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BevezetBevezetééss
�� A terA terüülethasznlethasznáálat szerinti osztlat szerinti osztáályozlyozáásmsmóód elsd elsőősorban sorban 

kköörnyezeti kockrnyezeti kockáázat szempontjzat szempontjáábbóól jellemzi az ember l jellemzi az ember éés a s a 
kköönyezetnyezetviszonyviszonyáát. Mt. Mááss--mmáás ters terüülethasznlethasznáálat esetlat esetéén az embert n az embert 
éérintrintőő expozexpozíícicióós s úútvonalak (a vesztvonalak (a veszéélyes lyes vegyianyagoknakvegyianyagoknak
valvalóó kitettskitettséég mg móódja) eltdja) eltéérrőőek lehetnek. Nem mindegy, hogy ek lehetnek. Nem mindegy, hogy 
az adott veszaz adott veszéélyes vegyi anyagot az ember megeszi, megissza, lyes vegyi anyagot az ember megeszi, megissza, 
belbeléélegzi, esetleg elfogyasztja a szennyezett nlegzi, esetleg elfogyasztja a szennyezett nöövvéényt, nyt, áállatot, llatot, 
melyek szervezetmelyek szervezetéében felhalmozben felhalmozóódhatnak a veszdhatnak a veszéélyes vegyi lyes vegyi 
anyagok. Manyagok. Máás a bs a bőőrkontaktus rkontaktus úútjtjáán valn valóó kitettskitettséég (pl. g (pl. 
szennyezett vszennyezett víízben zben úúszunk) szunk) éés a gyermekekre is fokozott s a gyermekekre is fokozott 
veszveszéélyt jelent pl. a jlyt jelent pl. a jáátsztszóóttééri szennyezett talaj, mellyel ri szennyezett talaj, mellyel 
kköözvetlen kontaktusba kerzvetlen kontaktusba kerüül, esetleg a szl, esetleg a száájjáába is veszi. ba is veszi. 
Ugyanez a jUgyanez a jáátsztszóóttééri talaj a felnri talaj a felnőőttekre pttekre pééldldáául kevul kevéésbsbéé
veszveszéélyes. Tehlyes. Teháát mikor tert mikor terüülethasznlethasznáálat szerint osztlat szerint osztáályozunk, lyozunk, 
mindezeket a lehetmindezeket a lehetőősséégeket figyelembe kell venni.geket figyelembe kell venni.



TerTerüülethasznlethasznáálati mlati móódokdok

�� Jelenleg Jelenleg ööt tert terüülethasznlethasznáálati mlati móódot dot 
kküüllöönbnbööztetnek meg:ztetnek meg:
-- ivivóóvvííz bz báázis, vagy potencizis, vagy potenciáális ivlis ivóóvvíízbzbááziskziskéént nt 
valvalóó hasznhasznáálatlat
-- vváárosi hasznrosi hasznáálatlat
-- rekrerekreáácicióós s haszhaszáálatlat (szabadid(szabadidőős tevs tevéékenyskenyséég)g)
-- mezmezőőgazdasgazdasáági haszngi hasznáálatlat
-- ipari ipari haszhaszáálatlat..



IvIv óóvvííz bz báázis/potencizis/potenciáális ivlis ivóóvvííz bz bááziszis

Egy ivEgy ivóóvvíízbzbáázis vagy zis vagy potecipoteciáálislis ivivóóvvíízbzbáázis zis 
hasznhasznáálatakor meg kell vizsglatakor meg kell vizsgáálni, hogy folyiklni, hogy folyik--e a e a 
jelenben (vagy esetleg folytjelenben (vagy esetleg folyt--e a me a múúltban) olyan ltban) olyan 
jellegjellegűű ipari, mezipari, mezőőgazdasgazdasáági tevgi tevéékenyskenyséég, mely a g, mely a 
felszfelszíín alatti vizet, vagy a folyn alatti vizet, vagy a folyóókat, tavakat kat, tavakat 
szennyezheti. Minden vegyi anyagra adott a szennyezheti. Minden vegyi anyagra adott a 
ttöörvrvéény ny ááltal ltal meghatmeghatááozottozottkocentrkocentráácicióó, mely alatt , mely alatt 
nem kimutathatnem kimutathatóó jelentjelentőős veszs veszéély az emberi ly az emberi 
szervezetre. A vszervezetre. A víízrajzi kzrajzi köörrüülmlméényeket, vnyeket, víízjzjáárráást is st is 
figyelembe kell venni az adott terfigyelembe kell venni az adott terüülete, mert lete, mert 
kköönnyen elknnyen elkéépzelhetpzelhetőő, hogy egy t, hogy egy táávolabbi volabbi 
vidvidéékrkrőől szl száállll íítja a vtja a vííz a szennyezz a szennyezőőanyagokat. anyagokat. 



VVáárosi hasznrosi hasznáálatlat

A vA váárosi terrosi terüülethasznlethasznáálat sorlat soráán is figyelembe kell n is figyelembe kell 
venni a tervenni a terüület ellet előőééletletéét, mivel szennyezett ipari t, mivel szennyezett ipari 
terterüületre nem letre nem ééppííthetthetőőek, ek, óóvodvodáák, k, bböölcslcsööddéékk, de m, de méég g 
a csala csaláádi hdi hááz udvarz udvaráán is kn is köönnyednnyedéén n kotaktusbakotaktusba
kerkerüülhetnek az emberek a szennyezett klhetnek az emberek a szennyezett köörnyezeti rnyezeti 
elemekkel. Fokozott a veszelemekkel. Fokozott a veszéély a gyermekek esetly a gyermekek esetéén! n! 
Volt ipari terVolt ipari terüület estlet estéén a tern a terüület let remediremediáálláásasa, , 
rekrerekreáácicióója, rekultivja, rekultiváácicióója szja szüüksksééges, majd ha a mges, majd ha a méért rt 
vegyianyagvegyianyagkoncentrkoncentráácicióók megfelelnek a tk megfelelnek a töörvrvéény ny ááltal ltal 
elelőőíírtaknak, engedrtaknak, engedéélyezhetlyezhetőőek az ek az ééppíítkeztkezéések. sek. 



RekreRekreáácicióós haszns hasznáálatlat

A szabadidA szabadidőős tevs tevéékenyskenyséégek sorgek soráán az ember n az ember 
kköözvetlen kontaktusba kerzvetlen kontaktusba kerüül a kl a köörnyezeti rnyezeti 
elemekkel, akelemekkel, akáár az erdr az erdőőben valben valóó kirkiráándulnduláásra, sra, 
akakáár a termr a terméészetes felszszetes felszííni vizekben valni vizekben valóó
ffüürdrdéésre gondolunk. A bsre gondolunk. A bőőrröön keresztn keresztüül l 
kköönnyednnyedéén felszn felszíívvóódhatnak a veszdhatnak a veszéélyes lyes 
anyagok, de az erdanyagok, de az erdőőben szedett aprben szedett apróó, bogy, bogyóós s 
gygyüümmöölcslcsöök, gombk, gombáák, k, éés a rs a ráájuk rakjuk rakóódott por dott por 
is szennyezett lehet. is szennyezett lehet. 



MezMezőőgazdasgazdasáági haszngi hasznáálatlat
Egy Egy bizoyosbizoyosffööldterldterüület mezlet mezőőgazdasgazdasáági gi 
haszhaszáálatlatáánnááll fontos tudni, hogy milyen fontos tudni, hogy milyen --azazemberi emberi 
egegéészsszséégre kgre káárosros-- vegyi anyagok lehetnek a vegyi anyagok lehetnek a 
talajban, talajban, éés aszerint megvs aszerint megváálasztani a termesztett lasztani a termesztett 
nnöövvéényt, vagy a ternyt, vagy a terüületet teljes mletet teljes méértrtéékben kben 
alkalmatlannalkalmatlannáá nyilvnyilváánníítani meztani mezőőgazdasgazdasáági gi 
hasznhasznáálatra. Elklatra. Elkéépzelhetpzelhetőő, hogy a ter, hogy a terüület olyan let olyan 
veszveszéélyes vegylyes vegyüületet tartalmaz, mely a kletet tartalmaz, mely a küüllöönbnböözzőő
nnöövvéényekben csak a gynyekben csak a gyöökkéérben, vagy csak a rben, vagy csak a 
szszáárban halmozrban halmozóódik fel. Ez alapjdik fel. Ez alapjáán meg lehet n meg lehet 
vváálasztani, hogy olyan nlasztani, hogy olyan nöövvéényt nyt üültessltessüünk a nk a 
terterüületre, mely oda akkumulletre, mely oda akkumuláálja a lja a vegyianyagotvegyianyagot, , 
mely rmely réészszéét nem fogyasztjuk. Azonban ha t nem fogyasztjuk. Azonban ha 
legellegelőőkkéént szeretnnt szeretnéénk hasznnk hasznáálni a terlni a terüületet csak letet csak 
olyan nolyan nöövvéényt vnyt váálaszthatunk, mely a szlaszthatunk, mely a száárráába, ba, 
levelleveléébe, termbe, terméésséébe egybe egyááltalltaláán nem akkumuln nem akkumuláál a l a 
vegyianyagbvegyianyagbóóll . . 



Ipari hasznIpari hasznáálatlat


