymást kizáró, 
ebbıl ered egyébként a határértékrendszerek 
kialakításának egyik irányzata, amely a 
területhasználatokat tartja fı rendezı elvnek. Itt 
meg kell jegyezni, hogy a területhasználatok 
sokfélesége ugyanolyan mértékő közelítéseket, 
csoportosításokat követel meg, mint amilyenre a 
természeti adottságokon alapuló rendszereknél 
van szükség.

Talaj cTalaj céélláállapot I.llapot I.



• Korábban a talaj multifunkcionalitásának
fenntartását nevezték meg kívánatos 
célnak, ennek elérése azonban nem 
bizonyult reális célkitőzésnek. Általános 
elvként azonban mégis megjelölhetı, azaz 
egy adott területhasználatot úgy kell 
folytatni, hogy megszőnése esetén 
lehetıség maradjon a multifunkcionalitás
visszaállítására. 

Talaj cTalaj céélláállapot I.llapot I.

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A hazai talajvédelmi stratégia kidolgozására 
irányuló egyik kezdeményezésben a 
multifunkcionalitás biztosítását célként a 
– termıföldön, 
– erdıterületeken, 
– fokozott talajvédelmet igénylı területeken jelölték 

meg, 
• Általában a károsító hatások minimalizálását

tőzték ki célul. Ez azért jelentıs, mert az mg.  
területhasználatok az ország területének kb. 
86%-át teszik ki.

Talaj cTalaj céélláállapot I.llapot I.



• A talaj célállapotának megfogalmazása szempontjából 
is irányadó a Kt. 13.§ 1) bekezdése, mely szerint 
„minden környezeti elemet önmagában, a többi 
környezeti elemmel alkotott egységében és az 
egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell 
védeni”.

• A felszín alatti vizek védelme oldaláról közelítve a talaj 
funkciói közül kiemelt szerepe lesz a megkötı, védı
feladatnak, a kívánalom tehát az, hogy semmilyen 
területhasználat ne okozzon olyan szennyezıdést, 
ami a talajon keresztül a vizekbe tovább terjedhet.

Talaj cTalaj céélláállapot II.llapot II.



• Ez a szempont az elıbbi célmeghatározást csak 
annyiban érinti, hogy nagyobb hangsúlyt ad a károsító
hatások csökkentésének, amelyek - legalábbis 
minıségi szempontból - szerencsére nem elsısorban 
az említett területhasználatoknál következnek, 
következtek be.

• A határértékrendszer kidolgozása szempontjából tehát 
a talaj célállapotának általában a multifunkcionalitást, 
de legalább a felszín alatti vizek védelmének 
megfelelı minıséget jelölhetjük meg. Ez utóbbinál 
figyelembe kell venni a hatásmechanizmust. 

Talaj cTalaj céélláállapot II.llapot II.

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Ha ismerjük a felszín alatti víz esetében a 
határkoncentrációt (pl. ivóvíz elıállítására való
alkalmasságot), akkor a talaj szerveranyag-
tartalmának és adszorpciós kapacitásának 
ismeretében kiszámíthatjuk egyes vegyi 
anyagok talajra vonatkozó határértékeit. 

• Ebbıl viszont az is következik, hogy a tényleges 
határkoncentráció szükségszerően 
helyspecifikus, a határértékrendszer a 
kármentesítési célállapot meghatározása 
szempontjából csak orientáló lehet.

Talaj cTalaj céélláállapot II.llapot II.

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A talaj szennyezése és a teendı intézkedések
• A talaj célállapot meghatározása
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24. Lecke

A talajszennyezések felderítése



Mintavételi eljárások

• A mintavétel problémája a nagy tömeg és annak 
nagyfokú heterogenitása miatt a reprezentatív 
mintavételi eljárás kidolgozása. 

• A problémát tovább bonyolítja, hogy a légköri 
eredető szennyezéshez hasonlóan a talaj 
szennyezés esetében is több forrás együttes 
jelenlétével kell számolni, amely ráadásul térben 
és idıben folyamatosan változik. 



• A mintavételi 
eljárások 
kiválasztása során  a 
fı szempont, hogy a 
különösen 
szennyezett területek 
állapotáról a legtöbb 
információt győjtsük 
össze a legkevesebb 
számú minta révén. 

Mintavételi eljárások

Forrás: Hefop 3.3.1.



• A helyismereten alapuló mintavétel esetében - mikor 
ismeretekkel rendelkezünk a szennyezés helyérıl és 
terjedésének formáiról - ezekre a helyekre koncentráljuk a 
mintavételt. Az eljárás elınye, hogy irányított jellege miatt 
csökkenthetıek a mintavételi helyek, hátránya hogy a nagy 
térségek esetében illetve heterogén területen az elızetes 
területi ismeretek hiányosak lehetnek. 

• A szisztematikus mintavétel során valamilyen szabályos térbeli 
rács rácspontjain veszünk rendszeresen mintákat. A 
szisztematikusság révén a „térbeliség” jól érvényesül azonban 
a rácsméret nagyságától függıen a reprezentativitás esetleg 
sérülhet. A szisztematikus hálós mintavételi rendszerek 
alkalmazásakor figyelembe kell vennünk a terület morfológiai 
viszonyait.  Elıfordulhat, hogy a szennyezett terület a térben 
„lyukba” kerülhet a monitoring során. Ezt a hibát csökkenthetjük 
az un. halszálkás mintavétellel.

Mintavételi eljárások



• A randomizált mintavétel esetében 
valószínőségi statisztikai eljárással 
készített randomizált térbeli sorokat 
használunk. Nagy számú mintaigény 
esetében a vizsgálati területet azonos 
mérető alterületekre bontjuk és ezeken a 
részterületeken randomizáltan jelöljük ki a 
mintavételi helyeket.

Mintavételi eljárások
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Mintavételi eljárások mintavételi helyeinek térbeli eloszlása (Richards, 1993)

Forrás: Hefop 3.3.1.



Négyzethálós mintavételi rendszer

• Az ismeretlen szennyezı források vagy 
homogén szennyezettségő területek vizsgálata
során alkalmazható a négyzethálós rendszer. A 
hálórendszert megfelelı méretarányú és 
minıségő átnézetes térkép segítségével kell 
telepítenünk. 

• Az elsı mintavételi hely a vizsgálandó régió
területén húzható leghosszabb egyenes 
középpontja. A mintavételi pontok közötti 
távolságot a vizsgálandó terület nagyságától, 
heterogenitásától, a korábbi mérések 
eredményeitıl és a bizonyítás erısségének 
igényétıl függıen kell megállapítani.



Négyzethálós mintavételi rendszer

• Általában a mintavételi helyek közötti 
távolságot a vizsgálandó terület 
leghosszabb egyenesének 0,04-dal való
szorzásával határozzuk meg.

• A négyzetháló le kell hogy fedje a teljes 
vizsgálandó területet. A mintákat a kimért 
négyzetek középpontjából keli venni. 



• A hexagonális mintavételi rendszert olyan esetekben kell 
alkalmaznunk, amikor a mérıhálózat pontosítását lehetıvé tevı
alapinformációk hiányoznak.

• A háló középpontja a területen meghúzható leghosszabb 
egyenes középpontja. A hálót az egyenesek mentén 
fokozatosan kell kialakítanunk a földrajzi szélességgel 
párhuzamosan. Az elsı keresztirányú párhuzamosnak a 
hálóközépponton kell áthaladnia, a többit ettıl északra és délre 
kell kijelölni. A mintavételi pontok közötti távolságot (dx) a 
méretaránytól, a vizsgálati terület heterogenitásától, a 
figyelembe vehetı mérési adatoktól, valamint a pontosság 
igényétıl függıen kell megállapítanunk. 

Hexagonális mintavételi rendszer



• Pontszerő légszennyezı forrás környezetében - a 
szennyezı forrást (pl. gyárkéményt) középpontnak véve 
- a mintavételt koncentrikus körök mentén végezzük a 
fı- és mellékégtájaknak megfelelıen. A középpontot, a 
szennyezı forrást 1:10 000 léptékő térképre rajzoljuk be. 
A térképvázlaton 300, 500 és 1000 km sugarú köröket, 
valamint az uralkodó szélirányban 3000, 3000, 4000 és 
5000 m sugarú legalább 130 fokos köríveket rajzolunk. A 
teljes körök mentén, az összes %- és mellékégtájnak 
megfelelı sugarak metszéspontjában jelöljük ki a 
mintavételi helyeket. A 3000, 3000, 4000 és 5000 m 
sugarú köríveken szélirányban, a fı- és 
mellékégtájaknak megfelelı sugarú metszéspontokon, 
továbbá azok felezıpontjában is (tehát 33,5 fokonként) 
kell mintát venni.

Sugaras mintavételi rendszer 
(pontszer ő emissziós terület mintázása)



• A felszíni mintákat 0-25 cm talajrétegbıl vesszük, az átlagminták 
tömege minimum 1 kg legyen. A szennyezıforrás körül a vizsgálatot 
olyan távolságig kell végezni, amelyen túl a vizsgált szennyezık (az 
adott meghatározási módszer hibáját figyelembe véve) a távolsággal 
már nem csökkennek. Amennyiben felmerül a mélyebb szennyezés 
gyanúja, a 20 * 20 m-es háló sarkain és átlói metszéspontjában 
(összesen 5 db) mélyfúrást végzünk mintaterenként, illetve az átlók 
metszéspontjaiban 1-1 talajszelvényt tárunk fel. Ebben az esetben a 
szélirány nem befolyásolja a mintavételt, célunk pedig nemcsak a 
horizontális terjedés megismerése, hanem egyben a vertikális 
eloszlás vizsgálata.

• Talajban található pontszerő szennyezıforrás esetén a szennyezı
forrást középpontnak véve a térképre 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 
stb. méter sugarú köröket rajzolunk, A körök, illetve a fı- és 
mellékégtájaknak megfelelı sugarak metszéspontjaiban jelöljük ki a 
mintavételi helyeket.

Sugaras mintavételi rendszer



Sávos mintavételi rendszer 
(lineáris emissziós terület mintázása)

• Autópályák, utak, vasutak, csatornák mentén a 
mintavétel rendszere követi a lineáris szennyezıforrás
helyzetét. A mintavételi háló nyújtott téglalap alakú. A 
mintavételi pontokat autópályák, utak és vasutak esetén 
a szennyezı forrástél 5, 10, 20, 50, 100 m távolságban 
csatornák, ásványolaj-szállító csıvezetékek esetén 5, 10 
és 20 m távolságra kell kijelölnünk a lineáris szennyezı
forrás mindkét oldalán (6. ábra). A 2-2 átlagmintát a 
felszínen a hálók, illetve a mintavételi területek átlói 
mentén vesszük meg véletlenszerő leszúrásokkal. 
Szükség szerint a háló sarok és átlójának 
metszéspontjaiban 5-5 mélyfúrásra kerülhet sor, melyek 
anyagát részben átlagmintákká egyesíthettük vagy külön 
analizáljuk. 



Sávos mintavételi rendszer 
(lineáris emissziós terület mintázása)



• Mintavételi eljárások

• Mintavételi rendszerek

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


