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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 s 
a a kköönyezetnyezet viszonyviszonyáát. Mt. Mááss--mmáás ters terüülethasznlethasznáálat esetlat esetéén n 
az embert az embert éérintrintőő expozexpozíícicióós s úútvonalak (a vesztvonalak (a veszéélyes lyes 
vegyianyagoknakvegyianyagoknak valvalóó kitettskitettséég mg móódja) eltdja) eltéérrőőek ek 
lehetnek. Nem mindegy, hogy az adott veszlehetnek. Nem mindegy, hogy az adott veszéélyes vegyi lyes vegyi 
anyagot az ember megeszi, megissza, belanyagot az ember megeszi, megissza, beléélegzi, esetleg legzi, esetleg 
elfogyasztja a szennyezett nelfogyasztja a szennyezett nöövvéényt, nyt, áállatot, melyek llatot, melyek 
szervezetszervezetéében 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 lat szerint 
osztosztáályozunk, mindezeket a lehetlyozunk, mindezeket a lehetőősséégeket figyelembe geket figyelembe 
kell venni.kell venni.



TerTerüülethasznlethasznáálati mlati móódokdok

�� Jelenleg Jelenleg ööt tert terüülethasznlethasznáálati mlati móódot dot 
kküüllöönbnbööztetnek meg:ztetnek meg:
-- ivivóóvvííz bz báázis, vagy potencizis, vagy potenciáális lis 
ivivóóvvíízbzbááziskziskéént valnt valóó hasznhasznáálatlat
-- vváárosi hasznrosi hasznáálatlat
-- rekrerekreáácicióós s haszhaszáálatlat (szabadid(szabadidőős s 
tevtevéékenyskenyséég)g)
-- mezmezőőgazdasgazdasáági haszngi hasznáálatlat
-- ipari ipari haszhaszáálatlat..



IvIvóóvvííz 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 jelenben (vagy esetleg folyte a jelenben (vagy esetleg folyt--e a me a múúltban) ltban) 
olyan jellegolyan jellegűű ipari, mezipari, mezőőgazdasgazdasáági gi 
tevtevéékenyskenyséég, mely a felszg, mely a felszíín alatti vizet, vagy n alatti vizet, vagy 
a folya folyóókat, tavakat szennyezheti. Minden kat, tavakat szennyezheti. Minden 
vegyi anyagra adott a tvegyi anyagra adott a töörvrvéény ny ááltal ltal 
meghatmeghatááozottozott kocentrkocentráácicióó, mely alatt nem , mely alatt nem 
kimutathatkimutathatóó jelentjelentőős veszs veszéély az emberi ly az emberi 
szervezetre. A vszervezetre. A víízrajzi kzrajzi köörrüülmlméényeket, nyeket, 
vvíízjzjáárráást is figyelembe kell venni az adott st is figyelembe kell venni az adott 
terterüülete, mert klete, mert köönnyen elknnyen elkéépzelhetpzelhetőő, hogy , hogy 
egy tegy táávolabbi vidvolabbi vidéékrkrőől szl száállllíítja a vtja a vííz a z a 
szennyezszennyezőőanyagokat. anyagokat. 



VVáárosi hasznrosi hasznáálatlat

A vA váárosi terrosi terüülethasznlethasznáálat sorlat soráán is figyelembe n is figyelembe 
kell venni a terkell venni a terüület ellet előőééletletéét, mivel szennyezett t, mivel szennyezett 
ipari teripari terüületre nem letre nem ééppííthetthetőőek, ek, óóvodvodáák, k, 
bböölcslcsööddéékk, de m, de méég a csalg a csaláádi hdi hááz udvarz udvaráán is n is 
kköönnyednnyedéén n kotaktusbakotaktusba kerkerüülhetnek az emberek lhetnek az emberek 
a szennyezett ka szennyezett köörnyezeti elemekkel. Fokozott a rnyezeti elemekkel. Fokozott a 
veszveszéély a gyermekek esetly a gyermekek esetéén! Volt ipari tern! Volt ipari terüület let 
estestéén a tern a terüület let remediremediáálláásasa, rekre, rekreáácicióója, ja, 
rekultivrekultiváácicióója szja szüüksksééges, majd ha a mges, majd ha a méért rt 
vegyianyagvegyianyag koncentrkoncentráácicióók megfelelnek a tk megfelelnek a töörvrvéény ny 
ááltal elltal előőíírtaknak, engedrtaknak, engedéélyezhetlyezhetőőek az ek az 
ééppíítkeztkezéések. sek. 



RekreRekreáácicióós haszns hasznáálatlat

A szabadidA szabadidőős tevs tevéékenyskenyséégek sorgek soráán az n az 
ember kember köözvetlen kontaktusba kerzvetlen kontaktusba kerüül a l a 
kköörnyezeti elemekkel, akrnyezeti elemekkel, akáár az erdr az erdőőben ben 
valvalóó kirkiráándulnduláásra, aksra, akáár a termr a terméészetes szetes 
felszfelszííni vizekben valni vizekben valóó ffüürdrdéésre gondolunk. sre gondolunk. 
A bA bőőrröön keresztn keresztüül kl köönnyednnyedéén n 
felszfelszíívvóódhatnak a veszdhatnak a veszéélyes anyagok, de lyes anyagok, de 
az erdaz erdőőben szedett aprben szedett apróó, bogy, bogyóós s 
gygyüümmöölcslcsöök, gombk, gombáák, k, éés a rs a ráájuk rakjuk rakóódott dott 
por is szennyezett lehet. por is szennyezett lehet. 



MezMezőőgazdasgazdasáági haszngi hasznáálatlat

Egy Egy bizoyosbizoyos ffööldterldterüület mezlet mezőőgazdasgazdasáági gi 
haszhaszáálatlatáánnááll fontos tudni, hogy milyen fontos tudni, hogy milyen --azaz
emberi egemberi egéészsszséégre kgre káárosros-- vegyi anyagok vegyi anyagok 
lehetnek a talajban, lehetnek a talajban, éés aszerint s aszerint 
megvmegváálasztani a termesztett nlasztani a termesztett nöövvéényt, vagy a nyt, vagy a 
terterüületet teljes mletet teljes méértrtéékben alkalmatlannkben alkalmatlannáá
nyilvnyilváánníítani meztani mezőőgazdasgazdasáági haszngi hasznáálatra. latra. 
ElkElkéépzelhetpzelhetőő, hogy a ter, hogy a terüület olyan veszlet olyan veszéélyes lyes 
vegyvegyüületet 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 r, mely réészszéét nem fogyasztjuk. t nem fogyasztjuk. 
Azonban ha legelAzonban ha legelőőkkéént szeretnnt szeretnéénk hasznnk hasznáálni lni 
a tera terüületet csak olyan nletet csak olyan nöövvéényt vnyt váálaszthatunk, laszthatunk, 
mely a szmely a száárráába, levelba, leveléébe, termbe, terméésséébe be 
egyegyááltalltaláán nem akkumuln nem akkumuláál a l a vegyianyagbvegyianyagbóóll. . 



Ipari hasznIpari hasznáálatlat



�� A tA téérkrkéép a Fp a Fööld erdld erdőős ters terüületeit mutatja leteit mutatja 
zzööld szld szíínnel.nnel.

�� SSööttéétztzööld: erdld: erdőős ters terüületlet
VilViláágos zgos zööld: mld: máás fs fáás ters terüületlet
BarnBarnáás: egys: egyééb terb terüületlet
KKéék: vk: víízz

�� 20052005--öös adatok alapjs adatok alapjáán a viln a viláág g öösszes sszes 
erderdőőterterüülete 3lete 3 952 milli952 millióó hekthektáár, ami a r, ami a 
szszáárazfrazfööld mintegyld mintegy 30%30%--a.a.

ErdErdőős ters terüületek a Fletek a Fööldldöönn





Az erdAz erdőő rréészarszaráánya az orsznya az orszáágok gok 
terterüületletééhez khez kéépestpest

�� A tA téérkrkéép az egyes orszp az egyes orszáágok tergok terüületletééhez hez 
viszonyviszonyíított erdtott erdőőterterüület arlet aráánynyáát adja meg.t adja meg.

�� A legvilA legviláágosabb zgosabb zööld 10% alatti erdld 10% alatti erdőőt t 
jelent, a szjelent, a szíín sn sööttééttüülléése egyre nagyobb se egyre nagyobb 
araráányt jelent, a legsnyt jelent, a legsööttéétebb ztebb zööld 70% ld 70% 
ffööllöötti erdtti erdőőararáányt jelent.nyt jelent.




