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25. Lecke

Mezıgazdasági területek mintázása



Mezıgazdasági táblák, diffúz szennyezett 
területek mintázása

• Nagy kiterjedéső területek, mezıgazdasági táblák 
általános talajszennyezettségének jellemzése a 
felszínen átlagmintákkal, valamint szelvénymintákkal 
történik Mintavétel elıtt a területet bejárjuk, 1:10000-es 
léptékő térképen megjelölve az ott található
létesítményeket. 

• A vizsgálandó területet maximum 6 hektáros mintavételi 
parcellákra osztjuk és meghúzzuk a parcellák 2 átlóját. 
Az átlók mentén minimum 20-20 pontból részmintát 
veszünk a 0-20 cm rétegbıl, tehát 2-2 átlagmintát 
győjtünk mintavételi egységenként. A szelvényminták 
helyét lehetıleg a parcellák sarkain és az átlók 
metszéspontjain, reprezentatív helyen jelöljük ki és 
helyét a térképlapon feltüntetjük. 



Mezıgazdasági táblák, diffúz szennyezett 
területek mintázása

• A talajszelvényt jellemezni hivatott fúrásokat talajfúró berendezéssel, 
kanálfúró fejjel a 0-20, 50-70, 100-120, 150-170 stb. cm mélységbıl 
vesszük lehetıleg a talajváz szintjének eléréséig. Homoktalaj esetén 
minimum 3 m, egyéb talajon 2 m mélységig végezzük a mintavételt, a 
minták legkisebb tömege 0,5 kg

• A talaj szántott rétegének mintázására a standard botfúró szolgál, mely 
20-25 leszúrásból kb. 1 kg mintát győjt. A bolygatatlan rét-legelın a 10 
cm mintavételi mélység szükségessé teszi a 25-30 leszúrást, hogy a kb. 
1 kg átlagminta tömegét megkapjuk. Réteges mintavételnél is 
használható ez a fúrótípus, amennyiben a talaj állapota lehetıvé teszi, 
hogy 3 részletben (kiemeléssel) a 60 cm-ig lehatoljunk keveredés 
mentesen (beomlás mentesen). A mélyebb mintázásra 60 cm mélységig 
külön rétegfúró is szolgálhat. A fúróhoz tartozó mintavevı kanállal annyi 
minta vehetı ki a fúró felvágott oldalából, hogy a minimális 30 
leszúrásból összegyőlik kb. 1 kg talajminta. 



Mintavétel a talaj mikrobiológiai vizsgálatához
• Felszíni mintázás esetén a kijelölt pontokon a talajfelszínt megtisztítjuk a 

növényi maradványoktól, és steril kanállal 0-5 cm mélységbıl 100 g 
talajmintát győjtünk steril porüvegbe Ezt követıen ugyanezen a ponton 30 
cm mély, 30 * 30 cm-es gödröt ásunk. A gödör falából 15-30 cm mélyen újra 
100 g talajt veszünk steril kanállal, és egy újabb steril üvegbe helyezzük 
Mintavételi területenként (ilyen pl. a négyzethálós rendszer egy négyzete) 
legalább 3 mintát veszünk, és azokat hőtıtáskában a laboratóriumba 
szállítjuk, ahol a feldolgozásig + 4 OC-on tároljuk. A feldolgozást lehetıleg 
24, legkésıbb 48 órán belül el kell végezni. 

• A szelvények rétegenkénti mintázásakor rétegfúrót használunk A fúrófejben 
felhozott talajminta felsı vékony rétegét steril késsel levágjuk, és az elıre 
elıkészített polietilén zacskóba tesszük. A megmaradt talajfelületrıl steril 
kanállal 100 g mintát veszünk, és steril üvegbe helyezzük. A mintákat a fent 
leírtak szerint szállítjuk és tároljuk. 



Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz
• Ha a talajvíz szintje 5 m-nél magasabban van, a talajvízbıl 

is mintát kell vennünk, de indokolt esetben a mélyebben 
elhelyezkedı talajvíz mintázása is szükséges lehet. A 
talajvíz mintavétele fúrásból vagy nyílt feltárásból 
végezhetı. Ha a talajvízmintát fúrásból vesszük, az MSZ 
21464 szabvány szerint kell eljárni. 

• A talajvízmintát kizárólag a vizsgálandó rétegbıl vegyük, 
hogy más rétegeket a mintavételbıl teljesen kizárjunk. A 
mintavétel elıtt bizonyos esetekben tisztító szivattyúzást 
kell végezni. Talajvíz mintát győjthetünk azon 
szelvényekbıl, ahol elérjük a vizet. A mintavevı edénnyel 
minden esetben annyi mintát veszünk, hogy a 2 literes 
folyadékedény megteljék. 



Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz

• A jól zárható mőanyag flakonba néhány csepp kloroformot 
vagy toluolt adunk tartósítás céljából.

• Amennyiben a folyamatos mintavételhez talajvíz figyelı
kutakra van szükség, a kijelölt helyen talajfúróval  lyukat 
fúrunk, és egy PVC csövet helyezünk bele, melynek 
perforált vége 50 cm mélyen a talajvíz adó rétegbe kerül, 
fedéllel zárható teteje a talajfelszín felett 20-30 cm 
magasan, jól láthatóan, jelzıoszloppal megjelölve 
helyezkedik el. A legalább 10 cm belsı átmérıjő csıben 
zsineggel leereszthetı az 5-7 cm átmérıjő 2-3 dl 
őrtartalmú rozsdamentes acél mintavevı edény.

• A mintákat az elıírt helyszíni vizsgálatokat után 
(hımérséklet, szín stb.) hőtıtáskában szállítjuk a 
laboratóriumba.



�a probléma nagysága 
gyakran rosszul 
meghatározott
�a választott 
remediációs
technológia nem 
biztosan megfelelı
�a remediációra
irányuló tevékenység 
nem optimalizálható
�a tisztítási költségek 
nem megbecsülhetık
�megbízhatóság kicsi

�a probléma gyorsan 
áttekinthetı
�közepes költség-
igény
�a terepi és 
laboratóriumi 
technikák 
standardizáltak
�az adat-elemzés 
hozzávetılegesen 
megbízható
eredményeket nyújt
�a remediációs
lehetıségek körülírása 
lehetséges

Konvencionális
�néhány nem mély 
kút telepítése
�129 szennyezı
anyagra néhányszor 
analitikai 
meghatározás
�geológiai viszonyok 
meghatározása fúrási 
szelvénybıl
�hidrológiai 
viszonyok 
meghatározása 
vízrajzi térképek 
alapján
�esetleg talajminták 
vétele

HátrányokElınyökMegközelítés

Szennyezett területek karakterizálási módszereinek 
összehasonlítása 

(Boulding, 1995 - Keely, 1987)



�a karakterizálási költségek 
magasabbak
�a probléma részletes leírása 
nehézkes
�a remediációra irányuló
tevékenység 
optimalizálhatósága nem 
valószínő
�a terepi mérések további 
problémákat 
eredményezhetnek
�speciális szaktudás 
nagyobb mértékben 
szükséges

�a probléma körülírása 
teljesebb
�megbízhatóbb módon 
optimalizálhatók a 
lehetséges remediációra
irányuló tevékenységek
�a remediáció
hatékonyságának becslése 
megbízhatóbb 
�a tisztítási költségek 
csökkennek; becslések 
pontosabbak
�megbízhatóság 
megalapozottabb, biztosabb

Mőszaki szemlélető
�geofizikai vizsgálatok
�piezométerek és kutak 
telepítése
�129 szennyezı anyagra 
analitikai meghatározás
�további mintavételezés és 
analízis bizonyos szennyezı
anyagokra
�geológiai viszonyok 
meghatározása mélyített 
fúrásokkal és 
mintavételezéssel
�hidrológiai viszonyok 
felmérése kutak segítségével 
és geohidraulikai tesztekkel
�bizonyos talajtani 
vizsgálatok (szemcseméret-
eloszlás, agyag-tartalom)

HátrányokElınyökMegközelítés

Szennyezett területek karakterizálási módszereinek összehasonlítása 
(Boulding, 1995 - Keely, 1987)



�a karakterizálási költségek 
jelentısen magasabbak
�elméletek korábbi terepi 
alkalmazása eredményeinek 
felhasználása
�a terepi és laboratóriumi 
technikák nem 
standardizáltak
�a speciális berendezések 
nem széles körben 
hozzáférhetık
�speciális szaktudás 
nagymértékben szükséges

�a probléma körülírása 
alapos
�a remediációra irányuló
tevékenységek megfelelı
optimalizálása lehetıvé
válik
�a remediáció becsült 
hatékonysága a 
legmegbízhatóbb
�a tisztítási költségek 
jelentısen csökkennek; 
becslések megbízhatók
�megbízhatóság 
megalapozott

Tudományos szemlélető
�a mőszaki szemlélető
eredmények kiindulási 
pontnak tekinthetık
�nyomjelzéses és fúrásos 
geofizikai vizsgálatok
�szervesanyag-tartalom, 
kationcsere-kapacitás, stb. 
meghatározása talajban
�redoxi potenciál, pH, 
oldott oxigén, stb. 
meghatározása vízben
�adszorpciós - deszorpciós 
folyamatok felmérése
�mikrobiológiai 
vizsgálatok - azonosítás, 
biotranszformáció becslése

HátrányokElınyökMegközelítés

Szennyezett területek karakterizálási módszereinek 
összehasonlítása 

(Boulding, 1995 - Keely, 1987)



Mintaszám
• Halszálkás alakú mintavételi eljárás esetében 95%-os 

megbízhatósági szintnél a Holland szabvány (1991) az 
alábbiakat a ajánlja. Ferguson (1992) 

a

Ak
N

∗=
ahol:ahol:
NN a mintava mintavéételi helyek szteli helyek száámama
AA a vizsga vizsgáálatba vont terlatba vont terüület nagyslet nagysáágaga
aa a szennyezett tera szennyezett terüület nagyslet nagysáágaga
kk alaktalaktóól fl füüggggıı konstanskonstans

kköör alakr alakúú terterüület esetlet esetéében ben kk=1,08=1,08
cscsóóva alakva alakúú terterüület esetlet esetéében ben kk=1,25=1,25
elliptikus terelliptikus terüület esetlet esetéében ben kk=1,8=1,8

Forrás: Hefop 3.3.1.



A mintavA mintavéételi gyakoristeli gyakorisáág szempontjg szempontjáábbóól meghatl meghatáározrozóóbb a bb a 
szakmai tapasztalat, mint a statisztikai dszakmai tapasztalat, mint a statisztikai dööntntéés els elııkkéészszííttéés. Ahol s. Ahol 
elelıızetes ismeretekkel nem rendelkezzetes ismeretekkel nem rendelkezüünk a szennyeznk a szennyezéés s éés s 
szennyezett terszennyezett terüület tulajdonslet tulajdonsáágairgairóól l éés ts tööbb elszbb elszóórt szennyezrt szennyezıı
forrforráás egys együüttes jelenlttes jelenlééttéével kell szvel kell száámolnunk ott a felszmolnunk ott a felszíínhez knhez köözeli zeli 
mintavmintavéétel esettel esetéében a Holland szabvben a Holland szabváány (1991) ajny (1991) ajáánlata az nlata az 
alaláábbi:bbi:
nn=10+10=10+10AA,  ahol ,  ahol 
n n a minta mintáák szk szááma,ma,
A A a vizsga vizsgáálatba vont terlatba vont terüület hektlet hektáárban kifejezve.rban kifejezve.
A helyszA helyszííni elni elııvizsgvizsgáálatok esetlatok esetéén  az ajn  az ajáánlott mintasznlott mintaszáám:m:
nn=5+=5+AA
Ahol ismert helyAhol ismert helyőő pontszerpontszerőő szennyezszennyezéés fordul els fordul elıı ott ajott ajáánlott nlott 
forrforráásonksonkéénti nnti néégy minta, melybgy minta, melybııl egy a talajvl egy a talajvííz figyelz figyelıı kkúútbtbóól l 
szszáármazik. Ahol nem ismert a pontszerrmazik. Ahol nem ismert a pontszerőő szennyezszennyezéés helye, ott a s helye, ott a 
mintavmintavéételi helyek szteli helyek szááma (n) :ma (n) :
n=ahol n=ahol aa a becsa becsüült szennyezett terlt szennyezett terüület hektlet hektáárban kifejezve.rban kifejezve.

4 +
A

a

Mintaszám



• A szennyezett terület mintavételi mélységével 
kapcsolatban az Angol szabvány (1988) mintavételi 
helyenként három mintavételi mélységet ajánl. Egyet a 
felszín közelében, egyet a szennyezés legnagyobb 
mélységében és egyet randomizáltan a kettı között.

• A mintavételi mélység és gyakoriság meghatározásakor 
törekedni kell a szennyezıanyag összes formájának 
meghatározására és a talajtulajdonságok leírására, mely 
a továbbiakban a szennyezés terjedését meghatározza.

• A Holland szabvány (1992) talajszennyezések 
feltárásakor ajánl egy minta vételét a felszín közelében 
0-0,5 m között és 3 mintát, félméterenként 2 m-ig ha a 
talajvíz 2-5 m mélyen van és egy mintát a talajvíz felett. 

Mintaszám

Forrás: Hefop 3.3.1.



• Diffúz szennyezett területek mintázása

• Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz

Kérdések a leckéhez



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
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26. Lecke

A szennyezések lokalizációja



Szennyezett területek lehatárolásának közvetlen 
módszere

Fúrás és kútvizsgálatok
• Alapkövetelmény: földtani viszonyok ismerete 5-20 m 

mélységig alapszinten. Környezettechnikai célú mélyített fúrás, 
vízmegfigyelı kút esetében dokumentálni kell:
– Rétegleírás

• Fakadóvíz megjelenési szintje
– Nyugalmi vízszint

• Fúrásokat szintezni kell az abszolút magasság megadásával 
(Balti alapszint)

• Mért paraméterek:
– fajlagos ellenállás (Ohm/cm) - sótartalom, áramlás-viszonyok, ionos 

szennyezıanyagok
– kúttalp hımérséklet
– kémhatás 



Szeizmikus mérési módszerek 
• Mesterségesen keltett földrengések, rengéshullámok kiinduló pontja a 

robbantó pont
– transzverzális + longitudinális hullámok

• transzverzális hullámok visszaverıdnek a réteghatárokról —> reflexiós 
módszer

• longitudinális hullám —> réteghatárt átlépi, sőrőség függvényében irányt 
változtat (refrakció), a refraktált hullámokból másodlagos felfelé irányuló
hullámok keletkeznek, gyorsabbak, mint a transzverzális hullámok, elıbb 
térnek vissza a felszínre —> refrakciós módszer hullámterjedés sebessége 
függ:
– kızetrétegek anyagi minısége
– vastagsága
– mélységbeli elhelyezkedése
– inhomogenitások •törésvonalak 

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei – geofizikai módszerek



A talajvíz-rétegvíz elektromos paramétereinek meghatározásán alapul 
természetes terek; mesterségesen gerjesztett elektromos terek.

Természetes potenciál módszer (PS)
• természetes galvánpotenciál mérése a felszín alatti vizekben 

lejátszódó redoxi folyamatok révén (beszivárgás, oldott oxigén 
tartalom, csapadékvíz, ásványok mállása, eltérı ion-koncentrációjú
szivárgó vizek, új redoxi egyensúlyok, állandó változás)

• Meghatározhatók: nehézfémsók, szénhidrogének terjedése, 
vezetékek korróziós hibahelyei, szennyezı módosulása

• Oxidáció – elektronfelesleg – referencia-elektródhoz képest negatív 
potenciál;

• Redukció – elektron többlet – a referencia elektródhoz képest pozitív 
potenciál

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei – geoelektromos módszerek



Mesterségesen gerjesztett elektromos terek
• Négy elektródát helyeznek el a talajban adott geometriai 

elhelyezéssel (AMNB), AB-re egyenfeszültséget kapcsolnak. Mérik a 
potenciál-különbséget MN elektródákon, az Ohm törvény alapján 
megadható a látszólagos fajlagos ellenállásra vonatkozóan.

• Horizontális elektromos szelvényezés (HESz)
– AMNB elektródák azonos „a" távolságra helyezkednek el, és azok 

mindig  „a"   távolsággal   lépnek  tovább,   melynek   
eredményeként megkapjuk a vízszintes látszólagos fajlagos 
ellenállás szelvényét. 

– Ha kızetváltozás,   szénhidrogén-szennyezés  található a 
területen, kontrasztos ellenállás-változás mérhetı.

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei – geoelektromos módszerek



Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei – geoelektromos módszerek

• Vertikális elektromos szelvényezés (VESz)
– MN helyzete változatlan, AB behatolási mélysége 

változik. Az AB behatolási mélysége az elektródák 
távolságával változik (elektromos térerı-vonalak)

– A mérés eredménye szintén ellenállás-szelvény, ami 
viszont a kızettek rétegzıdésével mutat korrelációt. 

– A kapott szelvény értelmezéséhez ismert felépítéső
területen referencia-szelvény felvétele szükséges.

– Minél jobb vízzáró a kızet, annál kisebb a látszólagos 
fajlagos ellenállás. 



• Kút vizébe vezetı elektrolitot töltenek, 
• elektromos méréssel követhetı a folyadéktest mozgása, 
• lecsengés, sebesség számítható a potenciáltér 

torzulásából.
• A kút körül az eredetileg homogén potenciáltér a 

talajvíz-áramlással elmozduló sóoldat hatására 
ellipszissé torzul. 

• Az áramlási sebesség a jelzıoldat beadásától a 
feszültség-változás lecsengéséig eltelt idıbıl számítható. 

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett mód szerei –
vízáramlás irány és sebesség meghatározás



• Földi hıtér helyi zavarait határozzák meg. 
• Eltérı hıvezetı-képességő kızetek lokális 

exoterm, endoterm  folyamatok okozzák e helyi
zavarokat.

• Kalibrált elektromos távhımérıvel történik a 
mérés.

• A víz és a szénhidrogén eltérı hıvezetı-
képességő, eltérı hımérsékletre főti a 
geotermikus energia 

Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei – geotermikus vizsgálatok

Forrás: Hefop 3.3.1.



Olajszennyezések lehatárolása
• A kárelhárítási technológia kiválasztása
• Az olajszennyezés terjedésének megakadályozására általában 

– rögzített vagy 
– úszó merülıfalakat alkalmaznak. 
A vízfolyás mélysége, szélessége, vízsebessége szerint az alábbiaknak 

megfelelıen:

úszó0.5 – 1.5 m/s> 5 m> 1 m

rögzített illetve 
úszó

≤ 0.5 m/s≤ 5 m0.5 – 1 m

rögzített
bármilyen 
sebesség

bármilyen 
szélesség

< 0.5 m

vízsebességszélességmélység
A merülıfal

típusa
A vízfolyás jellemzıi

Forrás: www.rivershield.org



Olajszennyezések lehatárolása
Rögzített falak könnyen készíthetık az alábbi anyagokból:
• a vízfolyás medrében egymásra helyezett homokzsákokból;
• szalmabálákból;
• fa gerenda/pallósorból;
• gerendákkal a partokhoz és a mederhez rögzített, olaj abszorbeáló

anyagból készült hálóból.
A rögzített olajfogók 5 m-nél kisebb vízmélységben használhatók. 

Csoportosíthatók aszerint, hogy a vízáramlást lehetıvé teszik vagy 
nem. Az utóbbi típusúak könnyebben létesíthetık, de gyakran 
túlfolyik rajtuk az olaj. Emiatt csak akkor használhatók, ha a 
vízsebesség mérsékelt. 

A változatos alakú és mérető úszó merülıfalak felhasználhatók a 
szennyezıanyag elterelésére érzékeny terület védelmére, vagy a 
szennyezıanyag összegyőjtésére egy bizonyos területrıl.

Forrás: www.rivershield.org



Olajszennyezések lehatárolása
• Merülıfal telepítése vízsebesség növekedéssel és nagyobb 

örvényléssel jár. Emiatt növekszik az olaj és víz keveredése, ami az 
olaj egy részének kiszabadulásával jár.  A jelenség hatása 
csökkenthetı, ha a merülıfal bemerülési mélysége nem haladja 
meg a vízmélység 20 %-át.

• A merülıfalak telepítési módját a vízsebességhez igazítják. 0,3 m/s-
nál kisebb vízsebességnél merıleges elhelyezést választanak. 0,3 –
1,2 m/s vízsebesség tartományban a merülıfal elhelyezési szöge 
ennél kisebb, a szennyezıanyagot kiterelik arra a partoldalra, ahol 
az olajat győjteni akarják. 

• Általában két sor merülıfalat telepítenek. 1,2 m/s-nál nagyobb 
sebességő vízbe V alakú merülıfalakat helyeznek. A merülıfal
hossza ebben az esetben legalább négyszerese a folyó
szélességének. Az olajgyőjtést a folyó mindkét partján végzik.

Forrás: www.rivershield.org



• Szennyezett területek lehatárolásának közvetett 
módszerei

• Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz
• Olajszennyezések lehatárolása

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 



27. Lecke

A szennyezések kockázatának 
elemzése



Egy vállalat környezeti állapotának 
felmérési szakaszai 

• A környezeti felmérés megfelelı adatforráson alapuló
tényfeltárással (I.) kezdıdik.

• A tényfeltárás két fázisra tagolódhat:
• I/A Tényfeltárás (diagnosztikai, felderítı)
• I/B Részletes tényfeltárás
• A felmérési adatok alapján választhatjuk meg a 

megfelelı módszert és intézkedhetünk a károk 
felszámolásáról a kockázatok csökkentésérıl. A 
kármentesítés megvalósítása (II.) szintén két fázisra 
tagolódhat:

• II/ A Gyorsintézkedés
• II/B Kárfelszámolás
• A kármentesítés utolsó szakasza az utóellenırzés (III.).



Forrás: Hefop 3.3.1.



Kármentesítési tervezet I.
A.  A terület jellemzése
A1. Történeti áttekintés
A2. A terület földrajzi helyzete, közigazgatási adatai
A3. A terület tulajdonviszonyai
A4. A terület földtani, vízföldtani jellemzése
A4.1. A tágabb földtani környezet bemutatása
A4.2. Helyi adottságok
A5. A szennyezıforrás és szennyezıanyag ismertetése
A5.1. A szennyezıforrás jellemzése
A5.2. A szennyezıanyag jellemzése
A5.3. A veszélyeztetettség elızetes értékelése
B. Feladatmeghatározás és kivitelezési javaslat
B 1. A tényfeltárás célja
B2. A tényfeltárási munkák koncepcióterve
B3. A kivitelezésre vonatkozó javaslatok
B3.1. Elıkészítı munkálatok
B3.2. Feltárási munkálatok
B3.3. Befejezı munkálatok
B4. A tényfeltárási munkálatok javasolt ütemezése
B5. A munka elfogadása



Kármentesítési tervezet I.
A.  A terület jellemzése
A1. Történeti áttekintés
A2. A terület földrajzi helyzete, közigazgatási adatai
A3. A terület tulajdonviszonyai
A4. A terület földtani, vízföldtani jellemzése
A4.1. A tágabb földtani környezet bemutatása
A4.2. Helyi adottságok
A5. A szennyezıforrás és szennyezıanyag ismertetése
A5.1. A szennyezıforrás jellemzése
A5.2. A szennyezıanyag jellemzése
A5.3. A veszélyeztetettség elızetes értékelése
B. Feladatmeghatározás és kivitelezési javaslat
B 1. A tényfeltárás célja
B2. A tényfeltárási munkák koncepcióterve
B3. A kivitelezésre vonatkozó javaslatok
B3.1. Elıkészítı munkálatok
B3.2. Feltárási munkálatok
B3.3. Befejezı munkálatok
B4. A tényfeltárási munkálatok javasolt ütemezése
B5. A munka elfogadása



Kármentesítési tervezet II.
Mellékletek
• 1. melléklet: A területrıl készült fényképek
• 2. melléklet: Tervezett figyelıkutak kiépítési 

rajza
• 3. melléklet: Áttekintı térkép M=1:100.000 
• 4. melléklet: Helyszínrajz M 1:10000 
• 5. melléklet: Térségi földtani térkép 

M=1:200.000
• 6. melléklet: Részletes helyszínrajz
• 7. melléklet:Környezetföldtani szelvény
Függelékek
• A függelék: Pénzügyi részletezés
• B függelék: Digitális térképek 

rétegszerkezete
• C függelék: Terepi objektumok jelölésére 

használandó jelcsoportok 
• D függelék: Szerzıdéstervezet
• E függelék: Adatlap a prioritási szám 

meghatározásához
• F függelék: Határértékek

• C. A ajánlatra vonatkozó kívánalmak
• D.  A tényfeltárás kivitelezésének 

követelményei
• D1. Kútfúrás, kútkiképzés, hidrogeológiai 

vizsgálatok, mintavételezés
• D2. Geodéziai munkálatok
• D3. Laboratóriumi munkák
• D4. Organizáció, biztonságtechnika 
• E. A tényfeltárás záródokumentációjának

formai és tartalmi követelményei
• E1. Környezeti állapotértékelés
• E1.1. A feltárási munka dokumentálása
• E1.2. Szennyezettségi állapotértékelés
• E2. Megvalósíthatósági tanulmány elıírásai
• E3. A dokumentálás általános elıírásai
• E3.1. A geodéziai bemérések számítógépes 

adatszolgáltatásának elıírásai
• E3.2. A digitális helyszínrajzok formai és 

szerkezeti követelményei
• E3.3. Szállítandó mellékletek



A remediációs tervezés el ıkészítése

• Aktuális szabványok és egyéb szabályozások
• Hosszútávú hatások figyelembevétele
• Biztonságos, költségtakarékos megoldások keresése
• A szennyezés forrása és típusa
• A lehetséges terjedési útvonalak, célpontok behatárolása
• Az elfogadható szennyezési és kockázati szintek
• A szennyezett tömeg illetve területek
• Remediációs alternatívák
• Költség-hozam viszonyok

Forrás: Hefop 3.3.1.



A környezetállapot-felmérés el ıkészítése
• A feladat a szennyezıanyag minıségi és mennyiségi 

felmérése, a térség szennyezettségi állapotának 
meghatározása, a szennyezés idıbeli és térbeli 
mozgásának megállapítása, felszíni és mélységi 
lehatárolása. Tényfeltárási és környezeti 
állapotértékelési dokumentáció elkészítése. 

• A vizsgálatok alapján megvalósíthatósági tanulmány 
összeállítása, amelynek tartalmaznia kell az optimális 
kárfelszámolás lehetséges változatait, ennek 
környezetvédelmi, technológiai és gazdasági 
értékelését. 

• A részletes tényfeltáró vizsgálatok eredményétıl 
függıen kerülhet sor a késıbbiekben a kármentesítés 
más szakaszára. 



• Kármentesítési tervezet
• A remediációs tervezés elıkészítése
• A környezetállapot-felmérés elıkészítése

Kérdések a leckéhez
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