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1. fejezet - METEOROLÓGIAI 
ALAPISMERETEK (ANDA ANGÉLA) 

A légkör vagy atmoszféra (1.1 ábra) egyike a földi szféráinknak (hidroszféra, litoszféra, bioszféra és krioszféra), 

a Földet körülvevő gázburok, különböző gázok elegye. A gázösszetevők mellett vannak a légkörben szilárd és 

cseppfolyós halmazállapotú komponensek is, melyeket légköri aeroszolnak nevezünk. A levegővédelem 

területén a por elnevezés az aeroszolok szinomímájaként gyakran használatos. A légkör a levegőszennyezés 

helyszíne. Normál körülmények között ritka kivétellel, pl. freonok, a légszennyező anyagok adott 

koncentrációban a légkör környezetre ártalmatlan alapanyagai. Légszennyezés akkor következik be, ha e légköri 

gáz, szilárd és cseppfolyós halmazállapotú anyagok koncentrációja egy kritikus határérték fölé emelkedik, vagy 

az anyagok tartózkodási ideje megemelkedik. A koncentráció és a tartózkodási idő együttesen határozza meg a 

potenciális veszély mértékét, melyet expozíciónak nevezünk. 

1. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai 

A nem szennyezett légkör összetétele 

Rövid, mindössze néhány évtizedes múltra tekint vissza az a felismerés, hogy az ember akaratán kívül 

megváltoztathatja a légkör összetételét, vagyis (levegő)környezetének nemcsak használója, hanem alakítója is 

egyben. A folyamat, mely a fenti felismeréshez vezetett a globális klímamódosulás, ill. annak előidézőihez, az 

üvegházhatású gázokhoz kötődik. 

Gáz komponensek 

A légkör gáz összetevőiről már a 18. sz. végén is tudták, hogy 2 fő alkotóelemből áll; a nitrogénből és az égést 

tápláló oxigénből. A nitrogén néhány vegyülete környezetünkben károsítóként is megjelenhet, melynek forrása 

nem feltétlenül a légkör, bár egy folyamatával hozzájárulhat a kimosódott nitrát koncentráció emelkedéséhez: 

 

A villámlás bizonytalanná teszi a változás folyamatos bekövetkeztét. A légkörben átalakult nitrát-ion a 

csapadékkal mosódik ki a légkörből, lekerül a talajra, ahonnét a mélyebb rétegekbe is leszivároghat bőséges 

csapadék esetében. A környezeti probléma oka legtöbbször a mesterséges nitrogén utánpótlás bősége 

(mezőgazdaság!), mely a többi makrotápelemtől eltérően mozgékony, s akár a vízzáró rétegig is eljuthat. Az 

ivóvizet a rétegvizekből nyerjük, nitrát tartalmának növekedése komoly egészségügyi kockázattal jár. A nitrát 

koncentráció egészségügyi határértéke 25 mg/liter ivóvízben és 100 mg/kg a talajban. Az érzékeny területeken 

az egészségügyi problémák elkerülése végett a felhasználható N műtrágya hatóanyag mennyisége korlátozott 

(170 kg/ha). 

A nitrátos víz emberi szervezetbe jutásakor a vér hemoglobinja oxigén helyett nitrátot szállít a felhasználó 

sejtekhez. A nitrát forralással nem bomlik el, sőt töményebb lesz a vízben, még nagyobb problémát okozva. A 

feltételek a mélyebb rétegekbe való lehatoláshoz tavasszal (5°C feletti talajhőmérséklet, magas talajnedvesség) 

kedvezőbbek. Európában és Magyarországon is a nitrát légköri átalakulásának a mennyisége csekély, átlagában 

mindössze 5-10 kg N hatóanyag várható hektáronként évente. Kivételes évjáratok azonban előfordulhatnak. A 

légköri eredetű nitrát kihullás nedves ülepedéssel történik (1.2 ábra). 

A két nagy komponens melletti többi gáz légköri jelenlétének meghatározása a 19. században történt. A légkör 

összetétele a földtörténeti korokban nem volt állandó, s valószínűleg ez a változékonyság a jövőben is 

megmarad. 

A meteorológiában a légköri gázokat azok forrásától a nyelőig történő eljutásának ideje alapján, az tartózkodási 

mekkora tömegű gázt bocsát ki a forrás. A nyelő intenzitása (Ny) megadja, hogy egységnyi idő alatt mekkora 

tömegű gázt fogad be a nyelő.A több milliárd éves földtörténetből néhány száz évet kiemelve, mely a teljes 

kornak mindössze másodperces töredékének tekinthető, ebben a rövid szakaszban a gázok tömeg/forrás 
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intenzitása megegyezik a tömeg/nyelők intenzitásával, hiszen ezen intervallumban az adott légköri gáz 

mennyisége (M) állandó. Ezzel a feltétellel élve adott gáz tartózkodási ideje: 

 

A gázokat a légköri tartózkodási idejük alapján három kategóriába sorolhatjuk. A legtovább a fő összetevők 

maradnak a légkörben, melyek tartózkodási ideje 1000 években mérhető. Ezeket a gázokat állandó gázoknak, 

vagy állandó összetevők nevezzük, mely állandóság relatív, mivel a földtörténeti korokban mennyiségük 

jelentősen változhatott, kivéve néhány nemesgázt. A változó és az erősen változó gázok (összetevők) 

tartózkodási ideje az állandó összetevőkénél nagyságrenddel rövidebb. Az erősen változó összetevőknél a 

légköri tartózkodási idő már napokra szűkül (1.1 táblázat). 

 

A légkör anyagainak a legegyszerűbb, a környezetvédelemben, levegővédelemben kiterjedten használt 

csoportosítási módja az alkotók mennyisége alapján történik, mely szerint fő összetevő a mintegy 78 tf%-ot 

kitevő nitrogén, s a közel 21 tf%-nyi oxigén (két atomos molekula). A többi gáz alkotja a rendkívül népes 

légköri nyomgázokat. Ha a nyomgázok mellé vesszük a csekély mennyiségben jelen lévő szilárd és cseppfolyós 

halmazállapotú anyagokat is, akkor már légköri nyomanyagokról beszélünk. 

A légköri aeroszolok 

A légkör összetételében a gázok dominálnak, de mindig található benne szilárd és folyékony halmazállapotú 

alkotóelem is. Ezeket a nem gáz komponenseket nevezzük együttesen légköri aeroszoloknak. Méretük 

meglehetősen változékony: ezred μm és néhányszor tíz μm-os nagyságrendűek, amelyből egyértelmű, hogy 

99%-uk szabad szemmel nem látható. Az apróbb méretű ezred-század mikronos aeroszolok összetételüket 

tekintve savgázok és gőzök. A nagyobb méretű aeroszolok a tengerek-óceánok sókristályai, valamint a 

légmozgással a légkörbe kerülő földkéreg ásványai. Összetételüket tekintve a leggyakoribb nagyméretű 

aeroszolok az alábbiak: 

• Sókristályok 
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• Kvarckristályok 

• Biológiai eredetű pollenek, mikro-szervezetek 

• A földfelszínt alkotó szinte valamennyi vegyület (Fe, Mg, Mn stb.). 

A levegőből szárazan, vagy a csapadékkal együtt hullnak ki. A víz tartózkodási idejéből adódik, hogy 

maximálisan 9-10 napig maradnak a légkörben. Az aeroszolok légköri koncentrációja (cm-3) területenként 

változik: 

• Nagyvárosok 150000 

• Városok 35000 

• Vidék 7000 

• Tengerpart 9800 

• Szigetek 9000 

• Óceánok felett 900 

Az aeroszolok jelenléte mennyiségétől és minőségétől függően tekinthető hasznosnak és károsnak egyaránt. A 

Föld csapadékviszonyainak alakításában fontos szerepe van a légköri aeroszolnak, mert ezek a kondenzációs 

magvak, amelyekre a pára kicsapódik. Nem kedvező a jelenléte, ha például koncentrációja határértéken felüli. 

Ez módosítja a légkör optikai tulajdonságait, látástávolságot, nem beszélve az egészségre gyakorolt negatív 

hatásairól. A megnövekedett aeroszol koncentráció módosítja a légkör polaritását, melynek tünet együttese 

megegyezik a frontátvonulások idején tapasztaltakkal. A veszélyt tovább fokozza, hogy egyéb anyagok is 

adszorbeálódhatnak az aeroszol felületén (nehézfémek, radioaktív anyagok). A savas esők előfordulásának 

valószínűsége megnőhet azokon a területeken, ahol sok az aeroszol. A ködképződés gyakoriságát is megnöveli. 

A légkör alakja 

A légkör alakja nem követi pontosan a Föld közelítőleg gömb alakját, hanem a napsütés hatására a sötét oldalon 

elnyújtott alakot vesz fel. A napszél hatására a napsütötte oldal belapul, a másik oldal csóvaszerűen megnyúlik. 

A jellegzetes alakzat oka a napszél által létrehozott elektromosan töltött részecskék föld mágneses tere általi 

csapdába ejtése. Ez alkotja a mágneses erővonalak mentén kirajzolódó Van Allen övezete(ke)t (1.3 ábra). 

A légkör tömege 

A légkör tömegének (m) kiszámítása az átlagos légnyomás ismeretében az alábbi egyszerű egyenlettel történik: 

 

ahol p: átlagos légnyomás a talaj felszínén (1 kg/cm2) F: a Föld felszíne (5,1*1014 m2) G: a gravitáció 

(nehézségi erő) 

Összehasonlításképpen a Föld tömege 6.1021t, mely 106-al meghaladja a légkör tömegét. 

A légkör függőleges tagozódása 

A légkör kémiai és fizikai sajátosságai a magassággal változnak. Az alsó, kb. 85-90 km-es vastagságú rétegben 

a levegő kémiai összetétele és átlagos molekulatömege állandó. Ezt a réteget ezért homoszférának nevezzük. 

Tovább távolodva a Föld felszínétől, az arány fokozatosan eltolódik a kisebb sűrűségű összetevők javára, a 

levegő molekulatömege ezért a magasság növekedésével erősen csökken. Így 800-1000 km-es magasságban az 

atomos oxigén, 1500 km táján már a hélium adja a levegő többségét, majd 1500 km fölött a hidrogén válik 

uralkodóvá. A légkörnek ezt a 85-90 km fölötti részét, ahol az összetétel a magasság függvénye, heteroszférának 

nevezzük. 
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Termikus tulajdonságai alapján a légkört 5 rétegre osztjuk (1.4 ábra). A legalsó földközeli réteg a troposzféra, 

mely átlagos magassága 11 km. A légkör tömegének 80%-át ez a réteg tartalmazza. A magasság növekedésével 

csökken a levegő hőmérséklete a függőleges hőmérsékleti gradiensnek megfelelően -0,65°C-al 100 m-ként. A 

korábban megismertetett légköri összetétel jellemzi. A legfontosabb időjárási jelenségeink színtere, ezért a 

továbbiakban majdnem kizárólagosan az itt lejátszódó jelenségekkel foglalkozunk (kivéve ózon csökkenés 

problémáját). A troposzféra hőmérséklete és kiterjedése a földrajzi szélesség függvénye, ezért a troposzféra a 

sarkoknál alacsonyabb (5-7 km), mint az Egyenlítőnél (15-18 km). A réteget – mint minden további réteget egy 

pauza (egy vékonyabb átmeneti réteg), a tropopauza zárja, melynek hőmérséklete -56,5°C. 

Planetáris határrétegnek nevezzük a troposzféra alsó 1-1,5 km vastag részét. A troposzféra talajfelszínnel 

érintkező 1-1,5 m-es rétegében a talaj tulajdonságai érvényesülnek, ezért ez a talajmenti légréteg. A 

meteorológiai állomásokat a talajbefolyásoló hatásától mentesítve a felszíntől 1,80-2,20 m magasra helyezzük, 

hogy a légkör tulajdonságait nagyobb térségre kiterjeszthetően jellemezhessük. 

A második réteg a 11-50 km között elhelyezkedő sztatoszféra. Mintegy 22-35 km magasságig a hőmérséklete 

állandó (ennek oka a magas ózon koncentráció), s 35 km fölött a hőmérséklet növekszik. Az O3 legnagyobb 

koncentrációban 22-35 km magasságban található /ozonoszféra/, s szerepe az élet szárazföldi térhódítása 

szempontjából kimagasló, mivel kiszűri a 280-290 nm-nél rövidebb hullámhosszúságú sugarakat. A 

sztratoszféra felső határa a sztratopauza. 

A mezoszféra 50-85 km között helyezkedik el. A légkör hőmérséklete csökken a magasság növekedésével, s 

tetején a mezopauzában -93°C, mely a légkör leghidegebb része. A mezoszféra sok tekintetben hasonlít a 

tropopauza tulajdonságaira, vannak benne vertikális mozgások és felhőképződés. A meteorok ide jutnak le, ahol 

elégnek. 

A termoszféra kb. 85-1000 km között található. Benne a hőmérséklet növekszik, akár az 1000°C-ot is 

meghaladja. A termoszférára (amelyre már nem jellemző az alsó rétegek keverési aránya), a levegőmolekulák, 

elsősorban a molekuláris oxigén disszociációja illetve ionizációja jellemző. Ezt a részt ionoszférának nevezzük, 

ahol az ionizált részecskék sávokba rendeződnek. Az ionizáció miatt ez a réteg vezeti az elektromosságot, s 

ezért a rádióhullámok zömét visszaveri. Ebben a rétegben figyelhető meg a sarki fény jelensége. 

A légkört kívülről lezáró exoszféra 1000 km fölött van. Benne tovább melegszik a légkör. 

A légkör kiterjedése 

A légkör anyagai fokozatosan mennek át a légüres tér anyagaiba, nincs ismert, konkrét számmal 

meghatározható határvonala. Elméleti határa ott lenne, ahol a nehézségi erő és a centrifugális erő egyensúlyt tart 

egymással. Ez a magasság, a számítások szerint mintegy 36000 km, a Föld sugarának kb. hatszorosa. A 

műholdak mérései azonban azt mutatják, hogy ebben a magasságban még olyan réteg található, amelyet 

feltétlenül az űrtől eltérőnek, a Föld légköréhez tartozónak kell számítanunk. Ez a magasság mégis 

választóvonalnak tekinthető, mivel a felette elhelyezkedő rétegek már nem forognak együtt a Földdel. 

A levegő fizikai állapotjelzői 

A gázokat a termodinamikában három állapotjelzővel tudjuk jellemezni: a hőmérséklettel, nyomással és a 

sűrűséggel (térfogattal) 

A hőmérséklet önmagában nem energiamennyiség, de a belső energiával arányos intenzív állapotjelző. Az 

abszolút hőmérsékleti skála 0 pontja az elméleti minimum, mely megfelel -273,16°C-nak, s egysége a Kelvin 

[K]. Hazánkban a Celsius skála terjedt el [°C], melyben a víz fagyáspontja normál légköri nyomáson 0°C, s a 

forrásban lévő víz feletti vízgőz hőmérséklete normál légköri nyomáson 100°C. A két skála közötti átváltás T 

[K]= 273,16 + t [°C]. A hőmérsékleti skálákat a 1.2 táblázat tartalmazza. 
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A talajközeli légtérben a száraz légtömeg függőleges mozgása során, ha mozgás közben környezetének nem ad 

le, és onnan nem vesz fel energiát , 100 méterenként 1°C-kal csökkenti a hőmérsékletét. Lefelé haladva a légkör 

ugyanennyivel melegszik. Ez a mutató a légkör száraz adiabatikus hőmérsékleti gradiense. Ha a telítettséghez 

közeli állapotú levegő emelkedése során eléri a telítettséget, megindul benne a nedvesség kicsapódása, s a 

felszabaduló párolgási, ill. fagyási hő felszabadul, mely a gradiens értékét felére csökkenti (-0,5°C/100 m). Ez a 

mutató a nedves adiabatikus hőmérsékleti gradiens. A légnedvesség-tartalommal súlyozott egész Földre 

vonatkozó átlagérték a függőleges hőmérsékleti gradiens: 0,65°C 100 méterenként. Mindhárom érték a 

talajközeli légrétegre igaz. 

Az adott felületre merőlegesen ható erő (F) és a felület (A) hányadosa a nyomás (p): 

 

A légnyomás az egységnyi talajfelületre nehezedő levegőoszlop súlya. Az 1 Pa nagyon kicsi nyomást jelent, 

ezért a meteorológiai gyakorlatban ennek származtatott mennyiségét, a hPa-t (hektopascal) alkalmazzuk. 1 

hPa=100 N/m2=1 mb. Az egyenlő nyomású helyeket összekötő görbéket izobárnak nevezzük. Kellően nagy 

területet áttekintve az izobárok koncentrikus köröket alkothatnak, mely nevezetes nyomásképződményeket jelöl 

ki. A középpontjában alacsony nyomásképződmény a ciklon, s ahol a legnagyobb nyomást a középpontban 

találjuk, anticiklon a neve (1.5 ábra). 

A ciklon sajátos időjárást hozó légköri képződmény. Felléptekor felhős, csapadékos idő várható a felfelé 

irányuló domináns légáramlás miatt. Hazánkban az ősz csapadékos időjárása a Mediterrán térségből érkező, az 

átvonuló ciklonoknak köszönhető. A légszennyezés vonatkozásában a ciklonáris időjárási helyzet kedvező, mert 

csapadéka mintegy átmossa a légkört. Az anticiklon lefelé irányuló, szárító légmozgása következtében derült, 

napsütéses idő alakul ki(legjellemzőbben nyáron). A lefelé irányuló légáramlás hatására a szennyezőanyagok 

kiindulási helyre történő visszaszállítása várható. A téli időszak nagy lehűlései is ennek a légköri 

képződménynek köszönhetőek, nemcsak a nyáron fellépő stabil, száraz és felhőmentes időjárás. 

A légnyomás függőleges változása: a légköri sztatika alapegyenlete 

A légnyomással kapcsolatban fontos kérdés, hogy értéke a nyugalomban lévő tiszta és száraz levegőben miként 

változik a magassággal. Nyilvánvaló ugyanis, hogy légkörünkben emelkedve mind kisebb légnyomást fogunk 

tapasztalni, mivel egyre kisebb lesz a fölöttünk elhelyezkedő levegőréteg vastagsága és így a súlya is. A levegő 

sűrűség szerinti rétegződése a nehézségi erőtér hatására jön létre. A légnyomás magasság szerinti változásának 

törvényét tanulmányozva képzeljünk el egy egységnyi keresztmetszetű (dx * dy =1) légoszlopot. A 

légoszlopban (z1 és z2 rétegben) jelöljünk ki egy végtelenül kicsiny dz magasságú darabot. Az ebben foglalt 

levegő súlyával fog csökkeni a légnyomás, ha dz magassággal emelkedünk. Nyilvánvaló, hogy a dz 

magasságnövekedéshez tartozó dp nyomáscsökkenés értéke egyenlő lesz a dz térfogategységben foglalt levegő 

tömegének a gravitációval (g) való szorzatával. 
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A légkör bármely pontjának nyomása (pz2) kiszámítható a barommetrikus magassági formulával (légnyomás-

magasság függvény), ha a p(z1) a tengerszinti referencia érték. 

 

ahol R: egyetemes gázállandó T: hőmérséklet 

A légkör bármely pontjának nyomása tehát függ: 

• A referenciaszinten mért értéktől (z1) 

• A légréteg átlaghőmérsékletétől (T) 

• A légréteg vastagságától (z2-z1) 

Az egyenlet alapján megállapítható, hogy a légnyomás exponenciálisan csökken a felszín feletti magasság 

növekedésével. 

A sűrűség (ρ) az egységnyi térfogatban (V) foglalt tömeg (m), mely helyett annak reciproka, a fajlagos térfogat 

is elterjedt a meteorológia gyakorlatában: 
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A talajközeli légtérben a levegő állapotjelzőinek átlagait a 1.3 táblázat foglalja össze. 

 

A három állapotjelző közti kapcsolatot a gáztörvények fejezik ki. A gáztörvények ideális gázokra érvényesek. A 

levegő tulajdonságai közelítik az ideális gázokét (hőmérséklete messze esik a cseppfolyóssá alakulásához 

szükséges kritikus hőmérséklettől, a -141°C-tól, mivel légköri minimuma kb. -90°C körül van). Mivel a 

légkörben lejátszódó változások mindhárom állapotjelzőt együttesen érintik, az egyesített gáztörvény alkalmas a 

légkörben lejátszódó történések megjelenítésére. (A többi törvény bemutatásától eltekintünk.) Általános alakja: 

 

A sűrűséggel (egységnyi tömegű gáz térfogatának reciproka) kifejezve: 

 

A korábban definiált a fajlagos térfogatot (V’) bevezetve: 

 

A légköri folyamatok méretei, elnevezések 

A légkör jelenségeinek tér- és időbeli változékonysága rendkívüli. A térbeli leírást a méreteikkel, az időbelit a 

jelenség időtartamával adhatjuk meg. A kettő gyakran csak együtt értelmezhető. A térbeli elkülönítés lehet 

horizontálisan és vertikálisan, s azért nem könnyű, mert ugyanannak a kontinuumnak (légkör), gyakran 

összetételét tekintve azonos eleméről van szó. Az egyes elemek nem függetlenek egymástól, gyakran egymásba 

is alakulnak. A horizontális skála legalján a szemmel csak ritkán látható mikro-örvények vannak, cm-es 

nagyságrenddel. A legnagyobb a yet-stream (futóáramlás), mely akár többször 10 ezer km-es hosszúságot is 

elérhet. Közöttük még további két méret-kategóriát különböztetünk meg: 

 

A jellemző időléptékeket az 1.6 ábra, a függőleges rétegeket a 1.7 ábra tartalmazza. 

2. A szennyezett légkör, légszennyező anyagok, 
szennyezés típusok hatásaikkal 

A WHO (Világ Egészségügyi Szervezete) szerint akkor beszélünk légszennyezésről, ha a légköri nyomanyag 

nagy mennyiségben, ill. hosszú ideig tartózkodva a légkörben az élővilágra, vagy az anyagi javakra káros hatást 
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fejt ki, vagy hozzájárul a káros hatások kialakulásához. A WHO közelítése szerint azt is légszennyezésnek kell 

tekinteni, ha az ember közérzetét „csak” hátrányosan befolyásolja, s az egészségére nem fejt ki káros hatást. A 

levegőben lévő fő összetevőn kívüli valamennyi légköri alkotó szennyezővé válhat, ha koncentrációja 

meghaladja a korábban előírt határértéket, vagy alacsony koncentrációban huzamosabb ideig van jelen. 

A szennyezőanyagok csoportosítására több lehetőségünk is van. A legegyszerűbb a halmazállapot szerinti 

csoportosítás, mely szerint lehet szilárd, folyékony és gázszennyező a légkörben. 

A szennyezőanyagok eredete szerinti csoportosítása 

Természetes eredetű anyagok – melyek a valóságban szennyezhetik a légkört, de mégsem tekintjük azokat 

valódi légszennyezőknek. Hozzájárulnak egy adott térség levegőminőségének kialakításához, adott 

körülmények között súlyosbíthatják egy térség levegőminőségi mutatóit. Az antropogén tevékenységtől 

függetlenül keletkeznek, pl. vulkánkitörés gázai és aeroszolja, vizes élőhelyek metán kibocsátása stb. 

Antropogén (mesterséges) eredetű légszennyező anyagok az emberi tevékenységből származnak. A legtöbb 

szennyezőanyag a légkör természetes alkotója, csupán annak koncentrációja és tartózkodási ideje döntheti el, 

hogy légszennyezővé válik-e vagy sem. 

Kémiai folyamatban való részvétel szerinti csoportosítás 

Az elsődleges szennyezőkre jellemző, hogy a forrásból történő kikerülésük állapotában maradnak, fizikai-

kémiai átalakuláson nem esnek át. Legtöbbször közvetlenül az emissziós forrás (pont) közelében találhatók. 

Példák: CO; NO; NH3; SO2; szénhidrogének; aeroszolok stb. A másodlagos szennyezők az elsődlegesekből 

keletkeznek különböző kémiai átalakulásokkal, pl. gőzök, savgőzök (salétromsav gőz), oxidok stb. A kémiai 

összetétel szerint a szennyezők lehetnek szerves (formaldehid, merkaptán stb.) és szervetlen (CO, NOx stb.) 

szennyezők. 

Emberi egészségre gyakorolt hatásuk szerint a szennyezők lehetnek 

- kellemetlen légszennyezők: koncentrációjuk alacsony, s mérgezést nem okoznak, a közérzetünket negatívan 

befolyásolhatják, pl. „csak” büdösek, de nem mérgezőek 

- nem toxikusak, mint a CO2, amely nem tud olyan magas koncentrációban lenni a környezetünkben, hogy az 

károsítsa egészségünket 

- toxikusak: pl. a klór, CO már alacsony koncentrációban is mérgező hatású 

- karcinogének, pl. VOC; PAN 

- mutagénok, pl. dioxin. 

A levegő szennyezésének folyamata a szennyezők kibocsátásával, az emisszióval kezdődik (1.8 ábra). Az 

emissziós pont az a hely, ahol a szennyezőanyag először érinti a légkört, találkozik azzal. Az emisszió ismerete, 

a kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének és minőségének meghatározása több szempontból is fontos. Az 

emisszió alapján történik rosszabb esetben a károk becslése, ill. annak meghatározása, hogy az egészséges 

környezet megvalósításához milyen kibocsátás csökkentő intézkedések megtétele szükséges. Az emisszió 

ismerete miden technológia szerves része. Több típusát különböztetjük meg: 

Pontforrás emisszió egy jól körülhatárolható egység, pl. egy erőmű, vagy ipartelep egyedi kéményének 

szennyezőanyag kibocsátása. Általában a pontszerű forrásnál fontos a kibocsátó egység mérete, mivel feltétel, 

hogy magassága a környezetében lévő épületek szintjének legalább kétszerese legyen. Ebből következik, hogy 

csak a magas kémények tartozhatnak ebbe a kategóriába. A pontforrás emisszió (Q) viszonylag egyszerűen 

számítható, ha a kéményünk kör keresztmetszetű, r sugarú: 

 

ahol c: a szennyezőanyag koncentrációja, u: az áramlás sebessége (kéménynél). 



 METEOROLÓGIAI 

ALAPISMERETEK (ANDA 

ANGÉLA) 

 

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A számításhoz használt értékeket mindig a kéményen belül kell mérni. Az emissziót szennyezőanyag tömegben 

kapjuk egységnyi időre vetítve. 

A területi, vagy diffúz emisszió általában több szennyező forrás együttes környezetterhelését jelenti. Többször 

az alacsony kémények –tetőszintiek- alkotják ezt a kategóriát. Az épületek mechanikus turbulenciája miatt a 

füstgáz keveredik, s a forrás közelében eléri a talajt. Terhelésük meghatározásában legegyszerűbbnek a 

kéményenkénti kibocsátások összegzése látszik, melynek gyakorlati kivitelezése mégsem mindig megoldható. A 

terhelés meghatározásához más eszközöket, pl. a statisztikát, vagy a kibocsátási tényezőket alkalmazunk. 

 

Vonalforrásnak nevezzük a mozgó járművek környezet terhelését, melyek környezeti kártétele legegyszerűbben 

laboratóriumi körülmények között mérhető. Egyedi járműnél a kipufogógázt különböző üzemmódokban, s 

sebességeknél zárt kamrába vezetjük, amelyből a későbbiekben megtörténik a kipufogógáz kémiai analízise. Ezt 

időre (távolságra) vetítve számolható a gépjármű emissziója. Több gépjármű esetén ez a közelítés nem járható, 

hanem hasonlóan a diffúz emisszióhoz, statisztikai, vagy más eljárást kell követnünk. 

A biológiai emisszió meghatározására több lehetőség is kínálkozik. Kisebb területnél ún. kamrás módszerrel 

veszünk mintát a környező levegőből, amelyből a kibocsátás a feltételek ismeretében kalkulálható. Nagyobb 

térségek felett a turbulens diffúziós eljárást követjük, mely során a légállapot és a szennyezőanyag koncentráció 

ismeretében tudjuk kiszámolni a környezetterhelés mértékét. A közelmúltban a növények metán kibocsátása 

hívta fel a figyelmet a biológiai emisszió jelentőségére (globális felmelegedés kapcsolat). 

A források másik csoportosítási lehetősége kevesebb tagot tartalmaz. A talajközeli forrás az épületek 

tetőszintjében bocsátja ki szennyezőanyagait. Főképpen korábban több szakíró a gépjárműveket is ebbe a 

kategóriába sorolta. Összetett magasforrásról regionális, háttér és globális szennyezésnél találkozhatunk. A 

felsoroltak egységesített, általánosított forrástípusa. 

A diffúz emisszió, a biológiai emisszió és a vonalforrás emisszió meghatározására is szolgálnak a korábbi 

megfigyeléseknél mért értékek általánosított alakjai, a kibocsátási tényezők. Két közelítési lehetőségük van: 

- a tüzelőanyag egységnyi mennyiségének elégetésével a levegőbe juttatott szennyezés meghatározásán, ill. 

- az egységnyi végtermék előállítása során kibocsátott szennyezőanyag meghatározásán alapuló közelítési 

módszerek. 

A statisztikai adatoknál jóval pontosabb eredményre az anyagmérleg eljárás vezethet. Ehhez viszont konkrét 

mérések elvégzésére van szükség. Az eljárás lényege, hogy pontosan figyelembe vesszük egy adott kijelölt 

mintaterületre vonatkozóan az összes bemenő és kimenő (szennyező) anyag mennyiséget (1.9 ábra). Ezt 

különböző magassági szinteken megvalósított koncentrációméréssel tudjuk megtenni. A koncentráció mellett 

szükségünk van konkrét légáramlásmérésekre is, mégpedig ugyanazokon a szinteken, ahol a szennyezőanyag 

koncentrációját is mérjük. A légáramlás mérésére szélsebesség mérőket alkalmazunk. Az eljárás első lépése a 

záróréteg helyzetének meghatározása. Ez adja meg a mintaterület magasságát, s egyben meghatározza az 

elhelyezendő műszerek darabszámát is. (A „mintadoboz” alapterületét mi döntjük el azzal, hogy pl. hány km-es 
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szakaszt vonunk be az elemzésbe egy autópálya vizsgálatánál.) A záróréteg a mindenkori meteorológiai helyzet 

függvénye. 

A transzmisszió a már légkörbe került szennyezőanyagok sorsát jelenti meg, mely során a kibocsátott anyagok 

elszállítódnak és átalakulnak. A szennyezőanyagok átalakulását a légkör fizikai tulajdonságai (sugárzás, 

hőmérséklet, légnedvesség, csapadék, szél), a légkör állandóan jelen lévő alkotói, valamint vendéganyagai 

határozzák meg. Az átalakulások döntő mértékben meghatározzák a szennyezőanyagok légköri tartózkodási 

idejét. 

Az immisszió a légszennyező anyag koncentrációja az élőhelyünk felett. E fogalom alatt a különböző 

területeken mért levegőminőség értendő. Az immissziónál mért szennyezőanyag koncentráció mindig 

alacsonyabb, mint az emissziónál mért értékek. 

Az ülepedés az a folyamat, mely során a légkörből annak anyagai kikerülnek. 

A szennyezőanyagok sorsa, azok mozgása és átalakulása nemcsak a légkört, hanem a környezet több 

komponensét is érintik. Ezt a több közegre is kiterjedő átrendeződési folyamat-együttest hívjuk az anyagok 

körforgásának. 

Légszennyezés típusai a folyamat hatótávolsága alapján 

1. Lokális szennyezés 

A legkisebb területet érintő szennyezés forma. Hatóterülete maximum néhányszor 10 km. A szennyezőforrás 

alacsony, legtöbbször pont-, vagy vonalforrás, megjelenése jól körülhatárolható a térben. A kibocsátott 

szennyezőanyag mennyisége itt a legmagasabb, a legmagasabb koncentrációk itt mérhetők. A kibocsátás 

főképpen elsődleges szennyező anyagokat tartalmaz, pl. CO; SO2; NH3; NOx; aeroszolok stb. Hatása nemcsak 

térben kicsi, de időléptékben is rövid. 

2. Háttér –regionális- szennyezés 

Legtöbbször több pontforrás, vagy több diffúz emisszió együttesen hozza létre. Horizontális kiterjedése 10 km-

es mérettől maximum 1000 km-ig terjed. Az elsődleges szennyezők mellett megjelennek a másodlagos 

szennyezők is. Itt a különböző gőzök, oxidált formák dominálnak. A szennyezőanyagok koncentrációja 

alacsonyabb, mint a lokális szennyezésnél mértek. Hatótávolsága térben és időben közepes. 

3. Globális szennyezés 

Csak a hosszú tartózkodási idejű gázoknál jelentkezik, mely az előidézők számát ezáltal nagyban korlátozza. A 

globális szennyezőknek addig a légkörben kell maradniuk, amíg valóban elérnek a Föld legtávolabbi pontjáig is. 

A lehetséges szennyezők: CO2, CH4, és a halogénezett szénhidrogének (freonok). A szennyezőanyagok 

koncentrációja relatív alacsony. Kiterjedése horizontálisan legalább hemiszferikus, ill. az egész Földet átölelő 

(3000 km-t meghaladó) lehet. Vertikálisan a troposzféra mellett a sztratoszféra alsó fele is érintett. 

Két ritkábban használt kategória is ismeretes: 

4. Település léptékű légszennyezés 

Több pont-, vonal és diffúz forrásból származó szennyezőket tartalmaz. Ide sorolható az ipartelepek 

szennyezése a városi szennyezés mellett. Horizontálisan maximum 100 km-es távolságig terjedhet, de 

legjellemzőbb mérete 20 km körüli. Nem minden irodalom használja ezt a kategóriát önállóan, pedig a 

legnagyobb antropogén emisszió nagyobb területen eloszolva itt lép fel. A szennyezőanyag eloszlása a vizsgált 

nagyobb területen homogénnek tekinthető. 

5. Kontinentális szennyezés 

Több regionális szennyezés együttese, mindig összetett. Horizontálisan 100-3000 km közötti területet érint. 

Jellemző távolságát 1500 km-ben adják meg. Előidézői a természetes forrásból származó gázok mellett itt is a 

hosszú tartózkodási idejű gázokat jelentik. Több nemzetközi probléma forrása lehet (országhatárokon átnyúló 

szennyezések). Megengedhető mértéke: hosszú távon sem károsíthatja az ökoszisztémákat (vízi és szárazföldi), 

a talajt és az épített környezetet. 



 METEOROLÓGIAI 

ALAPISMERETEK (ANDA 

ANGÉLA) 

 

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A szakirodalomban leggyakrabban csak az első három kategóriát használják. Ebben az esetben a települési 

szennyezés a háttér, vagy regionális szennyezés része, a kontinentális szennyezés pedig a globális 

szennyezéshez tartozik. Nagy hibát nem követünk el az egyszerűsített felsorolás alkalmazásakor, mert a 

létrehozó szennyezőanyagok az összevont kategóriánál említettekkel megegyeznek. 

Jelen tananyag esetében csak az elterjedtebb hármas felosztást követjük (lokális, háttér és globális szennyezés), 

s annak sem minden elemére térünk ki. A lokális szennyezések közül a „Los Angeles”-i szmog hatását a 

troposzférikus ózon ismertetésénél részletesebben elemezzük. A regionális szennyezést a savas ülepedés (esők) 

példájával szemléltetjük. A globális környezeti problémát a globális klímamódosulás (felmelegedés), valamint 

az ozonoszféra ózon koncentráció csökkenése jeleníti meg. Senkit ne tévesszen meg tankönyvünk címe, mely 

globális környezeti problémákat tartalmaz. Esetünkben a könyv címében szereplő globális kifejezés a Földünk 

több régiójára kiterjedő, gyakori környezeti problémák áttekintését jelenti, s nem a környezetvédelmi besorolás 

területet érintő kategóriáit. 

2.1. Különböző szintű környezeti problémák 

Lokális környezeti probléma – a Los Angeles-i (oxidatív) és a londoni szmog 

A múlt században feltételezték, hogy a légköri ózon, s benne a talajközeli is, a sztratoszférából származik. A 

cáfolatot Kalifornia hozta, melynek gépkocsiforgalma erőteljesen növekedett a múlt század derekán. A 

környezeti feltételek (erős sugárzás, nyugodt légkör) szintén kedvezőek voltak a légszennyezettségi epizódok 

kialakulásához. A problémára az embereken megszaporodó kellemetlen tünetek, nyálkahártya izgatás 

könnyezéssel, köhögéssel kísérve, hívták fel a figyelmet. Nemcsak az emberek, hanem a növények is 

károsodtak, melyet Haagen-Smit biokémikus igazolt elsőnek Mészáros könyve alapján. A biokémikus 

laboratóriumában a növényeket magas ózonkoncentrációnak tette ki, melyek ezzel pontosan olyan tüneteket 

produkáltak, mint a szabadban élő vegetáció erős légszennyezés esetén. Az ózon troposzférikus keletkezését 

Crutzen 1974-ben igazolta. Modellszámításai szerint a troposzférikus ózon mintegy 2/3-a helyben keletkezik. 

Tiszta területeken az előanyagokat a növények állítják elő. A kutató ózonnal kapcsolatos tevékenységét nem 

kisebb elismerés, mint a Nobel díj (1995-ben) fémjelzi, melyet két másik kutató társával megosztva kapott 

(Molina, M. és Rowland, S.). A Los Angeles szmog napjainkra meghódította a világot. Hazánkban is várható a 

megjelenése a nyári időszakokban. A neten folyamatos tájékoztatást kaphatunk a levegő minőségéről. A szmog 

helyzet súlyosságát szín-árnyalatokkal jelölik (1.10 ábra). 

A jelenség veszélyét mi sem bizonyítja jobban, mint pl. a Fővárosi Önkormányzat által hozott rendelet, mely a 

szükséges lépéseket tartalmazza a talajközeli ózon koncentrációjának megemelkedése idejére [69/2008. (XII. 

10.) önkormányzati rendelet Budapest szmogriadó-terve (Fővárosi Közlöny)]. Ha a fotokémiai szmog alkotóiból 

egyetlen szennyező meghaladja a határértéket, riasztási kötelezettség terheli az önkormányzatot. Az intézkedési 

tervet a rendelet két fokozatra határozza meg: 

- Tájékoztatási fokozat (csak a kiemelten érzékenyek kategóriába tartozó embereket veszélyezteti, pl. gyerekek, 

asztmában szenvedők, krónikus betegségekkel küszködők). 

- Riasztási fokozat (ez már mindenkire komoly veszélyt jelent). A rendelet szerint minden potenciális 

szennyezőnek évente felkészülési tervet kell készítenie, amit a Főváros elfogad (tavasszal). Az ózon olyan 

speciális légszennyező, melyre a méréssel meghatározott limit meghaladásán túl az OMSZ által modellezett 

veszélyhelyzetben is kiadható a riasztás! 

Riasztást kell kiadni, ha két budapesti állomáson egy időben mért szennyezőanyag koncentráció három egymást 

követő 1 órás átlaga meghaladja a riasztási határértéket. 

Riasztási fokozat akkor szüntethető meg, ha előtte 36 óra alatt az ózon koncentráció egyik fővárosi 

monitorállomáson sem lépi túl 3 egymást követő órában a riasztási küszöbértéket. A rendelet részletesen 

tartalmazza a megtenni szükséges feladatokat: 

1. Tájékoztatási küszöb átlépésénél: 

- lakossági tájékoztatás 

- avar es kerti hulladék nyílt téri égetési tilalom elrendelése 
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- szmog-helyzet további romlását megelőző intézkedési (önkéntes önkorlátozó intézkedések: tömegközlekedés; 

alapjárat (álló helyzetű)- és forgalomszűkítés) javaslatok megtétele 

- benzinkút nyitva tartás korlátozás, szerves oldószer felhasználás (festések) korlátozása stb. 

2.Riasztási küszöb átlépésénél: 

- lakossági tájékoztatás 

- forgalomkorlátozás (páros és páratlan rendszámú gépkocsik forgalmának meghatározása) 

- kártya alapján történő belépés korlátozás 

- álló üzemű gépek száméra kötelezően 25%-os emissziós csökkentés 

- égetési tilalom 

- további romlást megelőző intézkedések – megegyeznek az előző kategóriában felsoroltakkal, lásd. 

tájékoztatási fokozat önkéntesen vállalt végrehajtási javaslatait 

A Rendelet meghatározza és részletesen felsorolja a mentesek körét is, pl. egészségügyi célú járművek, 

szemétszállítók, gázüzemű és elektromos járművek, stb. A Rendelet végrehajtását ellenőrzi a jegyző. A 

Rendeletet megszegők bírságot fizetnek. A fotokémiai (oxidatív) szmog keletkezését, hatását az ózon – 

troposzférikus!- megjelenésének bemutatásánál részletezzük. 

A Los Angeles-i szmog nem tévesztendő össze a reduktív, vagy londoni szmoggal (1.5 táblázat). 

 

A szmog szó eredetileg a London típusú füstköd leírására szolgált, melyben a füst és a köd elnevezések 

összekapcsolásával hozták létre a „szmog” nomenklatúrát (smoke + fog). Leírásának színhelyén Londonban 

gyakori vendég volt a szmog a múlt század végéig, a 80-as évekig (1.6 táblázat). A halálozási ráta növekedését 

már a korábbi szmog helyzetekben is észrevette néhány orvos. Komolyan azonban 1952 előtt nem tekintették, 

sőt volt olyan vélemény, hogy sok turista azért jön Londonba, hogy a ködöt lássa. De amikor ideérkezve a sűrű 

szmog miatt a koncerteken nem lehetett látni a színpadot, ill. a mozikban a filmvásznat, annak abszolválása már 

nem lehetett turisztikai cél. 1952-ben, a „Nagy Londoni Szmog” idején a fenti jellegű programokat el kellett 

halasztani. 
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Az 1952-es „Nagy Londoni Szmog” kialakulásához több kedvezőtlen feltétel együttesen vezetett. A helyzet az 

1900-as évek kezdetétől fokozatosan romlott. A széntüzelés uralkodó volta lehetett a legkritikusabb pont a 

szmog kialakulásában. A lakossági tüzelésben és az ipari méretű energia előállításban egyaránt a szén játszott 

vezető szerepet, s többek szerint az I. világháború után a gazdasági romlás miatt annak minősége sem a 

legkedvezőbb volt. Sokáig nem is vettek tudomást az intézkedési lehetőséggel bíró vezetők a helyzet romlásáról. 

Ahhoz, hogy hatásos rendeletekkel kordába szorítsák a levegőszennyezést, az 1952-es év telének történései 

nyújtottak alapot. A táblázati értékeket érdemes összehasonlítani az Európai Unió által megadott egészségügyi 

határértékkel. Por esetében az óránkénti megengedett érték: 

240 μg m-3 óra-1, a nyolc órás átlag pedig: 120 μg m-3 8 óra-1. 

Sajátos időjárás és légszennyezés együttesen szükséges a londoni szmog kialakulásához. Angliában, s így 

Londonban is a 20. sz. elejére a korábban épített épületek, berendezések meglehetősen elhasználódtak, melyek 

felújítására nem került sor, amely azért volt különösen kedvezőtlen, mert a légszennyező anyagok a málló-

bomló épületekkel és más berendezéssel kapcsolatba kerültek, s kémiai reakciók léptek fel. A század közepére a 

helyzet nem sokban javult. A várost esetenként sűrűn beburkolta a fekete és büdös füstköd. Főleg télen volt 

érzékelhető a súlyos jelenség. A lakosok alkalmazkodtak a környezeti feltételekhez: 

• „divatba jött” a sötét tapéta 

• csökkent az ezüst-neműk (evőeszközök) népszerűsége 

• nem volt ember (szolgáló), aki állandóan tisztította volna az ezüstneműt 

A házfalak megfeketedtek, a függönyökhöz hasonlóan, amelyeket egyszerűen nem lehetett tisztán tartani. 

Angliában hamar összekapcsolták a szmog megjelenését a téli tüzeléssel, mely során jelentős mennyiségű kén-

dioxid és por (korom) kerül a levegőbe. A magasabb aeroszol koncentráció kedvez a csapadék és köd 

kialakulásának. Az aeroszolok felületén vízfilm alakul ki, mely a kén-dioxidot feloldja, kénsav keletkezik (savas 

eső). 1952. december 14-én az addig szeles légkör, mely segített kipucolni a füstgázokat a városból, nyugodttá 

vált. A szél teljesen megállt, a légnedvesség emelkedett, az ég színe sötétebb szürkére váltott. London felett 

kiépült egy anticiklon, melyben a lefelé irányuló légmozgás lett az uralkodó. Csütörtök estére láthatóvá váltak a 

másnapi köd előjelei, mely egyben előfutára volt a szmognak. Másnapra a levegő „büdös” lett, a szabadban 

tartózkodó emberek a szagot hosszabb ideig nem bírták elviselni. A ruházatuk, szabadon lévő végtagjaik bőre 

megfeketedett a leszálló füsttől. Az anticiklon kiépült, a kibocsátott szennyezőanyagokat folyamatosan 

visszanyomva a városra, miközben az idő hidegebbre fordult, s a lakosság rendületlenül tovább fűtött. 

Szénnel…A kórházak forgalma többszörösére emelkedett, a légzőszervi problémákkal küszködők száma az 

egekbe szökött. S a többlet halálesetek száma elérte az 1866-os utolsó kolera idején tapasztaltat. Óvatos 

becslések szerint 1 hét leforgása alatt 4000, mások szerint 12000 többlet halálesettel kellett szembenézni. 

Közben Londonban a közlekedés is megállt. 
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A londoni szmog csak hatásának kiterjedésében egyezik az oxidatív szmoggal; mindkettő lokális jelenséget 

képvisel a talajközeli légtérben (lásd. 1.5 táblázatot). Hazánkban is előfordulhat mindkét szmog. Szétválasztásuk 

már a várható megjelenési idejükkel is megtörténhet. Addig, amíg a Los Angeles-i szmog nyáron, sugárzásban 

gazdag időszakokban lép fel, a londoni szmog megjelenésére ősszel és télen számíthatunk, amikor a 

léghőmérséklet nulla fok közelében, vagy az alatt van. A magas légnedvesség kedvez a londoni szmog 

megjelenésének, a köd fokozhatja kártételét. Szeles időben egyik szmog sem tud kiépülni. A szennyezőanyagok 

is eltérőek a két szmog típusban. A londoni szmognál a kén-dioxid és a porkoncentráció mennyisége magas a 

CO jelenléte mellett. A Los Angeles-i szmognál is van CO és por, de a jellemző szennyezője a talajközeli ózon 

és egyéb alacsony koncentrációjú, de rendkívül káros szénhidrogén (aldehidek, ketonok stb.). A policiklusos 

aromás szénhidrogének (PAN) erősen rákkeltőek, veszélyükre éppen az oxidatív szmog helyzetek hívták fel a 

figyelmet. 

A londoni szmog hazánkban az 1960-as és 70-es években jelentett problémát. A tél folyamán, főképpen 

januárban a Kárpát-medencében akár 1 hónapig is itt tartózkodhat a szibériai eredetű igen hideg levegőjű 

anticiklon, mely 1-3 hétig nagy gyakorisággal fennáll. Megtévesztő a kemény, „tiszta” idő, mely során a leszálló 

légmozgás a fűtés minden szennyét visszanyomja a városokra. Ennek ellenére napjainkban inkább a Los 

Angeles-i szmog megjelenésének növekedésével számolhatunk, mely nyáron veszélyezteti a nagyobb 

forgalommal rendelkező nagyvárosainkat, bár az ózon akár távolabb is okozhat meglepetéseket, lásd. később. 

Regionális szintű környezeti kár okozója: a savas eső 

A talajközeli ózon azért is jelentős, mert a levegő reakcióképességének megváltoztatásával megteremheti a 

feltételeit a savas ülepedés kialakulásának. A változás során az ózon szabadgyök képződést indukál, mely savvá 

alakítja a kén- és a nitrogén oxidokat. A vegyületeket a csapadék mossa ki a légkörből, ezért savas esőnek 

nevezik. Helyesebb savas ülepedésként kezelni, de ez a fogalom nem tudott annyira meggyökeresedni a 

mindennapokban, mint a savas eső. 

A légkörbe jutó anyagok egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy azok a bekerülés helyszínétől eltávolodhatnak. 

A légköri anyagok transzmissziója során azok nem maradnak változatlanok, hanem kémiai és fizikai 

átalakulásokon esnek át. A légkör oxidáló közeg, így a fotokémiai folyamatok megjelenése nem váratlan. Az 

átalakuláson átesett anyagok tulajdonságai lényegesen módosulhatnak; az addig egészségre ártalmatlan 

anyagból könnyen lehet veszélyes károsító is. Az emisszió és az ülepedés között történő átalakulás gyakran jár 

együtt halmazállapot változással is. Gyakori pl. a gázszennyezők aeroszollá válása, s nedves ülepedése 

folyékony csapadékként. Ez utóbbi változás rendszeres kísérője a savas esők képződésének. 

A légköri szennyezőanyagok egymás mellett vannak jelen a légkörben; gyakran azok elkülönítése sem könnyű. 

Az anyagok körforgalma egymásba kapcsolódhat; csak „ex katedra” lehetséges azok merev szétválasztása. 

A légkör minden pontján jelen lévő szén-dioxid gáz a „semleges”, vagy egyensúlyi pH-t 5,6-ra állítja be, mely 

jóval alacsonyabb a köznapi értelemben vett 7-es semleges pH-nál (a CO2 disszociációja alapján számított érték 

10°C-on 5,6). A CO2 azonban nem az egyetlen olyan légköri összetevő, mely átalakulásai közben savcseppeket, 

savat képeznek, ezért a tiszta légkör pH-ja tovább csökken. Emberi településektől távolabbi, nem szennyezett 

helyeken (Antarktisz, Csendes óceáni szigetek stb.) a normál légköri pH néhány tizeddel haladja meg az 5-öt. 

Lakott területeken a 4,5 körüli légköri pH még tisztának tekinthető; kb. ekkora Európa és É-Amerika 

levegőjének átlagos pH-ja. Savasodásról bőven ez alatti értéknél beszélhetünk, melyet úgy kell értelmezni, hogy 

átlagértékekről volt eddig szó. Ezeknek a pH megoszlása esetenként jelezhet savasodást, de a hosszabb időszak 

átlagába az még beleférhet. 3-3,5 körüli pH értékalakulás már mindenképpen komoly környezeti veszélyt jelez. 

A csapadékokban először a nagyobb méretű, vízben jól oldódó anyagok jelennek meg. Az aeroszol képződés 

folytatása lehet azok vízzel történő reakciója, s a savgázok és savgőzök kialakulása. A felszínt elérő csapadék 

kémiai összetételének meghatározására speciális csapadékgyűjtők készülnek, melyek csak a csapadékhullás 

idején vannak nyitva begyűjtve a csapadék vizet (1.11 ábra). A havonta összegyűjtött minta alapján történik a 

csapadék kémiai analízise. 

A légkörben a szén-dioxidon kívül pH-t meghatározó fontosabb gázok a kén és nitrogén oxidjai, valamint az 

ammónia. 

A kén a légkörben 

A légkörben számos kén-vegyület található, melyek egy része gyorsan és könnyen átalakuló vegyület, melyek 

az oxidáló hatású légkörnek könnyen lesznek az áldozatai, pl. szén-diszulfid, kénhidrogén stb. Az utóbbiakból 
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gyorsan vagy kén-dioxid, vagy kénsav keletkezik. A tartósan megmaradó vegyületekből a kén-dioxid, kén-

hidrogén és a szulfátion (SO4--) említendő. Leggyakrabban a SO2 gáz az, amely antropogén kibocsátással a 

légkörbe kerül. Az aeroszolok esetében a szulfátion dominál (kénsav, ammónium-szulfát – tengervíz). 

A kén-vegyületek természetes emissziója meghaladja az antropogén kibocsátásét. Becslések szerint a 

természetből az összes kén mintegy 80%-a jut a légkörbe, s mindössze a maradék 20% emissziójáért felelős az 

ember. A kisebb szennyezés kibocsátás azonban ne tévesszen meg senkit, mert addig, amíg a természetes 

források egyenletesen terhelik a Föld teljes légkörét, az antropogén kibocsátás a kisebb, iparosodottabb országok 

területére koncentrálódik. Durva közelítés szerint a kén-szennyezés 95%-áért Európa és É-Amerika területének 

mindössze 5%-a felelős. 

Természetes kénforrások 

A bioszféra bomlási folyamataiban résztvevő főképpen baktériumok a nedves, nyirkos élőhelyeket kedvelik. A 

tengerek, óceánok kibocsátása a víz elpárolgása után sókristályokat juttat a légkörbe, melyek nem tiszta NaCl-ot 

jelentenek, hanem tartalmaznak több-kevesebb szulfátot is. Nagy méretűknek köszönhetően nem hatolnak 

mélyen a szárazföldek belsejébe, döntő többségük az óceán felett kiülepszik. A legtöbbet citált kénforrást a 

vulkánkitörések jelentik, melyek csak töredékét adják a Föld természetes kénkibocsátásnak. Becslések szerint a 

vulkánokból származó mennyiség évente változik, átlagban kb. 2 millió t kén kerül a légkörbe a Föld mélyebb 

rétegeiből. 

Az antropogén kibocsátás csak mintegy 20%-a a természetes kén emissziónak. A legtöbb kén a fosszilis 

tüzelőanyagok égetésével kerül a légtérbe. A fosszilis tüzelőanyagok kén-tartalma rendkívül magas; 0,5%-tól 

kezdődően elérheti akár az 5 tömeg%-ot is (lignit, gudron). A kénnek csak egy része kerül a füstgázba, a többi a 

hamuban marad. 

A tüzelőanyagok égetésén kívüli emberi eredetű S-források főképpen az ipari tevékenységből származnak: 

• a kohászat (kén-oxidok) 

• kénsavgyártás (kén-oxidok) 

• vegyipar (kén-oxidok) 

• kőolajipar, papír és cellulózgyártás (merkaptánt emittálnak) 

• papír és cellulózgyártás, szennyvízkezelés, gázgyártás (kén-hidrogén termelők) 

Az ipar mellett a közlekedés eredetű kén is jelentős. Különösen a Diesel motorok kibocsátása jelent nem 

elhanyagolható kén mennyiséget. 

A kén-dioxid gáz légköri tartózkodási ideje mindössze néhány nap. Ebből azt a következtetést vonhatnánk le, 

hogy a gáz túl messze nem juthat el a kibocsátás helyszínétől. Ha a légkör mozgásjelenségeit is figyelembe 

vesszük, meglepő eredményre juthatunk. A talajközeli szélsebességet értéke hazánkban, évi átlagban mintegy 3 

m/s. Ezt az adatot felhasználva egy átlagos SO2 molekula mintegy 500-1000 km távolságra juthat el a 

légmozgással. Ismeretes, hogy ez a távolság már nem lokális jelentőségű, hanem a regionális légszennyezés 

kategóriájába sorolandó. A savas eső, melynél a kén-dioxid a légköri útja során átalakul, majd csapadékkal 

kimosódik a légkörből, regionális szintű környezeti problémát jelent. A transzmisszió során a labilis SO2 

igyekszik stabilis formát felvenni, mely szulfát, vagy kénsav megjelenését eredményezi. A kémiai átalakulás 

történhet gáz állapotban, vagy aeroszolok felületén egyaránt. 

Az európai kén koncentrációt az 1.12 ábra tartalmazza, melyen a mértékegység μg/m3. A hazai kén-kibocsátás a 

KSH adatai alapján a rendszerváltás óta örvendetesen mérséklődött (1.13 ábra). Az egyes szektorok 

részesedésének aránya nem egyenletesen csökkent. A legnagyobb szennyezést a hőtermelés jelenti, a korábbi 

években és napjainkban is ez maradt a fő szennyező kénforrás. 

Nitrogén a légkörben 

A nitrogén vegyületeiből a természetben a dinitrogén-monoxid (N2O) általános, melynek antropogén 

kibocsátása csekély. A nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid főképpen antropogén tevékenység (magas 

hőmérsékletű égés, főképpen közlekedés) eredménye. A kettőt együttesen NOx-ként jelöljük. Az N2O és a NOx 

jelenléte a légköri pH-t csökkenti (savasító vegyületek). A légkörben van lúgosító nitrogén származék is, az 
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ammónia. Az ammónia a természetben a talajban élő baktériumok egyik „terméke”. Mennyisége erősen 

környezeti tényezők által determinált (talajhőmérséklet, nedvesség). A főbb antropogén forrásait a háziállatok 

vizelete, a műtrágyázás és a műtrágyagyártás képviselik. 

A nitrogén-oxid erősen mérgező hatású gáz. Az embernél nagy koncentrációban jelenlévő NOx (beltéri) a 

belégzést követően 1-2 óra múlva rosszullétet, hányást okoz. Gyakori kísérője a köhögés és a fejfájás. Az első 

tünetek megjelenését követően érzékenységtől függően változó idejű, 3-30 órás teljes tünetmentesség követi 

(néma gyilkos). A tünetmentes periódus letelte után halál-félelem, fulladás érzet lép fel, mely már az időközben 

kialakult tüdővizenyő hatásának tudható be. Idült hatásként fejfájás, étvágytalanság, jellegzetes garati 

fekélyképződés léphet fel. 

A légköri nitrát nedves ülepedését Európára az 1.2 ábra mutatja be. A hazai nitrogén kibocsátás csökkenése 

sokkal kisebb, mint a kén esetében (1.14 ábra). A közlekedés eredetű nitrogén emisszió mennyisége stagnál, s ez 

várhatóan a közeljövőben sem fog lényegesen módosulni. 

A savas eső kialakulásának lehetőségét csökkenthetjük. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott eljárás a 

fosszilis tüzelőanyagok (szén és olaj) kéntartalmának mérséklése. Ez aktív levegővédelmi eljárás, mivel még az 

égetés előtt, a füstgázba jutást megelőzően végezzük. A kezelés után a fűtőanyagok égési tulajdonságai 

javulnak, s a kivont kén elhelyezése sem jelent környezetvédelmi problémát. Az így nyert fűtőanyagok égetése 

kevésbé károsítja a felhasználó berendezést (korrózió). Az alacsony kéntartalmú tüzelők alkalmazásának azok 

csekély mennyisége szab határt. 

Másik lehetőség a savas esők képzésében résztvevő szennyezők, a NOx mérséklésére, az égetés szabályozása. 

Az alacsony lánghőmérséklet, valamint az égés nyújtása szintén csökkentheti a keletkező NOx mennyiségét. 

Savas pH-jú talajon és tavakban meszezést is alkalmazhatunk. Egy m3 víz pH-jának 4,5-ről 6,5-re emelése 5 g 

mésszel oldható meg. A meszezésnek vannak káros következményei is. Durva beavatkozást jelent a talajok és 

tavak biológiai rendszerébe, s emellett a nehézfémekkel nem tud mit tenni, azok benne maradnak a rendszerben. 

Számos passzív levegővédelmi eljárás is ismeretes, melyek során a szennyező anyagot a füstgázból távolítjuk el, 

még mielőtt kikerülne az a szabad légtérbe. Az eltávolításnak számos lehetősége ismert (száraz, nedves és 

égetéses eljárások), melyek bemutatásától jelen kiadványban eltekintünk. 

A savas esők kártétele sokrétű. Annak ellenére, hogy regionális szintű környezeti problémának tekintjük, 

lokálisan is lehetnek negatív hatásai. Az embernél a savas esők alkotói mechanikai irritációt okoznak, károsítják 

a nyálkahártyát, megnövekszik az arcüreg és homloküreg gyulladások száma. A légzőszervrendszert is 

veszélyezteti. Az épített környezetben különösen a mészkő alapú létesítmények károsodhatnak, bár a korrózió 

minden anyagra nézve káros (levegővédelemben korróziónak tekintjük valamennyi anyag: papír, szövet, bőr stb. 

károsodását). A növényekre is veszélyes a pigmentek lebontásával. A lucerna érzékenysége miatt indikátor 

növényként ismeretes. 

Regionális kárkép a gránit alapú tavakban jelentkezik. Itt a víz pH eltolódásának következtében a fenékből 

kioldódik az alumínium, mely nehézfém mérgezést okoz a tó élőlényeiben. Az egyes élőlények érzékenysége 

eltérő (1.15 ábra). A halaknál az alumínium kiválik a kopoltyún, s az állat oxigénhiány miatt elpusztul. Az 

érintett egyedeknél a hal fokozott nyálkatermeléssel próbál megszabadulni a szennyezéstől, mely felhívhatja a 

figyelmet a tó pH-jának kedvezőtlen változására. Szaporodási problémák (terméketlen ikrák) és gerinc-fejlődési 

rendellenességek szintén várhatók a savas pH-jú tavakban. 

A szárazföldi ökoszisztémák közül az erdők veszélyeztetettsége a legnagyobb. A légkörből csapadékkal érkező 

savak leoldják a levelek és a tűlevelek felszínéről a viaszréteget, amely növeli a transzspirációs vízvesztést, s 

kaput nyithat más nem kívánatos anyagok belépéséhez. A növény belülről is kiszolgáltatott, s a tápanyagok 

kimosódnak a levelekből. Eredmény: a fotoszintézis csökkent intenzitása. Az erdők második támadási felülete a 

gyökér. Közvetett kárként a hasznos mikroorganizmusok, a mikorrhyzzák fokozott pusztulását a megváltozott 

talaj pH-nak tudják be többen. A gombák nélkül (szimbiózis) az ásványi tápanyag felvétele sérül, s a fák éhen 

pusztulnak. Európa országai nem egyformán veszélyeztetettek (1.16 ábra). Hazánk nem tartozik a 

legszennyezettebb területek közé a savas esők tekintetében. Megfigyelések szerint az erdei fenyő és a 

kocsánytalan tölgy a legveszélyeztetettebb fafaj nálunk. 

A talaj savassá válásával több növényi tápanyag, így a kalcium és a magnézium kioldódnak, s vele 

párhuzamosan néhány növény számára mérgező anyag, pl. a szerves alumínium felvehető formájában jelenik 

meg. Savas talajon erősen romlik a fák ellenálló képessége. 
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A savas esők gyakran járnak együtt különböző nehézfém ülepedéssel. A fosszilis tüzelőanyagok nyomokban 

tartalmaznak nehézfémeket, s ezek jutnak be égetésük során a levegőbe. A nehézfémek a légköri aeroszol 

részecskék felületére tapadva találhatók azok nagy adszorpciós kapacitásának köszönhetően. A leggyakrabban 

előforduló légköri nehézfémek: Pb, Cd, As, Zn, Cu, Ni, V stb. 

Az ólom az egyik legrégebben tanulmányozott egészségre erősen káros nehézfém. Az ólommérgezés tüneteinek 

első leírása az USA-ban történt az 1900-as évek első évtizedeiben, egy akkumulátorgyárban. Az itt dolgozó 

munkások nagy részénél idegrendszerű problémák léptek fel, mégpedig meglehetősen súlyosak. A nagy tömegű 

megbetegedésnek tudható be, hogy kezdtek odafigyelni a napi gyakorisággal fellépő kényszerzubbonyos 

munkások megjelenésére. Gyermekeknél tanulási zavart, szignifikánsan alacsonyabb IQ-t találtak az 

ólomszennyezett területeken. Az ólom a szervezetbe bekerülve megakadályozza a több, kis mennyiségben 

létfontosságú elem beépülését (vas, cink, réz). A vérképzési problémák (anaemia) megjelenése általános 

tünetként kezelhető. Több szervet is támadhat, így a májat és a vesét. Zavarja a reprodukciós képességet, 

csontképzési, s vele együtt növekedési problémát okoz. 

Napjainkban több korábban jelentős ólomforrás megszűnt (vízvezetékek, benzin stb.), de még mindig van 

utánpótlása a légköri ólomtartalomnak. Legfontosabb forrásai: 

• lőszerek 

• festékek (kerámia) 

• néhány olcsó és rossz minőségű kozmetikum 

• élelmiszerek (konzervek!) 

• vakolat, utcai porok 

• nem megfelelő hulladékkezelés 

• óntárgyak stb. 

Az EU ökológiai határértéke hazánkban is útmutató: 250 000 mg/m2/év. Magyarország és a szomszédos 

államok ólom ülepedése elfogadható lett az ólmozatlan benzin bevezetésével (1.17 ábra). Az ólom hazánkban 

több országból ”importált” szennyező (1.18 ábra). A szlovák, német, olasz, osztrák és lengyel kibocsátók a hazai 

ólomszennyezés 35%-át teszik ki. 

A kadmium minden mennyiségben mérgező elem, mely a fehérjékkel komplexet alkot, mely olyan stabil, hogy 

azok működését akadályozza. A szervezetünkben biológiai szerepéről nem tudunk. A bejutott kadmium nagyon 

lassan ürül ki a szervezetből; 10 év szükséges a teljes eltávozásához. 

Megfigyelések szerint a vesében halmozódik fel. Gátolja a normál csontképzési folyamatokat, s csontlágyulást 

és nyálkahártya-károsodást okoz. Élettani hatását Japánban fedezték fel 1968-ban, amikor a kadmium egy 

bányából kiszabadulva elszennyezte a rizsföldek talaját, s innen bekerült a rizsbe is. A betegség neve 

sokatmondó; itai-itai kór (1.19 ábra), mely magyarul azt jelenti, hogy nagyon fáj. Több növényfaj és a vadhúsok 

felhalmozzák, mely könnyen bekerül az ember szervezetébe is. A leggyakoribb forrásai: 

• ércbányászat 

• fémfeldolgozás 

• P-műtrágyázás, és műtrágyagyártás 

• dohányzás 

• hulladékégetés 

• szennyvíziszap kezelés 

• közlekedés 

Bekerülve az emberbe szív- és vese elégtelenséget, jellegzetes bőrelváltozásokat és csont degenerációt okoz. A 

mérgezés nem korlátozódik mindig az elemmel közvetlenül kapcsolatba kerülő emberre. Japánban megfigyelték 
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az ún. szürke csecsemőket, melyek jellegzetes hamuszínű bőrrel születtek, s az anya szervezete volt a 

mérgezőanyag forrása. 

A kadmiumhoz hasonlóan a higanynak sincs biológiai szerepe az élő szervezeben. Legelőször a tengeri 

élőlényekben felhalmozott higanyra figyelt fel a világ a Minamata-öbölben, ahol a halakat elfogyasztó emberek 

jellegzetes tüneteket produkáltak. Ez lett a Minamata kór, mely mozgásszervi problémákat, vakságot és az 

agysejtek elhalását okozza. Ennél az elemnél is szenvedő alanyok lettek az újszülöttek, ahol számos torzszülött 

csecsemő látott napvilágot az érintett területen. Az erősen mérgező anyag felhasználását az EU is korlátozta. 

2009 áprilisától betiltott a higanyos lázmérők (hőmérők) forgalmazása, mely hazánkra is vonatkozik. Ennek 

ellenére maradt még néhány higanyforrásunk a közvetlen környezetünkben: 

• fogtömés (amalgám 50%-a higany) 

• Hg-gőz lámpa 

• kenőcsök. 

Az amalgám tömések kicserélése különösen Amerikában divatos. Többen allergiás reakcióval válaszolhatnak a 

szájban lévő Hg-ra. A kenőcs felhasználás azért érdekes, mert a higany a bőrön keresztül is bejut a szervezetbe. 

A folyékony fém könnyen párolog, mely belélegezve okoz problémát. A fém intenzív nyáltermelést idéz elő, 

idegrendszeri tünetekkel. A szervezetbe jutott higany a belső szervekben (máj, vese, agy) felhalmozódik. 

Jelenlétére jellegzetes fogszín elváltozás utalhat.A cink kis mennyiségben szükséges elem, szerkezetalakító és 

enzimaktivátor. Nagy mennyiségben azonban mérgező hatású, mert: bőrtüneteket okoz, fáradékonysággal jár. 

Támadja az emésztő szervrendszert; hányás, hasmenés utalhat mérgezésére. Az egyik legsúlyosabb tünetet a 

légzőszervrendszerben hozza létre, ahol kezdetben „csak” köhögés tapasztalható, s végül tüdőrák alakulhat ki. 

Legnagyobb mennyiségben, nagyobb városokban az eresz-csatornákról származhat.A nikkel a cinkhez 

hasonlóan többek között tüdőrákot okozhat. Leggyakrabban a nem nemesfém ékszereken keresztül 

érintkezhetünk vele. Jellegzetes bőrtüneteket okoz, a nyálkahártyát irritálja. Sokan allergiás reakciót mutatnak a 

nikkellel szemben.A fentieken kívül még számos nehézfém megjelenhet a környezetünkben, melyek hatásainak 

ismertetése túlmutat a jelen jegyzet keretein. 

Háttérszennyezettséget mérő hálózatunk 

A gyakorlatban a légszennyezés mérésénél nemcsak a kibocsátott szennyezőanyag mennyiség ismerete fontos, 

hanem az egészségre veszélyes immisszió mértéke is. Ennek meghatározására az egyes országok 

légszennyezettségmérő állomásokat üzemeltetnek. Vannak olyan helyek, ahol mindkét mutatót egy 

mérőrendszert fenntartó tartja kézben. Hazánkban ez nem így alakult; a településeken belüli, főképpen 

egészségügyi célú méréseket az Állami Népegészségügyi és tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) kezeli, az e 

kívülieket az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az OMSZ a nagytérségű és hosszú távú, 

országhatárokon átnyúló folyamatok vizsgálatát tűzte ki célul, ezért nem a legszennyezettebb helyeken történik 

a mintavétel. A két felsorolt intézményen kívül akadnak olyan állomások is, melyeket a Környezetvédelmi 

Felügyelőség kezel (pl. Nemzeti Parkokban). Az ÁNTSZ és az OMSZ között van együttműködés is, pl. a 

szmogok esetében. Hazánkban elsőként a radioaktív szennyezést mérő hálózat alakult az 1950-es évek elején 

(honvédségen belül is üzemel). Az 1960-as években alakult a csapadékkémiai hálózat, mely a csapadékvíz 

kémiai összetételét sajátosan gyűjtött minták alapján analizálja. Az 1970-es években alakultak az első 

légszennyezettség mérő állomások a kén-dioxid és a NOx meghatározására. A hazai hálózat később csatlakozott 

a nemzetközi hálózathoz is. 

3. A levegővédelem jogi háttere. A fenntarthatóság 
kérdése a levegővédelemben 

Az 1995. ÉVI LIII. Törvény 22§-a a „környezet védelmének általános szabályairól” megadja a keretet a 

levegővédelem számára is. A törvény három alap pillére az alábbiakban foglalható össze: 

1. A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira, összetételére, valamint a klímára. 

2. A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, mely minőségét veszélyeztető, vagy egészséget 

károsító módon terheli azt. 
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3. A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek 

előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb 

mértékű legyen (prevenció). 

A törvényt kormányrendeletek egészítik ki, melyben konkrét végrehajtási utasítások találhatók. A 

levegővédelmet 3 KÖM Rendelet tartalmazza: 14/2001; 17/2001; és a 21/2001 KÖM Rendeletek. Ezek kitérnek 

az alábbiakra: 

- egészségügyi, ökológiai, tájékoztatási, riasztási, tervezési levegőszennyezettségi határértékek (az ország 

minden területére kiterjedő) 

- légszennyezettség vizsgálatára és értékelésére vonatkozó szabályok ismertetése 

- kibocsátási határértékek – ( EU); bírságok. 

A terhelések meghatározásakor az elérhető legjobb technológia elvét alkalmazzák. Néhány tevékenységnél 

lehetőség van egyedi határérték megállapítására is. 

A határértékek definiálásánál az országot zónákra osztjuk. Külön elbírálás alá esik a 250 ezer főnél népesebb 

település. Azokon a területeken, ahol már most nagyobb a légszennyezés, vagy az újonnan beüzemelt 

létesítménnyel meghaladja a szint a megengedett határértéket, tilos újabb szennyező forrást létesíteni. 

A szennyezett területeken intézkedési program készítendő a szakhatóság közreműködésével (környezetvédelmi 

hatóság, közegészségügyi felügyelet, önkormányzat jegyzője). Szennyező források köré védelmi övezetet 

határoznak meg. A szennyezőanyag mérést a Környezetvédelmi Minisztérium által üzemeltetett Országos 

Légszennyezettség Mérőhálózat településeken kijelölt helyeken méri. A hálózat stabil és mobil állomásokat 

tartalmaz. 

A levegővédelmi előírásokat kötelező figyelembe venni az alábbi területeken: 

- műszaki tervezésben, gazdálkodó szervezetek működése során 

- területrendezési-, településrendezési és területfejlesztési tervek készítésénél 

- környezetvédelmi programokban. 

Helyhez kötött források létesítésénél hatósági engedély adja meg 5 évre az emissziós határértékeket és az 

immissziós követelményeket. A létesítmény üzemeltetője köteles a határértékeket folyamatosan ellenőrizni, 

mérni, azokról a hatóságnak adatot szolgáltatni. A szennyezésről naplót kell vezetni. Az adatszolgáltatás két 

részből áll: 

- alapbejelentés – légszennyező technológia és az anyagok felhasználása 

- éves bejelentés – légszennyezés mértéke. 

A szennyező méréseit a hatóság szúrópróba szerűen ellenőrzi. A szennyező mérési eredményei on line 

rendszerben azonnal bekerülnek a környezetvédelmi felügyelőség adattárába. A mérést és a feldolgozott 

adatokat az üzemeltető köteles eljuttatni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe. A szennyezési 

adatok nyilvánosak. A szennyezés változását az üzemeltető köteles bejelenteni. 

Vonalforrások csak akkor helyezhetők üzembe, ha azok teljesítik a jogszabályokban előírt környezetvédelmi 

követelményeket. 1992-től a járművek zöldkártyával rendelkeznek, melyek emisszió ellenőrzést takarnak. Az 

adott járművet a hatóság bárhol külön is ellenőrizheti. 

Termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha a levegővédelmi követelményeknek eleget tesznek. 

Bírságot állapítanak meg, ha: 

- légszennyező forrást engedély nélkül helyeznek üzembe, valamint ha 

- ezeket működtetik 

- nem szolgáltatnak adatot 
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- a megengedett határértéket túllépik. 

A bírságolásnál annak nagyságát minden légszennyező anyagra külön határozzák meg. Mértékét a szennyezés 

nagysága és a kibocsátott anyag veszélyessége határozza meg. 

Különböző légszennyezettségi határértékek vannak: 

- egészségügyi határérték az a légszennyezőanyag koncentráció, mely az egészségre nem káros 

- ökológiai határérték túllépésekor az ökológiai rendszer működésében zavarok állhatnak elő 

- tájékoztatási küszöb az a szennyezés mérték, ahol a lakosság érzékeny rétegei (gyerekek, csecsemők, öregek, 

krónikus betegségben szenvedők) már károsodhatnak, mely veszély helyzetről az érintetteket értesíteni 

szükséges 

- riasztási küszöb a légszennyezettségi érték, melynek rövid idejű túllépése is veszélyezteti az ember egészségét. 

Itt azonnali intézkedés szükséges. 

Nagyobb méretű településeken, ahol vagy gyakori magas szennyezettséget mérnek, vagy a lakosság száma 200 

ezer feletti, szmogriadó terv készítendő. A hatóság a tiszta levegő érdekében több fokozatban léphet közbe. A 

szennyezőt kötelezheti a mérések elvégzésére. Szükség esetén szennyezés csökkentő intézkedéseket hozhat. A 

szennyező létesítménnyel intézkedési tervet készíttethet. Ha ezek az intézkedések nem hoznak eredményt, 

akkor: 

- működést korlátozhat, 

- felfüggeszthet, vagy 

- betilthat. 

Levegővédelmi problémák esetén, első fokon a környezetvédelmi felügyelőség hatóságként léphet fel. Néhány 

esetben az önkormányzat jegyzője jár el (kisebb települési intézményeknél: iskola, kórház, lakótömb stb.). 

A levegő fenntarthatósága, indikátorok 

Fenntarthatóság alatt azt értjük, hogy ha a társadalom igényeit úgy elégíti ki a gazdaság, hogy azzal a jövő 

nemzedék élet-feltételeit nem rontja. Ebben benne van, hogy nem merítjük ki a természeti erőforrásainkat és 

környezetünk természetes megújulását semmilyen úton nem gátoljuk. Ez napjainkban csak cél lehet, mert 

jelenleg a fenti két kategória egyikét sem teljesítjük. Nincs összhang az ember és környezete között. A 

gazdasági folyamatok melléktermékeként hulladék is keletkezik, melynek nem megsemmisítésére, hanem a 

környezetbe való „biztonságos” elhelyezésére törekszik az ember. Ez hosszú távon bizonyosan nem szolgálja a 

fenntarthatóságot. 

A levegőminőséget úgy kell szabályozni, hogy csökkenthető legyen az emberi egészség, az ökoszisztéma és az 

épített környezet károsodásának kockázata. A levegőminőség meghatározásához számos jelző, indikátor áll 

rendelkezésünkre. Indikátornak tekintendők a légszennyező anyagok emissziójának mértéke, a kibocsátott 

szennyező koncentrációk változásának trendje, valamint a kibocsátás csökkentésére fordított összeg. 

Az első fenntarthatósági jellemző az éghajlat módosulás (globális felmelegedés az egész Földre vonatkozóan; s 

prognózisok szerint hazánkban is melegedéssel együtt járó változás). A várható éghajlat módosulás csökkentése 

érdekében, a földi éghajlat fenntarthatóságáért az üvegházi gázok és az aeroszol részecskék emissziójának 

korlátozása szükséges. A globális felmelegedés indikátorai: 

- emissziók mértéke 

- globális hőmérséklet változása 

- a tengerek szintjének változásai 

- extrém meteorológiai helyzetek gyakorisága és típusa. 
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A második fenntarthatósági mutató a magaslégköri, vagy sztratoszferikus ózonréteg védelme. Ennek 

megvalósításához az ózonkárosító anyagok (freonok és halonok) kibocsátásának megszüntetését tűztük ki 

célként. Az ozonoszféra károsítás indikátorai: 

- az ózonfogyás mértéke 

- CFC-k sztratoszferikus koncentrációja. 

A csak látszólag független savas ülepedést együtt kezeljük a légkör további toxikus elemeinek (pl. nehézfémek) 

ülepedésével. A folyamat megfékezésére szükség van a savasodást okozó anyagok, valamint a nehézfémek 

(HM: heavy metals) és a nehezen lebomló szerves vegyületek (POP-ok) kibocsátásának csökkentésére. Ebben 

az esetben a megfelelő földhasználat kialakítása is szerepet kap. A savas és toxikus ülepedés indikátorai: 

- kén- és nitrogén-kibocsátás 

- nehézfémek kibocsátása 

- POP kibocsátás 

- forrás-receptor összefüggések feltárása 

- nagytávolságú transzport folyamatok ismerete. 
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2. fejezet - OXIGÉN A LÉGKÖRBEN 
(ANDA ANGÉLA) 

A légkör oxigén koncentrációja a földtörténet során fokozatosan emelkedett. A jelenleg található három 

oxigénforma mai koncentrációja hosszú idő alatt alakult ki. A kezdetben háromfázisú diszperz rendszerű 

ősbolygóban a nagyobb sűrűségű és nagyságú aeroszol részecskék a képződmény közepén helyezkedtek el. Ez a 

laza összetételű alaprendszer kialakulás a becslések szerint a Big-Bang-nek nevezett robbanás után mintegy 3-4 

milliárd évvel ezelőttre tehető. Az anyag sűrűsége a protoplanéta középpontjától távolodva fokozatosan 

csökkent, s legkívül tisztán gáz halmazállapotú anyagba ment át, mely így alakította ki az elsődleges vagy 

őslégkört. Az őslégkör összetétele a naphoz hasonló lehetett, főképpen hidrogénből, héliumból, metánból, 

ammóniából, vízgőzből és kén-hidrogénből állhatott. A gázokat a bolygó megtartani nem tudta, s elillantak az 

őslégkörből. Ezután következett a másodlagos légkör kialakulása. A Föld másodlagos légköre többek között a 

vulkáni működésből keletkező gázokból és vízgőzből állhatott (szén-dioxid, vízgőz, kén, nitrogén és hidrogén). 

A gázréteg sajátos összetételének köszönhetően elnyelte a Föld által kibocsátott hosszúhullámú sugárzást, 

mellyel a hőmérséklet megemelkedhetett (üvegházhatás). A földfelszín hőmérséklete 3,5 milliárd évvel ezelőtt 

kb. 0°C lehetett. Megindult a víz körforgása, kialakultak az ősóceánok. A Napból érkező veszélyes 

rövidhullámú sugárzás akadálytalanul juthatott a felszínre, mivel a védőpajzsként szolgáló ozonoszférához 

szükséges oxigénmennyiség ekkor még nem volt jelen. Az élet csak a mélyebb óceáni rétegekben alakulhatott 

ki, ahová a káros sugárzás nem, csak az életfolyamatok számára hasznosítható, a jelenlegi fény tartományhoz 

közeli sugárzás rész volt képes lejutni. A megindult fotoszintézisnek köszönhetően a légköri oxigén szint lassan 

emelkedett, amely végül lehetővé tette a folyamatosan keletkező és lebomló ózon molekulák megtartását az 

ozonoszférában, amely végül a szárazföldi élet térhódítását eredményezhette. Ez mintegy 200 millió évvel 

ezelőtt történhetett. 

Az oxigén a légkörben három eltérő változatban fordul elő: 

1. Az állandó összetevő, a kétatomos oxigén molekula, az O2 (közel 21 tf %-nyi mennyiségben) 

Létfontosságú szerepe van a magasabb rendű élőlények légzésében, az élő szervezetekben végbemenő oxidációs 

folyamatokban. A szárazföldön a Föld tüdejének az esőerdőket tartjuk, melyek életfolyamat „terméke” az 

oxigén, de emellett az óceánok oxigén kibocsátása is jelentős. Az égési folyamatokban nélkülözhetetlen. 

2. Naszcensz oxigén (O-) 

Az ózon bomlása során is keletkező reakcióképes anyag, mely számos kémiai átalakulást katalizál. 

3. A változó összetevő, a háromatomos oxigén molekula, az ózon (O3) 

Csekély mennyiségű gáz a légkörben, mely a légkört alkotó gázok összességének még az egy milliomod részét 

sem teszi ki. Koncentrációja a légkör különböző pontjain változó. A háromatomos oxigén molekula neve ózon, 

a görög származású „ozein”-ből eredeztetve, mely jelentése szagot árasztó. Legelőször Homérosz említette az 

ózont, melyet villámlás idején tapasztalt jellegzetes szaga alapján körvonalazott. A levegő pontosabb összetétele 

1780 óta Lavoisier nevéhez kötődően ismert. Az ózon felfedezése ehhez képest jóval később, mintegy 150 évvel 

ezelőtt történt Schönbein által, aki elektromos kisüléseknél jellegzetes szagú gáz felszabadulásáról számolt be 

1840-ben. A légköri ózon jelentősége még később került napvilágra, Hartley 1881-ben megjelent anyaga 

alapján, aki megállapította, hogy a 300 nm alatti sugárzási tartomány azért hiányzik a talajközeli légkörből, mert 

azt az ózon kiszűri azt a légkör felső rétegeiben. 

1. Ózon a sztratoszférában 

Ismeretes, hogy a légkör összetétele magasság függő. Az alsó 100-200 km-es rétegben a 28 g/mol tömegű 

nitrogén és a 32 g/mol tömegű oxigén az uralkodó. E felett a réteg felett az UV sugárzás a kétatomos oxigén 

molekulákat bontja naszcensz oxigénné, s a 16 g/mol tömegű (könnyebb) oxigén változat kerül előtérbe. Ez kb. 

1100 km magasságig jellemző, amely fölött mintegy 3500 km-ig a még könnyebb hélium (4 g/mol) dominál. 

3500 km felett a hélium átadja helyét a rendszer legkönnyebb elemének, a 2 g/mol tömegű hidrogénnek, mely 

35000 km-ig domináns légköralkotó. 
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A földfelszíntől a sztratoszféra mintegy 50 km-es magasságában elhelyezkedő sztratopauzáig a légkörben 

kisebb-nagyobb koncentrációban mindenütt jelen van a háromatomos oxigén változat, az ózon. Az ózon a 

légkörben normál körülmények között nagyobb mennyiségben a 10-50 km-es tartományban található, ott ahol 

az UV sugárzás intenzitása még magas, – lefelé haladva fokozatosan gyengülő, – s az emelkedő ózonszint is 

már jelentősebb koncentrációt ér el. A legnagyobb koncentrációja a sztratoszféra 20-25 km-es magasságában 

van, melyet ezért ozonoszférának neveztek el. A molekula képződése és bomlása (fotolízis) Chapman szerint 

megadott körfolyamattal írható le, melyben az oxigénen kívül legegyszerűbb esetben csak a légköri nitrogén 

vesz részt. Ez a feltételezés a későbbikben csak a sztratoszférikus ózon keletkezésére és bomlására igazolódott, s 

az is csak bizonyos határkoncentrációig. A magaslégköri ózon keletkezéséhez szükséges energiát a kétatomos 

oxigén molekula rövid hullámhosszú sugárzás elnyelése, a Napból eredő legrövidebb, s egyben legnagyobb 

energia tartalmú ultraibolya-C sugárzása adja. Az energia hatására széteső O2–ből előálló naszcensz oxigén az 

egyik alapanyaga a képződő ózonnak: 

 

ahol az M leggyakrabban a légkörben található nitrogén, de mint később látjuk, lehet más szabadgyök is. 

Az ózon termodinamikailag labilis molekula kicsi kötési energiával (101 kJ•mol–1), így azt a közeli infravörös 

tartománytól kezdve bármilyen sugárzás elbonthatja: 

 

Az ózon fotolízise naszcensz oxigén jelenlétében is bekövetkezhet: 

 

A fenti folyamatok a légkörben körfolyamatot képeznek (2.1 ábra). 

A Chapman modell kiterjesztése 

A Chapman modell kibővíthető oly módon, hogy nemcsak a légköri nitrogén képezheti a folyamat katalizátorát. 

Ebben az esetben az ózon bomlása a légköri szabad gyökök (X) közreműködésével történhet: 

 

Az X-szel jelölt szabad gyök lehet hidrogén (H), hidroxid-ion (OH), NO, Cl és Br, pl. az alábbiakban bemutatott 

reakciókat követve: 
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A hidroxid-ion generálta folyamatot az alábbi séma foglalja össze (2.2 ábra): 

A fenti szabadgyök katalizátorok forrásai lehetnek a víz, a talaj dinitrogén-oxid kibocsátása (természetes forrás) 

és akár a kizárólag antropogén eredetű halogénezett szénhidrogének nagy családja. A szabadgyökök 

újratermelése folyamatos, így ha nem lenne tározójuk, amely inaktiválja azokat, akkor valamennyi 

ózonmolekulát lebontanák. Egy lehetőség a szabadgyök kivonására a klór-monoxid és a nitrogén-dioxid 

reakciója alapján: 

 

A másik lehetőség a sósavképződéssel járó metán és klór közreműködésével megvalósuló kémiai átalakulás: 

 

Ez utóbbi két reakció nagyon lassú a légkörben, s gyakorlatilag végérvényes kivonást sem jelentenek, mert 

reakciótermékük benne marad a légkörben, s a későbbiek során másfajta átalakulással újra aktivizálódhatnak. 

Az ózonbomlás Chapman féle reakcióval leírt folyamata rendkívül lassú, s nem magyarázza a múlt század 

második felében mért nagymértékű sztratoszférikus ózonkoncentráció csökkenést. A mért ózonkoncentráció 

változás kialakulásához szükséges valamilyen „külső” nyomanyag a magaslégkörben, mely csak a 

troposzférából származhat, mert a sztratoszférában a legtöbb vegyület a rövidhullámú sugárzás hatására gyorsan 

elbomlik. A quantitatív közelítésekből nyilvánvalóvá vált, hogy az 1980-es évek végétől mért ózonkoncentráció 

csökkenést csak valamilyen körfolyamat eredményezheti. Crutzen 1970-ben publikált anyagában először a 

nitrogén-monoxidra gyanakodott, mert az a troposzférában inaktív inert gáz, ezért felkerülhet a magasabb 

légrétegekbe is, ahol UV sugárzás hatására elbomolhat. A NO-t a szuperszonikus repülőgépek is bejuttathatják a 

magasabb légrétegekbe, bár e NO mennyisége a lejátszódó ózonkoncentráció csökkenés folyamatához képest 

csekély. Ezt követően Warneck mérése szerint az általunk kibocsátott freonok mintegy fele nincs a légkörben, 

eltűnt a troposzférából. A freonok életpályájuk során elhagyják a földfelszíni rétegeket, s az áramlás felviszi 

azokat a sztratoszférába, ahol kémiailag átalakulnak. A gondolatot erősítette az is, hogy az ózonkoncentráció 

hanyatlása mindig egybeesett a klór-monoxid mennyiségének légköri megszaporodásával, mely a halogénezett 

szénhidrogének bomlásából keletkező anyag. Ezzel igazolást nyert a közbülső, troposzférikus anyag jelenléte, s 

később ezek pontos szerepe, mely ismeret birtokában a sztratoszférikus ózonbomlás lépései már jól 

modellezhetőkké váltak. 

A sztratoszférikus ózon földrajzi eloszlása némi magyarázatot igényel, bár az egyenletek szerint egyértelmű, 

hogy mennyiségét a sugárzás determinálja. Ahol magas a besugárzás, ott a sugárzás által katalizált 

ózonkeletkezés is magas (Egyenlítő). Mivel az említett térségben nemcsak a keletkezés, hanem a bomlás is a 

legintenzívebb, nem meglepő, hogy a legnagyobb koncentrációban nem az Egyenlítőnél, hanem a sarkok 

közelében található. A másik meghatározó a sztratoszféra sajátos áramlási rendszerében rejlik. A fentiek alapján 

nem tekinthető véletlennek, hogy az ózoncsökkenésben a legintenzívebb változást az 1985-ben közismertté vált 

antarktiszi „ózonlyuk” jelensége szolgáltatta. Nagyságrendben ezt követi az Arktisz, majd a közepes földrajzi 

szélesség térségeinek legcsekélyebb ózon tartalom csökkenése. A három területet nemcsak az ózonkoncentráció 
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mennyiségbeli eltérései különítik el egymástól, hanem a csökkenés jelentkezésének ideje is. Szemben a 

mérsékelt öv egész évére kiterjedő koncentráció változásával, a sarkokon észlelt ózonkoncentráció csökkenés 

általában egy-egy évszakra korlátozódik. A sarokpontok táján az időbeli alakulásban mindkét féltekén a tavaszi 

maximum és őszi minimum a jellemző. 

A tévesen „ózonlyuknak” nevezett jelenség, mely a sztratoszférikus ózonkoncentráció mérséklődését jelenti, az 

1980-as évek második felében kapott szélesebb nyilvánosságot. A felfedezés a British Antarctic Survey 

kutatóinak nevéhez fűződik 1985-ben. A múlt század 80-as éveinek elejére az Antarktiszon a tavaszi időszakban 

a korábban meghatározott ózonkoncentráció mindössze felét mérték. Bár legelőször a jelenséget az Antarktisz 

felett észlelték, ahol jelenleg már Európa méretű az ózonkoncentráció mérséklődés által érintett terület 

nagysága, de az Arktisz is érintett az ózonkoncentráció csökkenésben. A hírek sajnálatosan időben egyre 

későbbre teszik a legnagyobb koncentráció csökkenés megjelenésének időpontját (2.3 ábra). A maximális 

koncentrációmérséklődés által érintett terület nagysága (2.4 ábra) a 2000-et követő időszakban kb. 20-28 millió 

km2 közé tehető. 

A meteorológiai viszonyok fontosságára hívta fel a figyelmet az a tény, hogy az ózonlyuk tavasszal és az 

Antarktisz felett a legkiterjedtebb. Kialakulásához sugárzás, hideg és nyugodt légkör szükségeltetik (a 

katalizátor freonok mellett!). A hideg a jégkristályok alakulásának kedvez, melyek télen tározóként begyűjtik a 

freonokat és a sósavat, melyek egymással reakcióba lépve a tavaszi napsugárzás hatására kétatomos klórgázt 

eredményeznek. A folyamathoz megfelelő feltételt a sarkkörök táján található speciális felhők, az ún. 

gyöngyházfelhők nyújthatnak (2.5 ábra). Ezen felhőkben a léghőmérséklet rendkívül alacsony, -80 fok alatti, 

mely szükséges a tározókapacitás kialakulásához. 

Tél végén a felhőkben megteremtődik a feltétele a klórgáz képződésének a rezervoárokból felszabaduló klór-

nitrát és sósav összekapcsolódásával: 

 

Végül a klór-nitrát további sorsában a kétatomos klór molekula is megjelenik: 

 

A tavaszi napsütés hatására a klórgáz bomlik, s bomlásterméke a klorid-ion az, amely az ózonmolekulát bontja: 

 

A keletkezett termék, a klór-oxid további átalakulásai teszik a folyamatot körfolyamattá (2. 6 ábra). A 2.6 

ábránkon felhő (tározó-kapacitás) jelenlétében és hiányakor várható változásokat foglaljuk össze. 

Az ózon a sztratoszféra aljában a légkör melegedését okozza, valamint jelentős szűrőszerepet is kölcsönöz a 

légkörnek. Ennek a védőernyőnek köszönhetjük az élet számára káros 280-290 nm-nél rövidebb 

hullámhosszúságú sugárzás kiszűrését, mely a szárazföldi élet térhódításának alapfeltétele volt (2.7 ábra). Az 

ózon abszorpciós spektruma a Hartley-kontinuumban kezdődik 320 nm-en, majd folytatódik a rövidebb 

hullámhosszak felé (az ábra alsó piros színnel jelölt görbéje). A rövid hullámhosszúságban megjelenő 

abszorpció-eltolódás védi Földünket az életre veszélyes sugárzási tartományok talaj közelbe való lejutásától. Ha 

a sztratoszférában lévő ózonkoncentráció 1 %-kal csökken, a Földet elérő rövidhullámú sugárzás – döntően UV 

sugárzás - mennyisége napmagasságtól függően kb. 1-2 %-kal emelkedik. 

Az ózonkoncentráció csökkenésének mértéke – az ózoncsökkenési potenciál (ODP) 
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Az ózoncsökkenést a globális felmelegedést okozó gázok hatásának felméréséhez hasonlóan ózon csökkenési 

potenciálban számszerűsíthetjük. Az ODP (ozone depletion potential) – ózonkárosító potenciál: relatív károsítás, 

kifejezi, hogy az adott káros gáz kibocsátásának 1 kg-mal történő emelése mennyi alapként meghatározott gáz 

károsításával egyenértékű. Ez a definíció az ún. direkt meghatározás. Indirekt módon a változással együtt járó 

egyéb, fizikai, kémiai stb. hatások figyelembe vételével is lehetséges az ODP megadása. Kiindulási alapként 

(károsítása=1) a legnagyobb ózonbontó freon, a CFC-11 károsító hatása szolgál. Ennek arányában adjuk meg a 

többi freon, hidrogénezett szénhidrogén károsítását (2.8 ábra). Az első hűtőfolyadék a CFC-11 volt, melynek 3 

darab klór atomja könnyen leszakadhat az UV sugárzás hatására, ezért egyetlen molekula kártétele a három 

klórnak köszönhetően éppen háromszoros (legkárosabb!). A definíció a Montreali Protokollhoz köthető, 

értékeinek megadása az AFEAS nevéhez fűződik. 

A szénhidrogén károsításának mértékét az anyag kémiai szerkezete határozza meg az alábbiak szerint: 

- Bromidok – károsabbak, mint a klór tartalmú anyagok (ODP = 5-15 közötti) 

- Részlegesen klórozott-szénhidrogének esetén az ODP = 0,005-0,2 közötti. 

- HCH: hidrogénezett-szénhidrogéneknél ODP=0. Ezeknél az anyagoknál viszont más probléma várható; 

légköri melegítő hatásuk igen magas. 

A sztratoszférikus ózon mérése és néhány eredménye az Országos Meteorológiai Szolgálatnál végzett 

megfigyelések alapján 

Az ózon relatív alacsony jelenléte miatt kifejezésére bevezettek egy egyedi mértékegységet, a Dobson egységet 

(Dobson Unit; DU). Ez azon ózonréteg vastagság szorozva 100-al, mely az összes ózon felszínre történő 

lehozatalával jelentkezne akkor, ha az ózon hőmérséklete és nyomása az egész légoszlopban a felszíni értéket 

venné fel. Értéke az egész földre vonatkozóan évi átlagban 200-300 DU között várható, melynek mintegy 2-3 

mm vastagságú ózonborításnak felelne meg a Föld felszínén. Az eddig mért legkisebb érték 90 DU (Antarktisz, 

1999. szept. 29. , NOAA) volt. 

Az ózon mérését Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat (Budapest) koordinálja, mely részét 

képezi a közel 200 Dobson-spektrofotométert tartalmazó világhálózatnak. A műszerek 

összehasonlíthatóságának biztosítására 5 évenként nemzetközi kalibrációt szerveznek a tengerszint fölött 1800 

méter magasságban fekvő Arosában (Svájc) a világ etalon műszerének bevonásával. A hazai adatokat a 

legkritikusabb november-áprilisi időszakban naponta továbbítják Thessalonikibe (Arisztotelész Egyetem), mely 

az egyik központja a GAW/GOOS (Global Atmosphere Watch/Global Ozone Observing System) szervezetnek. 

A szervezet állomáshálózata a 2.9 ábrán látható. 

Az év többi időszakában a napi 4-5 mérésből számított napi átlagokat havi rendszerességgel juttatják 

Downsview-ba (Ontario, Kanada), a World Ozone and Ultraviolet Data Centre-nek. A világban a 80-as évektől 

egy új, automatikusan üzemelő műszer, a Brewer spektrofotométer került alkalmazásra, amely a teljes 

ózontartalom és kéndioxid-tartalom mérése mellett nagy felbontással (0,5 nanométer) megméri az ultraibolya 

sugárzást is, a 286,5-363 nanométeres hullámhosszok közti tartományban. Hazánkban 1998-ban szereztünk be 

egy Brewer spektrofotométert (2.10 ábra), mely naponta 50 ózon- és kéndioxid-mérést végez. A Dobson-féle 

műszer és a Brewer spektrofotométerrel végzett párhuzamos mérések alapján a két műszer közötti eltérés 1%-

nál alacsonyabb, mely lehetővé teszi a régebbi műszerrel mért értékek felhasználását és elemzésbe vonását is. 

Az OMSZ keretében végzett megfigyelések szerint a rendelkezésre álló mintegy 30 éves adatsor alapján 

Budapest felett az ózonkoncentráció csökkenésének trendje az elmúlt 10 év alatt 3%, amely megfelel a hasonló 

földrajzi szélességeken elhelyezkedő állomásokon mért értéknek (1.11 ábra). Az OMSZ ábrája szerint a 90-es 

évek elejétől erősödött hazánk térsége felett az ózoncsökkenés. Ezt jól példázza az évi értékek referencia 

időszakkal (1969-1991) történő összehasonlítása, (2.12 ábra) főképpen a közölt havi bontású értékek figyelembe 

vételével. 

Az ultraviola sugárzás mérése (OMSZ kiadványa alapján) 

Az ózoncsökkenésnek fontos biológiai hatásai, következményei is vannak, ezért az ózonkoncentráció csökkenés 

meghatározás mellett a biológiailag hatékony ultraibolya-sugárzás kielégítő pontosságú mérése is szükséges. A 

fizikai intenzitáson túl az emberi bőr érzékenységét is figyelembe vevő műszer a Robertson-Berger típusú UV 

Biométer (2.13 ábra), melynek folyamatos üzemeltetése 1994-ben kezdődött hazánkban egy budapesti és három 

vidéki állomáson (Keszthelyen, Kékestetőn és K-pusztán). Ez csak a bőrre legveszélyesebb UV-B tartomány 

rögzítését végzi, az érzékenysége a különböző hullámhosszúságú UV sugarakra pedig megegyezik az emberi 
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bőrével. Az UV sugárzás biológiai hatékonyságát sajátos mértékegységben, a MED/órában fejezzük ki. (A 

MED a Minimum Erythema Dosis rövidítése.) 1 MED/óra azzal az UV sugárzással egyenlő, amely 1 óra 

elteltével minimális bőrpírt okoz egy átlagos (világos színű) bőrön. 

A hazai UV mérések Brewer spektrofotométerrel is történnek, mely során 25 UV spektrumot rögzítenek 

naponta. A tényleges fizikai intenzitásokból számolják a biológiailag hatékony sugárzást, s egyszerre áll 

rendelkezésre a fizikai és a biológiai spektrum is. Az OMSZ mérései esetenként meglepő eredményekkel is 

szolgáltak, melyek figyelembe vétele a napozás tervezésénél fontos információt jelenthet. Alacsony napállásnál 

(30°-nál alacsonyabb napmagasság) kevés felhőzet esetén (borultság mértéke nem éri el az égbolt felét) a bejövő 

UV sugárzás meghaladta a teljesen derült napon mért értékeket. Az ok a szabdalt felhők szélein végbemenő 

reflexió (2.14 ábra). 

1.1. A sztratoszférikus ózonkoncentráció csökkenésének 
következményei 

Az „ózonlyukkal” összefüggő közismert káros hatások bemutatása előtt fontos felhívni a figyelmet az 

ultraibolya sugárzás néhány hasznos tulajdonságára is, melyeket a kozmetika napi gyakorlatában (szolárium) és 

a gyógyászatban, különösen a bőrbetegségek kezelésében kiterjedten alkalmazunk. A serdülők zsíros-problémás 

bőrének kezelésében igen hatékony lehet a sugárterápia, mert az UV sugárzás erősen szárító és fertőtlenítő 

hatású. Az is ismeretes, hogy D vitamin szintézis UV sugárzás nélkül nem lehetséges. A sugárzásban szűkös 

területeken kialakuló betegség neve angolkór, s nem véletlenül, hiszen a Brit-szigetek sajátos éghajlata, felhős, 

borult volta rendkívül kedvez a betegség kialakulásának (2.15 ábra). Az UV sugárzásnak baktériumölő hatása 

miatt alkalmazható légterek sterilizálására. 

A sztratoszférikus ózontartalom monitoringja az élettani hatásokon kívül más, ritkábban emlegetett okból is 

jelentős. A sztratoszféra alsó felében az ozonoszféra területén a sok ózon jelentős UV sugárzás elnyelő, mely 

felmelegíti ezzel a sztratoszférát. Itt a hőmérséklet magasabb, mint ózon nélkül lenne. Ha hosszú távon 

(klimatikus skálán) csökken az ózon, akkor az alsó sztratoszféra hőmérséklete is hűlni fog, mely a globális 

légkörzés lassú megváltozását vonhatja maga után. Ennek következményei megjósolhatatlanok. 

Emberre gyakorolt káros hatások 

A fokozott napsugárzás, s az abban lévő alacsonyabb hullámhosszúságú UV sugarak hatás vizsgálata kiterjedt. 

Az ok a közelmúlt megnövekedett számú bőrrákos megbetegedéseivel is kapcsolatban lehet. A rákos 

megbetegedések számának emelkedését egyszerű egyetlen tényező, a magasabb UV sugárzás számlájára írni. 

Előtte azonban érdemes egy gondolatmenetet követve más, azonos hatást előidéző okokat is áttekinteni. Egy 

adott földrajzi térség lakossága több generáción keresztül hozzászokott élőhelyének környezeti, s abban 

sugárzásviszonyaihoz. Minden változás, ami a megszokott sugárzáson felüli értékek előfordulását eredményezi, 

a szervezet számára stressz tényezőt jelenthet, amelyhez még nem alkalmazkodott. Nem szabad azonban 

megfeledkeznünk arról, hogy a sugárzás hatására szervezetünk emlékezik, vagyis az azt ért karosítást idővel 

teljesen „kiheverni” nem tudja. Amennyiben többször fordul elő napégés, ezek a károsodások akkumulálódnak, 

s a végén könnyen fajulhatnak el akár rosszindulatú elváltozásokká is. Amennyiben valaki magasabb életkort él 

meg, nála a bőrrákos megbetegedések megjelenésének valószínűsége nagyobb. A történeti korok alapján 

napjaink magasabb átlagéletkora tény, mely emelheti a korábbi időszakban bekövetkező bőrrákos eseteket. A 

közelmúltban a mobilitásunk, az utazások számának gyarapodása szintén ismeretes, mely olyan élőhelyekre 

történő eljutást jelenthet, mely magasabb sugárzási kockázatot hordoz. Érdekes momentumra hívja fel a 

figyelmet Schanda 2002-ben megjelent anyagában, az életmódváltozásunkkal kapcsolatosan. Szerinte a 

mérsékelt égöv alatt élő őseink tavasztól folyamatosan hozzászoktak az erősebb napsugárzáshoz, s lassan 

lebarnuló bőrük védőréteget alakított ki. Ez ma, a főképpen zárt helyen dolgozó embernél, aki átmenet nélkül 

megy a melegebb égöv alatti nyaralási helyére, nem hagy időt a sugárzáshoz való hozzászokásra. 

A csökkenő sztratoszférikus ózon koncentráció gyengíti a légkör szűrőhatását, s növekszik a felszínre lejutó 

ultraviola sugárzás mennyisége. A csökkent ózon UV tartományban érkező sugárzás emelését a Föld több 

pontján mért adatok alapján a WMO összesítette (2.16 ábra). Az eredmények teljesen derült napokra 

vonatkoznak, a felhőzet jelenléte módosítja az itt bemutatott összefüggést. Az ábra tengelyein a %-os változások 

vannak feltüntetve, a vízszintesen az ózonra, a függőlegesen az UV sugárzásra vonatkozóan. A jobb sarokban a 

mérések helyszínei találhatók, melyek jól lefedik az egész Föld-felszínt. 
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A bemutatott modell alapján került bevezetésre a RAF (Radiation Amplification Factor) névbetűt tartalmazó 

mutató, mely a légköri biológiailag aktív UV sugárzás áteresztésének változását fejezi ki az ózonkoncentráció 

függvényében: 

 

Mivel a kapcsolat a két változó között nem lineáris, minden 1%-os ózonkoncentráció csökkenés az egészségre 

veszélyes UV tartományt (UVbio=280-320nm) 1,1%-al emeli. (Az UVbio megfelel az UV-B tartománynak.) 

Hazai vizsgálatok a fenti értéket 1,3%-ra becsülik, némi napmagasság függéssel. 

Az élő szervezet szövetei a megnövekedett sugárzással vagy hőhatás révén, vagy fotokémiai reakció formájában 

kerülnek kölcsönhatásba. A főbb mechanizmusok, melyek az emberi szervezetben fotokémiai és termikus 

károsításhoz vezethetnek, a következők Bernhardt szerint: 

• A bőr fotokémiai vagy fényérzékenyített károsodása (400 nm alatt jelentős), amikor a fényérzékenyítést 

bizonyos gyógyszerek válthatják ki, ilyenkor a bőrrák az egyik leglényegesebb veszély. 

• A szem fotokémiai vagy fényérzékenyített károsodása (400 nm alatt jelentős). 

• A szem retinájának termikus károsodása (veszélyes tartomány: 400-1400 nm). 

• A retina „kék fény” általi fotokémiai károsodása (legveszélyesebb a 400-550 nm közötti tartomány, ha a 

szemlencsét eltávolították, az ultraibolya színképtartomány is). 

• A szemlencse termikus veszélyeztetettsége (legkritikusabb a 800-3000 nm közötti tartomány). 

• A bőr égési sebezhetősége. 

• A kornea (szem) égési sebezhetősége (kritikus az 1400 nm-1 mm közötti tartomány). 

A hatás a szerző szerint függ a besugárzott felület nagyságától, a besugárzás irányától és időtartamától. 

A fokozott sugárzás legnagyobb veszélye a DNS károsítás (2.17 ábra), mely defektus átörökíthető. Emellett 

növekszik a bőrrák megjelenése, gyengül az immunrendszer, s emelkedik a szemen a szürkehályog (katarakta) 

megjelenésének kockázata is. Az immunrendszeri károsítás egyik leggyakoribb formája a főképpen 

meggyengült szervezetben fellépő fokozott herpesz megjelenés, mely közvetlenül a napozást követheti. 

a) Bőrre gyakorolt hatások 

Az UV sugárzásnak három tartománya van: az UV-A (320-400 nm); az UV-B (280-320 nm) és az UV-C (200-

280 nm). Ezek közül az UV-C-t teljesen kiszűri a magaslégköri ózon, ez a tartomány a felszínt soha nem éri el. 

Az UV-A és az UV-B lejut a felszínközeli légtérbe, s hatásuk a szervezetre eltérő. 

Az UV-A a hosszabb hullámú rész, mely a bőr mélyére, a kötőszövetbe hatolva a kollagént és az elasztant 

roncsolja, melyek a bőr rugalmasságáért felelősek. Egyben ez az a sugárzási tartomány, mely a D vitamin 

szintéziséért, a csontképzés folyamatának zavartalan biztosításáért is felelős. Ez utóbbi folyamatokhoz azonban 

minimális megvilágítás is elegendő. Ha egy nyári nap zavartalan besugárzását vesszük alapul, s egy órai 

napozással 10 000 egységnyi sugárzásban részesülünk, akkor ebből a D vitamin szintéziséhez mindössze 2-4 

egységnyi szükséges. A megfelelő pigmentáció kialakítását, a barnulást segíti elő az UV-A. Kétféle hatása 

ismert: az egyik a direkt pigmentáció, mely a meglévő melanin barnulását eredményezi, ill. a másik az indirekt 

pigmentáció, mely a melanocitákban 24-48 óra alatt történő új melanin szintézist jelent. A legújabb felfedezés 

szerint az UV-A lehet a felelős a fokozott szabadgyök képződésért is, mely a rákos folyamatok előidézésében 

elsődleges. 

A napsugárzás negatív hatásaiért – főképpen korábban- sokan csak az UV-B-t okozták, ugyanis e tartomány 

fokozódása, ill. időbeni akkumulációja hozza létre a hosszú távú folyamat-együttest, a fényöregedést, mely 

sokszor napégéssel kezdődik. Az UV-B sugárzás évi változását az OMSZ Keszthelyen elhelyezett sugárzás 

szenzora által mért értékekkel szemléltetjük 1994-98 közötti időszakra (2.18 ábra). A nyári hónapok sugárzás 

bősége az ábra szerint egyértelmű. Az adatok szórása az eltérő évjáratok UV sugárzás értékeinek 

változékonyságára enged következtetni. 
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A napozás utáni gyulladást az alábbi bőr reakciók eredményezik: 

- a bőr felső rétegei erősen felmelegszenek, az erek térfogata tágul, hogy a felesleges hőt minél hatékonyabban 

és gyorsan el tudja vezetni 

- prosztaglandin felszabadulás, mely fájdalom érzettel jár együtt 

- a szövetek közé folyadék szivárog 

Gyakorlatilag a fenti folyamatok összessége a túlzásba vitt napozás „eredménye”, a bőrgyulladás, vagy leégés. 

További következmények: 

- maradandó hajszálér tágulatok (seprűvénák) megjelenése 

- fokozott ráncosodás 

- bőr pigmentáció és bőrelváltozások fokozódása (anyajegyek, keloidok, bazalsejtes papillomák, végül 

rosszindulatú bőrdaganatok megjelenése) 

- vízhiányos bőr kialakulása, faggyútermelés csökkenés, elasztán és kollagén termelés csökkenés 

- Sejt degeneráció, lassabb sejtosztódás, fokozott szabadgyök képződés, DNS defektus 

A bőrdaganatok három változatának megjelenésével kell számolni a hosszú távú bőrkárosodásoknál. A 

basalsejtes karcinóma, az alapsejtes bőrrák áttétet nem ad. A spinalioma, az elszarusodó laphámráknál áttét is 

képződhet. A legveszélyesebb és leggyorsabban terjedő bőrrák típus a melanóma, mely áttétképzés miatt 

sebészeti beavatkozás nélkül mindig halálos. Az ozonoszféra kedvezőtlen irányú változásai miatt a lakosságnak 

is fokozottabban kell figyelnie bőrének elváltozásait. Aki genetikailag hajlamos a bőrelváltozásokra, anyajegyei, 

pigmentációs foltjai vannak, fokozott és rendszeres orvosi ellenőrzésre van szüksége. Itt szükséges megjegyezni, 

hogy a bőrünk „emlékezik” a hosszú idő alatti sugárzás-történésekre, s a korábban elszenvedett bőrkárosító 

hatások folyamatosan összegződnek életünk során. 

A bőrünk rendelkezik védekező mechanizmussal a környezetből érkező átmenetileg megnövekedett UV 

sugárzással szemben. Először izzadással választunk ki folyadékot, mely filmet képez bőrünkön, s 

visszapárologva a légkörbe hűti azt. Az izzadtságunkban lévő urokaninsav természetes fényvédő anyagunk, 

képes elnyelni az alacsony hullámhosszúságú UV sugarakat. A sugárzás intenzitásának fokozódásakor az 

urokaninsav termelés is emelkedik. A sav elnyelése a 260-275 nm közötti sugárzás tartományban maximális. 

A pigmentek mélyebb kötőszöveti rétegekből a bőr felszínére történő feljutása a védekezés következő 

lépcsőfoka (2. 19 ábra), mely a világos bőrt barnára színezi. 

Többszöri érintettség esetén a szaruréteg megvastagodása is védekezés célú folyamatnak tekinthető. Jó példát 

nyújtanak erre azok, akik tevékenysége hosszan a szabadba kényszeríti őket, pl. tengerészek, földművesek 

cserzett bőre. 

A bőrkárosítások mértékét 8 szerző adatait összegezve az ún. erythema hatásfüggvény szemlélteti Schanda 

grafikonja alapján (2.20 ábra). 

Kezdeti megfigyelésekben 300 nm körül mutattak ki maximumot a bőrpír keletkezéséhez, amelyet a rövidebb 

hullámhosszak felé csökkent érték követ, majd újabb emelkedést tapasztalhatunk a rövid hullámhosszak felé. 

Schanda publikálta a napjainkban használatos bőr-UV sugárzás-hatásfüggvényt, mely 3 jól elkülöníthető 

szakaszt tartalmaz, s több szerző eredményei szerint az UV-A tartomány veszélyessége, melyet a korábbiakban 

nem vettünk komolyan, nem elhanyagolható. 

b) A szemre kifejtett negatív UV sugárzás hatás 

Ismeretes, hogy az elmúlt évtizedekben a szürkehályog megjelenése gyakoribbá vált, mint az a korábbi 

időszakban megfigyelhető volt. Az ultraibolya sugárzás a szemet körülvevő kötőhártya gyulladását okozza. 

Tartós besugárzás váltja ki a szürkehályogot (katarakta).Az elterjedésében hazánkban bizonyos földrajzi 

elhelyezkedéstől való függést is megállapítottak, miszerint a déli sugárzásban gazdagabb területeken a 

megjelenése fokozottabb, mint a sugárzás szegényebb északi országrészben. Az UV sugárzás károsító hatása 

valószínűleg az életkorral változik. Több szerző alapján a fiatal szem a rövidebb hullámhosszakra érzékenyebb, 



 OXIGÉN A LÉGKÖRBEN (ANDA 

ANGÉLA) 
 

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

s az életkor előrehaladásával a szemlencse előtt levő rétegeknek a rövidhullámú sugárzást áteresztő képessége 

folyamatosan csökken, így idősebb korban a rövidhullámú ultraibolya sugárzás már nem éri el a szemlencsét. 

1.2. Eltérő sugárzás érzékenység és az ember (a WHO 
csoportosítása alapján). Védekezési lehetőségek 

Az emberek napsugárzással szembeni érzékenysége szoros kapcsolatban van bőrük melanin tartalmával. Minél 

magasabb a melanin tartalom, a nap várható károsítása annál alacsonyabb (2.21. ábra). 

Ennek egyik lehetséges mérőszáma a bőr természetes védekezési ideje, mely azt az időtartamot mutatja percben, 

ameddig károsodás nélkül tartózkodhatunk a napon. A nem fekete bőrszínű lakosoknál van értelme a fenti 

mutatónak. A WHO a föld lakosságát 6 kategóriába sorolta a nappal szembeni érzékenységük alapján. 

1. kategória: nagyon magas veszélyeztetettségű csoport – kelta típusú emberek 

A bőrük átlagos védekezési ideje a szabadban mindössze 5-10 perc. Külső jellegzetességeik: 

- nagyon világos haj és bőr (porcelánfehér), mely azonnal leég a napon, s sohasem képes lebarnulni. A hajuk 

gyakran vörös. Bőrük festékanyag tartalma minimális. Nyáron gyakori szeplőmegjelenéssel lehet számolni a 

kelta típusú embereknél. 

- általában világos színű szem 

Nagy Britannia polgárai, a skandináv államok lakói tartoznak ebbe a kategóriába. 

2. kategória magas veszélyeztetettségű csoport – világos típus; európai típus-1 

A bőrük átlagos védekezési ideje a kelta típusúakénál mintegy 5 perccel hosszabb, de így is nagyon rövid, 10-15 

perc. Külső jellegzetességeik: 

- Világos rózsaszínű bőr, mely könnyen leég, de minimális barnulás bekövetkezhet 

- A kelta típusnál valamivel sötétebb a haj és a szem, de a kék szem még mindig dominál 

Nyugat-Európa lakossága nagyrészt ebbe a kategóriába sorolható. 

3. kategória mérsékelt veszélyeztetettségű (-1) csoport– európai típus-2 

A bőrük átlagos védekezési ideje 15-20 perc. Külső jellegzetességeik: 

- közép szőke vagy barna haj, barnás bőr –de még mindig világos színű, - mely kevésbé hajlamos a leégésre. 

Fokozatosan és egyenletesen képes lebarnulni. A bőr barna színe tartós. 

Közép-európai emberek tartoznak ebbe a kategóriába. 

4. kategória mérsékeltebb veszélyeztetettségű csoport (-2) – mediterrán típus 

A bőrük átlagos védekezési ideje 25-30 perc. Külső jellegzetességeik: 

- sötét haj, szem és bőr, mely nem ég le szinte soha, rögtön barnul. A barnaság tartós. 

- a haj és szemszín barna, vagy fekete 

Európában az olasz, spanyol és portugál emberek alkotják ezt a csoportot. 

5. kategória alacsony veszélyeztetettségű csoport – indián típus 

Külső jellegzetességeik: 

- Sötét bőr, mely soha nem ég le, tartósan barnul 

- rendszerint barna szem és barna, vagy fekete haj jellemzi ezt az etnikai csoportot 
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Az indiánok, a cigányok és a világosabb bőrű feketék tartoznak ebbe a kategóriába. 

6. kategória nagyon alacsony veszélyeztetettségű csoport – fekete bőrű emberek 

Külső jellegzetességeik: 

- soha nem égnek le, bőrük mélyen pigmentált 

- a melanoma megjelenésének kockázata alacsony 

A fekete bőrű lakosság alkotja ezt a népes csoportot. Normál körülmények között a leégés veszéllyel itt nem kell 

számolni, mert ritkán mennek a napra a csoport tagjai abból a célból, hogy lebarnuljanak. 

A növények megnövekedett UV sugárzás hatására bekövetkező válasz-reakciókról egyenlőre még kevés 

publikációt olvashatunk. Mesterséges körülmények között a magas UV sugárzás termést csökkentő hatása 

napvilágot látott, de előfordult már az ellenkezőjének bemutatása is. Ami valószínűnek látszik, az a 

megemelkedett sugárzás dózisnál tapasztalt mutáció fokozódás, mely aztán a növény életfolyamatainak 

módosításával hat a termésre is. A kérdés pontosabb megválaszoláshoz további elemzések, kutatások 

szükségesek. 

Védekezési lehetőségek 

Az UV-index 

A megnövekedett sugárzás miatti veszélyre 1995-től az UV-B index napi citálásával is felhívják a figyelmet a 

médiák, melyet hazánkban az Országos Meteorológiai Szolgálat májustól szeptemberig naponta tesz közzé. A 

rövidhullámú UV sugárzás erősségének kifejezésére az először Kanadában bevezetett fizikai intenzitásból 

közvetlenül számítható mutatót alkalmazzuk, mely 0-10 között egy számmal adja meg a másnapra várható UV-

B sugárzás erősségét. Minél közelebb vagyunk a 10-hez, annál nagyobb a várható sugárzás-veszély mértéke. Az 

index értékek tartalmát táblázatosan foglaltuk össze (2.1. táblázat). Az óvintézkedések megfogalmazásában a 

SOTE szakemberei is részt vettek. 
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A napsugárzáson belüli aktuális UV-arányt csillagászati (napmagasság) és időjárási tényezők együttesen 

határozzák meg. A napmagasság hatását a magas napállásnál, 11-15 óra között nem javasolt napon való 

tartózkodással fejezhetjük ki a legegyszerűbben. Ismeretes, hogy a felszínre lejutó sugárzás, s ezen belül az UV 

sugárzás erősen függ a beérkező globálsugárzástól, mely egyben a sztratoszféra hőmérsékletét is alakítja. Az 

előrejelzés első lépcsőjében numerikus előrejelző modellekkel a sztratoszféra másnapra várható hőmérsékletét 

kell prognosztizálni, mely szoros kapcsolatban van a jelenlévő ózontartalommal is. Felhőtlen időben ezt a 

csillagászati tényezők még módosíthatják, melyet a második lépcsőben vesznek figyelembe. Ha felhőzet is 

várható, úgy még pluszként egy sugárzás-átviteli modellt alkalmaznak a prognózist készítő meteorológusok. 

Egyéni védekezési lehetőségek 

Az ozonoszféra ózontartalmának csökkenése miatti megnövekedett UV sugárzás ellen számos védekezési 

lehetőségünk van, melyek közös gyökere a sugárzással való közvetlen érintkezés elkerülése, vagy minimálisra 

csökkentése. Tavasszal, az erős UV veszély előtt szép számmal kaphatunk jó tanácsot a médiákból. Ezek 

néhánya a teljesség igénye nélkül az alábbi: 

- A közvetlen napsugárzás elkerülése magas napállásnál, általában 11-15 óra között. A napozást érdemes a kora 

reggeli, vagy a késő délutáni órákra korlátozni. A fenti kritikus időben néhányan még az árnyékban tartózkodást 

is veszélyesnek tartják a szórt sugárzás jelenléte miatt. 

- Fényvédő krémek alkalmazása nemcsak nyáron javasolt! A krémekkel a bőr természetes védekezési idejét 

jelentősen meghosszabbíthatjuk. A növekedést a fényvédő krém faktorszámának és a természetes védekezési 

időnek a szorzata adja. Ha a természetes adottságaink alapján pl. az érzékenységünk alapján a 3. kategóriába 

tartozunk, ott a természetes védekezési idő 15-20 perc, melyhez még használunk egy 15 faktorszámú krémet, 

akkor a napozás időtartamát jelentősen meghosszabbíthatjuk 15 x 15 = 225 percre. A krém faktorszáma 

megmutatja, hogy használata esetén hányszoros időt tölthetünk a napon ahhoz képest, amit krém nélkül 

tehetnénk bőrkárosodás nélkül. 

A krémek többségét 15-20 perccel a napra történő kimenetel előtt kell használni, ugyanis a védőhatás 

kifejtéséhez időre van szükség. Egy bekenés általában két órán át hatásos, ezért két óránként ismételni szükséges 
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a kezelést. Fürdés, úszás után mindig újra kell alkalmazni a bőrvédő krémet, mert azt a víz lemossa rólunk. 

Több javaslat szerint 15 faktor alatti krémek védőhatása minimális. 

- A bőr „szoktatása” nagyobb odafigyelést és türelmet igényel az alkalmazótól. Ez azt jelenti, hogy a napon 

tartózkodás idejét fokozatosan emeljük, időt hagyva bőrünknek a megfelelő adaptációhoz. Érdemes nagyon 

rövid idővel, mindössze néhány perccel kora tavasszal, szinte az első napsugarak megjelenésével elkezdeni, s 

fokozatosan eljutni a hosszabb időtartamos, akár néhány órás kevés veszélyt hordozó napon való 

tartózkodáshoz. 

- Kalap és hosszú ujjú védő-öltözet viselete. A blúzok esetében a természetes, jó nedvszívó anyagból készülteket 

érdemes előnyben részesíteni. 

- Napszemüveggel védhető a szemünk, melynél a szemüveg minőségéről, a valódi UV-szűrő meglétéről 

érdemes a viselet előtt meggyőződnünk. 

- Hosszasabb kinti tartózkodás előtt érdemes a szervezetünket a megfelelő táplálék bevitellel is felkészíteni. A 

napégés „kiheverésében” állítólag segíthetnek a magas flavonoid tartalmú élelmiszerek, mint pl. a sárgarépa, 

vagy az élénk színű gyümölcsök. 

- Sok folyadék fogyasztása segítheti a szervezetet a napégés károsításának gyorsabb feldolgozásában. 

A napégés megtörténte után, ha annak mértéke jelentős, szakorvoshoz kell fordulni a maradandó bőrkárosodás 

minél kisebb szintre való csökkentése érdekében. A napon való tartózkodás nemcsak a bőrünket 

veszélyeztetheti. A napszúrás (hőguta) akár bőrtünetek nélkül is jelentkezhet. Hőguta esetén a testhőmérsékletet 

szabályozó rendszer károsodik, tartós nap- vagy hőhatás, helytelen só és folyadék bevitel, ill. kimerítő terhelés 

következtében. 

Az enyhe fokú hőguta tünetei az alábbiak: 

• szédülés, ájulás érzés 

• erős verejtékezés, izzadás 

• szomjúság érzés, étvágytalanság 

• izomgörcs 

Súlyos fokú hőguta esetén: 

• nyugtalanság, aggódás, zavartság 

• forróra hevült bőr (magas láz) 

• verejtékezés hiánya vagy nagyfokú izzadás 

• szapora pulzus 

• egyes esetekben hasmenés 

• eszméletvesztés következhet be. 

Hőguta esetén a beteget hűvös helyre kell vinni, ahol felpolcolt lábbal, vagy stabil oldalfekvésben, ha 

eszméletlen állapotban van, lefektetjük. A szoros ruhadarabokat lazítani kell, s jót tesz a vizes ruhás hűtés is. Az 

elveszett folyadékot sós víz itatásával pótolhatjuk. A sós vizet 1 l vízben1 kávéskanál só feloldásával 

nyerhetjük. Orvos hívása szükséges lehet. 

Amikor tilos a napra menni: 

- fényérzékennyé tevő gyógyszerek szedésekor (bőrpír, ödéma, kiütések megjelenése várható). Az ilyen jellegű 

gyógyszerek szedésének befejeztét követően még egy hétig kerülni kell a közvetlen napsugárzást, mert ennyi 

idő szükséges a gyógyszerek teljes, szervezetből történő kiürüléséig. 
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- kozmetikumokat tartalmazó bőrrel, melyek közül a smink, a bőrpirosítók, parfümök olajai bőrgyulladást, 

foltosodást okozhatnak. A fényvédő krémek nagyon jók utcai közlekedésnél, de nem a strandra valók napozás 

idejére. 

- sok anyajegyet tartalmazó bőrnél 

- a kerti munkáknál okozhat meglepetést néhány növény, melyek fényérzékennyé tesznek, s a nap és a növény 

nedve együttesen csúnya kiütéseket okozhatnak, pl. ricinus, többeknél a gyep (fű). 

- néhány betegségnél, pl. autoimmun betegség, lupus szindróma, herpesz stb. A bőrön lévő pigmenthiányos 

foltok (fehér nem lebarnuló foltok) esetén sem javasolt a napozás. A rozaceás bőrtípusnál a hajszálérrepedések 

száma növekszik a naptól; a tünetek fokozódnak. 

- kemoterápiát követően is ellenjavallt a nap 

Fokozott figyelemmel szabad a napon tartózkodni terhesség idején és magas vérnyomásban szenvedőknél. 

Ha már megtörtént a baj enyhe fokú leégésnél hűsítő borogatást célszerű az érintett bőrfelületre tenni. Házi 

praktikaként többen a tejfölös-írós pakolásra esküsznek, de csak akkor érdemes, ha nincs bőrfelületi sérülésünk. 

Az uborkapakolás amellett, hogy hidratál, ásványi anyagokkal is feltölti a bőrt. Nagyobb felület érintettsége 

esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni. 

Célszerű lehet a napozást megelőzően felkészíteni a bőrt a fokozott igénybevétel elviselésére. Ezt megfelelő, 

magas vitamintartalmú ételek bevitelével oldhatjuk meg. A vitaminok közül az A (sárgarépa, spenót, sütőtök), C 

(gyümölcsök, zöldségek) és E (növényi olajok, olajos magvak) vitamin a legjobb hatású. 

1.3. Az ozonoszférát károsító halogénezett szénhidrogének 
fontosabb forrásai 

Az ózon bomlását okozhatják az ipari tevékenységből származó halogénezett szénhidrogének, a freonok 

kibocsátásai. A teljes kibocsátás mintegy harmada a víz oldható mosó- és tisztítószer előállításához, 

felhasználásához köthető. A másik harmad a klíma berendezések és a hűtőgépek hajtóanyaga. Az iparban 

használt habképzők is jelentős környezeti terhelést jelentenek a freon felhasználásban (kb. 20%). A további 

források kisebb hatásúk, ezek a halon alkalmazás, a dezodorok hajtóanyagai, a sterilizálás folyamata, vagy a 

sugárhajtású repülők kibocsátása. 

Az ozonoszfára védelmére példátlan összefogás született az 1980-as évek második felétől (2.22 ábra). Ezek 

hatására a freonok és a hidrogénezett szénhidrogének felhasználása örvendetesen csökkent. Sajnos ezt az 

ózonlyuk mérete nem minden esetben követte (2.23 ábra). A legelső ország, mely betiltotta a freon töltetű spray 

használatát, Svédország volt 1978-ban. 1985 márciusában elfogadást nyert az ózonréteg védelméről szóló bécsi 

egyezmény. A többi nemzetközi egyezmény aláírásának célja is a magaslégkör védelme volt. A Montreali 

Protokoll 1987-ben nyert elfogadást. Ebben az aláírók vállalták, hogy freontermelésüket 1992-ig nem emelik, s 

1998-ig pedig az 1986-os kibocsátás felére csökkentik. A következő egyezmény 1990-ben a Londoni 

Egyezmény. 1992-ben Koppenhágában konferencia keretében írtak alá megállapodást, melyben további 

szigorítások életbe léptetését tervezték. Az első egyezmény aláírását 10 évvel követő, s a korábbi helyszínre 

visszatérő Montreali Egyezmény zárja a sztratoszférikus ózon védelmét szolgáló vállalások körét. Az 

egyezmények célja a veszélyes vegyi anyagok (freonok és halonok) kibocsátásának csökkentése volt. A fenti 

megállapodások hatására a freon kibocsátás mérséklődött, s valószínűleg ez kedvező hatású lehet a sztratoszféra 

állapotára. 1997-ben elfogadták az ózoncsökkentő gázok teljes kivonását. Az egyezményeknek köszönhetően az 

ózonkárosító vegyi anyagok használata 80%-kal csökkent, bár ennek ellenére a halogénezett szénhidrogének 

illegális kereskedelmét évi 25 000 tonnára becsülik (Kennedy in Graham). Több becslés látott napvilágot a 

pozitívumok várható alakulásáról, mely 2100-ra adja meg a bőrrák és a szürkehályog számának csökkenését 1 

millió lakosra vonatkoztatva. Az adatok meredek csökkenést prognosztizálnak. Nem szabad arról sem 

elfeledkeznünk, hogy a freonok hosszú tartózkodási idejű gázok, amely magában hordja a lassú változás 

megjelenést is. Csak remélhetjük, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentésére tett erőfeszítések 

legalább olyan sikeres eredményt hoznak, mint a freon emisszió mérséklésére tett erőfeszítéseink. 
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Több magaslégköri ózonkárosító anyag is létezik, mint a fent említettek, de ezek kártétele – ritkább 

megjelenésüknek köszönhetően – mérsékeltebb. A sugárhajtású repülőgépek, – amelyek magasabban repülnek, 

– s a rakéták nitrogén-oxidot bocsátanak ki, mely szintén veszélyeztetheti az ozonoszférát. Természetes 

forrásként (talaj átalakulásokból) a N2O katalizátorként vehet részt az ózonbontásban. 

2. A troposzférikus ózon és keletkezése, hatásai 

A korábbiak alapján ismeretes, hogy az ózon nemcsak a magaslégkör kiemelkedően fontos alkotója, hanem az 

alsó légrétegekben is mindenhol megtalálható gáz. A troposzférában és a sztratoszférában lévő 

ózonkoncentráció azonban lényegesen eltér egymástól, s szerepük sem azonos. Az ózon élőhelyünkön a 

sztratoszférikus szinten található gáznak mindössze ezred része (10 ppb körüli, vagy az alatti), melynek már 

csekély mértékű növekedése is nagy veszély forrása. Ezek szerint az ózon Janus arcú gáz, mely mennyisége 

minél nagyobb a magas légkörben, annál kedvezőbben tudja ellátni a légkör szűrő szerepét; viszont a 

troposzférikus ózon csekély mértékű emelkedése is károsíthatja a talaközeli élőlényeket. Az ózon 

szobahőmérsékleten kék színű gáz, alacsonyabb hőmérsékleten sötétkék folyadékká (-112°C), illetve 

kékesfekete kristályokká (-193°C) alakul. Jellegzetes szúrós szaga van. Erősen mérgező instabil molekula, 

gyakran használják pl. uszodák fertőtlenítésre. A hatása a telítetlen zsírsavak oxidatív bontásával hozható 

kapcsolatba, mely E-vitamin hiánynál fokozottabban jelentkezik. 

A légkör a jelenlévő szabadgyökök miatt erősen oxidáló közeg, melyben számos kémiai és fizikai reakció mehet 

végbe. Az energia forrása a napsugárzás (fotokémiai folyamatok), melyet gyakran követnek a termikus 

reakciók. A kémiai átalakulások eredménye a gőzök képződése, melyek a légkör víztartalmával a fizikai 

folyamat eredményeképpen reakcióba lépnek, kondenzálódnak, s apró aeroszolokat hoznak létre. A vegyületek 

szempontjából a kémiai átalakulásban résztvevő anyagokra a folyamat nyelő, a keletkező vegyületek 

vonatkozásában pedig forrás. Az átalakulások nem jelentenek egyben kikerülést is a légkörből, mivel azok 

továbbra is a légkör alkotói maradnak. Az életciklus végét a kikerülés, az ülepedés fogja jelenteni. 

A kémiai reakciók mindhárom halmazállapotban lejátszódhatnak. Szilárd halmazállapotú anyagoknál azok 

felületén történhet meg a kémiai átalakulás. 

A légszennyező folyamatok során a légkörbe közvetlenül kerülnek be az elsődleges szennyezők: CO, CH4, 

SO2, NO, NH3, szénhidrogének, aeroszolok stb. Az elsődleges szennyezők további sorsát illetően lényeges, 

hogy a sztratoszférából mindig érkezik némi ózon is az alacsonyabb légrétegekbe. Az ózon sugárzás hatására 

bomlik: 

 

majd a keletkező gerjesztett oxigén atom bontja a vizet, s hidroxid-iont, (OH-) egy erősen reakcióképes 

szabadgyököt hoz létre: 
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Az elsődleges szennyezőket az itt keletkező hidroxid ion oxidálja: 

 

Az itt keletkező hidro-peroxil gyök szerepe a talajközeli ózonképződésben elsődleges fontosságú lesz. 

A légkör nitrogén gáza (N2) magas hőmérsékletű égésnél oxidálódhat. Ilyen magas hőmérséklet a gépjárművek 

üzemanyag égetésénél mindig jelen van, melynek elsődleges terméke a NO. A SO2 oxidációjából származó 

hidro-peroxil gyök reakcióba lép a NO-dal az alábbiak szerint: 

 

Az egyik termék a NO2, mely sugárzás hatására bomlik, s gerjesztett oxigén atomot, naszcensz oxigént hoz 

létre: 

 

Ez a naszcensz oxigén egyesül a kétatomos oxigén molekulával, melynek eredménye a talajközeli ózon: 

 

A fenti reakciók körfolyamatot alkotnak azáltal, hogy a forrás NO2 keletkezéséhez szénhidrogén szükséges, 

melyet az ózonból származó OH- oxidál. Az ózon megjelenése a fotokémiai szmog, melyet a felfedezésének 

helyéről Los Angeles-i, vagy oxidatív szmognak is nevezünk megkülönböztetésül a másik szmogtól, mely a 

Londoni vagy reduktív szmog. Mindkettő lokális szennyezést jelent. Az oxidatív szmogot először a nagy 

forgalmú Los Angelesben detektálták, ahol az emberre gyakorolt negatív hatásra (könnyezés) lettek 

figyelmesek. A lokális szennyezés azonban nemcsak ózont, hanem számos más kémiai anyagot is eredményez 

pl. PAN (peroxi-acetil-nitrát, aldehidek, formaldehid). Ezek mennyisége is befolyásolja a szmog erősségét, 

valószínűsíthető károsításának mértékét. A PAN 0,02 ppm-et meghaladó koncentrációja károsítja az élőlényeket 

és emellett korróziót is okoz. 

A fotokémiai szmog második lépéseként a légkör savasodása figyelhető meg, szintén a jelenlévő hidroxid-

ionoknak köszönhetően: 

 

ahol M: valamely szénhidrogén. 

A légkörben lévő kén-trioxid pedig vízben oldódva hozza létre a kénsavat: 
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A szmog képződés folyamatát mesterséges körülmények között is modellezhetjük (2.24 ábra). 

A NO az ózonnal is kapcsolatba léphet, mely ezzel csökkentheti annak mennyiségét. Az első egyenlet a NO 

fotolízise, míg a második az ózon csökkentése termikus reakcióval: 

 

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az ózon keletkezésének és bontásának mértékét a két formában lévő 

nitrogén-oxid aránya határozza meg. Ha az [NO2] / [NO] arány magas, az ózontermelés is az. Alacsony 

aránynál az ózon fogyásával számolhatunk. Az arányt a fotokémiai szmog-helyzet értékelésére, annak 

előrejelzésére használjuk. 

A troposzférikus ózon csekély mennyiségben szükséges eleme a tiszta légkörnek, mert elengedhetetlen az OH- 

képződéséhez, az pedig a légkör öntisztításában rendelkezik alapvető fontosságú szereppel. Normál 

körülmények között koncentrációja nem is haladja meg a 80 μg/m3-t. 

Az oxidatív szmogot kb. a múlt század negyvenes éveitől ismerjük. Megjelenését Magyarországon először 

1985-ben írták le (2.25 ábra). A troposzférikus ózon jellegzetes napi és évi változást mutat. Mivel 

keletkezéséhez sugárzás és közlekedés eredetű anyagok kellenek, az évszakok közül leggyakrabban nyáron 

(június-augusztus) várható megjelenése. A napi változását is az időjárás és a közlekedés együtt határozza meg. 

Derült nyári napon maximuma késő délután, minimuma a hajnali órákban várható (2.26 ábra) hazánkban. 

A troposzférikus ózon mérésére hazánkban hálózatot üzemeltetünk, mely néhány háttér állomást (5-6) és több 

települési állomást tartalmaz (15 körül). Az itt végzett megfigyelésekből az OMSZ kollégái 1999-2003 közötti 

időszakra érdekes következtetéseket vontak le: 

1. A háttér állmásokon átlagosan magasabb az ózon koncentráció szintje, mint a települési állomásokon, de 

kiugróan magas értékek a települési állomásokra jellemzőek. 

2. Az egészségvédelmi küszöbértéket a háttér állomásokon jóval gyakrabban meghaladja az ózon, mint a 

településieken! 

3. A legmagasabb értékek a települési állomásokon mérhetők (riasztási küszöb itt volt a vizsgált időszakban, 3 

állomás adatai alapján). 

Az eredmények igazolják azt a korábbi ismeretet, hogy az ózon nem mindig marad a képződés helyén, hanem 

onnét kisebb-nagyobb távolságra elszállítódhat! Kiemeljük az 1. megállapítást, mely a városokban az 

alacsonyabb átlagos ózon koncentráció megjelenését tartalmazza. Ez egyértelmű, mivel a légszennyezés 

hatására a kipufogógázból származó NO oxidálásában az ózon vesz részt, így annak koncentrációját a 

forgalomnövekedés miatti emelkedő NO csökkenti. Ez azzal jár együtt, hogy magasabb ózon koncentrációk a 

városoktól távolabbi területeken – széliránytól erősen függően akár 50-100 km-re jelentkezhetnek. 

A talajközeli ózon része egy levegőminőségi mutatónak, a légkör oxidatív kapacitásának, mely a fotokémiai 

szmog két fő komponensének a szorzata (NO2xO3). Jelölése Ox, s a légkör oxidatív potenciáljának becslésére 

szolgál. Jellegzetes napi változású, egy maximum hellyel kora délután. Az Ox minimuma éjfél után várható. Az 

Ox és az O3 napi változása hasonló, de a hét végi érték alakulások eltérnek. Addig, amíg az O3 koncentráció 

átlagos maximumai hétvégeken magasabbak, az oxidatív potenciálnál ez nem jellemző. 
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A talaközeli ózon megengedett koncentrációját három eltérő elnevezésű határérték tartalmazza. Az 

egészségügyi határérték évenként elfogadható túllépéseinek esetszáma maximum 80. 

- Egészségügyi határérték: 120 μg/m3/8 ó 

- Lakossági tájékoztatási küszöb: 180 μg/m3/ó 

- Riasztási határérték: 240 μg/m3/ó. 

Az első az egészségügyi határérték, mely a 8 óra átlagos engedélyezett koncentrációját adja meg, s az erre 

érzékeny csoportoknál már veszélyt hordozhat. Ha az órán belül mért maximum érték eléri 180 μg/m3 –t, a 

veszélyeztetett területen élőket értesíteni kell a környezetükben várható potenciális veszélyforrásról. 

Amennyiben az órán belül mért ózonkoncentráció maximuma elérné a 240 μg/m3/ó értéket, akkor a korábban 

meghozott intézkedési terv szerint kell eljárni, pl. forgalomkorlátozást bevezetni, a szabadban tartózkodás 

veszélyeire felhívni a figyelmet stb. Napjainkra a felszíni ózon koncentrációja megduplázódott a 19. század 

hatvanas éveihez viszonyítva, ezért jelentkezésére fokozottan figyelnünk szükséges! 

2.1. A Los Angeles szmog – benne a talajközeli ózon- hatásai 

Az oxidatív szmog képződése erősen időjárás függő, melyet megjelenésének évi változása is alátámaszt. A 

kialakuláshoz szükséges „alapanyagok” (közlekedés eredetű gázok, szénhidrogének, sztratoszférikus ózon) 

mellett az időjárás alakulása erősen befolyásolja a Los Angeles szmog megjelenését. Sugárzás nélkül a 

fotokémiai reakciók nem történhetnek meg, ezért a mérsékelt éghajlaton csak nyáron kell számolni a felléptével. 

A magas léghőmérséklet (24-32°C), közepes légnedvesség tartalom (kb. 70% körüli) és gyenge, vagy mérsékelt 

szél (3 m/s alatti szélsebesség) kedvez a szmog kialakulásának. 

A szmog nagyban károsíthatja az ember egészségét. A WHO 51 ppb-ben határozta meg az egészségre még nem 

ártalmas szintet, melyet számos ipari létesítmény túlzottan alacsonynak értékel. A koncentráció 85-104 ppb-re 

emelkedve 8 órán át még elfogadható szintet képvisel. 105 ppb felett 8 órán keresztül viszont már nemcsak az 

érzékeny csoportoknál, hanem a kevésbé veszélyeztetett embereknél is biztosan egészségkárosító hatással kell 

számolnunk. A jelenlegi ózonszintet a nagyvárosokban évi átlagban 40 ppb körülinek becsüljük. Az évi 

növekedés üteme mintegy 2%. Ebből nem meglepő, hogy van olyan előrejelzés, mely szerint a troposzférikus 

ózon koncentrációja e század közepén 70 ppb körül alakulhat. 

Amerikai kutatók megfigyelése alapján a városi embereknél a tüdőrák gyakorisága 30%-al magasabb, mint a 

vidéken élő társaiké. Mesterséges körülmények között az alábbi tüneteket észlelték a beltéri ózonkoncentráció 

növelésénél: 

• magasabb légzésszám 

• emelkedett tüdő áramlási-ellenállás 

• csökkent légzési volumen 

• a respiráció mechanika változásai 

• tüdő idő előtti öregedése 

• immunrendszeri interferencia vagy gátlás, a mikrobás infekciók elleni védekezés romlása 

A beltéri ózon megjelenésére a másolók üzemeltetésénél, halogén izzók alkalmazásánál, az UC-C sugárzás 

jelenléténél kell számolni. A szoláriumokban is várható az ózon megjelenése. 

Az ózon kártétele és jelenlétének hossza meghatározza a felléptekor várható tünet együttest is (2.3 táblázat) 
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A táblázatból egyértelmű, hogy az ózon az embernél főképpen a légzőszervrendszert támadja. A nyálkahártya 

irritáció lehet az a kezdeti jel, amely egyáltalán a jelenlétére utalhat nagyvárosainkban. A mély belégzés 

fájdalmassá válik, s nem szűnő köhögés lép fel. A veszélyeztetett területeken az immunrendszer meggyengülése 

miatt megemelkedik a fertőzések száma, melyek közül a tüdőgyulladás érdemel külön említést. 

Növények károsodása 

Az ózon sztómákra kifejtett hatása az 1950-es évek második felétől nem kérdéses a kutatók körében, csupán a 

hatás irányában nincs egyetértés a különböző kutatócsoportok között. Az ózon az epidermisz nyílásain keresztül 

behatol a sztóma alatti üregbe, s oxidálja a mezofillum sejtjeit, mellyel a sejtfal átjárhatósága növekszik emelve 

ezzel a fertőző ágensek behatolásának lehetőségét. Az ózon sejten belüli kémiai reakciója során jelentős aktív 

oxigén felszabadulást okoz. Legújabb vizsgálatok szerint a növény védekezésképpen megnöveli az antioxidáns 

előállítás mértékét, mely határozottan pozitív a későbbi rezisztencia kialakítása szempontjából. Van olyan 

elemzés is, mely szerint az ózon génkárosító anyag a növényekben. 

A növények esetében 4-5 órán át jelenlévő 80 ppb ózonterhelés elegendő az első tünet, az ún. „bors foltosság” 

kialakulásához (2. 27 ábra). Az ózon több okból is speciális károsító gáz. Az egyik az, hogy a szél akár nagyobb 

távolságra is elszállíthatja, s a kibocsátás helyétől messzebb is okozhat környezeti problémát ott, ahol nem is 

számítunk jelenlétére. A másik nehezen diagnosztizálóvá alakító tényező az, hogy a közlekedés eredetű 

kipufogógáz számos egyéb légszennyező anyagot is „termel” megnehezítve ezzel a növényi kártétel pontos 

okának diagnosztizálását. A fotokémiai szmog egyik állandó terméke a PAN, melynek károsítása gyakran együtt 

jelentkezhet az ózonéval. Ez az anyag jellegzetes bronzos elszíneződést okoz a leveleken, főképpen az alsó 

levélemeleteken (2.28 ábra). A következő két ábrát szerzői az ózon kárképeként tették közzé, de nagy 

valószínűséggel az ózon mellett a PAN hatása is közre játszhatott a vöröses elszíneződés kialakulásában (2.29 és 

2.30 ábrák). 

Az ózon a növények felgyorsult fejlődését, korai öregedését okozza. Ez nem kívánt terméscsökkenéssel jár 

együtt. Az egyes szántóföldi növényfajok érzékenysége eltérő. A szóját, burgonyát, őszi búzát és a kukoricát 

erősen érzékeny fajként tartjuk számon. A fák közül a fenyők érzékenysége fokozott, melyre egy jellegzetes 

klorotikus foltokat mutató fenyő tűleveleinek elváltozása szolgál útmutatóként (2. 31 ábra). 

Az ózon azonban nemcsak a szárazföldi növényeket veszélyezteti. Vizsgálatok kimutatták, hogy a tengerben élő 

fitoplanktonok is nagyon érzékenyek a megemelkedett talajközeli ózonkoncentrációra, mely hatására 

produktivitásuk csökken. Ez azért különösen problémás, mert a planktonok a tápláléklánc alján helyezkednek el, 

s életfolyamataik bármilyen zavara a felettük elhelyezkedő magasabb rendű tápláléklánc tagokat is 

veszélyezteti. A lánc csúcsán pedig az ember áll, ahol a tengerparti lakosok jelentős hányadát a tenger táplálja. 

Egyéb kártételek 

A talajközeli ózon nemcsak az élőlényekre jelent veszélyt, hanem az élettelen környezeti elemekre is. Hatására 

felgyorsulhatnak a kémiai folyamatok, mely számos anyag élettartamát csökkentheti (műanyagok, gumi, 

festékek stb.). 
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3. fejezet - ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK 
ÉS OKAIK A MÚLTBAN ÉS A 
JELENBEN PÉCZELY ALAPJÁN 
(KOCSIS TÍMEA) 

Számos paleoklimatológiai (őséghajlattani) vizsgálati módszer (a fizikai módszerek között példaként említhető a 

radiokarbon-kormeghatározás, az oxigénizotópos módszer, a paleomágneses vizsgálatok, a geológiai, 

geomorfológiai és őslénytani módszerek közül említhetnénk a tengeri és tavi üledékek analízisét, a fák 

évgyűrűinek vizsgálatát, a pollenanalízist) arra enged következtetni, hogy Földünk éghajlata a földtörténet során 

folyamatosan változott, a maitól lényegesen eltérő volt bizonyos időszakokban. Kb. 500 millió évre 

visszamenőleg következtethetünk a Föld klímájára. Egyirányú éghajlatváltozás e hosszú időszak alatt nem lépett 

fel. Az egyes geológiai korok különböző klímáit éghajlat-ingadozásoknak tekinthetjük csupán, amelyek 

időtartama igen hosszú. Az éghajlat-ingadozások jellemző sajátosságai bolygónk klímájának. Melegebb és 

hidegebb, csapadékosabb és szárazabb időszakok váltogatták egymást, s ezek a változások egész bolygónkra 

kiterjedtek. A földtörténet legdrasztikusabb éghajlat-ingadozásai a jégkorszakok voltak (nem összetévesztendő a 

negyedidőszaki jégkorszakon belüli eljegesedési ciklusokkal, jégkorszaknak tekintjük azt az időszakot, amikor a 

Föld sarkainál stabil állapotú jégsapka található). A jégkorszakok becsült összes időtartama csak egytizede a 

Föld jégmentes állapotának. Ebből az következik, hogy a jégmentes pólusok időszaka Földünk normális 

állapotát jelenti, míg a jóval ritkábban előforduló stabil jeges sarkvidékek rendellenes állapotot tükröznek. 

Ebben az értelemben Földünk ma is egy jégkorszakban (vagyis rendellenes állapotban) van, hiszen a pólusokat 

jégsapka fedi. 

1. Az múlt éghajlatainak kutatását szolgáló módszerek 

Behringer a „Föld archívumaiként” említ minden olyan természetes lerakódást, ami természettudományos 

módszerekkel az elmúlt korok éghajlatára vonatkozóan információt szolgáltat. A geológiai, geomorfolófiai és 

őslénytani módszerek kevésbé pontos, nagyvonalú éghajlat-diagnózis felállítására alkalmasak, viszont nagy 

időtávra is adnak fontos információkat. Különböző növényi és állati maradványok alapján következtetni lehet az 

adott geológiai rétegek képződésekor uralkodó éghajlati viszonyokra. Az eljegesedés, különlegesen a gleccserek 

felszínalakító munkája maradandó nyomokat hoznak létre, amiből következtetni lehet a jég kiterjedésére, 

mozgására, és közvetve a hőmérséklet alakulására is. A különböző kőzetek elszíneződése kapcsolatban áll a 

hőmérséklettel és a csapadék mennyiségével, például meleg éghajlatra utal a vörös elszíneződés. A tengervíz 

hőmérsékletére lehet következtetni a kőzetek mésztartalmából. A radiokarbon kormeghatározás a klimatológiai 

viszonyok rekonstruálásához fontos őslénytani leletek korának pontos meghatározásában játszik nagy szerepet. 

Ez az eljárás azon alapul, hogy a légköri szén-dioxidban a szénnek 14-es atomtömegű izotópja meghatározott 

százalékban van jelen. Valamely szerves maradvány keletkezésekor a testébe beépült 14-es atomtömegű 

szénizotóp százalékaránya ugyanakkora, mint a légkörben (ez utóbbi ismert arányszám). Az élőlény 

elpusztulása után benne a 14-es atomtömegű szénizotóp a radioaktív bomlás miatt csökken, és minél több idő 

telt el az elpusztulás után, mennyisége annál kisebb. Ismerve a C14 felezési idejét (kb. 5730 év), az elpusztult 

szerves maradvány kora megállapítható. A vizsgálat határa kb. 60 000 év, efelett a C14 értéke a mintában 

annyira kicsi, hogy nem lehet megkülönböztetni a háttérsugárzástól. A kormeghatározásnak a radiokarbon 

eljáráson kívül más módszerei is vannak, melyet az 3.1. ábra mutat be. 
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Az oxigénizotópos módszer a régmúlt korok hőmérsékletének rekonstrukcióját szolgálja. Különböző ismert 

korú jégrétegben, mészkőrétegben, tengeri korallok mészkővázában meghatározzák az oxigén 18-as és 16-os 

atomtömegű izotópjainak arányát. Ennek a két izotópnak az aránya a hőmérséklet függvénye, aminek 

segítségével, foknyi pontossággal meghatározható az a hőmérséklet, amely az adott jégréteg, illetve 

mészkőréteg, koralltelep keletkezésének idején fennállt. 

Nagy pontosságú adatokat kaphatunk a közelmúlt éghajlati viszonyairól a hosszú életű fák évgyűrűinek 

vizsgálata révén. Ezt a vizsgálati módszert dendroklimatológiának nevezzük. Az évgyűrűelemzés nagy előnye 

az éves felbontás. Az alapértelmezés minden esetben az, hogy mostohább körülmények között keskenyebb 

évgyűrűt növeszt a fa, míg kedvezőbb feltételek mellett szélesebbet. Az évgyűrűszélesség vagy –sűrűség a 

termőhelyi viszonyok minimumtényezőjével áll szoros kapcsolatban: sivatagi körülmények között a csapadék, 

hegyvidéken és a tajgában a hőmérséklet rekonstrukciójának alappillére. Mérsékelt éghajlatú területen – kisebb 

megbízhatósággal ugyan – mindkét rekonstrukcióra alkalmas. 

Az üledékekben megőrzött virágporok botanikai elemzése is adhat támpontot az éghajlati jellemzők 

rekonstruálásához. 

Az egyik legfontosabb szárazföldi éghajlati archívum a poláris jégtakaró. A magas szélességek jégrétegeiből 

kiemelt jégmagok fizikai és kémiai jellemzőinek idősora lokális, regionális és félgömbi léptékű változások 

széles spektrumáról ad információt. A Grönlandi és Antarktiszi jégfuratok nyújtják szinte a legjobb adatokat a 

Negyedidőszakra vonatkozó paleoklíma adatok közül. A jégfurat-minták (3.2. ábra) pontos adatokat 

szolgáltatnak a csapadék mennyiségéről, a hőmérsékletről és a légköri összetételről is. A rétegek vastagsága az 

éves hőmennyiséggel arányos. A mintákat különböző mélységekből veszik. A felszíni hó minél mélyebb 

rétegekbe süllyed, annál jobban összetömörödik. A jégfurat-minták értékes archívumai a kitöréses vulkáni 

aktivitás történetének is. 

 

Az első mélységi sarki jégfurat-mintákat Grönlandon vették 1956-ban és 1957-ben. 1970-ben vetődött fel az 

ötlet, hogy új (az eredeti együttműködés 1962-ben indult, NGRIP), nagyobb volumenű jégfurat-mintavételezési 

programot indítsanak el Grönland teljes jégfelületén. Ez a program Greenland Ice Sheet Program (GISP, 1971) 

néven indult el főként európai kutatókat tömörítve. A program első 7 éve azzal telt el többek között, hogy a 

kutatók kiválasztották a megfelelő helyet a fúráshoz. Ez a hely logisztikai és financiális okok miatt az optimális 
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helyett a Dye-3 lett (3.3. ábra, 2037 m, 1981). Több mint tíz évvel később Grönland középső részén választottak 

új fúrási helyszínt, az eredetileg ideálisat, ahol sikeresen lefúrtak az alapkőzetig (GRIP, 3029 m, 1992). Ettől 30 

km-re másik helyszínen is folytak fúrási munkálatok amerikai kezdeményezésre (GISP-2, 3053 m, 1993) (3.3. 

ábra). 

 

A másik jelentős jégminta-vételt célzó program az EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) volt, 

ami az Antarktiszon végzett mélyfúrásokat (3.4. ábra). Az eddig feltárt leghosszabb jégfurat közel 1 millió évre 

visszamenően tartalmaz adatot. Az EPICA egy multinacionális projekt volt, ami két sikeres jégmag-fúrást 

végzett egészen az alapkőzetig. A projekt a grönlandi európai együttműködésből (GRIP) nőtt ki, és az 1990-es 

években az Európai Közösség és az Óceáni és Sarki Tudományok (ECOPS) egyik legnagyobb kihívásának 

tekintették. Az EPICA 10 nemzet rangidős és fiatal kutatóit, mérnököket, technikusokat és logisztikai 

szakembereket tömörített magába. A program 2008-ban zárult le hivatalosan. Az EPICA program meglepő 

változatosságot fedett fel az elmúlt korok éghajlatában (3.5. ábra). Ez arra ösztönzi a kutatókat, hogy „időben 

kiterjesszék” a kutatásokat, hogy még több klímaállapotot határozhassanak meg. Egy 1,5 millió éves klíma és 

üvegházgáz adatsor az Antarktiszról nagyjából megduplázná az EPICA Dome C adatait, ami anno maga is ezt a 

lehetőséget biztosította a Vostok jégmaggal szemben. 
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Az eddig Grönlandon és az Antarktiszon felszínre hozott jégfurat-mintákat a 3.1. táblázat foglalja össze 

Langway nyomán. 

 

Jelentős jégfelhalmozódás tapasztalható a mérsékelt öv közepes tengerszint feletti magasságokon elhelyezkedő 

barlangjaiban is, ezek sok ezer km3 jeget tartalmaznak. A mérséklet övi jégbarlangok számottevő része 

polleneket és famaradványokat is őriz, melyek azonos időszakból származnak, mint a felhalmozódott jég. 

Paleoklimatológiai következtetéseket lehet levonni az állóvizek üledékének rétegzettségéből is. Minden 

klímaarchívum kiegészítő információt nyújt az éghajlati rendszerről. 

Igen sok információval szolgálnak az időjárásra vonatkozóan a történelmi feljegyzések és a műalkotások 

(festmények) is. Majd később a műszeres mérések szolgáltatnak egyre pontosabb információkat az éghajlati 

paraméterek alakulásáról. A leghosszabb műszeres mérésből származó hőmérsékleti idősor a Közép-angliai 
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középhőmérséklet, mely 1659-től kezdődik. A Kárpát-medencében a budai királyi Csillagdában 1780-tól 

jegyezték a napi hőmérséklet alakulását. A másik fontos meteorológiai elem a csapadék. A leghosszabb ismert 

csapadék-idősorral az angliai Kew rendelkezik, ahol 1697-től jegyezték a csapadék alakulását. A Kárpát-

medencében Buda (1782) és Kolozsvár (1833) mondhatja magáénak a legrégibb csapadékmérési idősorokat, a 

leghosszabb, többé-kevésbé folytonos, csapadékészlelés alapján rögzített idősorokat Buda (1841) és 

Nagyszeben (1851) észlelőhelyekről jegyzik. A kezdetben egyedi mérőhelyekre korlátozódó észlelésekből 

Nyugat-Európában csak a XIX. század közepére kezdett valódi észlelőhálózat kialakulni. A Kárpát-medencében 

az 1850-es évektől folynak dokumentáltan, észlelőhálózatban folytatott megfigyelések. A Meteorológiai 

Központi Intézet 1870-es magalakulását követően az észlelések rendezett formában dokumentálásra kerültek és 

1871-től évkönyv formájában meg is jelentek. Az 1871.-ben hálózatba szerveződött meteorológiai mérési 

helyek között szerepelt Keszthely, ahol a mérések azóta is töretlenül zajlanak a helyi felsőoktatási intézmény 

folyamatos közreműködésével. 

Kern szerkesztése alapján az 3.2. táblázat mutatja be az éghajlati rekonstrukcióra alkalmas forrásokat. 

 

2. Az egyes földtörténeti korok éghajlatainak rövid 
jellemzése 

Az 3.6. ábra az egyes földtörténeti korok tagolódását és időtartamát mutatja be. 
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Földtörténeti ősidő és előidő éghajlata 

Éghajlati kép alig adható a szerves maradványok hiánya miatt, csak a kőzetek adnak némi tájékoztatást. Az 

ősidő éghajlata arid vagy szemiarid lehetett, erre utal az archaikumból származó vöröshomokkő. Észak-Amerika 

területein eljegesedés nyomai mutathatók ki, kb. 1100 millió évvel ez előttről (első jégkorszak). Az előidő során 

többször jelentkezett eljegesedés, de jól elkülönültek Földünkön a száraz és csapadékosabb területek (3.7. ábra). 

 

Földtörténeti ókor (paleozoikum) 
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A paleozoikum első szakaszában, a kambriumban lassú felmelegedés kezdődött el, ami folytatódott a következő 

szakaszban, az ordiviciumban is. Az éghajlati övek közötti különbségek elmosódtak. A szilur az egész Földre 

kiterjedő közel egyenletes meleg éghajlatával tűnik ki. A devonban a mainál melegebb éghajlat uralkodott, de 

fokozódott az éghajlati övek közötti eltérés. Kifejezett száraz övezetek alakultak ki. Az éghajlati övezetesség 

élesedésének oka a kaledóniai hegységképződés lehetett. A karbon időszakból származó gazdag kőszéntelepek 

nedves, meleg éghajlatra utalnak. Az egész Földön közel egyenletes, csökkent övezetességű klíma állhatott fenn, 

ami a tengerek nagy túlsúlya miatt főképpen óceáni jellegű lehetett. A Karbon végén az északi félteke 

szárazföldjén száraz meleg klíma kezd kialakulni, míg a déli félgömb több helyén eljegesedés mutatkozik. A 

Perm időszaka egyenletes, humid éghajlatú lehetett a Föld nagy részén. Eljegesedés nyomai találhatók Dél-

Amerikában, Dél-Afrikában, India és Ausztrália területén (feltételezett oka: a hegységképződés). A perm 

időszak végén egy felmelegedési periódus kezdődött meg. 

Földtörténeti középkor 

A mezozoikum első szakaszában, a triászban tovább folytatódott a felmelegedés. A déli féltekén csapadékos, 

meleg éghajlat alakult ki, míg Európa területe szárazzá vált. A jura időszakban Európa csapadékosabbá vált, az 

éghajlat zonalitása fokozódott, a pólusok lehűltek. A kréta szakaszában fokozottabb éghajlati övezetesség 

jellemezte a Földet, a mediterrán területeken nedves, meleg trópusi klíma alakult ki, sarki jég feltételezhetően 

nem volt, a mainál melegebb volt az éghajlat. 

Harmadidőszak 

A földtörténeti harmadidőszak éghajlatának rekonstruálása már jóval biztosabb, mint a megelőző koroké, mert 

bővebben tárhatók fel az e korból származó éghajlatjelző maradványok. Általánosan elmondható, hogy a meleg 

éghajlatú övek a sarkokhoz közelebb helyezkedtek el, mint ma, és a sarkvidékeken is mérsékelt klíma 

uralkodott. Az európai szárazföld melegebb és nedvesebb volt, erre utalnak az ebben a korban képződött 

kiterjedt barnaszén-telepek. A harmadidőszak végén a pliocénben lassú lehűlés indul meg, a hőmérséklet 

fokozatosan elérte a maihoz hasonló értéket. 

Negyedidőszak 

A földtörténeti negyedidőszak kezdete a pleisztocén, amit eljegesedések jellemeztek. Az eddigi vizsgálatok 

szerint a Földön ezek mind egyidőben alakultak ki (3.8. ábra). Az északi féltekén több nagy eljegesedési góc 

keletkezett: Észak-Amerika, Szibéria, Észak-Európa, Alpok, Közép-Ázsia hegységei. A negyedidőszaki 

jégkorszakon belül több glaciális alakult ki (a jégsapka kiterjedése). Európában ezeket a következő 

elnevezésekkel illetik: Biber, Donau, Günz, Mindel, Riss, Würm. A glaciális időszakokat megszakították 

melegebb periódusok a jégkorszakon belül, ezek az interglaciálisok. Észak-Amerikában is kimutathatók voltak 

az európaiakkal egyidőben az eljegesedési ciklusok: Nebraska, Kansas, Illinois, Wisconsin. A holocén (az utolsó 

eljegesedéstől számítjuk, ma is tart) klímáját a pleisztocén végét jelentő gyors felmelegedés határozta meg. 

Ezzel a jégtakarók az Északi- és Déli-sarkok közelébe húzódtak, ami nagyban hozzájárult az ember 

elterjedéséhez. Arról azonban viták folynak, hogy ez a melegebb klíma egy újabb interglaciális, vagy pedig a 

korábbi glaciálisok-interglaciálisok láncolatának vége. Természetesen a glaciálisokon és az interglaciálisokon 

belül sem egyenletes az időjárás, hidegebb (stadiális) és melegebb (interstadiális) periódusok váltják egymást. 
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2.1. Jelenkori éghajlat-ingadozások 

Kb. 10-12 ezer évvel ez előttig a nyár középhőmérséklete kb. 5⁰ C-kal, a télé kb. 10⁰ C-kal volt hidegebb a 

mainál. Ezután kb. 8 ezer évvel ez előttig a mostaninál melegebb nyarak és telek voltak jellemzőek. Kb. 3-4 ezer 

éve alakult ki a mai klíma. Az éghajlat-ingadozások jellemző sajátossága a földi klímának, s bár az utóbbi 

néhány ezer évben az éghajlat stabilizálódni látszik, nem tért el jelentősen a maitól, kisebb ingadozások ebben 

az időszakban is megfigyelhetők. Izland és Grönland területén végzett glaciológiai vizsgálatok és az Észak- 

Atlanti térségre vonatkozó tengeri-jég megfigyelések alapján közel ezer évre visszamenőleg rekonstruálták az 

évi középhőmérséklet valószínű alakulását. Ezen elemzések alapján a XII. században és a XV. század elején 

legalább olyan magas lehetett a hőmérséklet („középkori hőmérsékleti optimum”), mint a XX. század közepén 

tetőző felmelegedéskor. Ezzel szemben mostohább éghajlati viszonyok jellemezték az 1580-1700 közötti 

időszakot, amit „kis jégkorszak” is nevezünk (3.9. ábra). Ebben az időszakban a tengeri jég és a magashegységi 

gleccserek jelentős előrenyomulása volt megfigyelhető. 1650 körüli hőmérsékleti mélyponttal jellemezhető ez 

az időszak. A XIX. század első harmadában is hűvösebb volt az éghajlat a mainál. 
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Éghajlat-ingadozások magyarázata 

• Csillagászati hipotézisek 

• Napsugárzás intenzitásváltozása 

• Milankovich-Bacsák elmélet 

• Csillagközi porfelhőn való áthaladás 

• Geológiai hipotézisek 

• Wegener hipotézise 

• Hegységképződés 

• Broecker-conveyor 

• Fizikai hipotézisek 

• Simpson elmélete 

• Légkör CO2 tartalmának változása 

A napsugárzás intenzitásváltozása: 

A Nap, mint változó fényességű csillag, változó mennyiségű energiát bocsát ki, 200-250 millió éves ritmus 

szerint. A napállandó csekély változása is érzékenyen érintheti a Föld hőháztartását, hőmérsékleti viszonyait. A 

Nap és a Föld felszínének abszolút hőmérséklete és a kisugárzott energiamennyisége közötti kapcsolatot a 

Stefan-Boltzmann törvény írja le. 
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Tételezzük fel, hogy a kisugárzás energiamennyisége α-ad résszel megnövekszik, ez maga után vonja a sugárzó 

test hőmérsékletének β-ad résszel való növekedését. 

 

Az egyenletből kifejezve β-t, az alábbi egyenletet kapjuk: 

 

Milankovich-Bacsák elmélet: 

Az elmélet a Nap sugárzását állandónak veszi, és olyan csillagászati okokat keres, amelyek a besugárzás 

földövenkénti megváltozását idézik elő. A Föld 3 pályaelemének periodikus változásainak kombinációja alakítja 

ki az elmélet szerint a hőmérsékletingadozásokat, ezek az ekliptika ferdesége, az excentricitás és a precesszió 

(3.10. ábra). 

 

A besugárzás mennyiségének földövenkénti megváltozása az eljegesedés oka, ennek feltételei az elmélet szerint: 
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1. a forgástengely ferdesége minimális (a kisebb hajlásszög azt jelenti, hogy kiegyenlítettebb a hőmérséklet az 

év során, az egyenlítői vidéken fokozódik a felmelegedés, a pólusokon a lehűlés), 

2. a pálya lapultsága maximális (amikor az ellipszis elnyúlt, a Föld hosszabb ideig tartózkodik távol a Naptól, és 

kevesebb sugárzást kap az év során, nagy a naptávol és napközel közötti sugárzáskülönbség, azon a féltekén, 

amelynek a tele napközelbe esik, az évszakok mérséklődnek, míg azon a féltekén, melynek tele naptávolra esik, 

az évszakok ellentéte felerősödik), 

3. a naptávol nyáron következik be (precesszió befolyásolja a napközel és naptávol időpontját). 

E feltételek teljesülésekor a sarkvidékeken erősödik a lehűlés és jelentősen csökken a nyári besugárzás 

intenzitása, ezért a téli hótömegekből egyre kevesebb olvadhat el, fokozatos hó- és jégfelhalmozódás áll elő. Az 

elmélet jól magyarázza a negyedidőszaki eljegesedésen belüli glaciálisok és interglaciálisok váltakozását, de 

nem ad magyarázatot a közöttük lévő jelentős hőmérsékletkülönbségekre (3.11. ábra). 

 

Csillagközi porfelhőn való áthaladás: 

A hipotézis szerint a napsugárzás intenzitásának változásai feltételezhetően a Naprendszer csillagközi porfelhőn 

való áthaladása miatti szóródás hatására alakulnak ki. Feltételezik, hogy az intersztelláris ködön való áthaladás 

megnöveli a Földre érkező sugárzás mennyiségét, mert a szóródás révén olyan energiamennyiség is eljut 

hozzánk, ami különben a világűrbe távozna. 

Wegener hipotézise: 

A kontinensek helyzetének a földtörténet során lezajlott megváltozásával keres magyarázatot a jelenlegi trópusi 

területeken található egykori eljegesedések jeleire, illetve a mai sarki területeken a hajdani trópusi klímára utaló 

jelekre. Például kiterjedt eljegesedés uralkodott Gondwanán, azon a hatalmas kontinensen, amely ma Indiát, 

Dél-Amerikát, Ausztráliát, az Antarktiszt és Afrikát, valamint Ázsia és Észak-Amerika egy részét alkotja (Perm 

eleje, 3.12. ábra). Valójában Wegener a kontinensvándorlást támogató érveinek jó része az ősi éghajlati 

viszonyok tanulmányozásából származott. Abból indult ki, hogy sok éghajlatjelző üledékes kőzet ma olyan 

klíma alatt található, amelynek keletkezése nem elképzelhető. 
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Hegységképződés: 

A hegyképződési folyamatoknak tulajdonítanak klímamódosító (hűtő) hatást. E geológiai hipotézis szerint a 

hegységképződés időszakaiban nagy földtömegek emelkedtek a magasba és hóval, illetve jéggel borítottakká 

váltak. Ezeknek a hideggé vált felszíneknek a hűtő hatása a szomszédos nagyobb területekre is kiterjedt. 

Broecker Conveyor (óceáni szállítószalag): 

Ennek az elméletnek a szülőatyja W. Broecker paleoklimatológus volt, aki felfedezéséért 1996-ban nemzetközi 

elismerésben részesült. Elmélete szerint az Északi-félteke - a déliéhez képest kellemesebb - éghajlatát az óceáni 

vízkörzés által az Indiai-óceán felől szállított meleg vízáramlásnak köszönheti. Ez az észak-atlanti térségben 

mintegy 5-10 °C-os pozitív hőmérsékleti anomáliát jelent. Ezt a globális vízkörzést a sókoncentráció- és a 

hőmérsékletváltozás működteti, motorjának pedig a Golf-áramlat körzete tekinthető. 

A Broecker Conveyor fő vonása a következő: az Atlanti-óceán északi medencéjében az észak felé áramló 

felszíni víz (Golf-áramlat) Izland közelébe érve 12-13 fokos, a kanadai és grönlandi hideg légáramlatok hatására 

azonban 2-3 fokra lehűl, és az útközben elszenvedett párolgás következtében a sótartalma is szokatlanul magas. 

Ez a lehűlés oly mértékben megnöveli ennek a sós felszíni víznek a sűrűségét, hogy az óceán északi csücskébe 

érve már nehezebb, mint az ottani mély víz, tehát lesüllyed, és a mélyben elkezd dél felé áramlani. A 

továbbiakban az áramlat nagyobb része Afrika megkerülésével jut el a Déli-óceán cirkumpoláris áramához, 

majd a távol-keleti trópusi övbe, ahol felszínre tör, és bonyolult utakon Afrikát megkerülve jut vissza az Atlanti-

óceán északi részébe. 

Broecker elmélete paleklimatológiai vizsgálatokra épül, melyben választ keresett arra a kérdésre, hogy a 

jégkorszakok időszakain belül miért jelentkeztek időről-időre melegebb szakaszok is. Elmélete szerint az 

emelkedő hőmérséklet miatt a poláris jégsapkák megolvadnak, aminek következtében nagyobb mennyiségű 

édesvíz kerül az óceánokba. Ez megváltoztatja az óceánok sókoncentrációját a poláris területek környékén. 

Mivel az óceáni szállítószalag működését a sókoncentráció szabályozza, a koncentráció csökkenése egy adott 

határértéket elérve leállíthatja a szállítószalag működését. Ha ez bekövetkezik, akkor az Északi-félteke „meleg-

ellátása” megszűnik, hőmérséklete lecsökken, eljegesedik. Ezután az édesvíz hozzáadás csökken, a 

szállítószalag újra indul, a hőmérséklet újra emelkedik. Az utolsó jégkorszak óta ez az állapot valamilyen - 

egyenlőre ismeretlen - okból stabilizálódott. 

Simpson elmélete: 

Ha a Földre érkező sugárzás mennyisége nő, vele együtt emelkedik a hőmérséklet, ez a növekedés a földfelszíni 

átlaghőmérséklettel arányos, tehát a trópusokon nagyobb, sarkokon kisebb mértékű lesz. Ezzel együtt jár a 

trópusok és sarkok közötti hőmérsékletkülönbség fokozódása. Ez felerősíti a mérsékelt övi nyugati cirkulációt, 

aminek a következménye a megélénkülő ciklontevékenység lesz. Ennek következtében nő a felhőzet és a lehulló 
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csapadék mennyisége. A besugárzás csökkenése ezzel ellentétes folyamatot vált ki. A hőmérséklet csökkenése 

mellett csökkenti a meridionális hőmérsékleti grádiens értékét, gyengíti a mérséklet öv nyugati áramlásait, 

csökkenti a felhőzetet és a lehulló csapadék mennyiségét. A felhőzet növekedése az erősödő sugárzási 

szakaszban és csökkenése a gyengülő sugárzási szakaszban megváltoztatja a Föld-légkör rendszer planetáris 

albedóját, s végső soron változik a hőháztartása is. A Föld különböző helyei ezekre a változásokra 

különbözőképpen reagálnak. A fagypont alatti hőmérsékletű területeken, ha a sugárzás intenzitása nőni kezd, az 

évi középhőmérséklet az emelkedés ellenére is egy ideig még fagypont alatt marad, s így a növekvő csapadék 

hóbőséget jelent. A napsugárzás erősségének növekedése kezdetben az emelkedő hőmérséklet ellenére hó- és 

jégfelhalmozódást idéz elő. Ha a sugárzás még tovább nő, a hőmérséklet fagypont fölé emelkedik, a hótakaró 

fokozatosan elolvad, a csapadék egyre nagyobb hányada eső formájában érkezik. Ha a napsugárzás intenzitása 

csökkenni kezd, a jelenségek fordított sorrendben játszódnak le. A csapadékmennyiség bőséges, a süllyedő 

hőmérséklet hatására hófelhalmozódás áll be, majd a sugárzásminimum idején a kevés csapadék miatt az 

alacsony hőmérséklet ellenére stagnál a hófelhalmozódás, sőt a párolgás miatt a hókészletek fogynak. Az 

elmélet szerint a sarki és magashegységi hó- és jégfelhalmozódás a sugárzásváltozások emelkedő és csökkenő 

ágában következnek be, míg a sugárzásminimum és –maximum idején a hó- és jégtakaró eltűnése, 

visszahúzódása figyelhető meg. 

Légkör CO2 tartalmának változása: 

Ismeretesek olyan fizikai hipotézisek, amelyek a Föld klímájának ingadozását a légkör CO2 tartalmának 

változásaival és a vulkánosság során a légkörbe jutó vulkáni hamu mennyiségének változásával, közelebbről 

ezeknek a Föld hőháztartására gyakorolt hatásaival magyarázzák. A vulkáni tevékenység (hamu, aeroszolok) a 

légkör hűlését idézik elő, az üvegházhatás fokozódása hőmérsékletnövekedést okoz. 

3. A fejezet megírásához használt irodalom 

Barbante, C., Fischerc, H., Masson-Delmottee, V., Waelbroecke, C., Wolff E.W. /2010/: Climate of the Last 

Million Years: New Insights from EPICA and Other Records. Quaternary Science Reviews 29/1-2: 1-7. 

doi:10.1016/j.quascirev.2009.11.025 

Báldi T. /2003/: A történeti földtan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest: 157. 

Behringer, W. /2010/: A klíma kultúrtörténete, a jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Corvina Kiadó, 

Budapest: 19. 

Broecker W. /1997/: Will Our Ride into the Greenhouse Future be a Smoth One? GSA Today Vol. 7. No. 5. 

Czelnai R. /1997 /: Kellemetlen meglepetések az üvegházban In:Természet világa 1997/12. 

Czelnai R. /1998/: Kellemetlen meglepetések az üvegházban In: Az éghajlatváltozás és következményei, 

Meteorológiai Tudományos Napok ’97, Budapest 

Czelnai R. /2000/: Új fejlemények a légkör-óceán kölcsönhatások kutatásában, Veszprém, előadás 

Eperjessy L. (Szerk.) /2008/: Természettudományi enciklopédia 5. Klíma. Kossuth Kiadó ISBN 978-963-09-

5657-4: 81. 

Faria, S. H., Freitag, J., Kipfstuhl, S. /2010/: Polar ice structure and the integrity of ice-core paleoclimate 

records. Quaternary Science Reviews 29: 338-351. 

Jouzel, J., Masson-Delmotte, V., Cattani, O., Dreyfus, G., Falourd, S., Hoffmann, G., Minster, B., Nouet, J., 

Barnola, J.M., Chappellaz, J., Fischer, H., Gallet, J.C., Johnsen, S., Leuenberger, M., Loulergue, L., Luethi, D., 

Oerter, H., Parrenin, F., Raisbeck, G., Raynaud, D., Schilt, A., Schwander, J., Selmo, E., Souchez, R., Spahni, 

R., Stauffer, B., Steffensen, J.P., Stenni, B.S., Tison, T.F., J.L., Werner M., Wolff, E. /2007/: Orbital and 

millenial Antarctic climate variability over the past 800,000 years. Science 317: 793–796. 

Jouzel, J., Masson-Delmotte, V. /2010/: Deep ice cores: the need for going back in time. Quaternary Science 

Reviews 29/27-28: 3683-3689 doi:10.1016/j.quascirev.2010.10.002 



 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK ÉS 

OKAIK A MÚLTBAN ÉS A 

JELENBEN PÉCZELY ALAPJÁN 

(KOCSIS TÍMEA) 

 

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kern Z. /2010/: Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján. 

Doktori értekezés (http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/kern_z.pdf ) 

Kern Z., Fórizs I., Nagy B., Kázmér M., Gál A., Palcsu L., Szántó Zs. /2004/: Az elmúlt évezred klimatikus 

ingadozásainak részletes vizsgálata a Bihar-hegységi Eszkimó-jégbarlang környezetében. II. Magyar Földrajzi 

Konferencia, Szeged 

(http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/kern_forizs_nagy_kazmer_gal_palcsu_szanto.pdf) 

Kocsis T., Anda A. /2006/: A keszthelyi meteorológiai megfigyelések története. PE-GMK Nyomda, Keszthely 

ISBN 963 9639 07 9 

Langway, C. C. /2008/: The history of early polar ice cores. Cold Regions Science nad Technology 52: 101-117. 

Manley, G. /1974/: Central England temperatures: monthly means 1695 to 1973. Quarterly Journal of Royal 

Meteorological Society 100.: 389-405. 

Masson-Delmotte, V., Stenni, B., Pol, K., Braconnot, P., Cattani, O., Falourd, S., Kageyama, M., Jouzel, J., 

Landais, A., Minster, B., Barnola, J. M., Chappellaz, J., Krinner, G., Johnsen, S., Röthlisberger, R., Hansen, J., 

Mikolajewicz, U., Otto-Bliesner, B. /2010/: EPICA Dome C record of glacial and interglacial intensities. 

Quaternary Science Reviews 29/1-2: 113-128. 

Narcisi, B., Petit, J. R., Delmonte, B., Basile-Doelsch, I., Maggi, V. /2005/: Characteristics and sources of tephra 

layers in the EPICA-Dome C ice record (East Antarctica): Implications for past atmospheric circulation and ice 

core stratigraphic correlations. Earth and Planetary Science Letters 239/3-4: 253-265. 

NGICP (North Greenland Ice Core Project) members: Andersen, K. K., Azuma, N., Barnola, J. M., Bigler, M., 

Biscaye, P., Caillon, N., Chappellaz, J., Clausen, H. B., Dahl-Jensen, D., Fischer, H., Flückiger, J., Fritzsche, D., 

Fujii, Y., Goto-Azuma, K., Grønvold, K., Gundestrup, N. S., Hansson, M., Huber, C., Hvidberg, C. S., Johnsen, 

S. J., Jonsell, U., Jouzel, J., Kipfstuhl, S., Landais, A., Leuenberger, M., Lorrain, R., Masson-Delmotte, V., 

Miller, H., Motoyama, H., Narita, H., Popp, T., Rasmussen, S. O., Raynaud, D., Rothlisberger, R., Ruth, U., 

Samyn, D., Schwander, J., Shoji, H., Siggard-Andersen, J. P., Steffensen, T., Stocker, A. E., Sveinbjörnsdóttir, 

A., Svensson, M., Takata, M.-L., Tison, J.-L., Thorsteinsson, Th., Watanabe, O., Wilhelms, F., White, J. W. C. 

/2004/: High-resolution record of Northern Hemisphere climate extending into the last interglacial period. 

Nature 431: 147-151. 

Petit, J.R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N.I., Barnola, J.M., Basile, I., Bender, M., Chappellaz, J., Davis, J., 

Delaygue, G., Delmotte, M., Kotlyakov, V.M., Legrand, M., Lipenkov, V. - Lorius, C. - Pépin, L. - Ritz, C. – 

Saltzman, E. - Stiévenard, M. /1999/: Climate and atmospheric history of the past 420000 years from the Vostok 

previous termice core, next term Antarctica. Nature 399: 429–436. 

Petrenko, V. V., Severinghaus, J. P., Brook, E. J., Reeh, N., Schaefer, H. /2006/: Gas record from teh West 

Greenland ice margin covering the Last Glacial Termination: a horizontal ice core. Quaternary Scinece Reviews 

25: 865-875. 

Péczely Gy. /1998/: Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Pfister, C. /1995/: Monthly temperature and precipitation in central Europe 1525-1979: quantifying 

documentary evidence on weather and its effects. In: Bradley, R. S. Jones, P.D. (eds.) Climate since A.D. 1500. 

Routledge: 118-142. 

Pfister, C. /1999/: Natürliches und menschlich beeinflusstes Klima. In: Pfister, C. (eds.) Wetternachhersage: 500 

Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995). Haupt: 14-19 

Rakonczai L. /2003/: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged: 75. 

Réthly A. /1914/: A legrégibb budai meteorológiai megfigyelések (1780-1781). Az Időjárás 18: 260-262. 

Schenzl G. /1873/: Bevezetés. Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet évkönyvei 1. 

kötet: 123. 



 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK ÉS 

OKAIK A MÚLTBAN ÉS A 

JELENBEN PÉCZELY ALAPJÁN 

(KOCSIS TÍMEA) 

 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Stenni, B., Jouzel, J., Masson-Delmotte, V., Röthlisberger, R., Castellano, E., Cattani, O., Falourd, S., Johnsen, 

S.J., Longinelli, A., Sachs, J.P., Selmo, E., Souchez, R., Steffensen, J.P., Udisti R. /2003/: A late-glacial high-

resolution site and source temperature record derived from the EPICA Dome C isotope records (East 

Antarctica). Earth and Planetary Science Letters 217/1-2: 183-195. 

Stinger, C., Andrews, P. /2005/: Az emberi evolúció világa. Alexandra Kiadó, Pécs: 33 

Szabados I. /2008/: Változó klíma – mit mondanak a fák? Erdészeti Lapok 143./7-8: 207. 

Szakra L. (Szerk.) /2008/: Geo-Fifika Földtudományi ismeretterjesztő füzet 5. Éghajlat. „Kőbe vésett 

magnószalag” MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron, www.ggki.hu, www.foldev.hu 

Wales-Smith, G. B. /1971/: Monthly and annual totals of rainfall representative of Kew, Surrey, for 1697 to 

1970. Meteorological Magazine 100: 345–362. 

Internetes források: 

http://www.origo.hu/tudomany/20100329-geologiai-idoskala-uj-foldtorteneti-szakaszba-lepunk-az-

antropocenba.html 

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/ha/Nemzetkozi_es_hazai_eghajlatpolitika.pdf (Paleoklimatológia. 

Nemzetközi és hazai éghajlatpolitika 3. előadás 2008. február 28.) 

http://meteo21.blogter.hu/240605/jegbe_fagyva_100_ezer_ev_eghajlata 

http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter15-06.html 

http://libertygibbert.wordpress.com/2010/08/14/milankovic-and-the-exploding-chook-shed/ 

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/280moll.jpg 

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/600moll.jpg 

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/Pleistmoll.jpg 

http://index.hu/tudomany/2009/12/15/saddsdsa/ 

http://www.origo.hu/tudomany/20100329-geologiai-idoskala-uj-foldtorteneti-szakaszba-lepunk-az-antropocenba.html
http://www.origo.hu/tudomany/20100329-geologiai-idoskala-uj-foldtorteneti-szakaszba-lepunk-az-antropocenba.html
http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/ha/Nemzetkozi_es_hazai_eghajlatpolitika.pdf
http://meteo21.blogter.hu/240605/jegbe_fagyva_100_ezer_ev_eghajlata
http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter15-06.html
http://libertygibbert.wordpress.com/2010/08/14/milankovic-and-the-exploding-chook-shed/
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/280moll.jpg
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/600moll.jpg
http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/Pleistmoll.jpg
http://index.hu/tudomany/2009/12/15/saddsdsa/


   

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - A LÉGKÖRI 
ÜVEGHÁZHATÁS ÉS FOKOZÓDÁSA 
(KOCSIS TÍMEA) 

A Föld légköre egyfajta energiacsapdaként működik, hasonlóan, mint üvegházak. Az üvegházhatás nem más, 

mint a légkör hővisszatartó képessége, melynek segítségével bolygónk az élővilág számára komfortos élőhellyé 

válik. Ennek fizikai okait a Napból bolygónkra érkező sugárzás légköri útjának folyamatai, valamint a Föld 

kisugárzása és a légköri összetétel jelentik. A légkör alkotóelemi tulajdonságuknak megfelelően nem minden 

sugárzási részt engednek át: hullámhosszuktól függően egyeseket visszavernek (reflexió), egy részt elnyelnek 

(abszorpció), s vannak olyanok, amelyeket továbbengednek. Az igen rövid hullámhosszú elektromágneses 

sugárzást és az UV-sugárzás nagyobb részét a légkör nem, vagy csak korlátozottan engedi tovább, míg a Nap 

sugárzásának jelentős részét kitevő fényt szinte tejes egészében keresztülbocsátja (4.1. ábra). A felszínre érkező 

sugárzás azonban – az ott lévő anyagokkal kölcsönhatásba kerülve – hosszú hullámú hősugárzássá alakul át, 

amit már csak kevéssé enged át a légkör. Az így keletkező hőtöbblet az, ami az élet számára kedvező 

feltételeket teremt bolygónkon. Tehát az üvegházhatás a földi élet szempontjából létfontosságú természetes 

folyamat. 

 

1. Az üvegházhatás és a felszíni középhőmérséklet 
Varga-Haszonits et al. nyomán 

A felszínre érkező napsugárzás szolgáltatja gyakorlatilag az összes energiát, amely a bioszférában lejátszódó 

folyamatokat mozgásban tartja. Majdnem a teljes napsugárzás a 0,15 és a 0,4 μm közötti hullámhosszon érkezik 

le. Több mint 90%-a pedig a látható fény tartományában a 0,3 és 0,7 μm között. A légkörön áthaladó sugárzás 

intenzitása csökken a vízgőz és más gázok által okozott visszaverődés, szóródás és elnyelés következtében. 

Befolyásolják még ezt a levegőben lebegő aeroszolok is. Átlagosan a légkör a napsugárzás 30%-át visszaveri a 

bolygóközi térbe, többet ott, ahol felhőzet van, kevesebbet, ahol derült az ég. Ehhez járul még, hogy a légkör 

alsó rétege, a troposzféra a beérkező sugárzás mintegy 20%-át elnyeli (attól függően, hogy mennyi aeroszolt és 

port tartalmaz). Ennek az elnyelt sugárzásnak egy részét a légkör infravörös sugárzás formájában kisugározza a 

földfelszín felé. A napsugárzásnak az a része, amelyet sem vissza nem vert, sem el nem nyelt a légkör, eléri a 

földfelszínt, s ott vagy visszaverődik, vagy elnyelődik. 

Az elnyelt napsugárzás következtében a földfelszín felmelegszik, s saját sugárzást bocsát ki, amely 4 és 50 μm 

közötti hullámhosszúságú infravörös vagy hősugárzás. Mivel a két spektrum között csak egészen csekély 

átfedés van a beérkező napsugárzást általában rövidhullámú sugárzásnak, míg a földfelszín kisugárzását 

hosszúhullámú sugárzásnak nevezzük. A földfelszínről történő kisugárzás egy részét a levegő elnyeli és 

visszasugározza a földfelszínre, a visszamaradó rész a bolygóközi térbe távozik. A földfelszínre érkező és a 
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földfelszínről távozó energia-áramok a nap folyamán és az év folyamán változnak. Hosszabb időszakot 

figyelembe véve azonban a felszín által elnyelt napsugárzás mennyisége és a földfelszín által kisugárzott 

hősugárzás mennyisége egyensúlyban van egymással, ezért a földfelszín középhőmérséklete többé-kevésbé 

állandónak tekinthető. 

Ha a légkör a földfelszín által kisugárzott hosszúhullámú sugárzás számára átbocsátó lenne, vagyis nem tudná 

egy részét visszatartani, akkor a földfelszín átlagos egyensúlyi hőmérséklete meglehetősen hideg lenn, 

mégpedig -18°C. A földfelszín olyan hőmérsékletig melegszik fel, amelyen éppen annyi hőt sugároz ki, mint 

amennyi beérkezett. Ezt a hőmérsékletet nevezzük egyensúlyi hőmérsékletnek. A valóságban azonban a kifelé 

menő sugárzás egy részét a légkörben lévő vízgőz, a felhőkben lévő vízcseppek és egyes nyomanyagok elnyelik, 

s ezáltal a földfelszín középhőmérsékletét +15°C-ra elemik, s ezzel a földi élet számára kedvező környezetet 

teremtenek. A hosszúhullámú sugárzást elnyelő gázok: a vízgőz, a szén-dioxid, az ózon, a metán és a 

dinitrogén-oxid a légkörben természetes módon fordulnak elő. 

2. A Föld egyensúlyi hőmérséklete és az 
üvegházhatás által kialakított felszínhőmérséklet 
Varga-Haszonits et al. szerint 

A Föld egyensúlyi hőmérséklete jelenleg 15°C. Ha a Föld légköre csak nitrogénből és oxigénből állna, akkor a 

felszíni hőmérséklet -18°C lenne. Ezt a következőképpen határozhatjuk meg. Egy testnek a kisugárzási 

hőmérséklete az a fekete test hőmérséklet, amelyen a testnek a hőt ki kell sugározni ahhoz, hogy 

energiaegyensúly alakuljon ki. E mellett a hőmérséklet mellett a test az általa elnyelt energiának megfelelő 

mennyiségű energiát sugároz ki, vagyis 

 

A napsugárzásból elnyelt energia kiszámítható a napállandó értéke (S0) és a planetáris albedó (α) segítségével. 

A bolygóra érkező energiamennyiség egyenlő a napállandónak és a bolygónak a napsugárzás útjába eső 

felületének, az „árnyékfelületnek” a szorzatával. Az „árnyékfelület” a Föld átmérőjének megfelelő nagyságú kör 

területe (r2π) (4.2. ábra). Így a napsugárzásból elnyelt energia: 

 

A test által egységnyi felületen (1 m2) kisugárzott energiamennyisége = σT4. A kisugárzás a Föld teljes 

felületén történik (4r2 π), mert a felmelegített felszín a megvilágított és a sötét területeken egyaránt sugároz, így 

a kisugárzott energia = 

 

Ha a két energiamennyiséget egymással egyenlővé tesszük, s az egyenlet mindkét oldalát r2π-vel egyszerűsítjük, 

akkor a következőt kapjuk: 

 

ahol S0 a napállandó (1370 W m-2), α a planetáris albedó (0,3), σ a Stefan-Boltzman állandó (5,67•10-8 W m-2 

K-4). 
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A hőmérsékletet kifejezve az alábbi eredményre jutunk: 

 

Amennyiben a Föld légkörét csak nitrogén és oxigén alkotná, amely nem képes visszatartani a Föld felszínéről 

történő infravörös kisugárzást, akkor változatlan albedót (sugárzás visszaverő képességet) feltételezve a Föld 

felszínhőmérséklete -18°C lenne. A légkör azonban alapgázokon kívül tartalmaz vízgőzt, szén-dioxidot és más 

üvegházhatású gázokat. Ezeken a napsugárzás csaknem akadálytalanul áthalad, azonban az infravörös 

tartományban már jelentősen elnyelnek, különösen a 10 μm körüli tartományban, ahol a Föld a legtöbb hőt 

sugározza. Az üvegházhatású gázok a hőt minden irányban kisugározzák, részben felfelé, részben oldalirányban, 

részben lefelé. Így az energia egy része visszatér a talajra és az alsó légkörbe és ez kiegészítő felmelegítést 

jelent. Emiatt a földfelszín középhőmérséklete +15°C, ami azt jelenti, hogy a Föld középhőmérséklete 33°C-kal 

melegebb, mintha a légkör csak tisztán nitrogénből és oxigénből állna. 

Az üvegházhatás nélkül valószínűleg nem létezhetne a jelenlegi formában élet a Földön, vagyis a légköri 

üvegházhatású gázok hővisszatartó képessége bizonyos mértékig kedvező. Az üvegházhatás akkor válik 

kedvezőtlenné, mikor az üvegházi-gázok légköri koncentrációja fokozódik, amely felboríthatja a Föld-légkör 

rendszerben uralkodó törékeny egyensúlyt. A légkörben lévő üvegházhatású gázok mennyiségének bármilyen 

irányú változása módosítja a Föld-légkör rendszer energiamérlegét, és így elvben törvényszerűen 

éghajlatváltozáshoz vezet (Haszpra 2004). Az üvegházhatás mechanizmusát a 4.3. ábra szemlélteti. 

Az üvegházhatást kiváltó gázok mennyisége a légkörben az utóbbi 200-250 évben jelentősen megváltozott, és 

olyan gázok is megjelentek, melyek addig nem voltak jelen a légkörben. Ezen változások nagy valószínűséggel 

az intenzív emberi ipari tevékenységhez köthetők, ugyanis az ipari forradalom óta az üvegházhatású gázok 

koncentrációja megnőtt a légkörben (4.1. táblázat). 
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Fő bűnösként az üvegházhatás fokozódásáért a CO2 vonult be a köztudatba. Ezt a gázt említik a leggyakrabban, 

ha az üvegházhatásról esik szó. Pedig az üvegházhatás 62%-áért valójában a légkörben található 

gázhalmazállapotú víz a felelős. A vízgőz egyedül nem lenne képes ezt a hatást kifejteni, csak a többi 

üvegházhatású gázzal együtt van melegítő hatása. A CO2 a melegítő hatás 22%-áért felelős „csak”. A CO2 

túlnyomó részt (~97%) a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik, mennyisége az ipari forradalom óta 

növekedett meg korábban nem tapasztalható mértékben. A 4.1. táblázatban látható üvegház-gázok melegítő 

hatása többszöröse a CO2-énak, ezeket mégis ritkábban emlegetik az üvegházhatás kapcsán. Az intenzív 

mezőgazdasági tevékenység hozzájárult az üvegház-gázok közül a CH4 koncentrációjának gyors ütemű 

fokozódásához (kérődző haszonállatok emésztőrendszeri fermentációja, rizstermesztés, szerves anyagok 

anareob bomlása). A N2O egyik fő forrása a műtrágyagyártás és -használat, legfontosabb természetes forrása 

pedig a denitrifikáció. A halogénezett szénhidrogének az ipari forradalom óta jelentek meg a légkörben. Jól 

ismert képviselőik a Föld ózon pajzsát romboló freonok és halonok. Természetesen a felsoroltakon kívül még 

számos olyan gáz létezik, amelynek szerepe van az üvegházhatás kialakításában, illetve annak fokozásában. Itt 

csak a legfontosabbak kerültek felsorolásra. 

Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, alapítva 1988-ban az ENSZ Környezeti programja és a 

Meteorológiai Világszervezet égisze alatt) 2007-ben jelentette meg Negyedik Helyzetértékelő Jelentését, 

amelyben a kutatók megállapították, hogy 2005.-ben a globális CO2 koncentráció 379 ppm volt, a CH4 

koncentrációja a légkörben 1774 ppb-re nőtt, a dinitrogén-oxid koncentrációja pedig 319 ppb-re emelkedett. Az 

éves fosszilis CO2 kibocsátás az 1990-es években átlagosan 6,4 GtC volt, ez a 2000-2005-ös időszakra 7,2 GtC 

mennyiségre nőtt évente. 
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Az üvegházhatás ellenében is hatnak bizonyos légköri tényezők. Vannak „antagonista üvegházgázok” is, mint 

pl. a SO2, ami például vulkánkitörések során kerülhet a légtérbe. A vulkánkitörések több antagonista üvegházi-

gázt és aeroszolokat juttatnak a légkörbe. Egy erupció több évre is befolyásolhatja, hűtheti a légkört, bár hatásai 

túlnyomórészt inkább lokálisan érzékelhetők. 

Az üvegházhatású gázok okozta felmelegedést az emberi tevékenység miatt a levegőbe kerülő légköri aeroszol 

részecskék (a légkörben lévő szilárd és cseppfolyós halmazállapotú alkotók) is befolyásolják. Az aeroszolok 

közvetlen hatása a napsugárzás gyengítéséből következik. Tekintve, hogy a fényt szóró anyagok mennyisége 

(pl. ammónimum-szulfát, szerves anyagok) az optikailag aktív nagyságtartományban jóval meghaladja a fényt 

elnyelő anyagok (pl. elemi szén) koncentrációját, a közvetlen hatás főként a fény szórásában jelentkezik. 

A felhők képződésének fizikai folyamata a kondenzáció, amely során a telített levegőből a vízgőz kiválik, 

lecsapódik. Az aeroszolok ezt a folyamatot segítik, mint kondenzációs magvak. Minél több kondenzációs 

magon csapódik ki azonos mennyiségű vízgőz, annál több, illetve kisebb nagyságú felhőcsepp keletkezik. A kis 

cseppekből álló felhőknek viszont jelentősebb az albedója, mint a kevesebb, nagyobb cseppekből álló felhőké. 

Ráadásul a kisebb cseppekből álló felhők nehezebben adnak csapadékot, mint a nagyobb cseppeket tartalmazó 

felhők, azaz a kondenzációs magvak számának növekedése a felhők élettartamának emelkedésével jár. Ez a 

közvetett hatás igen lényeges, hiszen az emberi tevékenység jelentősen hozzájárul a légköri aeroszol részecskék, 

következésképpen a kondenzációs magvak mennyiségéhez. Tehát az aeroszolok is az üvegházhatás fokozódása 

ellen hatnak. 

3. A légköri CO2 koncentráció változása 

A légkörben fellelhető CO2 mennyisége a földtörténet során nagymértékben változott, nem volt állandó. A mai 

korszerű vizsgálati módszerekkel az utóbbi 160 ezer év alatt jellemző CO2 koncentrációk meghatározása az 

antarktiszi és grönlandi jégből vett minták alapján történt. A mintából kiderült, hogy a CO2 koncentráció 

kapcsolatba hozható a hőmérséklet alakulásával, amelyet szintén a jégbe zárt légbuborékok alapján 

számszerűsítettek (4.4. ábra). Ez az eljárás az oxigén 18-as és 16-os izotópjainak arány-meghatározásán alapul. 

 

Az utóbbi 20 ezer év során az emberi letelepedéshez, a növénytermesztés és állattenyésztés számára kedvezővé 

vált az éghajlat, és ez az állapot stabilizálódott. Ez példa nélküli volt az addigi éghajlattörténetben. A 

letelepedéssel, mezőgazdasági tevékenységgel megkezdődött az ember természetalakító tevékenysége, mely az 

ipari forradalom idején kezdett kiteljesedni. 
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A szén-dioxid a vízgőz után a második legfontosabb üvegházhatású gáz a légkörben. Koncentrációját az 

emberiség közvetlenül befolyásolhatja, ezzel éghajlatváltozást idézhet elő. A fosszilis tüzelőanyagok elégetése 

és az erdőirtások révén nagyobb mennyiségű szén-dioxid kerül a levegőbe, mint amennyit ugyanezen idő alatt a 

bioszféra és az óceánok képesek felvenni. Ennek következtében a légkör szén-dioxid tartalma folyamatosan nő. 

A szén-dioxid koncentráció növekedésének üteme lényegesen nagyobb évenkénti ingadozást mutat, mint amit 

az emberi tevékenység számlájára lehetne írni. A számítógépes modellek arra utalnak, hogy az északi félgömb 

mérsékelt éghajlati övének kontinentális bioszférája a korábban feltételezettnél lényegesen nagyobb szerepet tölt 

be a légkör szén-dioxid koncentrációjának alakításában. A közelmúltban e területeken megkezdett mérések 

alátámasztani látszanak a modellek eredményeit. A Pinatubo vulkán kitörését követő átmeneti globális lehűlés a 

lényegében változatlan emberi kibocsátás ellenére is rövid időre megállította a légköri szén-dioxid koncentráció 

növekedését. Ennek oka a mérsékelt égövi kontinentális területek ökológiai rendszereinek átmenetileg 

lecsökkent kibocsátása volt. A kezdeti eredmények alapján úgy tűnik, e zóna bioszférája átlagos viszonyok 

között is több szén-dioxidot vesz fel, mint amennyit kibocsát. 

Az IPCC Harmadik Helyzetértékelő Jelentése (2001) a légköri szén-dioxid koncentrációt 2100-ra 540 és 970 

ppm közé becsüli a hat reprezentatív SRES kibocsátási forgatókönyv alapján (4.5. ábra). 

 

A különböző társadalmi-gazdasági feltételezésekre épülő SRES-forgatókönyvek eltérő üvegházgáz- és aeroszol-

kibocsátásokat eredményeznek. Az IPCC Harmadik és Negyedik Helyzetértékelő Jelentése a Kibocsátási 

Forgatókönyvek Speciális Jelentésén /SRES - IPCC Special Report on Emmision Scenarios/ alapuló 

üvegházhatású gázok kibocsátási forgatókönyveit alkalmazza az előrejelzések elkészítéséhez, mely kibocsátási 

forgatókönyvek az alábbiak: 

A1F1: Gyors növekedés a fejlődő világ gyorsuló felzárkózásával egy technológiában elmaradó, fosszilis 

tüzelőanyag-világban. 

A1T: Gyors növekedés a fejlődő világ gyorsuló felzárkózásával, de a tisztább (kevésbé karbonintenzív) 

technológiák előretörnek. 

A1B: Gyors növekedés a fejlődő világ gyorsuló felzárkózásával kiegyensúlyozott technológiai fejlődés mellett. 

A2: Heterogén világ. Lassú és differenciált gazdasági növekedés, de nagy népességnövekedés. 

B1: Konvergens, méltányos és fenntartható világ. Globális technológiai megoldások előretörése. 

B2: Változatos és fenntartható világ. A hangsúly a helyi technológiai megoldásokra helyeződik. (Ezek a 

forgatókönyvek az ún. kettős aeroszolhatást is figyelembe veszik.) 

IS92a: az IPCC Második Helyzetértékelő Jelentésében szereplő forgatókönyvcsalád egyik tagja. 

A forgatókönyvek a különböző társadalmi-gazdasági fejlődési pályákat szemléltetik (4.6. ábra). 
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Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat 1981.-ben létrehozott egy légköri CO2 háttér-

szennyezettséget mérő állomást K-pusztán (46°58’N, 19°33’E), majd a felszín és a légkör közötti CO2-áram 

meghatározásához 1994.-ben Hegyhátsálon (46°57’N, 16°39’E, 248 m) a tv-adótornyot szerelte fel megfelelő 

műszerekkel (4.7. ábra). A K-pusztai mérőállomás 1999.-ben megszűnt. 

 

A mérések kezdetétől (1981) 1998-ig a levegő szén-dioxid koncentrációja K-pusztán közel 375 ppm-re 

emelkedett. A koncentráció növekedési üteme azonban sem itt, sem az antropogén és természetes forrásoktól 

távoli globális háttér-levegőszennyezettség mérő állomásokon nem egyenletes. A növekedési ütemben 

tapasztalható ingadozás nagyobb, mint ami az antropogén kibocsátás ingadozásával magyarázható lenne. A 

növekedési ütem ingadozása K-pusztán és a távoli globális állomásokon igen hasonló, de K-pusztán az 

ingadozás mértéke nagyobb és fázisában kissé megelőzi a másik két állomáson (Mauna Loa, Hawaii és Point 

Barrow, Alaszka) észlelteket (4.8. ábra). 
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Ez a tapasztalat alátámasztja a ’80-as évek végén, ’90-es évek elején végzett modellszámítások eredményeit, 

melyek szerint az északi félgömb mérsékelt övi kontinentális ökológiai rendszerei meghatározó módon 

befolyásolják a globális szén-körforgalmat, a légkör szén-dioxid koncentrációját. Feltételezve a K-pusztai és a 

hegyhátsáli mérési sorok egymáshoz illeszthetőségét, Haszpra és Barcza megállapította, hogy 1981. közepétől 

2004. elejéig a légkör szén-dioxid-koncentrációja 343 ppm-ről 383 ppm-re emelkedett. A szeszélyes 

ingadozások mellett kialakult 1,77 ppm/év növekedési ütem összhangban van a világ más részein ugyanebben 

az időszakban észlelt értékekkel. Haszpra publikációja szerint 2006. júniusáig a CO2 koncentráció 389 ppm-re 

nőtt a hazai mérések alapján. 

4. A metán és a dinitrogén-oxid koncentráció 
változása 

A metán globális légköri koncentrációja az iparosodás előtti kb. 715 ppb értékről az 1990-es évek elejére 1732 

ppb-re emelkedett, és 2005.-ben az értéke elérte a 1774 ppb-t. A metán légköri koncentrációja 2005.-ben messze 

meghaladta az utolsó 650 000 év természetes tartományát (320–790 ppb), ahogy az szintén a jégszelvényekből 

meghatározható. A növekedési ütem az 1990-es évek elejétől csökkent. Ez megfelel az összes kibocsátás 

(antropogén és természetes források összege) alakulásának, ami ebben az időszakban csaknem konstans volt. 

Nagyon valószínű, hogy a metánkoncentráció megfigyelt növekedése antropogén tevékenységeknek, elsősorban 

a mezőgazdaságnak és fosszilis üzemanyagok felhasználásának tudható be. A különböző források 

hozzájárulásának arányát azonban még nem lehet elég pontosan meghatározni. 

A dinitrogén-oxid globális légköri koncentrációja az iparosodás előtti 270 ppb értékről 2005.-re 319 ppb-re nőtt. 

A növekedési ütem 1980-tól nagyjából állandó maradt, nem változott. A dinitrogén-oxid-kibocsátás több mint 

egyharmada antropogén eredetű, amelynek forrása elsősorban a mezőgazdaság (4.9. ábra). 
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A metán és a dinitrogén-oxid koncentráció növekedését előrejelző SRES-forgatókönyveket a 4.10. ábra 

szemlélteti. 
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5. Az üvegházhatású gázok korlátozására irányuló 
nemzetközi egyezmény: a Kiotói Jegyzőkönyv 

A Kiotói Jegyzőkönyvet 1997.-ben írta alá számos iparosodott és átalakuló gazdaságú ország vezetője Japánban, 

Kiotóban. A dokumentum szerint ezek az országok vállalták, hogy a 2008-2012 közötti első elszámolási 

időszakban átlagosan 5,2%-os üvegházhatású-gáz kibocsátás-csökkentést fognak elérni szén-dioxid 

egyenértékben kifejezve az 1990-es kibocsátásukhoz képest. A jegyzőkönyv egyes esetekben kedvezményeket 

nyújtott, és nem minden állam vállalása volt egyforma. Az Európai Unió esetében engedélyezte a buborék 

mechanizmust, ami azt jelentette, hogy az EU államai együtt 8%-os csökkentést vállaltak közösségi szinten. Az 

Unión belül az egyes államok vállalásai eltérőek voltak (pl. Németország 24%-os csökkentést vállalt). Három 

ország esetében (Ausztrália, Izland, Norvégia) a kibocsátások kis mértékben növekedhetnek, további három 

ország (Oroszország, Új-Zéland, Ukrajna) a kibocsátások befagyasztását vállalta, míg a többi ország 5-8%-os 

csökkentés mellett kötelezte el magát. Magyarország 6%-os kibocsátás-csökkentésre tett ígéretet, de a volt 

Kelet-Európai térség átalakuló gazdaságú országai számára is nyújtott némi kedvezményt a jegyzőkönyv. Ezen 

államok esetében a bázisév nem 1990., hanem a szocialista gazdasági rendszer összeomlását megelőző 1985-

1987 közötti időszak átlagkibocsátása lett a bázis. 

A Kiotói Jegyzőkönyv nem pusztán a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére állapít meg kötelezettséget, hanem 

hat üvegházhatású gáz együttes nettó kibocsátására, az úgynevezett nettó üvegház-gáz potenciálra. Az üvegház-

gáz potenciált a CO2, CH4, N2O, HFC, PFC és SF6 vegyületek szén-dioxid egyenértékben - nemzetközileg 

egységesített módszertan alapján - számított összkibocsátása és az erdő szénmegkötésének különbsége jelenti. A 

Jegyzőkönyv elismeri, hogy a kibocsátás-csökkentés költségeinek minimalizálása érdekében az országok közös 

és összehangolt intézkedéseket tehetnek. Amennyiben egy ország határain kívül alacsonyabb költséggel képes 

ugyanolyan mértékű kibocsátás-csökkentést elérni (költséghatékonyság), mint saját nemzetgazdaságában, úgy - 

meghatározott feltételek teljesülése esetén - e megtakarításokat saját magának számolhatja el. A Jegyzőkönyv 

három különböző, ún. kiotói mechanizmust határozott meg, melyek keretében az üvegházhatású gázok 

forgalmazható kibocsátási jogát valorizálható természeti kincsnek, vagyis áruba bocsátható "közjószágnak" 

tekinti. További kötelezettséget jelent a csatlakozó országok számára, hogy a végrehajtás előmozdítására 

programot kell kidogozni. 

A nemzetközi szerződés csak 2005.-ben lépett hatályba az orosz ratifikálás révén, hiszen a hatálybalépés 

követelménye az volt, hogy legalább annyi iparosodott állam ratifikálja, amelyek együttes CO2-kibocsátása 

1990.-ben legalább az összes iparosodott és átalakuló gazdaságú állam kibocsátásának 55%-át adta. Az 

Amerikai Egyesült Államokon kívül minden csökkentésre kötelezett nagy szennyező törvénybe iktatta az 

egyezményt. Magyarországon az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 

1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi IV. törvény 

keretében ratifikálták. A Kiotói Jegyzőkönyv döntéshozó testülete a MOP, ami az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezményének döntéshozó testületével (COP) egyidejűleg szokott ülésezni. A 2009. évi konferenciájuk 
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elé nagy várakozásokkal tekint a világ, hiszen a második elszámolási időszak kibocsátás-csökkentési vállalásait 

fogják megtárgyalni, ami nagymértékben meghatározza majd a klímapolitika további irányát. 

Kiotói Rugalmassági Mechanizmusok: 

- Együttes Végrehajtás (JI): egy konkrét emisszió-csökkentési beruházás nyomán előállt és auditált kibocsátás-

csökkentést a beruházó (általában fejlett ország) és a kedvezményezett (általában átalakuló gazdaságú ország) 

valamilyen kialkudott arányban megosztja. Ily módon a kezdeményezett ország a beruházásért az elért 

környezeti haszon egy részével fizet. 

- Tiszta fejlesztési mechanizmus (CDM): amennyiben egy fejlett ország konkrét emisszió-csökkentő beruházást 

hajt végre egy fejlődő országban, úgy a kedvezményezett országban elért kibocsátás-csökkentést teljes 

egészében magának írhatja jóvá. Ily módon a kedvezményezett ország a beruházásért a teljes elért környezeti 

haszonnal fizet. 

- Szennyezési jogok nemzetközi kereskedelme: a kibocsátás-csökkentési kötelezettségét túlteljesítő ország – a 

túlteljesítés mértékéig – a fel nem használt jogait átadhatja egy másik országnak, amelyik a kibocsátási 

kötelezettségét e nélkül nem képes teljesíteni, ezért cserébe pénzt kap a kvótáját eladó fél. 

6. Az európai üvegházgáz mérő rendszer Haszpra 
szerint 

Az európai mérőhálózat kialakítása az 1990-es évek végén indult meg. 2000 és 2004 között megtörtént a már 

meglévő európai mérőállomások összefogása (CarboEurope/AEROCARB). A CarboEurope/CHIOTTO 

program (2003-2007) kiépítette a magas mérőtornyok hálózatát, és megindította ezeken a nem-CO2 

üvegházhatású gázok mérését is. A CarboEurope Integrált Projekt (CarboEurope-IP – 2005-2008) már intenzív 

repülőgépes mérési programot is tartalmazott, összefogta a légkörre és az ökológiai rendszerekre vonatkozó 

üvegházgáz méréseket, valamint a köztük lévő visszacsatolások és kölcsönhatások kutatását. A 4.11. ábra 

szemlélteti a rendszer légköri méréseket (4.13. ábra) folytató állomásait, a 4.12. ábra pedig az ökológiai 

rendszerekre vonatkozó méréseket (4.13. ábra) folytató állomásokat mutatja be. 
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Az üvegházhatású gázok mérését a 2008-2011 között előkészítő fázisban lévő, az Európai Unió 7. Kutatás-

fejlesztési Keretprogramja keretében támogatott ICOS (Integrated Carbon Observation System) folytatná. Az 

ICOS egy integrált szénmegfigyelési rendszer, de nemcsak a széndioxid és a metán méréséről van szó, hanem az 

összes üvegházhatású gázról, köztük például a dinitrogén-oxidról és a kénhexafluoridról is, ami nem tartalmaz 

szenet. 

Az ICOS célja olyan integrált, nagypontosságú, kutatási szintű infrastruktúra létrehozása, amely elősegíti az 

üvegházhatású gázok biogeokémiai körforgalmának pontosabb megértését; az üvegházgáz forgalomban 

bekövetkező bármilyen váratlan változás azonnali észlelését; az üvegházhatású gázok felszín-légkör fluxusának 

nagyfelbontású meghatározását és folyamatokhoz kapcsolását légköri mérések alapján; regionális üvegházgáz-

mérlegek meghatározását a környezetpolitikai döntések támogatásához és a mérési adatokhoz való széleskörű 

hozzáférést. Az ICOS kb. 30, hosszú távon fenntartott, professzionális szinten működtetett, egységesített 

műszerparkú és mérési programú légköri alapállomásból álló hálózatot akar kialakítani (4.14. ábra), amihez más 

állomások is társulhatnak, de már csak közvetetten. Az ökológiai állomások rendszere a légkörihez hasonlóan 

ugyancsak kb. 30, hosszú távon fenntartott, professzionális, standardizált alapállomásból állna (4.15 ábra). 
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5. fejezet - A GLOBÁLIS 
KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ 
KÖVETKEZMÉNYEI (ANDA ANGÉLA 
ÉS KOCSIS TÍMEA) 

Bolygónk éghajlatát több földi és földön kívüli (csillagászati) tényező szabályozza. Ennek köszönhetően az 

éghajlati rendszer (5.1. ábra) bonyolult, nem lineáris rendszert alkot, amelynek alakításában a visszacsatolási 

mechanizmusok fontos szerepet játszanak. 

 

A Föld története során bolygónk éghajlata számos kisebb-nagyobb változáson ment keresztül. Ezek a változások 

azonban nem veszélyeztették a bioszféra létét. Az utolsó jégkorszak befejeződése óta az éghajlat meglehetősen 

állandó, ami kedvez az emberi társadalmak és a civilizáció fejlődésének. Az utolsó évszázadokban, lényegében 

az ipari forradalom óta ez a fejlődés olyan méreteket öltött, hogy az emberi tevékenység a környezet 

szabályozásának egyik nem elhanyagolható tényezőjévé vált. 

Az üvegházhatású gázok és aeroszolok légköri mennyiségének, a napsugárzásnak és a földfelszín 

tulajdonságainak változásai megváltoztatják az éghajlati rendszer energia-egyensúlyát. Ez utóbbi változásokat 

ún. sugárzási kényszer formájában fejezzük ki, ami lehetővé teszi annak összehasonlítását, hogy a különféle 

emberi, illetve természetes tényezők milyen mértékű melegítő- vagy hűtőhatást gyakorolnak a globális 

éghajlatra. A sugárzási kényszer összetevőit az alábbi 5.2. ábra mutatja be. 
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1. A globális hőmérséklet emelkedése 

A légkör üvegház-hatásának antropogén tevékenység okozta erősödése miatt a jövő században a Föld 

hőmérséklete magasabbra emelkedhet, mint a történelem során valaha (5.3. ábra). 

 

A nemzetközi összefogással létrehozott IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) több prognózist is 

készített annak megfelelően, hogy a CO2 és a többi üvegházhatású gáz koncentrációja milyen mértékben fog 

nőni. Ezeket a prognózisokat éghajlati forgatókönyveknek nevezzük. 2001-ben 11 ilyen forgatókönyvet készített 

ez a testület. A legkedvezőbbtől a legerősebb antropogén hatásokig e forgatókönyvek szerint igen széles sávban 

változnának a várható következmények, pl. a CO2 koncentráció előrebecsült értéktartománya 540 és 970 ppm 

közé esik. E tényezők és forgatókönyvek 2100-ra 4 és 9 W m-2 közötti elsődleges sugárzási kényszerrel 

számolnak. Ez a legkedvezőbb esetben csak 1,4°C-os, legrosszabb esetben 5,8°C-os hőmérsékletemelkedést 

okoz. Az IPCC 2007-es dokumentuma szerint a felmelegedés 1,1-6,4°C-os tartományban várható a 21. század 

végére. A legalacsonyabb kibocsátás forgatókönyvére (B1) a legjobb becslés 1,8°C (valószínű tartomány: 1,1–
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2,9°C), míg a legmagasabb kibocsátás forgatókönyvére (A1F1) a legjobb becslés 4°C (valószínű tartomány: 

2,4–6,4°C) globális hőmérsékletemelkedés 2100-ra (5.4. ábra). A következő két évtizedre a SRES emissziós 

forgatókönyvek tartománya szerint kb. 0,2°C évtizedenkénti melegedés várható. Ha az összes üvegházhatású 

gáz és az aeroszol koncentrációja a 2000. évi szinten állandó marad, akkor is 0,1°C körüli évtizedenkénti 

melegedés várható. Az üvegházhatású gázkibocsátás folytatása a jelenlegi mértékben vagy afölött további 

melegedést okozna, és számos változást indukálna az éghajlati rendszerben a 21. század folyamán, amely nagy 

valószínűséggel nagyobb lenne, mint a 20. században megfigyelt változások. 

 

A globális felmelegedés azonban nem egyformán érinti a Föld különböző területeit. Az Északi-félteke nagyobb 

mértékben melegszik. A globális klímaváltozás már érzékelhetőnek tűnik a mérési adatok alapján, de azt is 

láthatóvá teszik ezek az adatok, hogy az eddigi feltételezett felmelegedés nem fokozatosan következett be. A 

globális átlagolt hőmérsékleti sorokra azt találták, hogy 1880. és 1940. között melegedési periódus volt, amelyet 

egy hűlési periódus követett. Ez utóbbi időszak időtartamát illetően eltérőek az eredmények. A hűlési periódus 

vége 1960. és 1970. között változik. Ezek a megállapítások a globális hőmérsékletre vonatkoznak, a 

hemiszférikus átlagok is, de a regionális skálára vonatkozóak még inkább eltérő képet mutatnak. A 21. századra 

előrevetített felmelegedés a forgatókönyvektől független földrajzi eloszlásokat mutat, amelyek hasonlítanak az 

utóbbi néhány évtizedben megfigyelt mintázatokhoz. A felmelegedés várhatóan a szárazföldek felett és a 

legmagasabb északi szélességeken lesz a legerősebb, a déli óceáni területeken és az északi atlanti-óceáni 

területek egyes részei felett a leggyengébb (5.5. ábra). 
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A 21. század egy-egy korai és késői időszakára előre jelzett változások a felszíni hőmérsékletben az 1980 és 

1999 közötti időszakhoz viszonyítva. A középső és jobb oldali ábrahármas a légkör–óceán globális cirkulációs 

modellekben átlagosan előre jelzett változásokat mutatja, mégpedig a B1 (felső), A1B (középső) és A2 (alsó) 

SRES forgatókönyvekre a 2020–2029 (középső oszlop) és 2090–2099 (jobb oldali oszlop) évtizedekre 

átlagolva. A bal oldali oszlop az ennek megfelelő bizonytalanságokat, mint a különböző AOGCM- és EMIC-

tanulmányok által becsült globális átlagmelegedésre adott relatív valószínűségeket mutatja ugyanezekre az 

időszakokra. 

2. A tengerek vízszintjének emelkedése 

Az óceánok, tengerek vízszintjének emelkedése több okra vezethető vissza. Az egyik a víz hőtágulása, a másik - 

az emelkedő hőmérséklet miatt – a krioszféra olvadása. A világtengerek szintjének emelkedése 40 éve még csak 

évi 1-2 mm volt, ez 10 éve már évi 4-6 mm-re nőtt. Az IPCC 2001-es előrejelzései szerint 2100-ra 10-90 cm-rel 

nőhet az óceánok, tengerek vízszintje. A 2007-ben megjelent eredmények kedvezőbben, ezek alapján 18-59 cm 

között várható a világtenger szintjének növekedése. Ez a becslés már óvatosabb, mint az IPCC Harmadik 

Helyzetértékelő Jelentésében (TAR) megjelent adat. A tengerek vízszintemelkedése több káros 

következménnyel is járhat. Ezek közül csak egy az alacsonyan fekvő, partmenti területek víz alá kerülése. 

Emellett a sós víz veszélyezteti a ma élő ökoszisztémákat, az édesvíz-készleteket, a mezőgazdasági területeket 

is. A növekvő légköri szén-dioxid-koncentrációk az óceánok savasságának növekedéséhez vezetnek. A SRES 

forgatókönyveken alapuló előrejelzések az átlagos globális óceán felszíni pH értékére 0,14–0,35 egységnyi 

csökkenést adnak a 21. század folyamán, ami hozzáadódik az iparosodás előtti időszak óta eddig bekövetkezett 

0,1 egységnyi csökkenéshez. 

3. A növényföldrajzi övezetek esetleges módosulása, a tenyészidőszak hosszának változása, a természetes 

ökoszisztémák módosulása 

A növényföldrajzi övezetek várhatóan eltolódnak a felmelegedés következtében. A módosuló éghajlati feltételek 

miatt bizonyos fajok eltűnhetnek, más, ellenállóbb fajok elszaporodhatnak, módosulhatnak a jelenlegi 

ökoszisztémák. A klímaváltozás következtében a korábbiakhoz képest átrendeződő évszakok közvetlenül 

befolyásolják az élőlények élettevékenységét, ami fokozza az élővilág átalakulásának lehetőségét. Ez 

megnyilvánulhat az élőlény morfológiájában, méretében, élettani folyamataiban, szaporodásában, 

elterjedésében, és nem utolsósorban alkalmazkodási képességében. A klímaváltozás hatására eddig ismeretlen 

kártevők, majd annak betegségei is felszaporodhatnak. Gondot ez abban a tekintetben okoz, hogy nem ismerjük 

a megfelelő védekezési módot ellenük, ezért kártételük nagy lehet (pl. kukoricabogár megjelenése hazánkban). 

A felmelegedés hatásaként megváltozhat a tenyészidőszak, vagyis a mesterséges növénytermesztés időszakának 

hossza, módosulhatnak a termelés időjárási feltételei is. Ez alapján a felmelegedésnek várhatóan lesznek 

nyertesei és vesztesei. A nyertesek az 50° szélességi fok felett elhelyezkedő területek lehetnek, itt várhatóan a 

hőmérséklet emelkedéséhez csapadékmennyiség növekedés társul majd. A mérsékelt égöv (30°-50° szélességi 
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fok közötti területek) lesz a felmelegedés vesztese, mert itt a hőmérséklet emelkedése csapadékcsökkenéssel 

párosulhat. A trópusi területeken a hőmérséklet emelkedése mellett igen mérséklet csapadéknövekedés várható, 

de ez a mezőgazdasági termelést nem fogja számosan befolyásolni. Durva becslés alapján 1°C-os globális 

felmelegedésnél a fajok termeszthetőségének határvonala Szász Gábor szerint 200-300 km-rel északabbra, és 

100-150 m-rel magasabbra kerül a tengerszint feletti magasság alapján. 

4. Szélsőséges időjárási események várható alakulása 

A szélsőségek, rekordok száma megszaporodhat a klímaváltozás következményeként, annak ellenére, hogy az 

átlag akár változatlan maradhat. Gyakoribbakká válhatnak a szélsőséges időjárási jelenségek, pl. viharos erejű 

szél, jégeső. Igen valószínű, hogy a szárazföldi területeken nő a forró napok és csökken a fagyos napok száma, 

továbbá a napi hőmérsékleti ingás is mérséklődhet. A meteorológiai elemek átlagai mellett többen foglalkoztak 

a szélsőséges időjárási jelenségek globális klímaváltozásnál bekövetkező gyakoribb megjelenésével, bár van, aki 

szerint ezek előrejelzése jelenleg kellő megbízhatósággal még nem valósítható meg. Az IPCC kutatói szerint 

igen valószínű, hogy a forró extrémitások, a hőhullámok és a nagy csapadékok száma meg fog növekedni. 

Európa egész területén várhatóan emelkedni fog a hőhullámok gyakorisága, intenzitása és időtartama is, míg a 

téli szélsőségek (hideg és fagyos napok száma) előfordulása várhatóan csökkeni fog (5.6. ábra). 

 

5. A csapadékjárás és a globális vízkörzés változása 

Az üvegházhatású gázok kibocsátási forgatókönyveinek tanúsága szerint a 21. században a légköri páratartalom 

növekedésére számíthatunk. Valószínű, hogy a 21. század második felére a mérsékelt és magas szélességeken, 

valamint az Antarktisz térségében a téli csapadékhozamok növekednek majd. 

Az IPCC 2007-es jelentése szerint magas szélességi övekben a csapadékösszeg növekedése nagyon valószínű, 

míg ennek csökkenése valószínű a legtöbb szubtrópusi szárazföldi régióban (az A1B forgatókönyv szerint 2100-

ban nem kevesebb, mint 20%-kal), ily módon folytatva a jelenlegi trendekben megfigyelt mintázatokat (5.7. 

ábra). 
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A csapadék relatív változásai (százalék) 2090 és 2099 között, az 1990 és 1999 közötti időszakhoz viszonyítva. 

Az értékek az A1B jelű SRES forgatókönyvre alapozott összes modellfutás átlagai, decembertől februárig (Tél, 

a bal oldalon), valamint júniustól augusztusig (Nyár a jobb oldalon ). A fehér területeken a modellek kevesebb 

mint 66%-a egyezik meg a változás előjelében, míg a pontozott területeken a modellek több mint 90%-a azonos 

előjellel változik. 

Az északi félgömbön a hótakaró és a tengeri jég kiterjedése minden bizonnyal továbbra is csökkenni fog, a 

gleccserek visszahúzódása és a grönlandi jégtakaró kiterjedésének csökkenése is folytatódik (5.8. ábra). Arzel és 

munkatársai modelleredményei szerint a XXI. század végére a nyári időszakban az Északi-sark térsége 

jégmentes lesz. Ugyanakkor elképzelhető, hogy az Antarktisz jégmezői „utánpótlást” kapnak, ugyanis itt 

várhatóan számottevően nőhet a csapadék mennyisége. 

 

A legtöbb modell a szél, a vízhőmérséklet és a sókoncentráció által működtetett globális óceáni vízkörzés 

gyengülését vetíti előre, aminek következményeként az északi félgömbön a délről északra tartó hőáramlás 

mérséklődik. A jelenlegi szimulációk nem támasztják alá az óceáni vízkörzés teljes leállását, legalábbis 2100-ig. 

A Negyedik Helyzetértékelő Jelentés szerint az Atlanti óceán meridionális körforgása lelassul a 21. században. 

A modellek által adott átlagos csökkenés 2100-ra 25% vol). 

Az óceáni szállítószalaggal (5.9. ábra) összefüggő „éghajlati ugrás” is elképzelhető Broecker paleoklíma-

vizsgálatokon alapuló elmélete szerint. 
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Az elmélet azt körvonalazza, hogy az emelkedő hőmérséklet miatt a poláris jégsapkák megolvadnak, aminek 

következtében nagyobb mennyiségű édesvíz kerül az óceánokba. Ez megváltoztatja az óceánok 

sókoncentrációját a poláris területek környékén. Mivel az óceáni szállítószalag működését a sókoncentráció 

szabályozza, a koncentráció csökkenése egy adott határértéket elérve leállíthatja a szállítószalag működését. Ha 

ez bekövetkezik, akkor az Északi-félteke „meleg-ellátása” megszűnik, hőmérséklete lecsökken, eljegesedik. 

Ezután az édesvíz hozzáadás csökken, a szállítószalag újra indul, a hőmérséklet újra emelkedik. 

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye 

Az 1980-as évek elejére a klímaváltozás kérdéskörével foglalkozó szakemberek, politikusok számára világossá 

vált: az éghajlatváltozás kockázatának elhárítása túlnő az egyes országok határain. E felismerés vezetett el - az 

1992. évi Rio de Janeiro-i ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia keretében - az Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) aláírásra való 

megnyitásához. Az egyezmény elfogadása 1992.-ben New Yorkban történt, és 1994. március 21.-én lépett 

hatályba. 

Az Egyezmény lényege az üvegházhatású gázok civilizációs eredetű kibocsátásának korlátozása olyan szinten, 

amely megóvja a környezetet és a társadalmakat az éghajlatváltozás káros következményeitől. Az Egyezmény 

nem kötelező jelleggel írta elő a csatlakozó fejlett és átalakuló gazdaságú országok (az ún. Annex I. részesek) 

számára, hogy 2000-re az üvegházhatású gázkibocsátásuk nem haladhatja meg az 1990. évi szintet. 

Az egyezmény konkrét célkitűzéseket fogalmazott meg: 

• Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációinak stabilizálása olyan szinten, amely megakadályozná az 

éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatást olyan időhatáron belül, ami lehetővé teszi az 

ökológiai rendszerek alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz. 

• Környezettudatos nevelés 

• Tájékoztatás támogatása 

• Technológiai transzfer megvalósítása 

• Éghajlatváltozási nemzeti programok kidolgozása 

• Kibocsátási leltár elkészítése 
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Ez a nemzetközi jogi dokumentum a fejlődő országok számára nem rögzít kibocsátás korlátozási kötelezettséget 

és nem él a szankcionálás lehetőségével. Ugyanakkor a fejlett és átalakuló gazdaságú országok számára 

részletesen szabályozott jelentéstételi kötelezettséget állapít meg (Nemzeti Beszámolók), melyek egyaránt 

kiterjednek az üvegházhatású gázok kibocsátásának felmérésére (nemzeti emissziókataszterek), a kibocsátások 

jövőképeire és a nemzeti klímavédelmi intézkedések számbavételére. Az együttműködés az elővigyázatosság 

elvére épül, vagyis nem szabad megvárnunk a tudományos bizonyosságot, hiszen lehet, hogy addigra már 

elkésünk a cselekvéssel. A tudományos bizonytalanságok ellenére be kell vezetni a klímaváltozás 

következményeit megelőző, ill. csökkentő intézkedéseket. 

A Keretegyezmény döntéshozó testülete a COP, vagyis a Részes Felek Konferenciája, melyet évente rendeznek 

meg. Magyarországon az 1995. évi LXXXII. törvényben ratifikálták hazánk csatlakozását a 

Keretegyezményhez. 

2. A globális éghajlatváltozás várható hatásai 
Magyarországon 

Hazánkban a klímaváltozás kockázatainak megítélésekor lényeges, hogy a Kárpát-medence a nedves óceáni, a 

száraz kontinentális és a nyáron száraz, télen nedves, mediterrán éghajlati régiók határán helyezkedik el. E 

határzónában az éghajlati övek kisebb eltolódása is oda vezethet, hogy országunk átcsúszhat a három hatás 

valamelyikének uralma alá. 

A Kárpát-medencét érő hatások prognosztizálása megfelelő időbeli és térbeli bontású regionális éghajlati 

forgatókönyveket, vagyis a globális alternatívák megbízható helyi konkretizálását igényli. A modellszámítások 

alapján a hőmérséklet és a csapadék várható hazai változásait a globális változások 0,5-4°C-ig terjedő 

tartományában az 5.1. táblázat tartalmazza. A forgatókönyvek fő állítása, hogy az üvegházhatás erősödésével a 

hazai éghajlat szárazabbá és napfényben gazdagabbá válása várható, legalábbis a melegedés kezdeti, néhány 

évtizedes tartományában. 

 

A nyári/nyári félévi hőmérséklet a kezdeti, 2-szeres relatív érzékenységről fokozatosan 1-szeresig csökken, míg 

a téli félévben nagyjából 1,5-szeres szinten marad. Az évi csapadékösszeg nemlineárisan követi a melegedést: a 

kezdeti, legalább 1°C melegedésig súlyosbodó szárazodási tendencia később megfordul, s a csapadékváltozás 

4°C globális melegedésnél már biztosan pozitív lesz. 

Harnos az OAGCM modell (kapcsolt óceán-atmoszféra általános cirkulációs modell) hazai alkalmazásakor a 

jelenlegi CO2 szint megduplázódásával indukált 0,7°C felmelegedésnél a nyári félév csapadékcsökkenését 14%-

ra becsülte. A szerző felhívta a figyelmet, hogy ha a globális felmelegedés eléri az 1,8°C-t, akkor a csapadék 

változás előjele megfordul, s 8%-kal emelkedni fog annak mennyisége. 

Bartholy és Schlanger 2004-ben publikált modelleredményei (MAGICC/SCENGEN programcsomaggal, 16 

GCM és 4 IPCC CO2 kibocsátási forgatókönyv alapján kidolgozott regionális forgatókönyvek) alapján 2050-re 

(+0,8)-(+2,8)°C-os, 2100-ra (+1,3)-(+5,2)°C-os hőmérsékletváltozás várható hazánkban. A csapadék változása 

13 modell szerint 2050-re (-1)-(+7)%, 2100-ra (-3)-(+14)% között alakulhat. A modellszámítások szerint a tél és 

a tavasz a mainál nedvesebbnek, míg a nyár és az ősz szárazabbnak ígérkezik. 

Bartholy és munkatársai 2005-ös modelleredményei szerint (0,5-4°C globális melegedés tartományában) éves 

szinten a felhőzet néhány százalékos csökkenése valószínűsíthető, a hazai évi középhőmérséklet emelkedése a 

földi és félgömbi átlaggal azonos mértékű lesz. Az évi csapadékösszeg csökkenése 1-1,5°C-os kezdeti 

melegedés esetén hozzávetőleg 10%-ra prognosztizálható. A melegedés erőteljesebb, másfél fokot meghaladó 
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szakaszán kisebb-nagyobb csapadéknövekedés valószínű. A 3°C-os globális melegedés hatását becslő számítás 

meglehetősen bizonytalan csapadéknövekedést mutat. Tehát négy módszertan és kilencféle becslés alapján 

valószínűsíthető, hogy Magyarországon meg fognak változni a sokévi átlagok. Éghajlatunk összességében 

melegszik és szárazabbá válik. A telek a mainál melegebbek lesznek, és valamivel csapadékosabbnak 

ígérkeznek, ezért növekszik az árvízveszély. Nyáron is melegedéssel kell számolnunk, ugyanakkor a csapadék 

csökken, ami növeli az aszály kockázatát. A szerzők szerint a nyári időszakban a növekvő napfénytartam és az 

emelkedő hőmérséklet valószínűvé teszi a talaj nedvességtartalmának jelentős csökkenését. A félgömbi 

átlaghőmérséklet 0,5°C-os emelkedésével az aszályos hónapok gyakorisága 60%-kal nő. A XX. század utolsó 

harmadában megfigyelhető volt a csapadék napi intenzitásindexének erősödése. Ha ez a tendencia folytatódik, 

az igen kedvezőtlen mind a növények vízhasznosítására, mind a talajerózió, mind az árvízvédelem 

szempontjából. 

Szász 110 évre kiterjedő standardizált csapadékátlagok elemzése alapján az egész országra kiterjedő 

csapadékcsökkenést állapított meg. Az ország 10 főállomásának hosszú idősoros, 100 évre kiterjedő elemzése 

alapján nagy a valószínűsége annak, hogy hazánk egyes térségein a globális felmelegedés mértéke nem lesz 

azonos. Erre következtethetünk az eddig mért változásokból is. Szalai és Szentimrey az ország nyugati felén a 

hőmérséklet becsült trendjét 0,72-0,85°C/100 év közöttinek, a keleti országrészben ennél mindenütt 

alacsonyabbnak, mindössze 0,49-0,60°C/100 év közöttinek találta. A két szélsőséges mérőhely 

Mosonmagyaróvár és Nyíregyháza volt. Szalai és munkatársai számításai szerint 1901-2004 között az ország 

területén jellemző melegedés 0,76°C-nak adódott. A tavasz melegedése ugyanezen időszak alatt 0,77°C, a nyáré 

1°C, az őszé 0,4-0,5°C, a télé 0,38°C volt. Az éves csapadékösszegek csökkenését 11%-ra becsüli a vizsgálat, a 

legnagyobb csapadékcsökkenés az évszakok közül tavasszal jelentkezett, 25%. 

Tény, hogy a mezőgazdaság szempontjából kritikus 500 mm-es szint alatti csapadék előfordulása gyakoribbá 

vált: ez 1901. és 1950. között 6 alkalommal, 1951. és 2000. között 10 alkalommal fordult elő. 

Kertész és munkatársai a globális felmelegedés eredményeképpen Közép-Európa DK-i tájainak fokozatos 

szárazodásával számolt, s megállapította, hogy ezideig a természetes vegetációban és a földhasználatban ennek 

következménye még nem látszik. Itt szükséges megjegyezni, hogy a megállapítás a szántóföldekre nem 

vonatkozik, mivel ott földhasználat-váltás, mégpedig az ültetvények, különösen a gyümölcsösök mérsékelt 

térhódítása elképzelhető. Kismértékű felmelegedésnél (0,5°C), mintegy 10-15%-os csapadékcsökkenésnél a 

termőhelyek térbeli elmozdulása várható a jobb nedvesség ellátású termőtájak irányába. 

Szalai szerint tény, hogy az aszályhajlam Európán belül a mediterrán térségben növekszik, és hazánk éghajlata 

ebből a szempontból a déli szomszédainkéval mutat hasonlóságot. Horváth szerint Debrecenre vonatkoztatva az 

analóg területek a 2011-2040-es időszakban Észak-Szerbiában, Dél-Romániában és Észak-Bulgáriában 

találhatók, ez 100-300 km-es eltolódást jelent. 

A cirkuláció várhatóan anticiklonosabbá válik majd, s ezzel együtt a nyári napfénytartam 10%-kal emelkedik. 

Nem teszi könnyebbé a globális felmelegedés gazdasági növényekre gyakorolt hatásának vizsgálatát a 

prognózisokban több helyen megmutatkozó, főképpen a csapadék mennyiségére és eloszlására vonatkozó 

bizonytalanság. A téli félévi csapadékváltozás előjele a félgömbi hőmérséklet kezdeti változása során több 

prognózisban sem egyértelmű. Akár a hőmérséklet alakulásában is adódhatnak eltérések aszerint, hogy melyik 

tájegységre vonatkoztatjuk azokat. 

Az eddig megjelent hazai publikációk döntő többsége a globális felmelegedést Magyarország térségére 

várhatóan az átlaghőmérséklet emelkedésével és csökkenő, valamint változó eloszlású csapadékmennyiségekkel 

jellemzi. A konkrét értékekre vonatkozóan a vélemények megoszlanak. 

A Kárpát-medencére vonatkozó trendelemzések alapján a XX. század második felében a hőmérsékletben 

egyértelműen megjelenik a melegedő tendencia, s a csapadék-extrémumok gyakorisága és mértéke szintén 

egyértelmű növekvő tendenciát mutat, ezzel szemben a teljes lehullott csapadék mennyisége csökkent. 

A 2006-ban napvilágot látott Klímapolitika című kiadvány a PRUDENCE nemzetközi projekt előrejelzéseit 

taglalja Magyarország tekintetében, két megvilágításban is. Az egyik esetben azt vizsgálták a kutatók, hogy 

1°C-os globális átlaghőmérséklet-emelkedés mellett hazánk hőmérsékleti viszonyai hogyan alakulnának. Ennek 

eredménye szerint: 

Magyarországon a globális átlagnál nagyobb mértékű melegedés várható. Ennek a mértéke erősen változó, de 

legerősebb a nyár folyamán, és leggyengébb tavasszal. Az éves 1,4°C-os hőmérsékletemelkedésnél nagyobb 
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mértékű változásra számíthatunk nyáron és ősszel (1,7 illetve 1,5°C), míg télen és tavasszal valamivel kisebb 

mértékűre (1,3 illetve 1,1°C). A hőmérséklet értékek szórása viszonylag kicsi, habár vannak olyan modellek, 

amelyek az átlagos (1 fokos) globális emelkedésnél kisebb értékeket szimulálnak. 

Az 1 fokos globális felmelegedést kísérő magyarországi csapadékmennyiség éves összege gyakorlatilag 

változatlan (ugyanolyan valószínűséggel lehet némi növekmény, illetve csökkenés), ugyanakkor a csapadék 

mennyiségének időbeli eloszlása nagy különbségeket mutat. Nyáron érdemi csökkenés, míg télen hasonló 

mértékű növekedés figyelhető meg. Az átmeneti évszakokban a különböző modellek által adott becslések nem 

ennyire egyértelműek – némelyeknél csökkenést, másoknál növekedést kapunk Magyarország térségére. 

Gyakorlatilag az összes modellfuttatás megerősíti a csapadék éves menetében várható változást, azonban annak 

mértékében már jelentős különbségek mutatkoznak. 

A másik megközelítés szerint az A2 és B2 forgatókönyvek felhasználásával szimulálták a 2071.-2100. közötti 

időszakra várható évszakos változásokat, bizonyos szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának várható 

változását (a referencia időszak 1961.-1990. volt). A vizsgálatok eredménye a következőképpen került 

összefoglalásra: 

• A Kárpát-medence térségére az évi átlagnál nagyobb mértékű hőmérséklet-emelkedés várható a nyár /4,5-

5,1°C az A2, és 3,7-4,2°C a B2 szcenárió szerint/ és az ősz folyamán. A változás mértékében a bizonytalanság 

mértéke viszonylag magas. 

• A csapadék éven belüli eloszlásában érdemi változás várható a Kárpát-medencében: téli csapadékmennyiség 

növekedés /23-37% az A2, és 20-27% a B2 szcenárió szerint/, illetve nyári csapadék csökkenés /24-33% az A2, 

és 10-20% a B2 szcenárió szerint/. Amíg az egyes évszakokra vonatkozó változások iránya viszonylag 

egyértelmű, addig azok mértéke rendkívül bizonytalan. 

• Várható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan növekedni fog: a legtöbb modell azt szimulálja, hogy a 

nagycsapadékos jelenségek száma várhatóan növekszik, míg a kis csapadékkal járó jelenségek csökkenő 

tendenciát mutatnak. 

• A hőmérsékleti szélsőségek tekintetében a fagyos napok számának érdemi csökkenése, míg a nyári, hőség- és 

forró napok számának érdemi növekedése várható. 

• Az A2 és B2 forgatókönyvek esetén bekövetkező éghajlatváltozási szimulációk összehasonlítása alapján az 

mondható el, hogy az éghajlat változásának iránya nem, de annak mértéke kis mértékben változik, ha az 

„optimistább” B2 kibocsátási forgatókönyvet tekintjük. 

A CECILIA Projekt keretében újabb eredmények láttak napvilágot hazánk közeljövőben várható éghajlatával 

kapcsolatban. Szépszó és Horányi az A1B üvegházgáz-kibocsátási szcenárió alapján készített előrejelzéseket 2 

modell (REMO5.0, ECHAM5/MPI-OM) segítségével 2021-2050 közötti időszakra vonatkozóan. 

Eredményeiket az 5.2. táblázat mutatja be. 
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Összefoglalóan a szerzők megállapítják, hogy eredményeik jó összhangban vannak a PRUDENCE Projekt 

korábbi eredményeivel, miszerint hazánkban nagyobb lesz a felmelegedés mértéke, mint a globális átlag, és 

Közép-Kelet-Európa a modellezés szempontjából igen „bizonytalan” területnek nevezhető. 

Bartholy és munkatársai által a CECILIA európai uniós projekt keretében, regionális klímamodellek 

segítségével végzett vizsgálatok alapján 2021-2050 közötti időszakra várható változások a Kárpát-medence 

térségében az 1961-1990 referencia-időszakhoz képest a közepesnek tekinthető A1B szcenárió alapján a 

következők lesznek: 

• Magyarországon éves átlagban 1,1⁰ C a várható melegedés mértéke (5.10. ábra). Az éves menetet tekintve 

nyáron és ősszel ennél kisebb a várható változás (0,7⁰ C illetve 0,8⁰ C), tavasszal jóval nagyobb (1,6⁰ C), télen 

pedig hasonló mértékű (1,1⁰ C) (5.11. ábra). 

• Míg a nyári napok száma várhatóak 16%-kal (évi átlagban 9 nappal) növekedhet hazánk területén, addig a 

fagyos napok száma mintegy 21%-kal (éves átlagban 15 nappal) csökkenni fog. 

• Az éves csapadékmennyiség tekintetében 7%-os csökkenés várható, mely a délnyugati országrészben lesz a 

legjelentősebb (5.12. ábra). Az évszakok közül a várható szárazodás mértéke tavasszal lesz a legnagyobb 

(átlagosan 10%), míg nyáron a legkisebb (átlagosan 2%) (5.13. ábra). 

• A csapadékos napok száma várhatóan csökkenni fog 5-20%-kal, a nagy csapadékú napok számában pedig 

növekedés várható. Ez a növekedés elsősorban az alacsonyan fekvő területeket érinti majd, itt a nagycsapadékú 

napok számának növekedése 5-40% közötti, de az északkeleti országrészben az 50%-ot is elérheti. Kismértékű 

csökkenésre számíthatunk a hazai hegyvidéki területeken, valamint délnyugaton, a Dráva mentén. A csapadék 

valószínűsíthető szélsőségesebbé válása miatt az egymás utáni száraz napok száma is várhatóan növekedni fog, 

melynek mértéke átlagosan 5-15%-os az ország területén, s ez a nyugati és a középső országrészben lesz a 

legjelentősebb. 
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2010-ben megjelent modellezési eredményei valamint Krüzselyi és 

munkatársai számításai újabb előrejelzéseket adnak Magyarország jövőbeli éghajlatára vonatkozóan. A 

regionális éghajlati modellezéssel nyert információkhoz két modellt adaptáltak a hazai viszonyokra. Ez a két 

modell az ALADIN-Climate és a REMO volt. A modellek integrálási tartományait az 5.14. ábra szemlélteti. 
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Mindkét modell szerint folyamatos melegedés várható a Kárpát-medence térségében századunk további 

szakaszában. A melegedési tendencia az éves és az évszakos átlaghőmérsékletekre egyaránt - statisztikailag 

bizonyítható módon – igaz (5.15. ábra). A lehetséges éves változás országos átlagban +1,7 ⁰ C a század közepén 

és +3,5 C a század végén. A legnagyobb változásokat nyárra vetítik előre a modellek: a 2021–2050 időszakban 

1,4-2,6 C, míg az évszázad utolsó évtizedeire 4,1-4,9 C-os változásra számíthatunk. 

 

A csapadék megváltozása tekintetében a kép már nem olyan egyértelmű, mint a hőmérséklet esetében, mert a 

modellek eredményei még kevesebb tekintetben egyeznek meg, ráadásul a változások csak néhány esetben 

bizonyultak statisztikailag szignifikánsnak. A 2021–2050 időszakban az éves csapadékösszeg 

változatlanságában és a nyári csapadékátlag 5-10 %-ot elérő csökkenésében jobbára egységesek a projekciók. 
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Tavasszal és télen a két modell teljesen eltérő jövőképet mutat: a 10 %-ot meg nem haladó mértékű növekedés, 

illetve a hasonló arányú csökkenés mindkét évszakban egyaránt lehetséges. Ősszel országos átlagban a 

növekedés lesz jellemző, de az egyes tájak esetében itt is vannak eltérések az előrejelzések között. Az évszázad 

végére az éves csapadékátlag csökkenése mindkét modell szerint elérheti az 5 %-ot. Nyáron a két modellkísérlet 

alapján 20 %-ot meghaladó csökkenés várható az ország egész területén. Télen az egyik modell eredményei 

alapján továbbra is elképzelhető 5 %-ot meghaladó csökkenés, a másik modell viszont 30 %-os növekedést 

valószínűsít (5.16. ábra). 
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6. fejezet - A KLÍMAVÁLTOZÁS 
EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI 
(KOCSIS TÍMEA) 

A klímaváltozás egészségügyi hatásait két nagy csoportba sorolhatjuk: a direkt hatásokat (pl. a hőhullámok, az 

extrém időjárási jelenségek egészségügyi hatásai) az időjárási helyzetek közvetlenül idézik elő, az indirekt 

hatások közé tartoznak a vektorok által, az ivóvíz és az élelmiszerek által terjesztett betegségek kialakulása, az 

aeroallergének okozta betegségek kialakulása, melyek alakulását az éghajlati elemek befolyásolhatják. 

Az emberi egészség szempontjából az éghajlat előre jelzett változásának fontos következményei lehetnek. 

Világszerte egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a klímaváltozás befolyásolja az emberi egészséget. Az 

éghajlatváltozás valószínűleg emberek millióinak egészségi állapotát fogja befolyásolni, különösen a rossz 

alkalmazkodóképességűekét. A fő problémák az alábbiakban összegezhetők: 

• az alultápláltság és az azzal összefüggő vagy abból következő betegségek bekövetkezésének gyakoribbá 

válása, 

• hőhullámok, árvizek, viharok, tűzesetek és aszályok miatti megnövekedett halandóság, megbetegedések, 

sérülések, 

• a hasmenéses megbetegedések jelenségének erősödése, számának növekedése, 

• a malária kórokozójának és vektorának elterjedését befolyásoló hatások megjelenése Afrikában, 

• a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribbá válása a felszín közeli ózonkoncentráció növekedésének 

következtében, 

• néhány fertőző betegség állati közvetítőinek megváltozott térbeli terjedése. 

Az Európai Bizottság 2007-ben elismerte, hogy a klímaváltozás káros hatásai gyorsan és veszélyes mértékben 

erősödnek, és elsősorban az éghajlatváltozásból adódó halálesetek és megbetegedések különböző vonatkozásait 

tartja kiemelt jelentőségűnek. A halálozási adatokat és a napi hőmérsékletet együtt vizsgálták Görögországban, 

Németországban, Hollandiában és Magyarországon. Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a napi 

átlaghőmérséklet és a halálozások száma között összefüggés áll fenn. A hideg telekkel rendelkező országok 

esetében U-alakú kapcsolat látható a napi középhőmérséklet és a mortalitás között, vagyis a hideg- és a meleg 

szélsőségek egyaránt növelik a halálozások számát. Görögországban a nagy hideg híján J-alakú görbét találunk, 

itt csak a nagyon meleg napok növelik meg a mortalitást. A görbe legalacsonyabb pontját akkor éri el, amikor a 

napi maximumhőmérséklet csak 23 C. Hasonló a görbe lefutása Hollandiára is, de itt 16 C az ideális 

hőmérséklet. 

1. Hőstressz 

A levegő tényleges hőmérséklete az ember hőérzetét, ezáltal a komfortérzetét (6.1. ábra), más éghajlati 

paraméterekkel (légnedvesség, áramlás) együtt határozza meg. 
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Az ember hőérzetét több tényező is befolyásolja: 

• az anyagcsere sebessége, 

• a ruházat hőszigetelése, 

• a levegő hőmérséklete, 

• a napsugárzás, 

• a környezetből érkező infravörös sugárzás, 

• a levegő relatív nedvességtartalma, 

• a szélsebesség. 

Az optimálistól nagymértékben eltérő hőmérséklet közvetlen hatást gyakorol az ember fiziológiai állapotára, 

egészségére: ilyenkor a szervezet az állandó belső hőmérsékletet nehezen vagy egyáltalán nem képes 

fenntartani. Hypertermia elsősorban párás meleg levegő, hősugárzás és/vagy erős izommunka közepette állhat 

elő, főleg ha a hőleadás akadályozott. Enyhe esetben csak hő okozta kimerültség lép fel, míg súlyosabb esetben 

a maghőmérséklet elérheti a 40-43 C-ot is, és eszméletvesztéssel járó hőguta alakulhat ki. Hypotermia akkor lép 

fel, ha a hideg környezet hőelvonó hatását az öltözék és az esetleges izommunka következtében felszabaduló hő 

nem képes ellensúlyozni. A maghőmérséklet csökkenése először hidegérzetet, didergést vált ki, majd további 

lehűlés esetén ez megszűnik, a mozgás lelassul, és 33 C alatt eszméletvesztés áll be. 

Hőkimerültség, hőguta 

Ha szervezet nem képes leadni a termelt hőmennyiséget, hőpangás keletkezik. Ilyen jelenség alakulhat ki magas 

páratartalom esetén fokozott erőkifejtésnél, amennyiben a hőleadás gátolt. Magas külső hőmérsékleten csak 

párologtatással adhatunk le hőt, de nagy páratartalom esetén ez is akadályozott. Ilyenkor ügyelni kell a 

folyadék- és sóveszteség utánpótlására, a hőleadás biztosítására. A hőkimerültségre jellemző a forró, izzadt bőr, 

kiszáradt nyálkahártya, szomjúság, szédülés, bágyadtság, súlyosabb esetben látászavar és a szellemi működés 

csökkenése. Ha ilyenkor nagy mennyiségű folyadékot iszik a páciens, kellő elektrolittartalom nélkül, akkor 

vízmérgezés következik be, amelynek fontosabb tünetei: izomgörcsök, látászavar és Kussmaul-típusú légzés. A 

hőguta a hőpangás legsúlyosabb esete, a maghőmérséklet elérheti a 41 C-ot is. Ez a hőháztartás teljes 

összeomlását jelenti, amely életveszélyes állapotot eredményezhet. A hőguta (heat-stroke) tünetei: a kipirult bőr, 

szédülés, eszméletzavar, görcsök, fejfájás, nagyfokú verejtékezés, majd a keringés összeomlása. A meleg okozta 
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halálozás mögött általában szív- és érrendszeri, agyérrendszeri, vagy légzőszervi megbetegedés áll. Több kutatás 

állítja, hogy az idős lakosok körében nő legnagyobb részben a halálozás. 

2. Az éghajlatváltozás egészségkárosító hatásainak vizsgálata 

A klímaváltozás egészségi hatásainak tudományos vizsgálatát a 3. Környezeti és Egészség Miniszteri 

Konferencia (London, 1999) jelölte meg prioritásként. A nyilatkozatban a 41. számú ajánlás fogalmazza meg a 

klímaváltozás hatásainak vizsgálatát célzó monitorrendszer kialakítását, fejlesztését, a vizsgáló módszerek 

standardizálását, ezek értékelését és fejlesztését. Magyarországon a klímaváltozás egészségkárosító hatásainak 

vizsgálata 2000-ben kezdődött. Nagy volumenű program keretében került sor elsősorban a klímaváltozás 

következtében gyakoribbá és intenzívebbé váló hőhullámok egészségkárosító hatásainak felmérésére, a Nemzeti 

Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében Budapest halálozási és meteorológiai adatainak 

összevetésével az 1970-2000 közötti időszakra vonatkozóan. Elemezték emellett az allergén pollentermelő 

növényfajok pollinációjának sajátosságait az időjárási tényezők függvényében, a kullancsok által terjesztett 

encephalitis és Lyme-kór morbiditási incidenciájának térbeli alakulását az utolsó 5 évben, valamint az UV-B 

sugárzás okozta melanoma morbiditás és a szürkehályog előfordulását is. Elemezték a hőséghullámok 

egészségkárosító hatását. 1992-2003 között 11 hőséghullám érte hazánkat, mintegy 700 ember halálát okozva 

Budapesten. 2004-ben kiépítésre, 2005-ben pedig kipróbálásra került az EU által támogatott PHEWE kutatási 

program keretében az időjárás-egészségi hatás előrejelző rendszer Budapesten. 

A Fodor József Országos Környezet-egészségügyi Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézete és az 

ÁNTSZ Fővárosi Intézete együttműködésben végezték az időjárási változók és a napi halálozás statisztikai 

vizsgálatát. Vizsgálták a napi összes halálozást, a légzőszervi betegségek miatti halálozást és a szív- és keringési 

betegségek miatti halálozást. Télen a szív- és érrendszeri halálozásnál mutatható ki szignifikáns összefüggés. 5 

C-os hőmérséklet-növekedés esetén a relatív kockázat csökkenése 1-2% körüli. Nyáron, magasabb 

hőmérsékletnél minden kóroki csoportban jelentős halálozási kockázatnövekedés tapasztalható. Az 5 C-os 

hőmérséklet-növekedés esetén ezek magas megbízhatósággal 10% körül ingadoznak. 

Hőséghullám alatt azt az időszakot értjük, amikor a napi átlaghőmérséklet a 98%-os gyakoriságot – 26,5 C 

hőmérsékletet – legalább három egymást követő napon meghaladja. 1992-2000 között 6 hőhullám érte el 

Budapestet. A vizsgált időszakban elemezték a hőhullámok alatt történt szív- és érrendszeri, valamint a teljes 

halálozási adatokat a 15-64, 65-74 és 75+ korcsoportokban. A 75+ korcsoportban jelentős volt a 

többlethalálozás aránya. 2001-2003 között további 5 hőhullám következett be Budapesten, összesen 23 napig 

tartott, mindegy 300 többlethaláleset fordult elő. 

A hőségriasztás egyes fokozatait a fenti elemzések alapján az Országos Környezet-egészségügyi Intézet (OKI) 

az ÁNTSZ Fővárosi Intézetével, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálattal együttműködve dolgozta ki: 

Figyelmeztető jelzés belső használatra (1. fok): Amennyiben várhatóan legalább egy napra a halálozás napi 

értékeinek kb. 15%-os növekedését jelzi előre a rendszer, a mentőszolgálat felkészülhet a várhatóan 

megnövekvő betegforgalomra. Ez a kockázat napi 25 C-os, vagy az meghaladó középhőmérséklet esetén 

valószínűsíthető. 

Készültség jelzés – riasztás az egészségügyi ellátó rendszer és a lakosság számára (2. fok): Amennyiben 

várhatóan legalább három egymást követő napra eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 25 C-ot. 

Továbbá akkor is, ha legalább egy napra eléri a napi középhőmérséklet a 27 C-ot, ami kb. 30%-os napi 

halálozásnövekedésnek felel meg. Ebben az esetben indokolt a lakosság informálása a fokozott egészségi 

kockázatról. 

Riadó jelzés (3. fok): Amennyiben várhatóan legalább három egymást követő napra eléri vagy meghaladja a 

napi középhőmérséklet a 27 C-ot. Ez a kánikulahelyzet megfelel a 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben 

megfogalmazott „rendkívüli időjárási helyzet”-nek, ami a rendeletben előírt intézkedések elrendelését indokolja. 

Kishonti és munkatársai kérdőíves felmérései alapján a lakosság nincsen tisztában a hőség okozta káros 

egészségi hatásokkal és a megelőzési lehetőségekkel. A felmérés tanulságait levonva módosítani szükséges a 

kommunikációs stratégiát, törekedve arra, hogy minden célcsoporthoz eljusson a megfelelő információ, ezáltal 

hatékonyabban lehet elősegíteni a hőséghullámokhoz való alkalmazkodást. 

2007-ben három hőhullám érte hazánkat. Az első és a harmadik hőhullám idején a többlethalálozás nem érte el 

az 5%-ot. 2007. július 16-24. között öt napig mértek 30 C feletti rekord átlaghőmérsékletet. A magas 

hőmérséklet napi halálozásra gyakorolt kedvezőtlen hatása egyértelműen kimutatható. A 2007. nyári időjárás 
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eseményei azt mutatják, hogy a hőségriasztással, az adaptációt elősegítő intézkedésekkel csökkenthető a 25-29 

C közötti napi átlaghőmérséklettel járó hőhullámok hatása. 

Révész és Szenteleki vizsgálataik alapján megállapították, hogy amennyiben a ma ismert szcenáriók 

megvalósulnak, akkor az eddigieknél lényegesen hosszabb és magasabb hőmérsékletű hőhullámok várhatók. 

Előfordulhat, hogy a mai definíciók szerint hőhullámnak tekintett esemény akár egész nyáron át tart, s bár ez 

nem lesz általános, mégis várhatóan sokszorosára nő a mostani hőhullámok hossza és intenzitása. Egyes 

modellfuttatások adatai szerint előfordulhat olyan esemény is, amely a XX. század legforróbb hőhullámait akár 

12 C-kal is meghaladhatja. A szerzők a maximum-hőmérsékleti hőhullámok tekintetében az alábbi eredményre 

jutottak: 

• A 31 C-os maximum-hőmérsékleti hőhullámok közül a leghosszabb a múltban 18 napos volt, míg a 

modellfuttatásokban 87 napos. 

• A legalább három napig tartó hőhullámok közül a múltban a 37 C-os volt a legmagasabb maximum-

hőmérséklet, míg a modellfuttatásokban 49 C-os is megjelent. 

• Azon hőhullámos napok száma, ahol a maximum-hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 31 C-ot és legalább 

három napig tartott, az esemény a múltbéli adatsorokban átlagosan 10,1 nap volt, míg a modellfuttatások között 

volt olyan, ahol az átlag 92,5 nap volt. 

A szerzők a minimum-hőmérsékleti hőhullámok tekintetében az alábbi eredményre jutottak: 

• A legmagasabb legalább három napig tartó minimum-hőmérsékleti hőhullám a historikus adatokban 21 C-os 

volt, a modellfuttatásokban megtalálható volt 34 C-os is. 

• A leghosszabb 18 C-os hőhullám egy hónapos volt a múltban. A legkedvezőbb szcenárióban is volt 87 napos 

hosszúsági 18 C-os hőhullám. 

• A hőhullámos napok száma is drasztikusan megnőtt. Ez az érték össze sem hasonlítható, hiszen a historikus 

adatoknál csupán évente átlagosan 19 nap volt, amikor 18 C felett volt a minimum-hőmérséklet legalább három 

napig, míg a modellfuttatásokban még 24 C feletti napokból is van 40 napnál hosszabb. 

A hőhullámos napok legkedvezőbb szcenárió alapján prognosztizált számát a 6.2. ábra mutatja be. 
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3. A klímaváltozás egyéb egészségügyi hatásai 

A nagy és lassan mozgó anticiklonok egy területet pár napra, hétre vagy még hosszabb időre beterítenek, ezáltal 

helyben tartják a szennyezőanyagokat és megnövelik azok koncentrációját. A napsugárzás hatására fotokémiai 

reakciók jönnek létre, amik olyan másodlagos szennyezőanyagok kialakulását teszik lehetővé, mint pl. a 

tropszférikus ózon. Több napsugárzás és a magasabb hőmérséklet növeli a fotokémiai reakciók számát. Az 

allergénként szereplő pollenek megjelenése az év megfelelő szakához kötött. A felmelegedés következtében a 

növények pollenszórása előbb kezdődik és tovább tart, tehát megnyúlik az allergénexpozíció időtartama is. A 

melegedő óceánok több toxikus algát termelnek, ez növeli a hasmenéses megbetegedések gyakoriságát, és 

növeli a veszélyét, hogy a halak és kagylók mérgezőek, ami a trópusi vizekben egyre gyakoribb. 

1. A klímaváltozás és a hazai egészségügy 

A VAHAVA projekt keretében készült „A magyarországi klímapolitika alapjai”-t megvitató konferenciára 

készült összefoglalóban a következőket olvashatjuk: A klímaváltozás hatásai érzékenyen érintik az emberi 

szervezetet, nemcsak a krónikus betegeket, időseket, hanem az egészségeseket is a szélsőséges időjárási 

jelenségek gyakoriságának fokozódása következtében, mert a szélsőségek – különösen a hőség – érzékeny, majd 

sérülékeny állapotot idéznek elő. Szerencsére a környezet-egészségügyben előrehaladott hazai kutatások 

foglalkoznak a klímaváltozásra való felkészüléssel. 
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Az eddigi figyelem a hőhullámok egészségkárosító hatásaira (hősokk, hőguta, idő előtti halálozás), az allergén 

pollentermő növények pollinációjának sajátosságaira, a kullancsok által terjesztett encephalitis és Lyme-kór, 

valamint az UV-B sugárzás okozta melanoma morbiditásra összpontosult. Legfontosabb kihívásnak a 

felmelegedés tekinthető, amit a hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt bizonyítanak. 

• A hőmérséklet okozta káros egészségügyi hatásokra a 2003. évi, franciaországi hőhullám okozta 15 ezer fő 

halálozási többlet hívta fel a figyelmet. 

• Az esetenkénti magas hőmérséklet fokozottan veszélyezteti a városok népességét, ahol a hőmérséklet több 

fokkal magasabb, gyengébb a természetes szellőzés, és a délutáni enyhülés kezdetét az épületek kisugárzása 

órákkal későbbre tolja. 

• A hőmérséklet növekedésével gyakoribbá válnak a vektorok (állati közvetítők, mint pl. kullancs) okozta 

megbetegedések, változik a vektorok elterjedése, ezáltal újabb, az adott területen nem gyakori betegségek 

léphetnek fel. 

• Az allergén növényfajok virágzásának kezdete, időtartama megváltozik, fokozódik a pollenterhelés. 

• A klímaváltozás következményeként a lakossági kitelepítéseknél (árvizek, özönvízszerű esők, 

földcsuszamlások) sérülések, fertőzések, táplálkozási és pszichológiai károsodások léphetnek fel. 

• Szignifikáns az összefüggés a globálsugárzás és a rosszindulatú bőrdaganatok (melanomák) előfordulásának 

gyakoribbá válása között. A bőrrák gyakorisága a korábbi kétszeresére nőtt. 

• A téli fagyhalálok, kihűlések számáról nincsenek pontos adatok, de becslések szerint 200-250 ilyen eset fordul 

elő a hidegebb teleken. 

Folyamatos odafigyelést igényel a hőségriadó elrendelése, a tennivalók szervezése. Bővíteni szükséges a 

légkondicionált helyiségek számát a kórházakban, szociális otthonokban, a nagy figyelmet és összpontosítást 

igénylő munkahelyeken dogozó személyeknél. Másrészt viszont elemzést igényel a „túlkondicionált” épületek, 

helyiségek helyzete, mert megfelelő munkaszervezéssel, tájolási és természetes szellőztetési lehetőségekkel 

jelentős energiatakarékosság érhető el. Az új épületek tervezésénél mérlegelni szükséges a „racionális 

légkondicionálás” elvének megvalósítását. A városfejlesztési koncepciók kialakításánál indokolt figyelembe 

venni a „városi hősziget” hatás megelőzését is. 

Fejleszteni szükséges az orvosmeteorológiai előrejelzéseket és a felvilágosító munkát, amibe egészségügyi 

szakember bevonása indokolt. 

A klímaváltozás egészségre gyakorolt káros hatásainak megelőzésére, kivédésére, a hatások csökkentésére a 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részeként „Klíma-egészségügyi Prevenciós Stratégiát” célszerű 

meghirdetni. Ez felölelné: 

• a klíma-egészségügyi hálózat létesítésének feladatait, lépéseit; 

• a lehetséges megbetegedések jellemzőinek és megelőzési lehetőségeinek feltárását; 

• a megelőzés előtérbe állítását a mentés, betegellátás, rehabilitáció mellett; 

• gyakorlatiasan a mindennapi feladatokat. 

A Klíma-egészségügyi Prevenciós Stratégia megvalósítása 7-10 esztendőt igényel. A Klíma-egészségügyi 

Prevenciós Stratégia feladatait két szinten célszerű meghatározni: tevékenységi főirányok és a megvalósítást 

végző akciók. 

ELSŐ STRATÉGIAI FŐIRÁNY: 

A klímaváltozás hatásaira közvetlen és közvetett módon a jövőben potenciálisan kialakuló valamennyi 

lehetséges egészségkárosodás (megbetegedés, idő előtti elhalálozás) számbavétele („Impact Assesment”) és 

elemzése. 

AKCIÓK (FELADAT-CSOPORTOK): 
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1) Az emelkedő hőmérséklettel és a szélsőséges hőmérsékletek gyakoribbá válásával, valamint a gyors és 

erőteljes időjárás-változásokkal összefüggő érzékenységi mutatók kidolgozása: hősokk, hőguta, idő előtti 

halálozás, ill. lehülés, fagyhalál; frontérzékenységből eredő problémák; terjedő vektor (kullancs, stb.) által 

közvetített megbetegedések; nagyobb valószínűséggel kialakuló bakteriális fertőzések, járványok; spóra és 

penészgomba felszaporodása miatti növekvő allergia morbiditás; fokozódó élelmiszerbiztonsági 

(szavatossággal, élelmiszer fertőzéssel, mérgezéssel kapcsolatos) problémák; ivóvízben megnövekvő fertőzés 

veszély, további, ma még számításba nem vehető vagy ismeretlen hőségtől függő megbetegedés, 

egészségromlás; valamint az egyéb rendkívüli időjárási események (árvíz, belvíz, sárlavina) járványokat 

előidéző eseményei. 

2) A megnövekedett UV-B sugárzással összefüggő: a melanóma és a szürkehályog morbiditás, a felszín közeli 

fotokémiai szmog-kialakulásból bekövetkező légúti megbetegedések és egyéb, ezen okból keletkező további 

lehetséges egészségkárosodások. 

3) A felmelegedés, ill. az ózonréteg-csökkenés kölcsönhatásában a légszennyezők által a szemen és bőrön 

okozott irritációk, az immunrendszer gyengülésének fokozódása és egyéb, ez okból bekövetkező ma még 

figyelembe nem vett megbetegedések számbavétele, elemzése, előrejelzése, kapcsolatos javaslatok, megelőző 

intézkedések kidolgozása. 

MÁSODIK STRATÉGIAI FŐIRÁNY: 

A felmelegedés növekedésével és szélsőségeivel fokozódó sérülékenységek („Vulnerability”) felmérése és 

elemzése. Ezek három fő típusa: az egyéni adottságokhoz, a kitettséget növelő rendszeres tevékenységekhez, ill. 

az érzékenységet felfokozó helyszínekhez, alkalmakhoz kötődő jellemző sérülékenységek. 

AKCIÓK (FELADAT-CSOPORTOK): 

4) Az egyéni adottságként hordozott sérülékenység, így a 65 év feletti ill. 14 év alatti kor; a légzőszervi, 

krónikus szív-érrendszeri betegségben szenvedők, ill. szívgyógyszert, vízhajtókat rendszeresen szedők; a 

túlsúlyosak; a kiszáradásra hajlamosak; drogosok; a különböző jellegű fogyatékosok; a hajléktalanok; valamint 

az egyedülállók és/vagy rendszeresen otthon tartózkodó, de önellátásban korlátozottak és/vagy szegénységben 

élők; melanóma vonatkozásában a sok aszimmetrikus, sötét anyajeggyel rendelkező egyének. 

5) A sérülékenységet előhívó tevékenységek, mint pl. a rendszeres külszíni munka (növénytermesztés, 

építkezés, útkarbantartás, stb.) vagy zárt, de nem kondicionált térben hosszan töltött munkavégzés és 

tartózkodás (pl. buszvezető) ill. a külső szabadidős elfoglaltságok (bizonyos sportok, napozás, fűnyírás stb.). 

6) Az egyes, sérülékenységet felfokozó helyszíneken való tartózkodás - ilyenek pl. felszíni közlekedési 

eszközök és utas-várakozók; sportlelátók; (nagy)városi hőszigetek, stb. – látogatottságának számbavétele, 

jellemzőik feltárása, valamint a kialakulást megelőző vagy a sérülékenység mértékét csökkentő javaslatok, 

intézkedések kimunkálása. 

HARMADIK STRATÉGIAI FŐIRÁNY: 

A Klíma-egészségügyi Hálózat és működési rendjének továbbfejlesztése, amiben támaszkodni kell az 1)-6) 

akciók során nyert ismeretekre, igazodni kell a stratégiai célok és a jövőkép kontextusaihoz, végül célszerű szem 

előtt tartani az un. prevenciós alapelveket. 

AKCIÓK (FELADAT-CSOPORTOK): 

7) Nagy pontosságú időjárás-, elsősorban hőmérséklet-hőérzet monitoring és előrejelző, valamint fogadó-

elemző alrendszer (Országos Meteorológiai Szolgálattól az OKK-OKI-ig). 

8) Figyelmeztető-riasztó alrendszer (OKK-OKI-tól az egészségügyi, szociális, stb. ellátó intézményekig, 

médiáig). 

9) Visszajelző/visszacsatolási alrendszer (az egészségügyi, mentő, szociális, stb. ellátó intézményektől az OKK-

OKI-ig). 

10) Klíma-egészségügyi adat-, információ- és tudásbázis létrehozása. 
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11) A gyakorlati problémák kezelésétét hatékonyan segítő innovációk kidolgozásának kezdeményezése, 

12) A nagyobb létszámú csoportokat ellátó (szociális, oktató, stb.) intézmények kötelezése „intézkedési terv” 

(célok, feladatok, hatáskörök, felelősök) összeállítására, ahhoz központi szempontrendszer kidolgozása, 

13) Közvetlenül a lakosság részére szánt tájékoztató anyagok megtervezése, valamint javaslatok kidolgozása az 

oktatás és ismeretterjesztés részére, 

14) Veszélyhelyzetek (hőhullám, nem közismert vektor terjedése) esetére személyes magatartási szabályok 

összeállítása, és az érintettek számára történő eljuttatása. 

15) Egyszeri intézkedéseket célzó javaslatok kidolgozása a következő tárgykörökben: 

• A Hálózat feladat- és hatásköreinek, együttműködési rendjének megtervezése után egy klíma-egészségügyi 

jogszabály tervezet (miniszteri rendelet) kidolgozása, különös tekintettel a klíma-egészségügy 

szempontjainak az ágazati fejlesztési programokban és a szociálpolitikai intézkedésekben való kötelező 

megjelenítésére, 

• A Hálózatot alkotó intézmények (szervezetek) részére - mindazon vonatkozásokban, ahol ez szükséges – két- 

vagy többoldalú együttműködési megállapodások kidolgozása. 

• A közhasználatra is alkalmas (folyamatosan igénybe vehető, ill. szükség esetén megnyitható) hűtött 

(kondicionált) belső terek, közösségi helységek címének, elérhetőségének számba vétele, ill. javaslat további 

ilyen enyhülést nyújtó terek kialakítására. 

• A rosszul szellőző, erősen felmelegedő, egészségi kockázatot jelentő városi térségek „hőség zónák”-ként 

történő kijelölése, és a vonatkozó tájékoztatás kialakítása. 

• A kánikula-tájékoztatás összekapcsolása a médiában hasonló közleményekkel, így az időjárás jelentéssel, 

orvosmeteorológiai tanácsokkal, pollen-jelentéssel. 

16) Annak időszakonként ismétlődő elemzése, hogy a kiszámíthatatlan, egészségkárosodást okozó drasztikus 

klímaváltozás („katasztrófaugrás”) esetére a védekező tevékenység és az ahhoz szükséges többlet-kapacitások 

honnan, milyen mértékben, miként, mennyi idő alatt biztosíthatók: tartalékok átcsoportosítása, ill. rendkívüli 

intézkedések foganatosítása útján. 

NEGYEDIK STRATÉGIAI FŐIRÁNY: 

A klímaváltozásból következő egészségkárosodások és megelőzésük lehetőségeinek minden elérhető csatornán 

történő széleskörű tudatosítása. Ennek legfőbb eszköze: a kérdéskör beépítése a tananyagokba. Emellett a 

médián keresztül folytatott tudatosítás a leghatékonyabb abban az esetben, ha rendszeres műsor formájában 

és/vagy egy-egy konkrét eseményhez kötve jelenik meg. Az oktatás során és a médiában végzett folyamatos 

tudatosítás elsődleges célja, hogy a melegedés és a hőhullámok elleni védekezés legalább olyan szinten épüljön 

be a mindennapi kultúrába, mint a hideg elleni védelem évezredes gyakorlata. 

2. A fejezet megírásához használt irodalom 

Bujdosó L., Páldy A. /2006/: Az ÁNTSZ feladatai a klímaváltozás egészségi hatásainak megelőzése érdekében. 

„AGRO-21” Füzetek 48.: 60-67. 

Dési I. (Szerk.) /2002/: Környezetegészségtan. JGYF Kiadó, Szeged: 110, 248. 
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Kishonti K., Bobvos J., Páldy A. /2007/: A hőhullámok egészségre gyakorolt káros hatásainak ismerete 

Magyarországon a városi lakosság körében. „KLÍMA-21” Füzetek 50.: 12-27. 
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Internetes források: 

http://klima.kvvm.hu/documents/14/VAHAVAosszefoglalas.pdf 

http://meteor.geo.klte.hu/hu/doc/5ea_bioklim.pdf 

www.thezeusz.hu/anyagok/klimaegeszsegugyistrategia.doc 

http://klima.kvvm.hu/documents/14/VAHAVAosszefoglalas.pdf
http://meteor.geo.klte.hu/hu/doc/5ea_bioklim.pdf
http://www.thezeusz.hu/anyagok/klimaegeszsegugyistrategia.doc
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7. fejezet - VÍZVÉDELEM (BURUCS 
ZOLTÁN) 

Vizeink védelemre szorulnak, amit a környezetben végbement és végbemenő kedvezőtlen folyamatok és 

tendenciák jeleznek. Ezekre globális környezeti problémákként szokás hivatkozni. A víz központi helyet foglal 

el úgy a földi klíma alakításában, mint az élet legfontosabb alapfeltételeként. 

A vízről azt tartják, hogy az élet bölcsője. Ez a megfogalmazás nem fejezi ki pontosan a víz szerepét az élet 

létrejöttében és fenntartásában. Ha csak a bölcsője lenne, nem lenne élet a Földön! A víz összes funkciója 

együttesen biztosítják az életjeleket, amelyekben a víz alapközeg funkciója, transzport funkciója, reakciópartner 

szerepe, elektromosság vezető és szigetelő funkciója, ingervezető képessége, fényvezető szerepe, építő és 

lebontó funkciói, valamint a lélek tudat vizes kötődése egyidejűleg hatva jelentik az életet. Ha ezekből 

akármelyik funkció sérül, az élő szervezet elpusztul, de szerencsés esetben a szervezet reprodukciós 

képességének köszönhetően utódokat hagy hátra, amelyek tovább viszik az élet fonalát. 

A kérdés az, hogy a sérülékeny földi egyensúlyrendszer meddig képes tolerálni a környezeten uralkodni akaró 

erőszakos ember dilettantizmusát? 

A Föld egyensúlyrendszerét tagadhatatlanul a kapzsi ember bontotta meg, aki nem ismer határt a nyersanyagok 

és energiaforrások kihasználásában, bármit beáldoz azért, hogy profithoz jusson. A profit mára az emberi 

kapzsiság szimbóluma lehetne. Miközben egyesek bármit képesek alárendelni önös céljaiknak, kiszolgáltatott 

milliárdok éheznek, szomjaznak, és szenvednek a tönkretett környezet katasztrófákkal figyelmeztető 

agóniájától. 

A hamis reklámok is hozzájárulnak a Föld mérhetetlen kizsarolásához, mivel a természetes életmódot 

elmaradottságnak nevezik, ezzel ösztönözve a fogyasztás növelését. A természeti kincsek kitermelése még 

mindig növekedési pályát mutat, miközben a készletek már kimerülőben vannak. 

Fentiek miatt a Föld tényleges veszélybe került. Ma sajnos a tudomány is abban érdekelt, hogy részesüljön a 

profitból, ezért aztán ki van szolgáltatva a megbízóinak, akik nem feltétlenül környezettudatosak. A kutató így 

nem mindig azt kutatja, amihez ért, és amiben fantáziát lát, hanem, amiért fizetnek neki. Ha bemutatásra is 

kerülnek a problémák, csak a bemutatásuk nem old meg semmit, gyökeres változtatásra volna szükség, amely a 

problémák gyökerét kezeli. A nagy nemzetközi egyezmények ugyan ebbe az irányba mutatnak, nagy áttörést 

azonban eddig nem jelentettek a problémák orvoslásában. 

Védeni kell vizeinket, mert élőként a legtöbbet a víznek köszönhetjük, és miközben a népesség növekszik, a 

földi édesvíz készletek egyre korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésre. 

1. Vízminősítési módok 

A víz minőségének definiálása azért nehéz feladat, mert nagyon sok minőségben fordul elő a természetben, és a 

természetes állapotú víz mindig jónak számít. Az összehasonlítás mégis indokolja, hogy valamihez 

viszonyítsunk. Az abszolút tisztaságú víz a természetben legfeljebb az ionok és kolloidok hidrátburkában fordul 

elő, amely eleve szennyezett víznek minősül, ezért a víz minősítését szennyezési határértékekhez viszonyítják, 

figyelembe véve a háttér szennyezési értékeket. A víz minőségének meghatározása szakszerű mintavételezéssel 

kezdődik, amit helyszíni, vagy laboratóriumi vizsgálatok követnek. A vizsgálatok során fizikai, kémiai és 

biológiai paraméterek meghatározása történik. A vizeket a különböző célokra való felhasználásuk szerint 

osztályozzák. A legfontosabb vízhasználatok számára eltérő minőségű vizeket bocsátanak a rendelkezésre. 

Megkülönböztetnek ivóvízellátásra, mezőgazdasági vízellátásra, ipari vízellátásra, és egyéb vízhasználatra 

alkalmas vizeket. A fő vízhasználatokon belül azonban szükség van a vízminőség további finomítására, hisz pl. 

a mezőgazdasági vízhasználaton belül az itató víz és öntözővíz is más minőséget fog jelenteni. 

A statikus vízminősítés a határértékekhez viszonyított vízminőség meghatározását fogja jelenteni. Dinamikus 

vízminősítésről, pedig akkor beszélünk, ha a vízminőség változásait egyetlen mintavételi helyen egy hosszabb 

időszakban vizsgálják. 

A klasszikus vízminősítés az úgynevezett klasszikus vízminőségi komponensek vizsgálatát jelenti. Ezek közé 

tartoznak a vizek sói, oxigénháztartásának mutatói, szervesanyag-tartalma, valamint fontos makroelemei 
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(nitrogén- és foszforvegyületek). A kémiai vízminősítés a bemutatott klasszikus komponensek mellett további 

paramétereket vizsgál, ilyenek a szerves és szervetlen mikroszennyezők, a hőszennyezés és a radioaktiv 

szennyezések vizsgálata. A biológiai vízminősítés hasonló paramétereket vizsgál a klasszikus és kémiai 

minősítésnél felsoroltakhoz, azonban a szennyezések határértékeit a vízi élő szervezetek igénye szerint állapítja 

meg. A bakteriológiai vízminősítés a vizekben megjelenő szennyvíz baktériumok telepeinek száma alapján 

minősít, de alkalmazza a bakteriofágok vizsgálatát is. 

1.1. Klasszikus komponensek szerinti vízminősítés 

A sótartalom mutatói 

A magas sótartalom főleg az ipari célú vízellátásban okoz problémát, de a környezetben is jelentősen 

megváltoztatja a vizek élővilágát. A műtrágyák pl. jelentős tápanyagforrásként jelennek meg, és az algák 

felszaporodását fogják ösztönözni. Az öntözésre használt vizekben, pedig a másodlagos szikesedés kiváltói 

lehetnek, ezért ott csak 500 mg/l lehet az összes só tartalom, valamint a Na és Mg sók mutatói kerülnek 

meghatározásra. Az összes sótartalmat az elektromos vezetőképesség alapján állapítják meg. Határértéke a 

201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről alapján 2500 

µS/cm 20 °C-on. 

A nátrium mennyisége 45 egyenérték % alatt kell, hogy legyen. A gyakorlatban az összes sótartalmat, a 

keménységet, a főbb kationok és anionok (Ca2+, Mg2+ , K+ , Na+ , -CO3 2- , HCO3- , Cl , SO42-) százalékos 

arányát és egy-egy jellemző ion mennyiségét adják meg. 

A keménységet Német keménységi fokban (1 NK° = 1mg/l CaO) fejezik ki, határértékei min. 50 max. 350 mg/l 

CaO egyenérték között lehetnek. 

Az oxigénháztartás mutatói 

Az oldott oxigén az élő víz fontos paramétere, amely a vízben végbemenő életfolyamatokhoz használódik fel. 

Az alsó határértéke fajtól függően 3-4 mg/l, de kivételesen a 6-7 mg/l értéket is elérheti (pisztrángos vizek), a 

tavi pontyok is 4-5 mg/l feletti oxigénkoncentrációt igényelnek. A szennyvízzel terhelt vizek 

szervesanyag tartalmának lebontásához a vízben élő aerob, vagy heterotróf szennyvíz baktériumok igénylik az 

oldott oxigént, ezáltal az ilyen vizekből gyorsan elhasználódik az oxigén, kipusztulhatnak belőle a magasabb 

rendű állati szervezetek. 

Biológiai oxigénigény 

A vízben lebegő szerves anyagok mennyiségét azzal az oxigénmennyiséggel jellemezzük, ami az oxidálásukhoz 

labor körülmények között elfogy. A biokémiai oxigénigény 5 és 20 napos értékei (BOI5, BOI20) a könnyen, 

illetve nehezebben lebontható szerves anyagok koncentrációjára utalnak, amit a baktériumok összes 

oxigénfogyasztása jelez. Ennek értékét mg/l-ben adjuk meg. 20 napnál hosszabb ideig folytatva a vizsgálatot, az 

úgynevezett teljes biokémiai oxigénigény (TBOI) is meghatározható. Mivel még a TBOI meghatározása után is 

marad szerves anyag a mintákban, interpolációval történik az elméleti oxigénigény (EOI) meghatározása, amely 

a szerves anyagok teljes eloxidálásához szükséges oxigén mennyiségnek felel meg. Látható, hogy a BOI 

mutatóinak meghatározása hosszas vizsgálatot igényel, amire a mai rohanó világban gyakran nincs idő, mert 

gyors eredményt igényel a technológia. Az oxigénigény lényegesen gyorsabb meghatározására vezették be a 

kémiai oxigénigény paramétereket. Bár a természetben lejátszódó folyamatokat jobban modellezi a BOI 

meghatározása, a KOI az egyszerűsége és kisebb időigénye miatt jobban elterjedt a gyakorlatban, mint a BOI 

meghatározás. 

Kémiai oxigénigény 

Előbb kálium-permanganáttal oxidálták a szerves anyagokat savas közegben (KOIps), azután vezették be a 

kálium-dikromátos (KOIk) meghatározást. Mindkét esetben a vegyszer fogyásából következtetnek a víz szerves 

anyag tartalmára, amit egy órás forralás alapján határoznak meg. A két oxidálószer közül a kálium-dikromát az 

erősebb ezért mindig ez az érték jelez magasabb szerves anyag tartalmat, amely tehát közelebb áll az elméleti 

oxigénfogyasztás értékéhez. 

Összes szerves szén (TOC) 
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Az összes szerves szén meghatározása közvetlen módon jelzi a víz szerves anyag terhelését, ezért még a KOI-

nál is pontosabb értéket ad. A TOC laborműszerek ma már elterjedtek a vízminősítés gyakorlatában, így a 

szerves anyag terhelés mérésének gyors és precíz megoldását ezek jelentik. Ezekkel azonban nem csak 

széntartalom mérhető, hanem N és számos más paraméter is. 

Nitrogén 

A nitrogén fontos aminosav alkotó, így a fehérjékben mindig előfordul. A holt szerves anyag tartalom 

biodegradációja során a N is felszabadul, és a vízben , talajban, vagy a légkörben folytatja a körforgását. Nem 

mindegy tehát a közeg, amelyben a biodegradáció zajlik, de az sem mellékes, hogy aerob, vagy anaerob 

lebomlás zajlik-e, mivel a N univerzális reakciópartner, így redukált és oxidált termékei is keletkezhetnek. A 

fehérjék anaerob bomlásakor képződő ammónia (NH3) szúrós szagú kellemetlen gáz, amely a légkörbe elillanva 

a savas esők képződésében is részt vesz. Vizes közegben ammónium ion keletkezik, amely az ivóvíz kezelésben 

okoz kellemetlenségeket, mert a vizek klórozása során szag- és íz károsító klór-aminok keletkeznek. Tavakba 

jutva magasabb pH-n a szabad ammónia mérgező gázként lép fel és okoz halpusztulást. Az ammónium ion 

oxidatív körülmények között a nitrifikáló baktériumok hatására nitritté, majd nitráttá alakul, ezzel oxigént von el 

a vizekből, miközben könnyen felvehető tápanyagot szolgáltat az algák, és vízinövények számára. Az 

asszimiláló szervezetek túlburjánzása beindítja az eutrofizációt. Ugyancsak a nitritek illetve nitrátok az ásott 

kutak vízébe jutva a csecsemőkre jelentenek veszélyt, hisz a vérhemoglobinokon elfoglalják az oxigén helyét, és 

ezzel fulladásos halált okozhatnak. 

Foszfor 

A foszfor szintén az eutrofizációért felelős makroelem, amely a földkéreg ásványaiból kioldódva kerül a 

körforgásba. Vízben ugyan gyengén oldódik, kolloidokhoz kötődve azonban képes mozogni a vízáramokkal, így 

pl. az erózióval érintett talajkolloidok is nagyobb mennyiségben szállítják, és akkumulálják elsősorban 

tavainkban. 

Mikroszennyezők 

A kis koncentrációban is nagyon káros hatást kifejtő anyagokat gyűjtőnéven mikroszennyezőknek nevezzük. 

Közülük kerül ki számos íz- és szagrontó, rákkeltő, vagy mérgező anyag, amelyek gyakran a tápláléklánc 

csúcsán elhelyezkedő fajokat pusztítják el, ezzel teljesen felborítva a természetes szárazföldi vagy vízi 

ökoszisztémákat. A mikroszennyezők két nagy csoportját a szervetlen és szerves szennyezők alkotják. 

Szervetlen mikroszennyezők 

A szervetlen mikroszennyezők között a nehézfémek sóit kell első helyen említenünk, amelyek enzimeket 

blokkolnak, fehérjéket denaturálnak, vagy éppen a hormonműködést befolyásolják kedvezőtlenül. Gyakran 

rákkeltők, Rendszerint ipari tevékenységekben keletkeznek fő-, vagy melléktermékként, és gyakran haváriák 

alkalmával jutnak ki a környezetbe, kikerülhetnek azonban pontforrásokból (kémények, szennyvíz kifolyók), 

vagy vonal forrásokból (közlekedési utak) is. Az íz rontók közé tartoznak a vas, mangán, és cink. Nincs toxikus 

hatásuk, mégsem kívánatosak az ivóvizeinkben, mivel kellemetlen „vasas” ízt okoznak. Mérgező hatással 

rendelkezik néhány nehéz fém, mint a higany, a kadmium és az ólom. Kivétel nélkül okoztak már haváriákat, 

amelyek emberéleteket követeltek. Toxikus hatásukat már µg/l koncentrációban is kifejtik. Gyakran erősítik 

egymás hatását, s ezzel még inkább károsakká válnak. 

Szerves mikroszennyezők 

A szerves mikroszennyezőket zömében ugyancsak az ipar állítja elő, melyek közül a kőolaj származékok 

okozzák a legtöbb szennyezést, de a víz felületi feszültségét csökkentő detergenseket is nagyon veszélyesnek 

tartjuk, mivel a szennyvíztisztítás során sem sikerül ezek maradéktalan eltávolítása, így a tisztított szennyvíz 

válik a befogadók szennyezőjévé. A kőolajszármazékok kártétele környezetünkben a következő pontokban 

foglalható össze: 

1. Fény és légköri gázok elzárása a mélyebb rétegek felé, miáltal felborul az algák és vízinövények 

fotoszintézise, és megszűnik azok oxigén termelése is. Az oldott oxigéntartalom rövid időn belül kritikus 

színt alá süllyed, ahol megkezdődik a halak és egyéb állati szervezetek pusztulása. 

2. Közvetlen mérgező hatás a halakra és más állati szervezetekre. 

3. Madarak tollazatának elszennyezése (röpképesség csökkentése). 
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4. Kisebb koncentrációban pl. ivóvízbe kerülve erős íz rontó hatás. 

5. Emberi szervezetbe kerülve toxikus, illetve rákkeltő hatás (különösen aromás szénhidrogénekre jellemző). 

6. Talajokhoz erősen kötődve a talaj termékenységének csökkentése. 

7. Vízbázisok potenciális szennyezése, ásott kutak használhatatlanná tétele. 

8. Aszfalt felületek elszennyezésekor a fékút jelentős megnövelésével balesetveszély fokozása 

A detergensek hasonló kártételeket okoznak az olajszennyezőkhöz, vannak azonban köztük lényeges 

különbségek is. 

1. A felhabzó víznek csökken a fényáteresztése, és a légköri gázok bediffundálása is mérséklődik. 

2. Íz rontó hatás. 

3. A víz viselkedésének (felületi feszültség) megváltoztatása, miáltal több szennyezés oldódik be a víztestekbe. 

4. Szaporodásbiológiai problémák halaknál. 

5. Növényi tápanyagfelvétel arányeltolódásai talajszennyezések esetén. 

6. Emulgeáló hatásuk következtében a szennyvíztisztítás hatásfokának jelentős romlása következésképpen a 

befogadók nagyobb szennyezés terhelése. 

A detergensek újabb generációi már önlebontó képességgel bírnak. Ezeket sajnos még nem találjuk meg a multi 

üzletláncok kínálatában. 

Peszticidek 

A mezőgazdaságban alkalmazott növényvédő szereket gyűjtő néven peszticideknek nevezzük. Ezek közé 

tartoznak a gyomirtó szerek, vagy herbicidek, gombaölő szerek, vagy fungicidek, és rovarölő szerek, vagy 

inszekticidek. A peszticidek hatásait a teljes táplálékláncra mindig csak az alkalmazásuk megkezdése után lehet 

felbecsülni, ezért nagyon nagy kockázattal jár a bevezetésük és alkalmazásuk. Gyakran csak évek, vagy 

évtizedek múlva derül ki, hogy mekkora kárt is okoztak valójában vizeink és talajaink elszennyezésével, vagy 

bio-akkumulációjukkal. Használatukat ezért a jövőben sokkal szigorúbb feltételekhez kellene kötni. Az ipari 

lobbyk ezt természetesen akadályozni igyekeznek majd. 

Hő szennyezés 

A hőszennyezés korunk rákfenéje, amit a különféle erőművek és ipari tevékenységek hűtővíz igénye hozott 

magával. A hő szennyezés a víz hőmérsékletének mesterséges növelését jelenti. A hűtővizet rendszerint 

folyókból nyerik, és ugyanoda bocsátják vissza, minek következtében a vízi élőlények természetes hőmérsékleti 

körülményei megváltoznak és ettől megbomlik a vízi ökoszisztémák korábbi egyensúlya. A hő szennyezés 

rendszerint a fajok számának csökkenését vonja maga után, miközben a megmaradó kevesebb faj egyedszáma 

drasztikusan megnövekszik. A hő szennyezés hatásait a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1. Közvetlen hő halál. Ritkán fordul elő, hisz a visszabocsájtott víz nem lehet forró víz. Reaktor baleseteknél 

azonban nincs kizárva ennek a lehetősége sem. 

2. Hő csóva kialakulása és felúszása a víz felszínére. A hő csóva vizének sűrűsége alacsonyabb, mint a 

hűvösebb folyóvíz sűrűsége, ezért a melegebb víz felúszik a hidegebb víz színére. A melegebb víz kevesebb 

oldott gázt képes befogadni, mint a hidegebb, ezért a hő csóva vize anaerob jellegűvé válik, és 

megakadályozza a mélyebb vízrétegek oxigén ellátását is. A hő csóva alatt ezért szintén anaerob jellegűvé 

válik a víz, így lelassulnak az oxigén igényes lebomlási folyamatok. 

3. A hő csóvában felgyorsul a vízi élőlények anyagcseréje, így érzékenyebbé válnak a 

4. A magasabb hőmérsékletű közeg kedvez bizonyos alga fajok és baktériumok felszaporodásának, miközben 

hátrányos a magasabb rendű szervezetek számára, ezért felborul a táplálkozási lánc, és az eredeti fajszám 

csökken. 
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5. Az algák felszaporodása erősen rontja a víz esztétikai értékét, de az esetleges használati értékét is. 

6.  

Fentiek miatt a hűtővíz okozta hőmérséklet-emelkedés nem haladhatja meg a 3 °C-ot. A Paksi Atomerőmű 

esetében szigorúbbak a követelmények. A hűtővíz bevezetésétől számított 500 m-re csak 2 °C-os 

hőmérsékletemelkedés van engedélyezve, és a bevezetett víz hőmérséklete nyáron sem haladhatja meg a 30 °C-

ot. 

Radioaktív szennyezés 

A radioaktív anyagok a hadi célú felhasználás (atombomba) után átkerültek a civil szférába, ahol 

energiatermelésre használják azokat. Háttér sugárzásként azonban mindig jelen voltak a légkörben és a 

vizeinkben is. Háttér dózisuk nem okoz megbetegedést, (0,1 Bq/l körül) szemben a dúsított termékek, és salakok 

sugárzásával. A kitermelt sugárzó anyagok kiszabadulása a környezetbe atomrobbantások, vagy balesetek 

(Csernobil) következtében az egyik legsúlyosabb környezetszennyezésnek számít, mivel a lebomlásuk 

évtizedeket vagy évszázadokat igényel, miközben érzékszerveinkkel nem vagyunk képesek érzékelni azokat. 

Hazánkat is érintették az 1986 áprilisában Csernobilnál elszabadult radioaktív felhők, amelyekből később 

radioaktív esők hullottak. A szennyezés hatására hazánkban statisztikailag igazolhatóan megnőtt a daganatos 

megbetegedések száma. A robbanás során az összes radioaktív nemesgáznak (85Kr, 135Xe), továbbá a 

mozgékony alkálifém-ionoknak (137Cs) és az illékony jódnak (131I) mintegy 20 %-a, míg a többi nehezen 

diffundáló radioaktív fémnek (89Sr, 90Sr, 239Pu) a 4 %-a jutott ki a környezetbe. A grafit tűz tíz napja alatt 4 

EBq (4•1018 Bq) aktivitás szabadult ki a légkörbe, ami 400-szorosa volt a hirosimai atombomba által a 

levegőbe juttatott radioaktivitásnak, és megközelítette egy nagy hidrogénbomba kísérleti robbantásakor a 

légkörbe kerülő aktivitás nagyságát. Huszonnégy év telt el azóta, miközben az izotópok felezési ideje esetenként 

a 70 évet is eléri (137Cs). Csernobil óta hazánkban teljesen kiépült a radioaktív monitoring rendszer, amely a 

katasztrófavédelmi szervek, és a mindenkori kormány által a lakosság gyors tájékoztatását segítené elő hasonló 

helyzetekben. 

 

1.2. Biológiai vízminősítés 
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A biológiai vízminősítés során a víz azon tulajdonságait veszik alapul, amelyek a vízi ökoszisztémák számára 

valamiért fontosak: létrehozzák és fenntartják azokat, vagy éppen károsan hatnak azok működésére. A biológiai 

vízminősítés 4 tulajdonság csoportba sorolja a ható tényezőket, és mindegyik csoporton belül 0 +9 kategóriát 

alakít ki. A 0. kategória a szennyezés mentes állapotot jelenti, 1-9 között pedig a szennyezés fokozatai 

találhatóak. A négy kategória a halobitás, trofitás, szaprobitás és a toxicitás. 

Halobitás 

A halobitás a víz szervetlen kémiai tulajdonságainak az összességét jelenti, amelyek biológiai szempontból is 

fontosak (pl. összes sótartalom, ionösszetétel). A halobitás nagyjából a klasszikus vízminősítésben is 

alkalmazott sóháztartás paramétereit tartalmazza. Ha ezek megváltoznak (édes víz - sós víz), akkor az élő 

szervezetek minőségi és mennyiségi összetétele is törvényszerűen megváltozik, mivel más-más szervezetek 

alkalmazkodtak egyik és másik víz típushoz. 

Trofitás 

A trofitás a vízben élő autotróf szervezetek (alga, hínár, stb.) elsődleges szervesanyag-termelésének a mértéke. 

Leginkább a fényviszonyok befolyásolják a fotoszintézis folyamatában, de vízre, széndioxidra, és szervetlen 

tápanyagokra is szükség van ehhez. A trofitást utóbbiak képesek nagyon széles határok között befolyásolni, hisz 

a fénynek megvan a napi és éves ciklusa, amely az alapot teremti meg a biológiai szervezetek működéséhez. A 

tápanyagokkal való ellátáson és a hőmérsékleten fog múlni, hogy a fény milyen hatékonysággal hasznosulhat 

egy adott helyen és időben. Makro- és mikroelemek szükségesek a növényi sejtek felépítéséhez, ezért a 

legkorlátozottabban rendelkezésre álló tápelem szintén limitálhatja a trofitás mértékét. Még a tápanyagok között 

is kialakult egyféle rangsor, hogy melyik hiánya milyen mértékben hat gátló tényezőként. Ebben a 

vonatkozásban a foszfor az, amely a leginkább korlátozó. A foszfor kivonása a kommunális szennyvizekből 

ezért sarkalatos pontja a vizek védelmének. Amennyiben nem sikerül megfelelően a foszfor kivonása, a tisztított 

szennyvíz befogadókba juttatása az ott tenyésző vízi növényzet elburjánzását fogja okozni. 

 

A trofitás fokát az abban megszámlálható algákkal és a mérhető klorofill tartalommal is lehet jellemezni. Az 

algaszámot mikroszkópokkal határozzák meg, a klorofill tartalmat, pedig vagy a fluoreszcencia mérésével, vagy 

kémiai eljárással (1.2. Táblázat). 
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Szaprobitás 

Az elpusztuló vízi szervezetek holt szerves anyagot hagynak hátra a vizekben, amelyek táplálékául szolgálnak 

bizonyos élő szervezeteknek. Ezek között alacsonyabb és magasabb fejlettségű fajok is előfordulnak, a 

legszennyezettebb anaerob jellegű vizek szennyezőanyagait azonban már csak heterotróf baktériumok képesek 

lebontani, mert ahogy nő a szerves anyag terhelés, úgy tűnik el az oxigén a vizekből. 

Szaprobitáson a vízben lévő holt szerves anyagok lebontásának a mértékét értjük. Ez a rendelkezésre álló 

tápanyagok mennyiségétől és azok lebontására alkalmas heterotróf szervezetek számától függ. Befolyásolhatják 

azonban egyéb gátló tényezők is, amilyen pl. a toxikus nehéz fémek és más toxikus anyagok jelenléte. A 

szaprobitás fokának növekedésével a fajok száma csökkenni fog egy adott vízben, a fennmaradó fajok 
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egyedszáma azonban robbanásszerűen megnövekszik. A szennyvíztisztítás során tudatosan oltják be az erősen 

szennyezett vizekbe a toleránsnak bizonyult baktérium fajokat, így a lebontó képességet nagyon jelentős 

mértékben lehet fokozni. A szaprobitás jellemzése a már feljebb bemutatott BOI és KOI paraméterekkel történik 

aerob körülmények mesterséges fenntartása mellett. 

 

Használatos továbbá a szaprobitás kifejezésére a Pantle-Buck index (szaprobitási index), melynek számítása un. 

indikátor szervezetek relatív gyakoriságából történik. 

Toxicitás 

Toxicitáson a vízből kimutatható mérgező anyagok összességét értjük, amelyek gátlólag hatnak az abban élő 

szervezetek működésére. Amennyiben ilyen gátlóanyagok előfordulnak, megváltozik a vízi ökoszisztémák 

fajösszetétele, és rendszerint csökken a vizek öntisztuló képessége is. A toxikus anyagok vagy exogén 

eredetűek, amikor külső forrásból szállítódnak a vizsgált víztestbe, vagy endogén eredetűek, amikor helyben 

termelődnek. Eutróf vizekben gyakori a kékalgák felszaporodása, amelyek úgynevezett aflatoxinokat terelnek és 

bocsátanak a vizekbe. Egyes gázok, mint a fehérjék bomlásából származó kén-hidrogén, vagy az ammónia 

szintén toxikus hatást fejtenek ki bizonyos élő szervezetekre. 
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A toxicitás mérésére különféle biológiai teszteket alkalmaznak (hal teszt, dafnia teszt), melyek során azt a 

higítást keresik, amelynél a teszt szervezetek 50%-a elpusztul. A tulajdonság csoportokat a fenti sorrendben 

érdemes tárgyalni, mivel a logika ezt kívánja. A halobitás jelenti azt az alapot, amely a trofitás fokát határozza 

meg. Amennyiben feldúsul a víz tápanyagokban, a fény rendszerint sosem jelent limitáló faktort a növényi 

szervezetek elburjánzására. Ilyen fizikai faktornak inkább a hőmérsékletet tekinthetjük. Az elburjánzást tömeges 

elhalás követi, mihelyt csökken a rendelkezésre álló tápanyag a vizekben. Az így keletkezett holt szerves anyag 

lesz a lebontó szervezetek táptalaja, melynek lebomlása tehát a szaprobitás fokával lesz jellemezhető. A 

toxicitás összefügghet a holt szerves anyag keletkezésével, amennyiben az endogén eredetű. Amúgy a toxicitás 

minden más tényezőn felül áll, és döntően meghatározza az egyes vizekben zajló folyamatokat. Kritikus 

helyzetben sajnos a vízi ökoszisztéma teljes felborulását is okozhatja, amit pl. a tiszai ciánszennyezés okozott. 

 

A biológiai vízminősítésben nem kapott akkora hangsúlyt az oxigén háztartás, mint pl. a klasszikus 

vízminősítésben, ez azonban nem jelenti, hogy ne lenne ugyanolyan fontos. Láthattuk, hogy a szaprobitást 

éppen az oxigénháztartás mutatóival (BOI, KOI) lehet mérni, de a toxicitásnak is szoros kapcsolata van az 
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oxigénháztartással. A redukált környezetben keletkezett gázoknak, mint a kénhidrogénnek és ammóniának 

toxikus hatásuk van. 

Az emberi hatások sajnos gyakran már a halobitás megváltoztatásánál jelentkeznek. Ebben nagy felelőssége van 

a műtrágyákat alkalmazó mezőgazdaságnak, és a mezőgazdasági állattartó telepeknek. Ha az élővizek halobitása 

megváltozik, az a fenti logika szerint kihat majd az eutrofizációra, a szaprobitásra, de a toxicitásra is. A 

toxicitást az ember a peszticidek alkalmazásával közvetlenül is megnövelheti. A növényvédelem 

bizonytalanságát az időjárástól való függőség jelenti. A vegyszerek kiszórása után érkező záporok előbb 

lemossák a vegyszereket a lombozatról, majd a felületi lefolyások útján el is szállítják a kiszórás területéről, 

hogy átadják azokat egy közeli élővíznek. A ma alkalmazott rendkívül veszélyes mikroszennyezők teljesen 

felboríthatják egy befogadó tó, vagy folyó normális életét. 

1.3. Bakteriológiai vízminősítés 

A bakteriológiai vízminősítés során patogén baktériumokat keresünk a vízmintáinkban. Élővizeinkben 

rendszerint előfordulnak az ember bélflórájából kikerült patogén kórokozók. Ivóvizeinkbe azonban csak akkor 

kerülhetnek ilyenek, ha a zárt csővezetékrendszer valahol megsérült, és a sérülést körülvevő szennyezett talajból 

bekerültek a baktériumok a csővezeték hálózatba (esetleg kútba). A víz minőségének rendszeres vizsgálata 

pontosan azt a célt szolgálja, hogy egy előző vizsgálat óta történt-e valahol szennyezés? Nem szükséges ezért 

patogén baktériumokra vizsgálódni, elég ha az emberi bélflórában mindig jelenlévő és könnyen azonosítható 

baktériumokra végzik el a vizsgálatokat. Ha ilyeneket találnak a vízben, azután már újabb vizsgálatokkal a 

patogén kolera, dizentéria, vagy tífusz baktériumok kimutatására is végeznek majd vizsgálatokat. A 

mikrobiológiai laborokban végzett teszteket steril táptalajokon futtatják le. A tesztként alkalmazott 

rutinvizsgálatokat a könnyen tenyészthető és biztonságosan kimutatható coli baktérium törzsekkel, mint az 

Escherichia coli végzik. A 201/2001-es kormányrendelet értelmében az ivóvizekben ezek telepszáma 0 kell, 

hogy legyen. A teszt során két megközelítést alkalmazhatnak a baktériumok kimutatására. 

1. A kóliszám, vagy coliformszám a 100 ml mintából kitenyészthető baktériumtelepek számát fogja jelenteni 20 

és 37 °C-on. 

2. A kólititer az a legkisebb ml-ben kifejezett vízmennyiség, amiből már kitenyészthető legalább egy kóli-

baktérium telep. Ha csak 100 ml vízben találnak baktériumot, akkor a víz tiszta-, ha 10 ml-ben, akkor elég tiszta 

minősítést kap, ha 1 ml-ben akkor gyanús besorolást kap, ha, pedig már 0,1 ml-ben is található baktérium telep, 

akkor a vízminta szennyezett minősítésű lesz. 

Bizonyos patogén baktériumoknak fajta specifikus vírusai is léteznek, amelyek megtámadják és elfogyasztják az 

adott baktériumot. A szennyezés bekövetkezésekor általában léteznek még élő patogén baktériumok a vízben, 

melyek száma idővel csökken, hisz azokat a saját vírusaik elpusztítják. Ilyen esetekben a baktériumokat túlélő 

fajta specifikus vírusok kimutatására kell törekedni. A baktériumokat fogyasztó vírusok, vagy fágok 

kimutatásával tehát visszanyomozható illetve modellezhető a fertőzés ténye, és annak hozzávetőleges ideje. 

1.4. Szabvány szerinti vízminősítés 

A felszíni vízminősítés elveit az MSZ 12749 számú magyar szabvány írja elő, ezért ezt a rendszert szabvány 

szerinti vízminősítésnek szokás nevezni. A szabvány I-V kategóriákba sorolja a vizeket, azok minősége alapján. 

A minőségi paraméterek szintén 5 csoportban kerülnek meghatározásra, úgy mint oxigénháztartás, 

tápanyagtartalom, mikrobiológiai jellemzők, mikroszennyezők és egyéb mutatók. 

A vízminőségi osztályok főbb jellegzetességeit a szabvány írja le. 

• I. osztályú, „kiváló” minőségű az a víz, amely a természetben nagyon ritkán jelenik meg, hisz a víz 

„szennyezésmentes” állapotát tükrözi. Ezt ivóvíz minőségűnek tekinthetjük. 

• II. osztályú, „jó” minőségű az a víz, amely klasszikus élővíznek tekinthető, ebben semmi sem gátolja az élő 

szervezetek életfeltételeit, bár szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal is terhelt. 

Ivóvíznek már nem felel meg ez a minőség. 

• III. osztályú, „tűrhető ” minőségű az a víz, amely szennyező anyagokkal közepesen terhelt, így az 

eutrofizálódás már időszakosan beindulhat, amikor is az oxigén háztartásban zavarok keletkeznek. 
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• IV. osztályú , „szennyezett” minőségű az a víz, amely nagy mennyiségben tartalmaz szennyező anyagot és 

szennyvízbaktériumokat, melyektől zavarossá és bűzössé válik, az oxigén háztartásában, pedig súlyosabb 

zavarok állnak be. 

• V. osztályú , „erősen szennyezett” minőségű az víz, amely kifejezetten szennyvíznek tekintendő, annak 

mindenféle káros következményével, és időnként toxikus voltával is. 

A szabvány szerinti vízminősítés határértékeit az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
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2. Vízminőségi monitoring 

A vízminőségi monitoring rendszerek felépítését a KVVM által összeállított kiadvány alapján mutatjuk be. A 

monitoring rendszerek az alábbi linken érhetők el: 

(http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/fmom/fmom03.htm). Átfogó, országos felszín alatti 

vízminőségi monitoring kialakítás alatt van Magyarországon; a felszín alatti víztestek kémiai állapotának 

jellemzésére használható adatok jelenleg a különböző rész-monitoring rendszerekből és felvételezésekből 

származnak. A rész-monitoring rendszerekben végzett vizsgálatok legnagyobb része csak a 15 (vagy kevesebb) 

fő kémiai komponensre kiterjedő ”rutin” elemzés. Összesen nem több mint 1200 elemzés terjed ki a 
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mikroszennyezőkre, ezek nagy része azonban csak korlátozott számú mikrokomponenst fed le. Eddig mintegy 

600 többé-kevésbé teljes elemzés áll rendelkezésre az utolsó öt évből. 

A kutak építése során szerzett vízminőségi adatok 

1970-től 14 600 új fúrt kút rutin-elemzése áll rendelkezésre a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.-nél 

(VITUKI). Az 1970 előtt fúrt 60 000 kút felszín alatti vízből származó adatai nagyon elégtelenek. 

A települési ivóvízkutak rendszeres minőségellenőrzése. 

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 18/1992 (VII. 4.) KHVM sz. rendelete a közműves vízellátás 

üzemeltetési követelményeiről előírja a települési ivóvízigények kielégítését szolgáló kutak nyersvizének 

rendszeres ellenőrzését. Több mint 3800 kút így gyűjtött rutin kémiai adatait évente a vízügyi igazgatóságokhoz 

továbbítják, végül pedig a VITUKI. adatbázisában tárolják azokat. Az elemzések gyakorisága az évi 1 és 12 

között van. Ez a hatalmas adatmennyiség lesz főként az alapja a feltáró- és az operatív monitoringnak, mivel a 

Kormány 201/2001 (X. 25.) Korm. sz. rendelete az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

már előírja a vízellátó vállalatoknak a nyersvíz részletesebb, a mikroszennyezőket is magában foglaló elemzését. 

Felszín Alatti Vízminőségi Törzshálózat 

A 600 reprezentatív kutat tartalmazó Felszín Alatti Vízminőségi Törzshálózatot 1983-ban alakították ki. 97 

kutat a Környezetvédelmi Felügyelőségek (KÖFE) mintáznak és elemeznek, a többi a a közüzemi vízművek 

termelőkútja, akik az adatokat a vízügyi igazgatóságoknak küldik meg. Az elemzések gyakorisága 1 és 12 

között van évente a rutin-komponenseket illetően. 70 kutat a leginkább sérülékeny területeken 

mikroszennyezőkre is elemeztek, de mostanig csak egyszer. Az adatbázis a VITUKI-ban található és a VITUKI 

végzi az éves értékeléseket is. 

 

A pontszerű szennyezőforrások monitoringja 

A legfontosabb pontszerű szennyezőforrásokat már nyilvántartásba vették. A helyi monitoring-hálózatok 

megépítése és üzemeltetése a tulajdonos felelősségébe tartozik. Az elemzések gyakorisága és a komponensek a 

szennyezőforrás típusától függenek. Az adatbázis és az értékelés a Környezetgazdálkodási Intézet (KGI) 

felelőssége. A sérülékeny távlati és üzemelő vízbázisokhoz kapcsolódó monitoringot a mennyiségi monitoring 

tárgyalásánál említettük, de vízminőségi szempontból még nagyobb a jelentősége. 
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Környezetvédelmi monitoring-rendszerek 

A jelenlegi vízminőségi monitoring, főként a leginkább sérülékeny felszín alatti vízkészletek – források és a 

talajvíz (kisebb mint 20 m) vonatkozásában hiányos. Ennek kiküszöbölésére környezetvédelmi monitoring-

rendszerek kiépítése indult meg. 

 

Szigetköz 

Itt azzal a céllal fejlesztettek ki egy monitoring-rendszert, hogy megállapítsák a Gabčikovo (Szlovákia) 

vízerőmű-rendszernek a felszín alatti vízjárásra gyakorolt hatását a Szigetköz területén és a Duna mentén. 130 

kútnak a rendszeres (4 évenkénti) vízminőségi elemzése a területi (Észak-dunántúli) Környezetvédelmi 

Felügyelőség felelősségi körébe tartozik. 

Duna-Tisza köze 

A talajvíztestek vízminőségi monitoring-rendszerének kifejlesztése indult meg 1996-ban a Duna-Tisza közén, 

ahol a talajvízszintek drasztikusan lesüllyedtek. 97 kút rendszeres (egy-négyszer évente) vízminőségi elemzése 

és az adatbázis a területi (Alsó-Tiszavidéki) Környezetvédelmi Felügyelőség felelősségi körébe tartozik. 

Dráva-völgy 

Sekély fúrt kútpárokat létesítettek és elemezték azokban a mikroszennyezőket csak egyetlen alkalommal. Az 

adatok kezelése és az értékelések a VITUKI felelősségi körébe tartoznak. 

A vízfolyásokban előforduló rendkívüli vízszennyeződések hatásainak monitoringja 

A vízfolyásokban (többnyire határvizekben) bekövetkező rendkívüli vízszennyeződések talajvizekre gyakorolt 

hatásainak monitoringja 67 meglévő sekély kútban kezdődött. A mikroszennyezőkre is kiterjedő első 

elemzéseket a VITUKI végezte 2000-ben, a rutin-elemzéseket pedig évente megismétlik. 

A diffúz szennyezések monitoringja a mezőgazdaságban. 

A legfelső (kisebb mint 20 m) talajvizet érő mezőgazdasági szennyezés (nitrát és peszticidek) monitoringja 

2000-ben kezdődött. 160 fúrást mélyítettek 85, különböző földhasználatú területen a feltalajból és a legfelső 

talajvízrétegből különböző mélységekben vett mintákban a mikroszennyezők elemzésére. Ezeket a kutakat 

rendszeresen mintázzák a KÖFE-k a rutin-komponensekre. 

A földhasználat, a talajtípus és a hidrogeológiai viszonyok szerint kiválasztott hét mintaterületen, 100 helyen 

sekély (kisebb mint 10 m) furatokban elemezték a talajvizet, hogy vizsgálják ezeknek a paramétereknek a 

befolyását a talajvíz minőségére. A furatok közül 25-öt ideiglenes jelleggel kiképeztek és használtak a 
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mikroszennyezők elemzésére is. helyszínek kijelölése és az adatok értelmezése a VITUKI felelősségi körébe 

tartozott. 

A szennyvízöntözés monitoringja 

A szennyvízöntözés talajvízminőségre gyakorolt kockázatának vizsgálata két helyen indult meg a 2 és 18 m 

közötti mélységű, 6 kútból álló kútcsoportokból származó vízminőségi adatok (beleértve a mikroszennyezőket 

is) felhasználásával. Az elemzéseket a VITUKI végezte egy alkalommal. 

Települési monitoring 

A felszín alatti vízminőség eddigi országos jellemzése azt mutatja, hogy a talajvíz legtöbbnyire elszennyeződött 

a települések alatt. A talajvíz minőségét három település alatt vizsgálták (a mikroszennyezőkre is kiterjedően) 

20 ideiglenes fúrólyukban. Ezt a VITUKI által végzett vizsgálatot kiterjesztik majd további településekre is. 

A vízkivételi területek közötti térségek 

A mélyebb (20 – 100 m) víztartók vízminőségének feltárását a vízkivételi területek közötti térségeken a KÖFE-

k kezdték meg 800 meglévő kút és 130 forrás felhasználásával. A mikroszennyezőket csak a források és kutak 

közül egyes kiválasztottakon (20 %) mérték. A mintavételi helyek kiválasztása, az adatbázis fenntartása és az 

adatok értelmezése a VITUKI felelősségi körébe tartozott. 

Felszíni vizek monitorozása 

Hazánkban kb. 250 törzshálózati mintavételi helyen eltérő gyakorisággal (6-52 minta/év, általában kéthetente) 

történik a minták vétele. A mintavételi helyeken eltérő komponensek vizsgálata történik, az adott víz 

minőségének és összetételének megfelelően. Az egyes helyeken alkalmazott szabványcsomagok a komponensek 

megnevezésén túl az adott mintákra alkalmazandó határértékeket is tartalmazzák. A vizsgálatok elvégzése az 

illetékes környezetvédelmi felügyelőségek feladata, a kiegészítő bakteriológiai vizsgálatokat, pedig az ÁNTSZ 

laboratóriumaiban végzik. 

3. Vízvédelmi politika az EU-ban és Magyarországon 

A VKI fontosabb kitételei (Forrás: www. euvki.hu) 

Az EU Víz Keretirányelv 2000. december 22-én lépett életbe. A hivatalos lapban való közzététel napja egy 

olyan egységes vízvédelmi politika életbe lépését jelentette, amely állam- és országhatárokon túlnyúlva a 

vízgyűjtőkön való koordinált vízgazdálkodás megvalósulását segíti elő. A Víz Keretirányelv hozzájárul - az 

egyre növekvő Közösségen belül - a vízvédelem harmonizálásához és a vizek terhelésének csökkentéséhez. 

3.1. Idézetek a Víz Keretirányelvből 

• "A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően kell óvni, 

védeni és kezelni..." 

• "Integrált közösségi víz politikát kell kidolgozni..." 

• A Víz Keretirányelv különleges jelentősége a vizek védelmének egységes - elsősorban ökológiai - szempontok 

szerinti, következetes végrehajtása. Ezzel összhangban ugyanakkor speciális tényezők is megjelennek, mint 

például: 

• következetesen terület-specifikus, vízgyűjtő egységre vonatkozó tényezők, 

• víztípusok szerinti tényezők, 

• a káros anyagok vizsgálatának kombinált módszere, 

• paraméterekkel, illetve paramétercsoportokkal kapcsolatos tényezők. 

A Víz Keretirányelv hét meglévő, szektor- és használat-specifikus EU irányelvet helyez hatályon kívül hét, 

illetve tizenhárom évvel a hatályba lépése után. A Víz Keretirányelv végrehajtásától elsősorban egy 

erőteljesebben ökológiai szemléletű és egységesebb vízvédelem kialakulását várhatjuk. A jogharmonizáció után 
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a magyar vízi, környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokban már meglévő vízgazdálkodási és 

vízvédelmi eszközök tovább erősödhetnek. A gazdasági szempontok is másfajta jelentőséget nyerhetnek. A Víz 

Keretirányelv előírásai, különösen a vízgyűjtőkön való integrált gazdálkodás követelménye, jelentősen emelheti 

a vízvédelem szintjét Magyarországon. A Víz Keretirányelv hatályba lépésétől jogi és anyagi természetű 

végrehajtási kötelezettségeket ró a tagországokra. A Víz Keretirányelvet át kell venni a nemzeti jogrendszerbe, 

és 15 évvel a hatálybalépése után el kell érni a vizek és a hozzájuk kapcsolódó vizes élőhelyek jó állapotát 

Európában. Az EU Víz Keretirányelv előírja, hogy a felszíni vizeket ökológiai állapotuk szerint is minősíteni 

kell, továbbá a kémiai állapot minősítésének kritériumaiban is változást hozott. Lásd: 31/2004. (XII. 30.) KvVM 

rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól. 

3.2. A Tagállamoknak a Víz Keretirányelvben kijelölt feladatai 

3. cikk Az igazgatási intézkedések összehangolása a vízgyűjtő kerületekben 

7. A tagállamok a 24. cikkben említett időpontig kijelölik az illetékes hatóságot. 

8. A tagállamok legkésőbb a 24. cikkben említett időpontot követő hat hónapon belül a Bizottság rendelkezésére 

bocsátják illetékes hatóságaik, továbbá minden olyan nemzetközi testület illetékes hatóságainak listáját, 

amelyekben részt vesznek. Valamennyi illetékes hatóságról megadják az I. mellékletben foglalt információkat. 

9. A tagállamok a változás hatálybalépését követő három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot a 8. 

bekezdés szerint megadott információban bekövetkezett bármilyen változásról. 

4. cikk Környezeti célkitűzések 

(a) a f e l s z í n i v i z e k r e n é z v e 

(ii) a tagállamok megvédik, javítják, és helyreállítják az összes felszíni víztestet - a mesterséges és erősen 

módosított víztestekre vonatkozó (iii) bekezdésben foglaltak alkalmazásától függően - azzal a céllal, hogy 

legkésőbb ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a felszíni vizek jó állapotát, 

összhangban az V. melléklet előírásaival, a 4. bekezdés szerint meghatározott határidő módosításoktól függően; 

(iii) a tagállamok megvédik, és javítják az összes mesterséges és erősen módosított víztestet azért, hogy 

legkésőbb ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a jó ökológiai potenciált és a 

felszíni víz jó kémiai állapotát, összhangban az V. melléklet előírásaival, a 4. bekezdés szerint meghatározott 

határidő módosításoktól függően; 

(b) a f e l s z í n a l a t t i v i z e k r e n é z v e 

(ii) a tagállamok védik, javítják, és helyreállítják a felszín alatti víztesteket, biztosítják az egyensúlyt a felszín 

alatti víz kitermelése és utánpótlódása között, azzal a céllal, hogy legkésőbb ennek az irányelvnek a 

hatálybalépését követő 15 éven belül elérjék a felszín alatti vizek jó állapotát, összhangban az V. melléklet 

előírásaival, a 4. bekezdés szerint meghatározott határidő módosításoktól függően; 

(c) a v é d e t t t e r ü l e t e k r e n é z v e 

A tagállamok legkésőbb jelen irányelv hatályba lépését követő 15 éven belül minden előírást és célkitűzést 

teljesítenek, hacsak azok az európai közösségi jogforrások másként nem rendelkeznek, amelyek szerint az egyes 

védett területeket kialakították. 

3. A víztestek mesterségessé vagy jelentősen módosítottá nyilvánítását és annak okait külön ismertetik a 13. 

cikkben előírt és hatévente felülvizsgálandó vízgyűjtő gazdálkodási tervben. 

4. Az 1. bekezdésben megállapított határidőket meg lehet hosszabbítani a víztestekkel kapcsolatos célkitűzések 

fokozatos elérése érdekében, feltéve, hogy az érintett víztest állapotában nem következik be további romlás, és 

az összes alábbi feltétel teljesül: 

(a) A tagállamok megállapítják, hogy a víztestek állapotának szükségesnek tartott javulása az 1. bekezdésben 

meghatározott határidőkre az alábbi okok legalább egyike miatt ésszerű módon nem érhető el: 

(i) a műszaki megvalósíthatóság miatt a javulás szükséges mértéke csak a határidőt meghaladó időszakokban 

érhető el; 
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(ii) a javulások határidőn belüli elérése aránytalanul költséges lenne; 

(iii) a természeti viszonyok nem teszik lehetővé a víztest állapotának feljavítását az adott határidőre. 

(b) A határidő meghosszabbítását és annak okait külön kiemelik, és megmagyarázzák a 13. cikk szerint előírt 

vízgyűjtő gazdálkodási tervben. 

(c) A halasztásokat legfeljebb a vízgyűjtő gazdálkodási terv két további korszerűsítésére korlátozzák, kivéve 

azokat az eseteket, amikor olyanok a természeti viszonyok, hogy a célkitűzéseket nem lehet elérni ezen az 

időtartamon belül. 

(d) A kevésbé szigorú környezeti célkitűzések meghatározását és azok okait részletesen ismertetik a 13. cikkben 

előírt vízgyűjtő gazdálkodási tervben, és ezeket a célkitűzéseket hatévente felülvizsgálják. 

6. A víztestek állapotának időszakos leromlása nem jelenti ennek az irányelvnek a megszegését, ha az kivételes 

vagy ésszerűen előre nem látható természetes ok vagy vis major - különösen a szélsőséges árvizek és a hosszú 

aszályos időszakok - következménye, vagy ha ésszerűen előre nem látható balesetekből következik, továbbá, ha 

az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

(c) az intézkedési program tartalmazza a kivételes körülmények között teendő intézkedéseket, s ezen 

előirányzott intézkedések nem veszélyeztetik a víztest minőségének helyreállását a körülmények rendeződését 

követően; 

(d) évente számba veszik a kivételes vagy az ésszerűen előre nem látható körülmények hatásait, és - a 4. 

bekezdés (a) pontjában kifejtett okok alapján - minden lehetséges intézkedést megtesznek, hogy a víztest 

állapota a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül visszaálljon az említett körülmények hatása előtti 

állapotra, és 

7. A tagállamok nem szegik meg ezt az irányelvet, ha 

b) a változtatások vagy módosítások okait a 13. cikkben előírt vízgyűjtő gazdálkodási terv részletesen 

tartalmazza és a célkitűzéseket hatévente felülvizsgálják; 

5. cikk A vízgyűjtő kerület jellemzői, az emberi tevékenység környezeti hatásainak felülvizsgálata és a víz 

használatának gazdasági elemzése 

1. Minden tagállam gondoskodik minden vízgyűjtő kerületére vagy a nemzetközi vízgyűjtő kerületeknek a saját 

területükre eső hányadára vonatkozóan 

-      a vízgyűjtő kerületek jellemzőinek elemzéséről, 

-      az emberi tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásának felülvizsgálatáról, 

és 

-      a víz használatának gazdasági elemzéséről 

-      a II. és III. mellékletben meghatározott módon, továbbá arról, hogy ezen elemzéseket legkésőbb ennek az 

irányelvnek a hatálybalépését követő négy éven belül elvégezzék. 

2. Az 1. bekezdésben említett elemzéseket és vizsgálatokat felülvizsgálják, és szükség esetén legkésőbb ennek 

az irányelvnek a hatálybalépését követő 13 éven belül, azt követően pedig hatévente korszerűsítik. 

6. cikk A védett területek nyilvántartása 

1. A tagállamok gondoskodnak olyan nyilvántartás vagy nyilvántartások kialakításáról, amelyek vízgyűjtő 

kerületenként tartalmaznak minden olyan területet, amelyet a közösségi jogszabályok szerint különleges 

védelmet igénylő területként jelöltek ki a felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy a közvetlenül a 

víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából. A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvántartás ennek az 

irányelvnek a hatálybalépését követően legkésőbb négy éven belül elkészüljön. 

3. A védett területek nyilvántartását vagy nyilvántartásait minden vízgyűjtő kerület esetében folyamatosan 

felülvizsgálják, és naprakész állapotban tartják. 
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8. cikk A felszíni vizek állapotának, a felszín alatti vizek állapotának és a védett területeknek a monitoringja 

2. A monitoring programok legkésőbb hat évvel ennek az irányelvnek a hatálybalépését követően 

működőképesek lesznek, kivéve, ha a vonatkozó európai közösségi joganyag másként rendelkezik. A 

monitoring program összhangban lesz az V. melléklet követelményeivel. 

9. cikk A vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülése 

1. pont 

A tagállamok 2010-re biztosítják 

-      hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen 

keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitűzéseinek teljesüléséhez, 

-      a különböző vízhasználatok megfelelő hozzájárulását a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez, 

legalább ipari, mezőgazdasági és háztartási bontásban, a III. melléklet szerint végzett gazdasági elemzés alapján, 

és figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 

A tagállamok ennek során tekintettel lehetnek a költség visszatérítés társadalmi, környezeti és gazdasági 

hatásaira, továbbá az érintett régió vagy régiók földrajzi és éghajlati jellemzőire. 

10. cikk Kombinált módszer a pontszerű és a diffúz szennyezőforrásokhoz 

2. A tagállamok biztosítják a következők kidolgozását és/vagy megvalósítását: 

(a) a kibocsátásoknak a legjobb rendelkezésre álló technikán alapuló szabályozását, vagy 

(b) a megfelelő kibocsátási határértékeket, vagy 

(c) diffúz hatások esetében a szabályozásokat, amelyekbe - amennyiben alkalmazhatók - a legjobb környezeti 

gyakorlatokat is bele kell érteni, amelyeket a következő dokumentumok tartalmaznak: 

-a Tanács 1996. szeptember 24-i 96/61/EK irányelve a szennyezés integrált megelőzéséről és szabályozásáról 

[1], 

-a Tanács 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelve a városi szennyvizek kezeléséről [2], 

-a Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizeknek a mezőgazdasági szennyezőforrásokból 

származó nitrát által okozott szennyezés elleni védelméről [3], 

-azok az irányelvek, amelyek a 16. cikk végrehajtásához kapcsolódnak, 

-a IX. mellékletben felsorolt irányelvek, 

-bármely más, vonatkozó közösségi joganyag. 

A fentieket legkésőbb 12 évvel ezen irányelv hatályba lépését követően be kell vezetni, kivéve azokat az 

eseteket, amikor a vonatkozó joganyag másként rendelkezik. 

11. cikk Az intézkedési program 

3. pont 

(f) szabályozások, ide értve a felszín alatti víztestek mesterséges utánpótlásának vagy dúsításának előzetes 

engedélyezése iránti követelményt. Az erre felhasznált víz származhat bármely felszíni vagy felszín alatti 

vízből, feltéve, hogy az adott készlet használata nem veszélyezteti sem a készletet biztosító, sem az 

utánpótlásban vagy dúsításban részesülő felszín alatti víztestre megállapított környezeti célkitűzések elérését. 

Ezeket a szabályozásokat rendszeresen felülvizsgálják, és ha szükséges, korszerűsítik; 

(g) a potenciális pontszerű szennyezőforrások esetében az olyan, megelőzést szolgáló szabályozás iránti 

követelmény, mint például a szennyezőanyagok vízbe történő bevezetésének megtiltása, vagy az érintett 

szennyezőanyagok kibocsátási szabályait meghatározó, általánosan kötelező szabályokon alapuló előzetes 
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hozzájárulás vagy nyilvántartásba vétel, ide értve a 10. és 16. cikkek szerinti szabályozásokat is. Ezeket a 

szabályozásokat rendszeresen felülvizsgálják, és ha szükséges, korszerűsítik; 

(h) a potenciális nem-pontszerű szennyezőforrások esetében a szennyezőanyag vízbejutását megelőző vagy 

szabályozó intézkedések. A szabályozások formája lehet az olyan, megelőzést szolgáló rendelkezés előírása, 

mint például a szennyezőanyagok vízbe juttatásának megtiltása, vagy az általánosan kötelező érvényű 

szabályokon nyugvó előzetes hozzájárulás vagy nyilvántartásba vétel olyankor, amikor a közösségi joganyag 

nem tartalmaz más módon ilyen követelményt. Ezeket a szabályozásokat rendszeresen felülvizsgálják, és ha 

szükséges, korszerűsítik; 

(i) a vizeknek az 5. cikk és a II. melléklet szerinti állapotát érő bármely egyéb jelentős kedvezőtlen hatás esetén 

főként azok az intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a víztestek hidrológiai-morfológiai viszonyai 

összhangban legyenek a kívánt ökológiai állapot vagy - a mesterséges vagy erősen módosított víztestek esetén - 

a jó ökológiai potenciál elérésével. Az ilyen célú szabályozások formája lehet az általánosan kötelező érvényű 

szabályokon nyugvó előzetes hozzájárulás vagy nyilvántartásba vétel olyankor, amikor a közösségi joganyag 

nem tartalmaz más módon ilyen követelményt. Ezeket a szabályozásokat rendszeresen felülvizsgálják, és ha 

szükséges, korszerűsítik; 

(j) a szennyezőanyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésének tilalma a következő rendelkezések 

fenntartása mellett: 

A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a víztartóba, 

ahonnan kivették. 

A feltételek megadásával engedélyezhetik a következőket is: 

-a szénhidrogének feltárásához és kitermeléséhez, valamint a bányászathoz szükséges tevékenységekből 

származó anyagokat tartalmazó víz visszasajtolását azokba a földtani közegekbe, ahonnan a szénhidrogéneket 

vagy más anyagokat kitermelték, vagy a természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani közegekbe. 

A visszasajtolt víz nem tartalmazhat más anyagokat, mint amelyek a fent említett műveletekből származnak, 

-a bányákból, a kőfejtőkből vagy a mérnöki létesítmények építésével vagy fenntartásával kapcsolatosan 

kiszivattyúzott víz visszasajtolását, 

-a természetes gáz vagy a cseppfolyósított földgáz (LPG) besajtolását tárolási céllal természeti okokból más 

célra tartósan alkalmatlan földtani közegekbe, 

-a természetes gáz vagy a cseppfolyósított földgáz (LPG) besajtolását tárolási céllal más földtani közegbe olyan 

térségekben, ahol kiemelkedően fontos a gázellátás biztonsága, és ahol olyan a visszasajtolás, hogy a felszín 

alatti víz minőségromlásának minden jelenlegi vagy jövőbeni veszélye megelőzhető, 

-a talajon vagy a talajban végzett építési és mérnöki munkákat vagy hasonló tevékenységeket, amelyek 

közvetlen kapcsolatba kerülnek a felszín alatti vízzel. Ezekkel a célokkal kapcsolatban a tagállamok az ilyen 

tevékenységeket engedélyezettnek tekinthetik, feltéve, hogy a tagállam e tevékenységeket a rájuk kialakított 

általánosan kötelező érvényű szabályozásaival összhangban végzi, 

-kis mennyiségű anyag bevezetését tudományos céllal a víztestek jellemzése, védelme vagy helyreállítása 

érdekében, az adott célra szolgáló, szigorúan szükséges mennyiség mértékéig, 

-feltéve, hogy az ilyen bevezetések nem veszélyeztetik az adott felszín alatti víztestre meghatározott környezeti 

célkitűzések elérését; 

7. Az intézkedési programokat legkésőbb ezen irányelv hatálybalépését követő kilenc éven belül kidolgozzák és 

a hatálybalépést követő 12 éven belül az összes intézkedés érvénybe lép. 

8. Az intézkedési programokat felülvizsgálják, és szükség esetén korszerűsítik, legkésőbb ezen irányelv 

hatálybalépését követő 15 éven belül, azt követően pedig hatévente. Bármely új vagy felülvizsgált intézkedést, 

amely a korszerűsített program része, érvényre juttatnak a megállapítását követő három éven belül. 

13. cikk A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 
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6. A vízgyűjtő gazdálkodási terveket legkésőbb ezen irányelv hatálybalépését követően kilenc évvel 

közzéteszik. 

7. A vízgyűjtő gazdálkodási terveket legkésőbb ennek az irányelvnek a hatálybalépését követően 15 évvel, majd 

ez után hatévente felülvizsgálják és korszerűsítik. 

14. cikk A társadalom tájékoztatása és konzultációk 

1. A tagállamok segítik az összes érdekelt fél bevonását ezen irányelv teljesítésébe, különösen a vízgyűjtő 

gazdálkodási tervek elkészítésébe, felülvizsgálatába és korszerűsítésébe. A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy minden vízgyűjtő kerület esetében a társadalom számára - ide értve a vízhasználókat is - elérthetők és 

véleményezhetők legyenek a következők: 

(a) a terv kidolgozásának ütemterve és munkaprogramja, beleértve a tervezett konzultációs intézkedésekről 

szóló közleményt is, legalább három évvel annak az időszaknak a kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik; 

(b) a vízgyűjtőre vonatkozóan feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák közbenső felülvizsgálata, legalább két 

évvel azon időszak kezdete előtt, amelyre a terv vonatkozik; 

(c) a vízgyűjtő gazdálkodási terv kézirata, legalább egy évvel azon időszak kezdete előtt, amelyre a terv 

vonatkozik. 

Igény esetén hozzáférhetők azok a háttérdokumentumok és információk, amelyeket a vízgyűjtő gazdálkodási 

terv kéziratának kidolgozásakor felhasználtak. 

2. A tagállamok a társadalom aktív részvétele és a konzultációk érdekében legalább hat hónap időtartamot 

biztosítanak a fenti dokumentumok írásban történő észrevételezésére. 

15. cikk Jelentés 

1. A tagállamok a vízgyűjtő gazdálkodási terveknek és azok minden későbbi korszerűsítésének másolatát a 

közzétételt követő három hónapon belül megküldik a Bizottságnak és valamennyi érintett tagállamnak: 

(a)az olyan vízgyűjtő kerületek esetében, melyek teljes egészükben a tagállam területén vannak, a nemzeti 

területre vonatkozó és a 13. cikk szerint publikált valamennyi vízgyűjtő gazdálkodási tervet; 

(b)nemzetközi vízgyűjtő kerületek esetében a vízgyűjtő gazdálkodási terveknek legalább azt a részét, amely a 

tagállam területére vonatkozik. 

2. A tagállamok 

-    8. cikk szerint megtervezett monitoring-programokról, 

amelyeket az első vízgyűjtő gazdálkodási terv céljára készítettek, összefoglaló jelentést terjesztenek be az 

elkészültüket követő három hónapon belül. 

3. A tagállamok minden egyes, a 13. cikkben előírt vízgyűjtő gazdálkodási tervnek és azok korszerűsített 

változatainak közzétételét követő három éven belül közbenső jelentést terjesztenek be a tervezett intézkedési 

program teljesítésében elért előrehaladásról. 

17. cikk Stratégiák a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzéséhez és szabályozásához 

4. A 2. bekezdésben említett kritériumok közösségi szintű elfogadásának hiányában a tagállamok állapítják meg 

a megfelelő kritériumokat, legkésőbb öt évvel ezen irányelv hatálybalépését követően. 

22. cikk Hatályon kívül helyezések és átmeneti rendelkezések 

1. Ezen irányelv hatálybalépését követően hét évvel hatályát veszti: 

-az 1975. június 16-i 75/440/EGK irányelv a tagállamokban [4] az ivóvíz kitermelésére szánt felszíni vizek 

minőségi követelményeiről, 



 VÍZVÉDELEM (BURUCS 

ZOLTÁN) 
 

 120  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

-az 1977. december 12-i 77/795/EGK tanácsi határozat a felszíni édesvizek minőségére vonatkozó információ 

csere közös eljárásának megállapításáról [5], 

-az 1979.október 9-i 79/869/EGK tanácsi irányelv a tagállamokban ivóvíz céljára szánt felszíni vizek 

mintavételezésének módszereiről és gyakoriságáról, továbbá azok elemzéséről [6]. 

2. Ezen irányelv hatálybalépését követően 13 évvel hatályát veszti: 

-az 1979.október 30.-i 79/923/EGK tanácsi irányelv a kagylótenyésztésre szolgáló vizek minőségi 

követelményeiről [8], 

-az 1979. december 17-i, 80/68/EGK tanácsi irányelv a felszín alatti vizeknek az egyes veszélyes anyagok által 

okozott szennyezéssel szembeni védelméről, 

-a 76/464/EGK tanácsi irányelv a 6. cikk kivételével, amely ezen irányelv hatálybalépésével egyidejűleg veszti 

hatályát. 

24. cikk Végrehajtás 

1. A tagállamok legkésőbb 2003. december 22-ig hatályba helyezik azokat a törvényeket, rendeleteket és egyéb 

végrehajtási rendelkezéseket, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek. A Bizottságot mindezekről 

haladéktalanul tájékoztatják. 

Amikor a tagállamok elfogadják az előbbi jogszabályaikat, hivatkoznak erre az irányelvre, vagy a hivatalos 

közzétételkor utalnak rá. A hivatkozás módját a tagállamok választják ki. 

2. A tagállamok átadják a Bizottság részére a nemzeti joganyag fő elemeinek azon szövegrészeit, amelyeket 

ezen irányelv által szabályozott témakörökben fogadnak el. A Bizottság a többi tagállamot értesíti erről. 

25. cikk Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő közzététele napján lép hatályba. 

3.3. A felszíni vizek védelmének hazai szabályozása 

A felszíni vizek védelmét a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól írja elő. Ennek néhány fontosabb paragrafusa alább olvasható: 

4. § (1) A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához, illetve az erősen módosított víztestek jó 

ökológiai potenciáljának eléréséhez a vízhasználó (ideértve a kibocsátót) köteles - az e rendelet és a Kvt. 

vonatkozó előírásainak betartásával - hozzájárulni. 

(2) Amennyiben nem pontszerű (diffúz) szennyezések miatt kibocsátási határérték megállapítására nincs mód, 

ott a legjobb környezeti gyakorlaton alapuló műszaki intézkedések alkalmazásával kell a vízszennyezést 

megelőzni, hogy a környezeti terhelés a legkisebb mértékűre csökkenjen. 

5. § (1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot 

juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

Felszíni vizeink állapota 

A Magyarországon átfolyó átlagos vízmennyiség mintegy 120 milliárd m3/év, aminek az egy lakosra vetített 

értéke a legmagasabb a világon. Folyóvizeink 95 %-a a határainkon kívülről származik, és ennek a 

vízmennyiségnek a 99,2 %-a a Duna, Tisza, és Dráva vízgyűjtőjéhez tartozik. 
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Többi jelentős folyónk (Rába, Maros, Körösök, Ipoly, Sajó, Hernád, Bodrog, Szamos, Kraszna) az említett 

három legnagyobb folyóba torkollik, így vizük ezeken a folyókon távozik az országból. Az itt csapadékból 

keletkező éves vízmennyiség nagyjából fedezi hazánk teljes vízszükségletét. 

A vízhozamok azonban kimutatható mértékű (10-15%-os) csökkenést jeleznek az 1960-as évektől számítva, 

ezért vízkészleteink megóvására nagy gondot kell fordítanunk a jövőben. 

Folyóink szennyezettsége 

Felszíni vízfolyásaink ideális módon behálózzák az egész ország területét. Nagyobb folyóink teljes hossza 

meghaladja a 3000 km-t kisvízfolyásaink száma kb. 2500 db együttes hosszuk, pedig meghaladja a 25000 km-t. 

A levezető rendszer számos mesterséges csatornával is kiegészül, melyek teljes hossza megkerülhetné a Földet 

az Egyenlítőnél, amely 40000 km-t tesz ki. 

A Duna magyarországi szakaszának a vízminősége sokat romlott az elmúlt 50 évben. Ezt jelzi, hogy fürdésre 

alkalmatlanná vált, zavaros, és fenol szagú lett a vize, amit többnyire az ipari és kommunális 

szennyvízbevezetések idéztek elő. A vízminőség-védelem fontosságát jelzi, hogy az EU-s és hazai intézkedések 

következtében mára megállt a vízminőség romlása, sőt javulás kezdődött, amihez hozzájárult a 

szennyvíztisztítás fokozódása, és a vízszennyező iparágak korszerűsítése a vízgyűjtőn. A legnagyobb 

vízminőségi javulás az ammónium-N esetén volt tapasztalható. A Duna azonban még jelenleg is jelentős 

tápanyagterhelésnek van kitéve, tehát folyatatni kell a minőségjavító intézkedéseket és programokat. A 

szabvány szerinti minősítési rendszerben a Duna az oxigén- és tápanyagháztartás szempontjából III. osztályúnak 

számít, bakteriológiai szempontból pedig csak IV. osztályú. 

A Tisza felső folyása erősen szennyezett a külföldről érkező mellékvízfolyások vízétől, hisz Romániában a 

vízvédelem lényegesen kezdetlegesebb állapotban van, mint itthon. A Tiszán zajlott a földkerekség egyik 

legnagyobb haváriája, az a cián szennyezés, amely csaknem kipusztította a folyó élővilágát A vízminőség a 

Tisza-tónál jelentős javuláson megy át, az alsó szakaszokon pedig ismét növekszik a szennyeződés mértéke (a 

Maros és Szeged városa okozzák). A Dunához hasonlóan a Tisza vízminősége is javulást jelez a legtöbb 

paramétert figyelembe véve (ammónium-N, anionaktív 

detergensek, BOI, oldott oxigén), a szerves anyag terhelés itt is jelentős, ezért a bakteriális szennyezés csak IV. 

osztályú Az oxigénháztartás belépéskor III., kilépéskor IV. osztályú, a tápanyagháztartás, pedig III. osztályú. A 

folyó felső szakasza nehéz fém mikroszennyezőkkel terhelt, amit a romániai színesfémbányászat által bevezetett 

bányavizek okoznak. 

A Dráva a legtisztább nagy folyónk, melynek a vízminősége majdnem minden paraméter alapján " jó " vagy " 

tűrhető " kategóriát képvisel. 

A három kizárólag hazai vízgyűjtőjű folyónk (Zala, Kapos, Zagyva) vízminősége sokat javult az elmúlt 

években. Különösen a Zala szennyezése csökkent jelentősen, a vízgyűjtőjén megépített szennyvíztisztítók 

hatásaként, valamint a Kis-balatoni tározók    szűrő hatásaként. 

Állóvizeink állapota 

Hazánkban a 0,5 hektárnál nagyobb felületű tavak száma meghaladja az 1000-et, összes területük, pedig az 

ország területének 1 %-át adják. Három nagyobb tavunk a Balaton, a Fertő-tó és a Velencei-tó. Ezek sekély vizű 

öregedő tavak, melyek különös védelmet igényelnek, hogy a feliszapolódásuk ne gyorsuljon fel. Ezt a 

tápanyagok feldúsulásának akadályozásával lehet késleltetni. 

A Balaton az ötvenes évektől jelentősen szennyeződött, majd az 1970-es években eutróf jellegűvé vált. Ezt a 

hinarasodás, algavirágzások, és katasztrófális halpusztulások jelezték. A Kis-Balaton rekonstrukciója, az 

állattartás, és műtrágya felhasználás visszaszorítása, valamint az üdülőövezetben megvalósított 

szennyvíztisztítási programok azóta sokat javítottak a víz minőségén. Mára a Balaton vize a Keszthelyi öböl 

kivételével nagyon jó minőségűvé vált. 

A Velencei-tó legnagyobb problémáját a vízmérlegének felborulása jelentette a 1990-es évek elején. A vízhiányt 

idegen vízgyűjtőből, sikerült pótolni, majd a természetes vízmérlege is javulni kezdett. A tó tápanyagterhelése a 

sekélyebb víz és nagy nádas felületek miatt lényegesen súlyosabbá vált, mint a Balaton esetében. A tó erősen 

eutróf jellegűvé vált, az elöregedése előrehaladott állapotba került. 
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A Fertő-tót mindig a szélsőséges vízszintingadozás jellemezte. Az utóbbi időkben azonban nem jelentkeztek 

különösebb problémák a tó vízellátásával, így a vízminősége sem jelzett rendkívüli állapotokat.     

3.4. A felszín alatti vizek védelmének haza szabályozása 

A felszín alatti vizek védelmét a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

szabályozza. Ennek legfontosabb paragrafusát alább mutatjuk be: 

4. § (1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti 

víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve 

víztestek esetében: 

a) azok állapota ne romoljon; 

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon; 

d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek jellemzett 

víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba és ellenőrzés alá 

kerüljenek, és állapotuk szennyezés-csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon. 

(3) A felszín alatti víz állapotát a felszín alatti víztest mennyiségi és minőségi állapota közül a kevésbé jó állapot 

határozza meg. 

(4) Felszín alatti víztest vagy víztest csoport jó mennyiségi állapotú, ha: 

a) a hosszabb időszakra, legalább hat évre számított átlagos éves vízkivétel nem haladja meg a külön jogszabály 

szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározott hasznosítható felszín alatti vízkészletet, és 

b) a víz-, illetve nyomásszintekben a víztest külön jogszabályban meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 

megszabott arányánál nagyobb részén nem következik be jelentős mértékben vízkivételhez kapcsolódó tartós 

süllyedés, és 

c) a kapcsolódó felszíni vizek ökológiai vagy kémiai állapotában nem következik be olyan, a felszín alatti 

vizekkel összefüggésbe hozható jelentős romlás, amely akadályozza a felszíni vizekre külön jogszabályban 

megállapított környezeti célkitűzések teljesítését, és 

d) nem következik be a vízmozgás irányának olyan megváltozása, amely a felszín alatti víztest kémiai és fizikai 

állapotában jelentős és tartós tendenciózus változást eredményez veszélyeztetve a környezeti célkitűzések 

teljesítését, és 

e) a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervben figyelembe vett felszín alatti víztől közvetlenül 

függő szárazföldi ökoszisztémát a felszín alatti vízkivételek miatt nem éri károsodás. 

(5) Valamely felszín alatti víztestet vagy víztest csoportot akkor kell jó kémiai állapotúnak tekinteni, ha: 

a) a 6. § (5) bekezdés szerinti monitoring igazolja, hogy a szennyező anyagok koncentrációi, vagy a 

vezetőképességben bekövetkező változások 

aa) nem mutatják a víztestre jellemző víztől idegen víz vagy szennyeződés beáramlását, a természetes kémiai és 

fizikai állapot lényeges változását, 

ab) nem haladják meg a felszín alatti vízre vonatkozó minőségi előírásokat, 

ac) nem akadályozzák a kapcsolódó felszíni vizekre a külön jogszabályban megállapított környezeti 

célkitűzések elérését, sem a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák bármilyen 

jelentős károsodását; vagy 
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b) a felszín alatti vízre vonatkozó minőségi előírásokat, valamint a szennyező anyagokra, anyagcsoportokra, 

illetve szennyezési indikátorokra vonatkozó küszöbértékeket a felszín alatti víztest vagy felszín alatti víztest 

csoport egyetlen mintavételi pontján sem lépték túl, vagy túllépték ugyan, de a felszín alatti víztest kémiai 

állapotának meghatározására e rendelettel és a külön jogszabállyal összhangban lefolytatott, megfelelő 

vizsgálattal bizonyítható, hogy: 

ba) a szennyezőanyag-koncentrációk nem képeznek jelentős környezeti veszélyt, figyelemmel - adott esetben - 

az érintett felszín alatti víztest kiterjedésére is, 

bb) az a) pontban, valamint a külön jogszabályban foglalt, a felszín alatti víz jó kémiai állapotára vonatkozó 

feltételek teljesülnek, 

bc) a külön jogszabály szerinti ivóvíz, ásványvíz, illetve gyógyvíz kitermelésére szolgáló üzemelő vagy távlati 

vízbázis, továbbá a napi 100 m3-nél több víz kitermelésére igénybe vett víztesteken a víz rendeltetésszerű 

felhasználása nem kerül veszélybe, 

bd) a szennyezés nem rontja jelentősen a felszín alatti víztest vagy a felszín alatti víztest csoport bármely 

vízteste emberi felhasználásra való alkalmasságát. 

(6) Valamely felszín alatti víztestet vagy víztest csoportot akkor kell jó minőségi állapotúnak tekinteni, ha: 

a) megfelel az (5) bekezdésben meghatározottaknak, és 

b) a hőmérséklete nem csökken olyan mértékben, hogy az kimutatható változást okoz a kémiai vagy a 

mennyiségi állapotban és az áramlási viszonyokban, vagy nem zavarja a meglevő, illetve tervezett 

vízhasználatokat. 

(7) Amennyiben valamely felszín alatti víztest az (5) bekezdés ba)-bd) pontjaival összhangban minősül jó 

állapotúnak, a 6. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti intézkedésekre van szükség ott, ahol a felszín alatti vizek 

minőségi előírásának értékét vagy a szennyező anyagokra vonatkozó küszöbértékeket túllépték. 

(8) A víztestek állapotértékelésénél figyelembe kell venni az igénybevételeket, továbbá a pontszerű és a nem 

pontszerű (diffúz) szennyező forrásokból adódó terheléseket. A mennyiségi állapotértékelés során figyelembe 

vehetők az időjárás hosszú távú változásával összefüggő folyamatok. 

A felszín alatti vizek állapota 

Az ország hatalmas felszín alatti vízvagyonnal rendelkezik, amely zömében a korábbi tengerek üledék-

rétegeiben, karsztjainkban, és a folyóink medrében lerakódott kavicságyakban található meg. Ezekre a vízadókra 

alapozódnak az ivóvíz bázisaink, és termálvíz kincseink. Ivóvízellátásunknak több, mint a 90%-át az említett 

felszín alatti vízbázisokból biztosítják a részünkre. 

Vizeink zöme kevés kezeléssel megfeleltethető az ivóvízszabványban előírt követelményeknek. A gondot 

elsősorban a vízbázisok szennyezés érzékenysége jelenti, ugyanis mintegy 2/3 részük az úgynevezett sérülékeny 

vízbázis. Sérülékenynek tekinthetők azok a felszín alatti vízadók, amelyeket potenciálisan elérhetnek a felszíni 

eredetű szennyeződések. Ez bekövetkezhet, ha nincs vízzáró réteg, mint pl. a fedetlen karsztokon. A fedetlen 

karsztok vízbázisait ezért a legsérülékenyebb vízbázisoknak tekintjük. Hasonlóan sérülékenyek a parti szűrésű 

kavicságyakra alapozott vízbázisaink is. Legkevésbé sérülékenynek a rétegvizekre alapozott vízbázisokat 

tekintjük, mivel a lefelé szivárgó vizek jelentős szűrőrétegeken szivárognak át, míg elérik a víztartó rétegeket. 

Nagyfokú sérülékenységük ellenére a felszín alatti vízbázisok rendszerint kevésbé szennyezettek, mint a felszíni 

vizeink, így kevés kezeléssel alkalmassá tehetők településeink ivóvízellátásra. Egyes felszín alatti vízbázisok 

azonban már jelentősen károsodtak az elmúlt évtizedek szakszerűtlen víztermelése miatt. Ezek főleg a 

mélyművelésű bányászatot folytató középhegységi területeken találhatók. 

A parti szűrésű vízbázisok adják az összes felszín alatti víztermelésünk 32 %-át. Első helyen a Duna kavicságya 

említendő, de hasznosíthatók a Rába, Ipoly, Sajó és Hernád folyók parti szűrésű vízbázisai is. 

A rétegvizek minősége az adott vízadó réteg vízoldható ásványi anyag és sótartalmától 

függően széles határok között változik. Gyakran terheltek gázokkal, mint a metán és az ammónia, de arzént, 

vasat és mangánt is tartalmazhatnak. A felsorolt szennyezők közül 
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a vízminták 20 %-ára jellemző a határértéket meghaladó arzéntartalom. Az EU vízkeret irányelve miatt déli 

megyéinkben 2009-re be kellett fejezni egy arzénmentesítési programot. Az említett térségben gyakran 50µg/l-t 

meghaladó arzéntartalmat mérnek, míg a 98/83/EK EU-irányelvben javasolt határérték, 10 µg/l.      

Talajvizeink 5 %-kal részesednek a felszín alatti víztermelésből. A talajvizek többnyire nitrittel és nitráttal 

terheltek, ezért hasznosításuk csak olyan célokra történhet, ahol az említett sók hasznosulhatnak. Ilyen az 

öntözés. A talajvizeket emberi fogyasztásra csak kezelések után lehet engedélyezni. Hasznosításuknak korlátot 

szab, jelentős evaporációs veszteségük, a növények gyökérzete által való hasznosításuk, és a mélyebb rétegekbe 

való elszivárgásuk is. A talajvizek vízszint süllyedése elárulja, hogy egy területen negatív-e a vízmérleg? Ilyen 

helyeken a talajvíz hasznosítása végképp nem javasolható. Síkvidéki területeinken átlagosan 0,1 m/év süllyedést 

regisztrálnak, míg a Duna-Tisza 

közén a veszteség a 0,3 m/év-et is meghaladja. Sajnos a Duna-Tisza közén már több métert esett a talajvíz tükre, 

ezért a térséget félsivatagossá nyilvánították. A nitrát- és nitritterhelés mellett a talajvizek bakteriális 

szennyezettsége is jelentős, amely a közművek nélküli szennyvízelhelyezés miatt jelentkezett. Talajvizeinkre 

jellemző a rendkívül magas, határértékét többszörösen meghaladó vas és mangánterhelés is. Ezek, mint íz 

rontók működnek, ezért kivonásukról minden esetben gondoskodni kell. 

A szénsavas csapadék által oldható kőzetekben az évmilliók során hatalmas járatrendszerek alakultak ki, melyek 

azóta is víz alatt vannak, vagy szárazra kerültek. Barlangjaink a fenti folyamatok eredményeként keletkeztek, és 

jelentős vízkészleteket tároznak. Minőségük általában közvetlen fogyasztást tesz lehetővé, leggyakrabban 

azonban kemény vizek tartoznak ide, melyeket célszerű lágyítani a felhasználás előtt. Víztermelésünk 17%-át 

teszik ki a karsztvizek, melyekből a legjelentősebbek Kőszeg, Aggtelek, Rudabánya a Bükk és a Dunántúli-

középhegység karsztvizei. Egyre több természetes karsztforrás hasznosítása is megújult az elmúlt években. A 

gyógyerővel is bíró karsztforrások felkeresése a reneszánszát éli. Nagy mennyiségű karsztvíz kitermelése történt 

és történik a mélyművelésű bányászathoz kötötten. A karsztvíz betörések megelőzése céljából mesterségesen 

lesüllyesztik a karsztvíz tükröt, amit a bányászott szintig szükséges elvégezni. Miközben a bányászatnak ez 

létfeltétele, a depresszióval érintett területek karszt forrásai fokozatosan elapadnak. Ez történt a bauxit 

bányászathoz kapcsoltan is, amelynek a Hévízi források vízhozam csökkenése miatt véget kellett vetni. 

Folytatódik napjainkban is a Nyirádi karsztvizek kitermelése, de már nem fordulhat elő annak túltermelése a 

pótlódás mértékéhez képest. Vízminőség vonatkozásában a karsztvizek vas, mangán és nitrát tartalma 

rendszerint messze alacsonyabb az egyéb felszín alatti vizek értékeinél, keménységük azonban azoknál 

magasabb, amit lágyítással lehet kezelni. 

Felszín alatti vizeink csak felszíni vizekből pótlódhatnak, ezért a kitermelésük csak olyan mértékben történhet, 

amilyen mértékű a természetes pótlódásuk. Csak a folyóvizekkel közvetlen kapcsolatban álló parti szűrésű 

vizekről mondható el, hogy szinte korlátlanul rendelkezésre álló vízbázisok (bár így ez sem igaz). Minden 

felszín alatti vízbázis esetén monitorozás mellett szabad csak végezni a kitermelést, és nem szabad túl lépni a 

vízjogilag engedélyezett mértéket. 

4. Vízellátás és csatornázás 

A vizek kitermelését azok kezelése, majd szétosztása követi a különböző felhasználók között. A felhasználók a 

megvásárolt vizet hasznosítják, eközben rendszerint elszennyezik. Az így elszennyezett víz potenciális 

környezetszennyező anyaggá válik, ezért gondoskodni kell annak biztonságos összegyűjtéséről, és 

ártalmatlanításáról. A megtisztítás szennyvíztelepeken történik, ahonnan a tisztított szennyvizeket természetes 

befogadókba juttatják. A természetes befogadók rendszerint még öntisztulási folyamattal folytatják a kibocsátott 

tisztított szennyvizek ártalmatlanítását, míg azok vissza nem kerülnek a globális természeti körforgásba. A 

vízminőség-védelem szempontjából a vízellátás rendszerint nem jelent kockázatot, ezért annak áttekintésétől 

eltekintünk. A kitermelés kockázatát már feljebb érintettük. 

Hazánkban a lakosság 98 %-a jut egészséges ivóvízhez melynek 91 %-a vezetékes vízellátásban részesül. Ettől a 

91%-nyi népességtől lehetne potenciálisan csatornán összegyűjteni és elszállítani a szennyvizet. Az EU vízkeret 

irányelv jelentős kötelezettségeket ró ránk ezen a területen, mert az egész vízgazdálkodásunkat figyelembe véve 

itt mutatkozott a legnagyobb mértékű lemaradásunk a fejlettebb gazdaságú országokhoz képest. 
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A szennyvizek összegyűjtése és tisztítása évtizedekkel maradt el a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésétől, és 

jelenleg is zajlik az elmaradás felszámolása. A kettő közti különbséget a lakósság %-ára vetítve közműollónak 

szokás nevezni. Ez a bizonyos tágra nyitott közműolló jelezte, hogy a felhasznált és elszennyezett ivóvíz 

ellenőrizetlenül került ki a háztartásokból, és garantáltan környezetszennyezést okozott. Elszennyezhetett 

felszíni vizeket, de a talajt és a talajvizet is. Minél koncentráltabb egy település, annál súlyosabb a szennyvíz 

okozta környezetszennyezés, és annál nagyobb az ezzel járó fertőzésveszély. Elemi érdekünk ezért a 

szennyvizekkel történő környezetszennyezés felszámolása, amit a szennyvíz csatornázás és több fokozatú 

szennyvíztisztítás oldhat csak meg. A szennyezés a felszíni vizek túltáplálása révén eutrofizációs folyamatokat 

is beindított, amely különösen a sűrűn beépített fürdőtavaink vizét veszélyeztette. Kútjaink bakteriális fertőzése 

és nitrátosodása szintén összefügg a kezeletlen szennyvizek kibocsájtásával. 

Az EU-hoz való csatlakozáskor hazánkban a lakósság szennyvizeinek mindösszesen 50%-át gyűjtötték össze 

csatornákon. A csatlakozás óta a csatornázás üteme felgyorsult, és 2015-re a csatornázottságunk meghaladja a 

80%-ot. Az csak EU bizonyos településméret felett rendelkezik a csatornázásról, és mindenütt nem is célszerű 

csatornázni, hisz a kiépítés minden infrastruktúra közül a legtöbb tőkét igényli. Hazánkban a 30/2006. (II. 8.) 

Korm. rendelet, valamint a 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a 

Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról meghatározza, hogy 

Magyarország a 2000 LE feletti szennyvízterhelésű településeken valósítja meg 2015-ig a csatornahálózat 

kiépítését, és hozzá kapcsolódó tisztítóművek megépítését, vagy korszerűsítését. Egy második körben a kisebb 

településeket is be kell majd vonni hasonló programokba, hisz hazánkban ezek száma rendkívül magas, így még 

közel sem lesz megoldva 2015-ig a szennyvíz ártalmatlanítás problémája. 

A megvalósítás költségein az érintett lakósság, az illetékes önkormányzatok, és az állam osztoznak. Az elmúlt 

évtizedben az ország mintegy 200 milliárd forintot fordított a csatornázás és a szennyvíztisztítás fejlesztésére, de 

ennek a többszörösét fogja költeni 2015-ig, ami gyorsan közeleg, és még rengeteg a tennivaló. 

4.1. A kommunális szennyvíz csatornázás technológiája 

A csatornák helyük szerint épületen és telken belüli, valamint épületen és telken kívüli, azaz közterületi 

csatornákra oszthatók. 

A vízszállítás módja szerint gravitációs és a kényszer-áramoltatásos csatornákat alkalmaznak. Előbbiek a 

csatorna megfelelő lejtetése révén a gravitációt használva külső energia befektetése nélkül szállítják a betáplált 

szennyvizet. Kiépítésük nagyon komoly geodéziai tervezést igényel, és a csatorna hosszúsága nem biztos, hogy 

optimális megoldást kínál. Ezen azonban javítani lehet a gravitációs szakaszok közé létesített átemelő aknákkal. 

A gravitációs csatornák készülhetnek zárt és nyílt szelvénnyel. Működtetésük során rendszeres átöblítést 

igényelnek. Ahogy láttuk, topográfiai vagy gazdasági szempontok indokolhatják az úgynevezett kényszer-

áramoltatású rendszerek megépítését, amelyek vagy nyomás alatti csatornák, vagy vákuumcsatornák lehetnek. A 

települések adottságai szerint vagy a nagyobb LE egyenértéket kiszolgáló regionális tisztítóművek 

vonzáskörzetében gyakran többféle csatornatípust is létesítenek. 

A csatornahálózat jellege szerint egyesített, elválasztott, és vegyes rendszereket alkalmaznak. 



 VÍZVÉDELEM (BURUCS 

ZOLTÁN) 
 

 126  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Egyesített rendszerű az csatornahálózat amely kétféle vizet, úgymint a keletkezett szennyvizet és a 

csapadékvizet gyűjti és keverten szállítja. A nagyobb záporok elvezetése rendszerint gondot jelent ezen a 

csatornán, ezért a szennyvíztisztító telep terhelésének csökkentése érdekében záportározókat és vészkiömlőket 

építenek a rendszerbe amelyek tározzák, vagy tisztítatlanul a befogadóba juttatják a vizet. Terhelésük 

csökkentése érdekében nem szennyezett vizek (forrásokból és kutakból elfolyó vizek) nem vezethetők be a 

rendszerbe, azokat közvetlenül a befogadókba kell vezetni. 

Elválasztott rendszerű csatornázásról akkor beszélünk, ha a bemutatott kétféle vizet két önálló csatornán gyűjtik 

és szállítják. A csapadékvíz elvezetésére vagy nyílt felszíni árokhálózatot vagy felszín közeli zárt árkokat 

alkalmaznak, a szennyvizet azonban minden esetben zárt csatornahálózaton vezetik el. A szennyvizet a 

szennyvíztisztító telepre szállítják, a csapadékvizet pedig, vagy zápor tározóba vezetik és ülepítés után kerül 

valamely befogadóba, vagy közvetlenül a befogadóba vezetik. 

Vegyes rendszerről beszélünk, ha a település különböző részein párhuzamosan egyesített és elválasztott rendszer 

is üzemel. Ennek létezik javított változata, amelynél a csapadékvíznek csak egy bizonyos része kerül a 

szennyvízbe, amely rendszerint erősen szennyezett, iszapos hányadot képvisel. Elválasztott rendszereknél 

javítottnak minősül az a megoldás, ahol a csapadékvíz nem kerül tisztítatlanul a befogadóba. 

Összehasonlítva a két fő rendszert, az elválasztott rendszernek több előnye van, mint az egyesített rendszernek. 

Legfontosabb a kiugró terhelésektől való mentessége, amely nem igényli ezért a tisztító műtárgyak 

túlméretezését. Ezzel a minőség szélsőséges ingadozásai sem lépnek fel, amelyekhez nehéz alkalmazkodnia a 

technológiának. A túl híg szennyvíz nem előny, hisz a biológiai fokozatban baktériumok végzik a tisztítást, 

melyek sok tápanyagot igényelnek. A túlméretezett műtárgyak szinte ugyanannyiba kerülnek, mint ha két önálló 

csatornahálózat létesülne, így a gazdasági előnyök sem szólnak egyértelműen az egyesített rendszer mellett. 

Nem beszélve a túlméretezett műtárgyak kihasználatlanságáról, mivel az év jelentős részében nincs kihasználva 

az így megépített kapacitás. Az egyesített rendszer talán egyetlen előnyét a záporok alkalmával végzett átöblítés 

jelenti. Ilyenkor ugyanis a karbantartási feladatokat részben elvégzi a hirtelen átömlő nagymennyiségű 

csapadékvíz. 

Az elválasztott rendszer hátrányai közt említhetjük a feliszapolódás nagyobb veszélyét, amely a hordalékok 

lerakódásából keletkezik. A hordalékokon megtelepedő anaerob baktériumok berothadást is okoznak. Ezt 

mindenképpen meg kell akadályozni, a keletkező robbanékony gázok miatt. Az esetleges dugulások 

visszaduzzasztáshoz, vagy akár kiömlésekhez is vezethetnek, ami fertőzésveszélyt fog jelenteni. 

A csatornahálózatba beengedett szennyvíz minőségét határértékek szabályozzák, hisz pl. a savas, vagy lúgos pH 

egyaránt korrodálhatja a csatornák csőrendszerét. Ugyanígy a hőmérsékletingadozások is csökkentik a csatornák 

élettartamát, ezért a kibocsátott szennyvíz hőmérsékletét is határértékhez kötik. 

4.2. Szennyvíztisztítás 

A szennyvíztisztítás során legalább két termék keletkezik, melyek mindegyikét el kell helyezni a környezetben. 

A tisztított víz rendszerint természetes befogadókba kerül, ahol tovább tisztul, és bekapcsolódik a víz 

természetes körforgásába. A másik termék valamilyen iszap, amely az összetételétől függően vagy veszélyes 

anyag ezért erre alkalmas lerakóra kerül, vagy szerves anyagokban gazdag iszap, amely folyékony, vagy szilárd 

fázisban talajokra juttatható. A kommunális hulladékok iszapja rendszerint nem tartalmaz olyan mennyiségű 

toxikus anyagot, amely megakadályozná, hogy talajokra helyezzék. 

A szennyvizek keletkezése, vagy eredete szerint kommunális, mezőgazdasági és ipari szennyvizeket 

különböztetünk meg. Az ipar rendszerint vegyszerekkel és sókkal terheli a technológiai vizeket, ezért az ipari 

tevékenységtől függően speciális tisztítási módokkal lehet megtisztítani a keletkezett szennyvizeket. Ma már 

kezd általánossá válni, hogy az ipari létesítmények a saját területükön létesítenek olyan szennyvíztisztítókat, 

amelyek a speciális szennyezők eltávolítására alkalmasak. A megtisztított víz így akár újrahasznosítható lesz, 

miáltal kevesebb vizet kell vásárolni, és ezáltal a vízbázisok is jobban kímélhetők. 

A mezőgazdasági szennyvizek közé sorolják a silózási csurgalékvizet, amely csak időszakosan keletkezik. Nem 

tartoznak viszont ide a hígtrágyák, melyek a szennyvizeknél lényegesen szennyezőbb anyagok, ezért a 

kezelésükről és elhelyezésükről speciális műtárgyak és technológiák segítségével kell gondoskodni a szakosított 

állattartó telepekhez kapcsoltan. 

A kommunális szennyvizek szerves anyagokkal erősen-, vegyszerekkel, pedig közepesen terhelt vizek, melyek 

akár fertőzőek is lehetnek, ezért a megtisztításuk bonyolult több fokozatú tisztítást feltételez. A tisztítás sosem 



 VÍZVÉDELEM (BURUCS 

ZOLTÁN) 
 

 127  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

eredményez olyan fokú tisztaságot, mint amilyen az elszennyezésük előtti állapot volt. Éppen ezért a szennyvíz 

tisztítás során keletkezett vizeket tisztított szennyvizeknek nevezzük. Megtisztításuk mindig csak olyan mértékű, 

amit a kibocsátási határértékek szükségessé tesznek. A kibocsátási határértékek meghatározásakor a befogadók 

tűrőképességét veszik alapul, azaz olyan mértékig szennyezett vizekkel terhelik azokat, amelyek még nem 

okozzák a természetes ökoszisztéma felborítását. Ennek meghatározása az évszakos változások és az időjárási 

viszonyok szélsőségei miatt nagy körültekintést, és komoly számításokat igényel. Különösen a kis vízhozamú 

befogadók esetén nagyon kritikus helyzetek alakulhatnak ki, és egyáltalán nem garantálható a biztonságos 

kihelyezés. 

A szennyvíz megtisztítását tehát szennyvíztisztító telepeken végzik. Ezeket a településen kívül helyezik el, 

rendszerint az uralkodó szélirány figyelembe vételével, mégis jól megközelíthetően, kerítéssel körülvéve, és 

még számos előírás betartásával. Ilyen az izolációs távolság, amely legalább 500-1000m kell, hogy legyen a 

település szélétől számítva. Fontos a biztonságos villamos energia ellátás, a telepek kivilágítása, a személy és 

anyagforgalom engedélyhez kötöttsége és a fásítás. 

A települési szennyvizek tisztítása 

A települési szennyvizek tisztítása három fokozatban történhet, a kisebb telepeken azonban általában csak 

kétfokozatú tisztítás történik. 

I. Mechanikai fokozat 

Előkészítő szerepe van, melynek során a mechanikai szennyeződéseket fizikai szétválasztással távolítják el a 

nyers szennyvízből. Ennek hatásfoka alacsonyabb a többi fokozathoz képest (1-15 %). Ide tartoznak a durva 

(>50 mm) és finom rácsok (10-50 mm), különféle szűrők, a homokfogók, az elő- és utóülepítők, valamint a zsír 

és olajfogó műtárgyak. Ezeknek a szennyezőknek a sűrűsége gyakran eltér a víz sűrűségétől, ezért felúsznak a 

szennyvíz felszínére, és lefölözéssel távolíthatók el, vagy nehezebbek annál, ezért kiülepíthetők. A vízhez 

hasonló sűrűségű szennyezők esetében rendszerint a darabosság, vagy a szemcse méret, teszi lehetővé a fizikai 

szétválasztást. A kiválasztott szennyezőket külön konténerekbe gyűjtik, és vagy utókezelésben részesítik, vagy 

kommunális hulladéklerakókra szállítják azokat. 

A rácsok lehetnek állók és mozgók. Utóbbiak a rácsszemetet kihordólánc segítségével távolítják el, folyamatos 

vagy periodikus működtetés mellett. 

A homokfogók csatornás rendszerben, vagy centrifugális eljárással gyorsítják fel a 0,1-0,2 mm-től 3mm-es 

frakció leválasztását. Újabban légbefúvásos rendszerrel teszik hatékonyabbá a különböző méretű és sűrűségű 

hordalék leválasztását. A homoknál finomabb iszapfrakciókat már az előülepítőkön lehet kivonni a nyers 

szennyvizekből. Ezek lényegesen nagyobb műtárgyak, amelyek a folyadékáram lelassítása révén (1 cm/s körüli) 

végzik a kiülepítést sugár irányú, hosszanti-, vagy függőleges átfolyással. kis áramlási sebesség mellett. 

Többféle ülepítő medencét ismerünk (Dorr-, Dortmundi-, 

Graever-ülepítő), melyek közül a Dorr-ülepítő a legelterjedtebb hazánkban. A mechanikai tisztítási folyamatok 

végén a nyers szennyvíz utóülepítésből származó recirkuláltatott iszappal fog találkozni, amely iszapban élő 

baktériumflórák találhatók. Ezek segítségével történik a nyers szennyvíz beoltása. Ez a folyamat azonban már 

egy biológiai medencében történik majd, ahol a baktériumok a bőséges táplálék fogyasztása miatt 

felszaporodnak, és kivonják a szennyezőanyagokat a vízből. 
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II. Biológiai fokozat 

A biológiai szennyvíztisztítás a természetben zajló öntisztulási folyamatokat utánozza, de többnyire kedvezőbb 

feltételeket teremt a lebontó szervezetek számára, ezzel, pedig képes felgyorsítani a természetben viszonylag 

lassan zajló folyamatokat. A biológiai tisztítást mindig élő szervezetek végzik, amelyek a leggyakrabban 

baktériumok, de lehetnek magasabb rendű növényi, vagy állati szervezetek is. A baktériumok aerob, anaerob, 

vagy fakultatív baktériumok is lehetnek, így az alkalmazott tisztítási technológiának alkalmazkodnia kell a 

baktériumok igényéhez. A tisztítás megvalósulhat úgynevezett természet közeli rendszerekben, és 

műtárgyakban. A természet közeli rendszerek alig térnek el a természetes viszonyoktól, de a kialakított 

földmedrű medencék, tavak és parcellák már mesterségesek, és a működtetésük is tervezett módon történik. Ide 

tartoznak a tavas rendszerek, a mesterséges mocsarak, és a talajra alapozott tisztítórendszerek. Léteznek olyan 

kis intenzitású csepegtetőtestes tisztítók, amelyeket szintén ide sorolhatunk. 

A műtárgyakban megvalósuló tisztítóknál, már rendszerint betonból, vagy fémből készülnek a berendezések, és 

bizonyos körülmények mesterségesen szabályozhatók. 

 

Minél több beavatkozási lehetőséget biztosít egy technológiai rendszer, annál inkább felgyorsítható a tisztítás 

folyamata, és ezzel arányosan lerövidíthető a szennyvíz tisztítási ideje, amit a szennyvíz tartózkodási idejével 

fejezünk ki. A tisztítási idő lerövidítése a tisztítóberendezések méreteinek csökkentéséhez vezet, de nem 

feltétlenül jelenti a tisztítás minőségének a fenntartását. Az eleveniszap tartózkodási ideje (az ún. iszapkor) 

alapján lehetsége fokozetok a következők: 
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• biológiai résztisztítás (iszapkor: 1-2 nap), 

• teljes biológiai tisztítás (iszapkor: 2-10 nap), 

• teljes oxidációs tisztítás (iszapkor >10 nap). 

Az eleveniszapos rendszerek nagy előnye a rugalmasság, ahogy a terheléstől függően alkalmazkodnak a 

rendkívüli körülményekhez. A tartózkodási idők lerövidítésével általában romlik a tisztítás hatásfoka, amely 

átlagban 60-65%-os. Ezt újabb kiegészítő technológiai elemek beiktatásával lehet kompenzálni. Amíg a kisebb 

méretek költségmegtakarítást eredményeznek a beruházáskor, a kiegészítő technológiai elemek újabb 

beruházásokat igényelnek. A beruházási költségek mellett az üzemeltetés várható költségeit is fontos becsülni. 

A műtárgyakban a mikroorganizmusok helyzete szerint pelyhes, hártyás, és diszperz rendszereket 

különböztetünk meg. Ma az aerob szennyvíztisztítókból működik a legtöbb az országban (pelyhes rendszer), 

melyek megépítése viszonylag olcsó, de az üzemeltetésük nagyon drága, mivel nincs a technológiának olyan 

eleme, amelyből energiát lehetne kinyerni. 

Az anaerob rothasztók teljesen automatizált, zárt rendszerű, jól hőszigetelt reaktorait és egyéb berendezéseit 

drágán lehet megépíteni, az üzemeltetésük költségei azonban még a felét sem érik el az aerob rendszerek 

fajlagos üzemelési költségeinek. Így hosszabb távon az energiatermelésre is alkalmas anaerob rothasztók 

megépítése a gazdaságosabb, ezzel jól jár tehát a nemzetgazdaság, de a lakósság számára sem mindegy, hogy 

milyen nagyságú csatornadíjat kell kifizetnie az elfogyasztott víz után. 

Különös helyet foglal el a biológiai műtárgyakban megvalósuló technológiák között a már említett 

csepegtetőtestes tisztítás (hártyás rendszer), amelynek közepes és nagyterhelésű variánsai is léteznek. A 

csepegtetőtestek nagy fajlagos felületű salakok, vagy műanyagok, melyekkel medencéket, vagy henger alakú 

műtárgyakat töltenek meg, majd függőleges, vagy oldal irányú szivárogtatással bocsátják át azokon a 

mechanikai tisztításon átesett szennyvizet. A töltet felületén élő baktérium bevonat keletkezik, amely a vele 

érintkező szennyvízből kivonja a tápanyagot. 
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A csepegtetőtestnek ezekben az estekben már bizonyos paraméterei mesterségesen szabályozhatóak. Ezek 

között első helyen a recirkulációt érdemes megemlíteni, amely az átszivárgott víz visszaforgatását jelenti a 

csepegtetőtest felszínére. Ezzel megakadályozható a csepegtetőtest kiszáradása, és a többszöri recirkulációval a 

tisztítás hatásfoka is megnő. Második helyen a levegőztetést említjük, amire azért van szükség, mivel a közepes 

vagy nagyobb terhelés miatt a csepegtetőtest átmenetileg levegőtlenné válhat, ami anaerob rothadáshoz 

vezethetne. A levegőztetést a csepegtetőtest alján elhelyezett levegőztetőkkel szokás megoldani. Harmadik 

beavatkozási lehetőség a hőmérséklet szabályozása. Ezt zárt tartályos megoldásoknál alkalmazzák, ahol a 

recirkuláció és a levegőztetés is kötelező technológiai elemmé lép elő. 

III. Kémiai-fizikai fokozat 

Ebben a fokozatban a biológiai fokozaton átesett szennyvizeket vegyszerekkel kezelik, azért, hogy 

meggyorsítsák a baktériumok kivonását a vízből, amelyek lebegőanyagként egyszerű ülepítéssel csak nagyon 

hosszú idő alatt lennének leválaszthatók. Úgynevezett flokkuláló szerek segítségével pelyhesítik a 

szennyezőanyagokat, amelyek így rövid idő alatt ülepedni kezdenek. A pelyhesítésre Fe(III)-kloridot, és 

alumínium-szulfátot illetve polimereket használnak. A vas sók olcsóbbak, és a hatékonyságuk is megfelelő. 

Vegyszereket használnak a leválasztott iszapok vízleadásának elősegítésére is. Ebben a fázisban már inkább 

alumínium polimerek használata történik. 

Szintén a III. fokozatú tisztítások közé soroljuk a tisztított víz fertőtlenítését. A fertőtlenítés célja a 

flokkulációval el nem távolított baktériumok elölése, s ezzel a potenciális fertőzésveszély minimálisra 

csökkentése. Fertőtlenítésre hazánkban a legáltalánosabban a klór gázt alkalmazzák, amely viszonylag olcsó, és 

hatékony fertőtlenítőszernek számít. 
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A kibocsátott tisztított szennyvizek rendszerint élővizekbe kerülnek, ahol viszonylagos tápanyag feldúsulást 

idézhetnek elő. Még a határértékig megtisztított szennyvizek is tartalmaznak tápanyagokat, így a tisztítás 

sarkalatos pontját jelenti az eutrofizációért felelős makroelemek minél hatékonyabb eltávolítása a 

szennyvizekből. Ilyenkor két makroelem eltávolítására gondolunk, mégpedig a Foszfor, és Nitrogén kivonására. 

A régebbi technológiákban ezeket a III. fokozatban mészhidrát segítségével cserélték ki. A kicserélést erre a 

célra épített Dorr ülepítőkben valósították meg. A kicserélés nem volt maradéktalan, és a Dorr medence 

kapacitása sem volt általában elégséges a hatékonyság növeléséhez. Az elmondottak miatt a kémiai foszfor és 

nitrogén eltávolítás visszaszorulóban van, helyette biológiai eltávolítási módot dolgoztak ki. 

Biológiai P és N eltávolítás 

A módszer bevezetését egy áramkimaradásnak köszönhetjük, amely egy amerikai szennyvíz műben történt. Az 

áramkimaradás végeztével megmérték a szennyvíz szokásos paramétereit, és meglepve tapasztalták, hogy az 

oldott oxigéntartalom ugyan drasztikusan csökkent, a baktériumok azonban túlélték az átmeneti anoxikus 

időszakot, s közben kivonták a magasan oxidált nitrát és foszfor sókat a vízből. A baktériumok tehát átmenetileg 

megoldották az oxigénhiány pótlását, amit azonban csak a nitrogén és foszfor egyidejű felvételével tudták 

megvalósítani. 
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A szennyvíztisztításban a denitrifikáció és ennek ellenkezője a nitrifikáció is előidézhető az oxigén 

megvonásával, vagy éppen az intenzív levegőztetéssel. Mindkét folyamat elemi N2 gáz kiválásához vezethet, 

amelyről tudjuk, hogy a légkörben inert gázalkotóként van jelen, azaz nagyon kevés nitrogén gáz alakul át a 

növények által felvehető formákká. A szennyvizekből a légkör irányába kibocsátott nitrogén gáz ezért nem 

jelent környezetszennyezést. A feljebb említett anoxikus szennyvízkezeléssel oxidált nitrogént lehet 

baktériumok segítségével nitrogén gázzá konvertálni, s ezzel a kibocsátott tisztított szennyvíz 

környezetterhelése jelentősen csökkenthető. Az ammóniát tartalmazó nyers szennyvizeknél éppen ellentétes 

beavatkozás, a nitrifikáció vezethet elemi nitrogénképződéshez. Ebben az esetben intenzív levegőztetésre van 

szükség, hogy a nitrifikáló baktériumok (Nitrosomonas sp.) felszaporodhassanak, és a redukált nitrogént elemi 

nitrogénné változtassák. Alább a DRV ajánlott aerob szennyvíz technológiája látható, amelyben megtaláljuk az 

anoxikus szakasz beillesztését. 

Az anoxikus szakaszt térben és időben lehet beiktatni. A térben való beiktatás során találunk egy olyan teret, 

vagy medencét (lásd feljebb), ahol oxigén szegény viszonyok uralkodnak, és viszonylag rövid tartózkodási idő 

mellett valósul mag a biológiai nitrogén és foszforeltávolítás. Az időben való beiktatás azt jelenti, hogy egy 

bizonyos medencét időszakosan anoxikussá tesznek, majd ismét aerob körülményeket idéznek elő. 

Házi szennyvíztisztítási megoldások 

Láthattuk, hogy 2015-ig semmiképpen sem oldódik meg a kommunális szennyvizek teljes lakósságot érintő 

tisztítása, és azt is, hogy a csatornázás nem jelent mindenütt gazdaságos megoldást. A piac érzékelte, hogy a 

szennyvíztisztításban igény mutatkozik kisebb berendezésekre, amelyek családok, vagy kisebb közösségek 

számára jelenthetnek megoldást. Rövid idő alatt számos gyártó jelent meg a piacon kisberendezésekkel, 

amelyek alternatív megoldásokat kínálnak a szennyvíz összegyűjtésére, tárolására, és helyben történő kezelésére 

is. A tavas és gyökérmezős házi tisztítók mellett oldó medencéket, szeptikus tartályokat két és több kamrás 

biológiai tisztítókat stb. kínálnak. A következő linken ezek gazdag választéka tekinthető meg: 

(http://fenntarthato.hu/epites/termekek/vizhasznalat/szennyviztisztito-berendezesek). 

5. A vizek védelmének hatósági szabályozása 
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Az állam, mint az ország összes vízkincsének a tulajdonosa a vizek védelmét hatósági eszközökkel igyekszik a 

törvényekben és rendeletekben rögzített céloknak és irányelveknek megfelelően biztosítani. Erre többféle 

módszert is kidolgoztak, amelyek a különböző vízhasználatokra alkalmazhatók. 

5.1. Közvetlen ösztönzők 

Hatósági kényszert jelentenek, mint pl. a vízjogi engedély és kötelezés. Kötelező érvényűek, nem lehet előlük 

kitérni. 

Vízjogi engedélyek 

A vízjogi engedélyeket a kormány 72/1996. (V. 22.) sz. kormányrendelete szabályozta, amely az 5. §-ban 

kimondja, hogy: „Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban: 

üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználattal vagy a 

létesítmény üzemeltetésével járó - a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott - jogokat és 

kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott 

mellékleteket kell csatolni.” 

5.2. Közvetett ösztönzők 

Gazdasági kényszerítők, pl. szennyvíz- és csatornabírság, és a tisztító építéséhez adható pénzügyi támogatás. 

Nem kötelező érvényűek, de gazdaságilag jobban megéri fejleszteni, mint szennyező technológiával tovább 

működtetni a rendszert. 

Díjak 

Bevezetésük takarékos vízhasználatra ösztönöz. 

A vízkészlet-használati díjat (vízkészletjárulékot) évi 500 m3 -t meghaladó fogyasztók kötelesek fizetni. A díj 

összegét a vízjogi engedély szerinti vízmennyiség, az alapjáradék, valamint a vízkészlet-kategóriától, 

vízminőségi osztálytól, vízhasználat jellegétől függő módosító szorzók határozzák meg. 

Pótdíj: A vízjogi engedélyben meghatározott mennyiségen felüli vízhasználatért pótdíjat kell fizetni, ezzel a 

gondosabb tervezést és takarékosabb gazdálkodást ösztönzik. A díjból befolyt bevétel az országos Vízügyi 

Alapba kerül. 

Az ivóvízdíjat és csatornadíjat a közüzemi vízfogyasztásra alapozva szedik be. Az elfogyasztott ivóvíz 

mennyiségét a hitelesített vízórák rendszeres leolvasásával határozzák meg. A csatornadíjat a csatornázott 

településeken alkalmazzák, a fogyasztott víz arányában. Településenként eltérő díjakat állapíthatnak meg, mivel 

a kitermelés, tisztítás, szétosztás, majd az összegyűjtés és szennyvízkezelés is nagyon eltérő technológiákkal és 

költségekkel valósulhat meg. 

Ivóvíz-használati pótdíj: olyan ipari vízhasználókra vonatkozik, amelyek ivóvíz minőségű technológiai vizeket 

használnak. Ezzel a díjjal ösztönzik azokat, hogy térjenek át gyengébb minőségű, kevesebb ráfordítással 

előállítható ipari nyersvizek használatára. A fenti díjakat az érintett vállalatok gyakran termelési költségként 

tűntetik fel, és beépítik a termékeik árába. 

Bírságok 

Szennyvíz bírság: a bírság a 203/2001. (X. 26.) korm. rendeletben jelent meg. A 21. § kimondja, hogy azt a 

kibocsátót, aki a számára engedélyben meghatározott szennyvíz-kibocsátási határértéket túllépi, illetve az 

engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyagot bocsát be (1. számú melléklet 2. pont) az 

e rendelet szerinti vízszennyezési bírság megfizetésére kell kötelezni. 

Csatornabírság: a csatornabírságot a 204/2001. (X.26.) korm. rendeletben szabályozták. A 11. § szerint a 

szennyvízelvezető műbe károsító szennyvizet, illetve károsító anyagot bebocsátót - a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - e rendelet szerint megállapított mértékű csatornabírság megfizetésére kell kötelezni. A 

csatornabírságot azok a vállalatok kötelesek megfizetni, amelyek a szennyvizüket a közcsatornákba engedik, és 

annak mérgező- és szennyező anyag tartalma túllépi az adott határértéket. A bírságok gazdasági kiegyenlítő 

szerepet is betöltenek, hisz a szennyvizeket nem tisztító üzemek előnyösebb helyzetbe kerülnének a vízvédelmi 

előírásokat betartó üzemekkel szemben. A bírságok összege progresszíven növekvő, hogy az néhány év alatt 
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érje el, sőt haladja meg a szükséges szennyvíztisztító berendezés létesítésének költségeit. A bírságok ezzel a 

hatékonyabb szennyvíztisztításra ösztönöznek. 

6. Vízbázis-védelem 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről a 123/1997. 

(VII. 18.) kormányrendelet rendelkezik. Néhány fontosabb paragrafusát az azokhoz tartozó alpontok nélkül 

alább közöljük. 

4. § (1) A felszín alatti vízbázis védőidomát, védőterületét az elérési idő alapján, állandó (permanens) 

vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva kell méretezni. A számítások során a felszín és a telített 

zóna felszíne közti szivárgási időt figyelmen kívül kell hagyni. 

5. § A felszíni vízre telepített vízkivétel védelme érdekében belső és külső, valamint hidrológiai védőövezetet 

kell kijelölni, amelyet a 3. számú melléklet alapján …kell méretezni… 

6. § A vízkezelő és -tároló, valamint az ásvány- és gyógyvíztároló műtárgyak védelmére a védőterületet, a 

vízszállító és -elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján … kell kijelölni, hogy… 

A védőidomok, védőterületek, védősávok kijelölése 

8. § (1) A védőidomot, védőterületet és védősávot a védett vagy védeni tervezett vízbázis, vízilétesítmény 

megvalósítására, a vízhasználat gyakorlásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező felügyelőség e rendelet 

előírásai alapján - az államigazgatási eljárás általános szabályai, valamint külön jogszabályban meghatározott 

eljárás során - jelöli ki. 

6.1. Felszín alatti vizek védelmét érintő fontosabb hazai 
szabályozások 

Forrás: www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/favm/favm_mell_01.htm 

Törvények: 

-;a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 

-;a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 

-;a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 

-;a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 

-;a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 

-;az erdőkről és az erdők védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. 

-;a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 

Kormányrendeletek: 

-;38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

-;72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

-;123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 

-;203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 

-;33/2000. (III.17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes 

feladatokról 

-;239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről 
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-;20/2001. (II.14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 

-;49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 

-;50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának és 

kezdésének szabályairól. 

-;193/2001.(X.19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól 

-;201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

-;203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 

Miniszteri rendeletek: 

-;18/1992. (VII. 14.) KHVM rendelet a víziközművek üzemeltetésének követelményeiről 

-;18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

-;4/1997. (III.5.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet a Magyar Geológiai Szolgálat részére szolgáltatandó 

földtani kutatási adatok köréről és forgalmazásának rendjéről 

-;29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdők védelméről szóló Tv. végrehajtásáról 

-;22/1998. (XI.6.) KHVM miniszteri rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről 

-;11/1999. (III. 11.) KHVM rendelet a vízügyi célelőirányzat felhasználásáról 

-;43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet-járulék kiszámításáról 

-;74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 

-;10/2000. (VI.2.) KöM - EüM - FVM - KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg 

minőségi védelméhez szükséges határértékekről 

-;28/2001. (XII.23.) KöM rendelet a Környezet-védelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat 

felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

Utasítások, Tájékoztatók: 

-;8001/2000. (Kö. Vi. Ért. 5.) KöViM - KöM együttes tájékoztatója a távlati vízbázisokról 

-;25/2001. (K. Ért. 2002. évi 2.) KöM utasítás Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat 

működtetési szabályairól szóló 4/2001. (K. Ért. 4.) KöM utasítás módosításáról 

-;8001/2002. (K. Ért. 2.) KöM tájékoztatója a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelettel előírt adatlap közzétételéről 

szóló 8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM tájékoztató módosításáról 

-;8/1970. (V. É. 6.) OVH utasítás a hévízművek (hévízkutak) üzemeltetési szabályzatának kiadásáról 

-;2/1971. (V. 18.) OVH rendelkezés a hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és 

karbantartásáról 

7. A fejezet megírásához használt irodalom 
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8. fejezet - A TALAJ ÉS ANNAK 
VÉDELME (BURUCS ZOLTÁN) 

1. A talaj nemzeti kincsünk 

A talaj a Föld szilárd kérgének legfelső része, amely háromfázisú polidiszperz rendszerként, szilárd, cseppfolyós 

és légnemű anyagokból épül fel. A talaj a földkéregnek a légkörrel érintkező felületén kialakuló, bonyolult 

összetételű, állandóan változó képződmény, amely a víz, az éghajlat, az élővilág és az ember együttes hatását 

tükrözi. A talaj minden esetben a kérget alkotó anyakőzet fizikai és kémiai mállása révén jön létre a feljebb 

felsorolt talajképző folyamatok hatására. 

A talaj legnagyobb értékét a termékenysége jelenti. A talaj termékenysége az a képessége, hogy a természetes 

vegetációk és mezőgazdaságilag termesztett növények számára tápanyagot és vizet szolgáltat, miközben 

megfelelő legyökerezést biztosít, amely a növények kapaszkodását illetve megtámasztását szolgálja. Éppen 

olyan erővel köti a vizet, hogy az még hozzáférhető legyen a növényzet számára, de ne szivárogjon el könnyen, 

és a kipárolgás miatt sem száradjon ki túl gyorsan a talaj. 

A talajt a termékenysége teszi az egyik legnagyobb nemzeti kincsünkké. A földnyilvántartás rendszerét régen 

azért kezdték bevezetni, mert azt vallották, hogy új értéket csak talajon, vagyis termőföldön lehet előállítani. A 

termőföld birtoklása rangot jelentett, és a gazdagság forrását is jelentette egyben. Amikor azt halljuk, hogy a 

földjeinken nem lehet gazdaságosan termelni, akkor élnünk kell a gyanúperrel, hogy közgazdaságilag tették 

tönkre a mezőgazdaságunkat, és egyszer el kell jönnie az igazság pillanatának, amikor kiderül, hogy durva 

manipulációk miatt fogott padlót a legfontosabb ágazat. A magyar föld ugyanis igazán termékeny, szemben sok 

ország földjeivel szerte a világon. Éppen ezért nem támogatások rendszerével kell talpra állítani a 

mezőgazdaságot, hanem az agrárollót kell bezárni, és a megtermelt terményeket kell a valódi értékükön 

megfizetni. Ha a jó gép, az energiahordozók, és a kemikáliák árai szinte megfizethetetlenek, akkor a sokkal 

kockázatosabban megtermelhető mezőgazdasági termények felvásárlási ára nem lehetne alacsony, márpedig az 

nagyon alacsony. Mindenki zsebre vágja a profitját, egyedül a mezőgazdaságot tartják abban a kiszolgáltatott 

helyzetben, hogy úgymond támogatásokkal kelljen segíteni. Földjeinknek azért nincs becsülete, és hagyjuk 

azokat pusztulni, mert a gazdasági lobbyk így döntöttek. Ezen a helyzeten sürgősen változtatni kell. Ez azonban 

csak egy normális állam hathatós közreműködésével valósulhat meg. 

2. A talajok képződése, szerkezete és funkciói 

A talaj a képződése során szerves anyagokban dúsul, elsősorban a növényi/állati anyagok bomlásából. A 

folyamatot humifikációnak, a keletkezett kolloidális jellegű szerves anyagot humusznak nevezzük. 

A talajban lévő szerves maradványokat heterotróf baktériumok, protozoák, sugárgombák, gombák, apró 

rovarok, pl. atkák, puhatestűek, pl. giliszták alakítják humusszá. A talajlakó emlősök (vakondok,ürgék, 

földikutyák) aprózó, keverő munkával járulnak hozzá a talaj homogenizálásához, és levegőztetéséhez. A 

talajfejlődést a klimatikus tényezők is jelentősen befolyásolják, míg az összes hatás eredőjeként kialakul egy-

egy térség jellegzetes talaja. A Föld egyes részein az éghajlati tényezők és a növényvilág szabja meg a talaj 

fejlődését, ahol ezért viszonylag homogén zónák szerint helyezkednek el talajtípusok (zonális talajok). Másutt a 

zónákon belül helyi tényezők szabják meg a talaj kifejlődését, ezek lesznek az úgynevezett intrazonális talajok. 

A talaj vertikális profiljára is több tényező hat. Ilyenek pl. a talajpusztító folyamatok, amelyek egyes helyeken 

talajkopásokat, másutt üledék lerakódásokat okoznak. A talaj ezek miatt szintekre tagolódik, kialakul a 

talajszelvény, amellyel tehát a talajok rétegződését lehet jellemezni. A mintagödör készítésével feltárt 

talajszelvényt betűjelekkel szokás szintekre tagolni. Ilyen szelvényt mutat a következő ábra. 
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A talajt az teszi rendkívül különlegessé, hogy abban párhuzamosan számos fizikai, kémiai és biológiai folyamat 

zajlik, így leginkább egy nagy laboratóriumhoz hasonlít, amely nyersanyagokkal lát el autotróf szervezeteket, 

hogy annak produktumát a táplálékláncban heterotróf szervezetek hasznosítsák. Ezzel a földi ökoszisztéma 

legfontosabb láncszeme teremtődik meg a talajhoz kötötten. A talaj fontosabb funkcióit röviden alább foglaljuk 

össze: 

1. Fotoszintetizáló szervezetek biomassza-termelésének közege. 

2. Baktériumok, gombák, és fejlettebb heterotróf szervezetek élő és búvóhelye, valamint tápanyagforrása. 

3. Víztároló, tápanyag szolgáltató, átalakító és pufferoló (tompító) rendszer. 

4. Elhalt szerves maradványok lebontásának, átalakításának a közege. 

5. Vízzel mozgó szennyezőanyagok megkötő, szűrő és lebontó közege. 

6. Hordozófelülete a növényzetnek, és a felszínen élő egyéb élőlényeknek. 

7. Hordozófelülete az épített környezetnek. 

8. Nyersanyagforrás 

9. Az eltemetett kultúrák ásatási közege 

A talaj védelmének mindezen funkciók megőrzése illetve helyreállítása a feladata, amennyiben sérült a talaj, és 

emiatt korlátozódtak a fenti funkciók. Az 1-6 pontok ilyen szempontból kiemelten kezelendők, hisz ezek jelzik a 

talaj eredeti romlatlan állapotát, az emberi beavatkozások előtt. 

2.1. Fizikai talajféleségek 

A talajokat alkotó szemcsék méret szerint csoportosítása - Atterberg szerint - a következőképpen történik: 

1. agyag (0,002 mm alatt) idetartoznak a kolloidok is 

2. por (0,02-0,002) 
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3. finom homok (0,02 felett) 

4. durva homok (2-0,2) 

5. kavicsfrakció (2 mm-nél nagyobb) 

A fizikai talajféleség dönti el a talajnak olyan fontos tulajdonságait, mint víz- és levegőgazdálkodási jellemzőit, 

ezzel együtt a hő-gazdálkodását, de az erodálhatóságára is nagy hatással van, hisz az nagyban függ az agyagos 

frakció arányától. 

 

A talaj szerkezetének kialakításában fentieken túl jelentős szerepe van a talajkolloidoknak, amelyek vagy 

ásványi jellegűek, mint az agyag esetén, vagy szerves eredetűek, mikor a humusztartalomhoz tartoznak. Ezek 

hajlamosak nagyobb térszerkezetű koagulumokká rendeződni, és ezzel jelentősen hozzájárulnak a talajmorzsák 

kialakulásához. Ebben szerepet kapnak bizonyos fémsók, és egyéb talajalkotók (mésztartalom), valamint élő 

szervezetek is. 

2.2. A talajok néhány fizikai sajátossága 

Porozitás (hézagtérfogat) (P%): A talaj tereinek az összessége, amit vizes oldatok, élő és elhalt szervezetek, 

vagy gázok tölthetnek ki. Nem állandó érték, hisz a fagy, ülepedés, taposás, művelés hatására állandóan 

változik. A talaj összes porozitása 35 és 70% között változik, optimális esetben 50-60% közötti. Meghatározása 

a víz és a talajszemcsék sűrűsége alapján történik. 

Térfogattömeg (ρ): 105 °C-on szárított természetes szerkezetű egységnyi térfogatú, száraz talaj tömege (0,8-1,7 

g/cm3), átlagértéke: 1,4 g/cm3 

Sűrűség (ρm): ugyancsak 105 °C-on szárított, csak szilárd alkotókat tartalmazó (teljesen tömör) egységnyi 

térfogatú talaj tömege (2,6-2,7 g/cm3). 

Hazánk rendkívül változatos talajaiból a főbb talajtípusok a következők: 

• zonális erdőtalaj 33% 

• mezőségi talaj 22,4% 

• réti talaj 21,3% 

• homoktalaj 7,9% 

• láp-, öntés- és szikes talaj 14,4%, 

• vízfelület 1% 
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Más szempont szerint csoportosítva főbb talajaink a következő kategóriákba tartoznak: 

 

3. A talajokat érintő káros hatások 

3.1. Savanyodás 

Hazánkban a talajokra ható káros hatások között kiemelkedő szerepe van a savas pH-nak, és a talajvizek magas 

sótartalmának. 

A talaj természetes savanyodását okozhatják: 

- A meszes talajokban a gyökérlégzésből és az elhalt növényi részek lebomlásából származó szén-dioxid, amely 

vízzel szénsavat alkot és kioldja a meszet, majd azt a csapadékvíz kimossa a talajból: 

CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca2+ + 2HCO3 

- A növények szelektív ionfelvételre képesek, emiatt eltolódhat a pH. 

növény–COOH + K+ -> növény–COOK + H+ 

- A szerves N denitrifikációja miatt előbb ammónium ion (NH4+), majd salétromsav képződik, amelyből a 

könnyen mozgó NO3+ ion kimosódik a visszamaradó protonok pedig a talaj savanyodását eredményezik: 

NH4+ + 2O2 -> 2H+ + H2O 

Az emberi tevékenység miatti talajsavanyodás okai: 

- a légszennyezések következtében kén-dioxid, nitrogén-oxidok és egyéb savas kémhatású anyagok jutnak a 

talajokra. Ezekből kénessav, majd kénsav, salétromos sav, majd salétromsav keletkezik. 

- Az állattartás miatt koncentráltan juthat ammónia a légkörbe, amelyből salétromos sav, majd salétromsav 

keletkezik. 

- Műtrágyák pazarló használata esetén karbamidból ammónia keletkezik, amely ismét savasságot okoz. Ugyanez 

történik a hígtrágyák esőztető berendezéssel való kiöntözése esetén is. 

A következő ábra a savanyú talajok elhelyezkedését és kiterjedését mutatja hazánkban. 
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3.2. Szikesedés 

A szikesedés a talajok sótartalmának káros megemelkedése, amely már a termesztett, vagy természetes 

növényállomány ozmotikus folyamatai is érinti, emiatt a talaj termékenysége erősen romlik. Főleg Na-sók 

okozzák, amelyek képesek kicserélni a növények számára hasznos K sókat a talajból. Amennyiben határérték 

fölött jelennek meg, úgy a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira egyaránt károsakká válnak. 

A Na+ ionok vastag hidrátburkot képeznek, ezzel elfolyósítják a talajt, melynek szerkezete szétiszapolódik, 

szárazon, pedig repedezetté válik. Az ilyen talajokon gyakori a tócsásodás, mert a talaj víznyelő képessége 

romlik. Hamarabb alakul ki belvíz is, és az eróziós kártétel is növekedni fog. A szikes talajok kémhatása lúgossá 

válik, ami elsősorban a talaj mikroflórájára hat kedvezőtlenül. Eltűnnek belőle a lúgos pH-ra érzékeny 

nitrifikáló, N-fixáló, és cellulózbontó baktériumok, ezáltal a talajok természetes N-háztartása is megbomlik. 

A szikesedési folyamat lehet természetes folyamatok eredménye, de gyakran az emberi tevékenységek 

felgyorsítják a szikesedést, ezt másodlagos szikesedésnek nevezzük (töltésezés, öntözés, okszerűtlen műtrágya 

használat okozhatják). 

Szikesedésre ott kell számítani, 

- ahol a talajvíz sekély mélységben helyezkedik el, ezért gyakran a felszín közelébe emelkedik, 

- ahol az éves vízmérleg negatív, vagyis nagyobb mértékű az evapo-transzspiráció (ET), mint a csapadékösszeg. 

Emiatt a víz mozgása felfelé irányul a talaj kapillárisaiban, és a felszín közelébe jutva sók halmozódnak fel. 

Hazánkban az öntözésre berendezett alföldi térségekben alakultak ki a másodlagosan szikesedett területek. Ezek 

összes területe mintegy 40 ezer ha. 

A következő ábra a szikesek elhelyezkedését mutatja. 
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3.3. Erózió 

Az erózió a talajnak víz általi lassú koptatását, ezáltal a talajréteg elvékonyítását, vagy annak gyors lefolyású 

rombolását, elhordását, a talajba mélyített barázdák és árkok kialakítását is jelentheti. A lényeg a víznek a talajra 

gyakorolt káros hatása, ami egyébként nem antagonisztikus viszonyt jelöl a két megújulni képes erőforrás 

között, hisz a talaj képződéséhez, annak mállási folyamataihoz, és humuszfelhalmozásához nélkülözhetetlen a 

víz. Éppen a víz megújulási folyamatához tartozik a csapadék kihullása a légkörből, amely a talaj 

termékenységének, és folyamatos képződésének is a motorja lesz. Azóta szokás az eróziót valamiféle átoknak 

tekinteni, mióta a természetes vegetációt megbontotta az emberi kéz, és a helyén sérülékeny, bolygatott, szántott 

réteget hozott létre, amely valóban gyorsított eróziónak van kitéve, a dinamikus egyensúlyt mutató természetes 

vegetációk lassan zajló eróziójához képest. Az eróziót kiváltó tényezők közül egyes szerzők mégis hajlamosak 

kifelejteni az embert, mint az alap probléma megteremtőjét. Ez teljesen tévútra vezet, és a felelősségünk 

elodázását jelenti, mint a környezetvédelem oly sok más területén. 

Az erózió formái az érintett talajszelvény szerint: 

- Felületi (réteg) erózió: Ilyenkor az erózió csak kisebb talajmélységekben tesz kárt. Ilyenek a lepel és 

csepperóziók. 

- Mélységi erózió: a nagyobb sebességgel mozgó vizek által okozott nagyobb mélységű eróziós formák. 

Az erózió formái megjelenésük szerint: 

- Csepperózió: az esőcseppek romboló hatása a talajfelszínen való becsapódáskor. Ilyenkor a talajt ütés éri, 

melynek hatására a talajmorzsák fokozatosan szétmállanak, így a művelt morzsalékos felszínű talajréteg lassan 

asztal simaságúvá válik a tenyészidő során. 

- Mélységi erózió: A felszínen beoldódott sókat, talajszemcséket, és kolloidokat a beszivárgó víz a talaj mélyebb 

rétegei felé mossa, ahol azok felhalmozódhatnak. A felhalmozási rétegben mindig jól látszik a mélységi rejtett 

erózió nyoma. 
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- Lepel erózió: a kisebb-nagyobb lejtőkön (mikro-domborzaton) a víz összefüggő lepelként mozog, és a 

kiemelkedő szemcséket, morzsákat magával szállítja, ahogy a beoldott sókat is. A folyamat rejtett módon zajlik, 

de hosszabb távon a talajkopáshoz mindenképpen hozzájárul. 

- Barázdás erózió: A lejtőkön mozgó víz kisebb összefolyásokat alkot, és elér egy kritikus energiaszintet, ahol 

rombolni kezdi a talajt. A kritikus energiaszintet a kritikus sebességgel lehet kifejezni. Ez lesz az erózió elleni 

védekezés alapja is, hisz a leghatékonyabban a víznek a területen való megtartásával, vagy sebességének 

lassításával védekezhetünk az erózió kártétele ellen. 

- Árkos erózió: a kritikus sebességet lényegesen meghaladó rohanó víz a lejtőn árkokat hoz létre, amelyek már 

nem művelhetők át mezőgazdasági gépekkel. Az árkok újabb záporok alkalmával tovább mélyülnek, és a 

szakadék feje a lejtőn felfelé haladva terjeszkedik. Az árkokat a nyári záporok elmúltával még érdemes 

visszatölteni a lehordott talaj hordalékkúpjaiból. 

- Vízmosás: Az eróziós árkok idővel vízmosásokká terebélyesednek, ha nem alkalmaznak ellenük valamilyen 

erózióvédelmi beavatkozást. A vízmosás rendszerint több méter mély, és a feje suvadással terjeszkedik az 

emelkedőn felfelé. Katlanja akár több száz méter hosszúságot is elérhet, szélessége a mélységével arányosan 

több méter is lehet. Az eróziós kártétel rendszerint záporok idején történik, és a lejtők derekánál, vagy a lábuk 

közelében kezdődik, ahol a lefolyó víz már kellő tömegben gyülekezik, és a sebessége is eléri azt a bizonyos 

kritikus sebességet. A vízmosásokat rendszerint nem töltik vissza, mert az hatalmas költségeket emésztene fel, a 

vízmosások így végleg széttagolják a lejtőket. A beavatkozások a vízmosások stabilizálását célozzák, amit 

műszaki beavatkozásokkal tudnak a leggyorsabban megvalósítani. Bio-meliorációt szintén alkalmaznak erre a 

célra. 

Az erózió a Föld szilárd kérgének kialakulása óta hat. A vegetáció csak lényegesen később jelent meg a Föld 

felszínén, így az erózió kezdetben hasonlíthatott a mai gyorsított erózióhoz, amit az emberi tevékenységek 

okoznak. Az elhordott talajt a kőzetek mállása és a szerves anyagok humifikálódása részben pótolja, így 

természetes vegetáció mellett a két folyamat egyensúlyi állapotban van. Ezt az állapotot természetes eróziónak 

nevezzük. A gyorsított eróziós folyamatok kialakulására ható tényezők a következők: 

Természeti alaptényezők (eróziót kiváltó tényezők): 

• csapadék mennyisége, és intenzitása 

• lejtő hossza, meredeksége, és kitettsége 

• talaj szerkezete, víznyelő képessége 

• vegetáció minősége 

Emberi tényezők (eróziót befolyásoló tényezők): 

• Vegetáció felszámolása, (szántás, erdőirtás) 

• Agrotechnika helytelen megválasztása (lejtőirányú művelés; rossz minőségű szántás, mélyművelés kiiktatása, 

hosszú idejű tar állapot fenntartása, gyenge táplálóanyag-ellátás) 

• Túllegeltetés és tiprás 

Az eróziót elsősorban a becsülhető talajveszteség miatt tartjuk károsnak, emellett azonban egyéb káros 

folyamatok is kapcsolódnak hozzá. Ilyenek a talajjal együtt elhordott tápanyagok, és növényvédőszerek, 

amelyek az élővizekbe kerülve fejtik ki káros hatásukat az eutrofizációs folyamatokra hatva. 

Az erózió mértékét több mutatóval is jellemezhetjük, amelyeket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Hazánkban a korábbi évtizedekben a nagyüzemi mezőgazdálkodás keretei között jelentősen nőtt az erózióval 

érintett területek aránya. Ebben többek között szerepet kaptak a megnövekedett táblaméretek, az okszerűtlen 

agrotechnika és a kukorica termesztés megnövekedett volumene is. A rendszerváltás óta a táblaméretekben 

történt felaprózódás, de összességében ma is nagyok a mezőgazdasági tábláink. Becslések szerint a dombvidéki 

régiókban az ország területének mintegy 25%-át érinti az eróziós kártétel. 

Az erózió okozta talajveszteséget világszerte a Wischmeier-Smith egyenlettel becslik. Az egyenlet áttekintése 

azért hasznos, mert a benne szereplő paraméterek az erózió kiváltó tényezői, így az erózió elleni hatékony 

védekezés ezekre a paraméterekre alapozva történhet. 

 

Az általános talajveszteségi egyenlet (UNIVERSAL SOIL LOSS EQUATION - USLA) (Wischmeier Smith, 

1958; Wischmeier Smith, 1978) és annak paraméterei a következők: 

A = R x K x LS x C x P 

Ahol: 

A = az éves átlagos talajveszteség t/ha 

R = a csapadék eróziós index (a csapadék mennyiségétől és hevességétől függ) 

K = a talaj erodálhatósági tényezője (a talajtípustól függ) 

LS = domborzati tényező - a lejtő hosszától (L), és a lejtő szögétől (S) függ 

C = a növényborítottság indexe (a növénytakaró típusától és a talajfedettség fokától függ) 

P = emberi megelőző tevékenységi index (a beépítés fokától függ) 

Talaj-degradációt okozó agrotechnikai és egyéb tényezők: 

- huzamos és egyoldalú talajhasználat (monokultúra, vagy ültetvények) 

- erdőirtás 

- a talajszerkezet rombolása (gépesítés, vízelöntés, talajművelés) 

- másodlagos szikesedés (öntözés, talaj vízszint megemelése, műtrágyázás) 
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- szervestrágyázás nélkülözése 

3.4. Az erózió elleni védekezési lehetőségek 

Az erózió elleni védelem röviden a kiváltó tényezők korlátozásával lehetséges, ennél a valóság árnyaltabb, és 

általában egymáshoz kapcsolódó feladatokból áll. 

Három megközelítési módot szokás elkülöníteni, melyek a következők: 

- agrotechnikai talajvédelem 

- műszaki talajvédelem 

- erdészeti talajvédelem 

Az agrotechnikai talajvédelem a mezőgazdasági szakemberek kezében levő lehetőségeket tartalmazza, 

amelyeket a mindennapi gyakorlat részeként tudnak alkalmazni, de tágabb értelemben meliorációs 

beavatkozások is tartozhatnak ide. 

- A művelési ágak helyes megválasztása: itt dől el, hogy a különböző lejtőkategóriákra milyen hasznosítási 

módokat fognak tartósan alkalmazni, és ha ez szerencsés, akkor a szántókat rendszerint nem helyezik magas 

lejtőkategóriájú területekre, így az erózióveszély máris csökkenni fog. 

- Táblásítás: fontos a táblaméret, hisz minél hosszabb lejtőkön szaladhat le a víz, annál nagyobb mozgási 

energiára tesz szert, és annál inkább rombol. Fontos azonban a szintvonalakhoz igazított táblakialakítás is, 

amely biztosítja, hogy a művelés fő iránya a szintvonalakkal közel párhuzamos lesz. 

- Sávos vetés: A lejtőre merőlegesen jobb és kevésbé jó talajvédő kultúrákból alakítanak ki sávokat, így a tábla 

védelme is biztosítva lesz, és jövedelmezőbb növényt is be tudnak illeszteni a veszélyeztetett területre. 

- A talaj fedettségének biztosítása: fontos szempont, hogy az év minél rövidebb időszakaiban álljon takaratlanul 

a megművelt tábla, az elvetett állományok, pedig ne tartalmazzanak sor- és tőhiányokat. A talaj fedettségét a 

levélfelületi index fejezi ki, amely 3-4 m2/m2 (m2 lombfelület/ m2 talajfelület) érték között optimális. A fenti 

szempontokat a vetésforgó helyes megválasztásával, valamint másodvetések alkalmazásával is teljesíteni lehet. 

A műszaki talajvédelmi beavatkozások általában a melioráció tárgykörébe tartoznak, de pl. települések 

környezetében nem szokás azokat meliorációnak nevezni. Ide tartozik a csapadék lefolyásának szabályozása 

(erózióvédő csatornahálózat kialakításával), a lefolyó csapadék mozgásának lassítása, tározása, a lerohanó víz 

által okozott károk mérséklése. A műszaki beavatkozások tartós beavatkozások, amelyek a létesítéstől számítva 

hosszú ideig képesek hatékonyan működni. Ennek azonban ára van, vagyis drága beavatkozásokról van szó. 

- Sáncolás: A terep mesterséges hullámossá tételét jelenti az esésvonalak mentén, melynek célja a lefolyó víz 

lassítása, és visszatartása a beszivárgás növelése révén. 

- Teraszozás: szőlő alá szokás végezni meredek domboldalakon. A teraszok olyan tereplépcsők, amelyek 

könnyebb művelést, és a víz jobb visszatartását szolgálják. 

- Gyepes vagy burkolt levezetők: A víz talajrombolását akadályozó mesterséges felületek. 

- ízmosáskötés művei: potenciális lehetőség a vízmosás feltöltése, ennél gyakrabban alkalmazzák a vízmosás 

fejének fixálását védfalak segítségével. A vízmosás alján készülhet hordalékfogó gát, amellyel részben a 

vízmosás katlanjának feltöltése is megvalósítható. 

Az erdészeti védelem a fák kiváló talajkötésére alapoz. A kritikus területek beerdősítése hosszú távú védelmet 

jelent a lejtőn lezúduló vízzel szemben. A teljes erdősítés helyett erdősávok és cserjesávok létesítése is jó 

megoldást jelenthet, pl. nagyobb táblák kritikus pontjain. 



 A TALAJ ÉS ANNAK VÉDELME 

(BURUCS ZOLTÁN) 
 

 146  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.5. A szél eróziója (defláció) 

A szél munkavégző képességét régóta ismeri az ember, és széles körben használta is azt hajózásra, vagy 

szélmalmok mű;ködtetésére. A légmozgások a Föld légkörében állandóan zajló folyamatok, amelyek széles 

határok között változnak, és a víz rombolásához hasonlóan a nagyobb sebességű; szelek nagyobb rombolásra 

képesek. A talajok szélérzékenysége jelentősen különbözik, így már a kisebb szelek is képesek felkapni a kotús 

láptalajok szemcséit, vagy görgetni a homokszemcséket. Mivel láptalajból lényegesen kevesebb van, mint 

homokos talajból, ezért a deflációt elsősorban a homoktalajok kártételének tekintjük. A defláció első mozzanata 

a kifúvás, ezt követi a szállítás, majd a lezáró mozzanat a lerakódás. A defláció következménye, hogy a 

humuszos termékenyebb talajréteg fokozatosan elvékonyodik, és a növények is fizikai sérüléseket szenvednek a 

homokveréstől. 

A lerakás helyén ezzel szemben a pillanatnyi vegetációt fogja részben, vagy egészen eltemetni az odahordott 

talaj, így ott csupasz felület keletkezik, amely ismételten ki lesz téve a defláció veszélyének. 

A defláció kiváltó tényezői közül nagyon fontos a nedvesség hiánya, azaz a talajok kiszáradása. A talajszemcsék 

egymáshoz alig kötődnek, de a vízmolekulákhoz minden szemcse adhézióval kötődik vízmolekulák és 

vízmolekulák között, pedig kohézió mű;ködik. Végeredményben a víz, mint valamiféle ragasztóanyag gátolja és 

késlelteti a defláció kialakulását. 

Egyéb kiváltó tényezőként a szél tulajdonságait szokás említeni: 

-szélsebesség: a szélnek el kell érnie egy kritikus sebességet ahhoz, hogy a talajszemcsék elmozduljanak. 

-turbulencia (örvénylés): a vízhez hasonlóan a gyors légáramlás turbulenciákat hoz létre. Ezek a kisebb-nagyobb 

örvények képesek felkapni az egyes talajszemcséket a talaj többi szemcséje közül. 

A deflációra egyéb tényezők is hatnak, amelyek képesek módosítani a kiváltó tényezők hatását. Ilyenek a felszín 

egyenletessége, növényborítása, a szemcsék alakja és összetétele, a talaj texturája, szerves anyag és szervetlen 

kolloid tartalma, stb. 

A szél a hófúvásokhoz hasonló alakzatokat formál az elhordott homokszemcsékből, amelyek kártételét feljebb 

már megemlítettük. A jellegzetesebb képződményeket szélfodroknak, szélbarázdáknak, és buckáknak szokás 

nevezni. 

A defláció károsító hatása több módon is érvényesül: 

-A talaj károsodását elsősorban a talaj szerves és szervetlen kolloidokban való elszegényedése, és a termőréteg 

elvékonyodása jelenti, miközben jelentős kár adódik a lerakódás helyén is. 

-A defláció idején a szállított por légszennyező anyagként jelentkezik, amely a légkörben egyéb 

szennyezőanyagokat köthet meg a felületén, így a lerakás helye egyéb szennyezőkkel is szennyeződhet. 

-A szállított por és homok megsérti a fiatalabb növények bőrszövetét, ezzel utat nyit a kórokozók támadásának 

is. 
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-A lerakott por és homok akadályt jelenthet a közutakon, valamint csatornákat is feltölthet, ezzel potenciális 

veszélyt teremt a vízelvezető rendszerek kiáradása miatt. 

3.6. A talajok elszennyezése, és annak monitoringja (TIM) 

Hazánkban a vízminőségi monitoring rendszerekhez hasonlóan talajvédelmi monitoring rendszert hoztak létre a 

kilencvenes években, amely megfigyelő rendszer minden fontos talajtani mutató változásait nyomon követi, 

melyek között a toxikus nehézfémek is szerepelnek. A TIM működtetését a 2007. évi CXXIX. Törvény a 

termőföld védelméről 

a 33. paragrafusában szabályozta. Alább ezt a paragrafust mutatjuk be. 

33. §; (1) Az állam a talajok miniségi változásainak, környezeti állapotának folyamatos figyelemmel kísérése 

céljából országos Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert (a továbbiakban: TIM) mőködtet. 

(2) A TIM az ország egész területére kiterjed mővelési ágak, tulajdonjog és egyéb szempontok szerinti 

korlátozás nélkül. 

(3) A TIM működtetéséhez szükséges monitoring tevékenységet az érintett ingatlan földhasználója, kezelője, 

tulajdonosa tűrni köteles. A monitoring tevékenységgel kapcsolatos munkák végzéséről az ingatlan tulajdonosát 

(használóját) előzetesen értesíteni kell. 

(4) A monitoring-tevékenységgel összefüggő munkát végzőnek erre való jogosultságát igazolnia kell. 

(5) A monitoring-tevékenység az ingatlan rendeltetésszerű használatát csak a szükséges mértékben 

akadályozhatja. 

(6) A TIM adatai közérdekű adatnak minősülnek. 

A törvény meghatározza a talajvédelem állami feladatait, melyeket a földügyért felelős miniszter a talajvédelmi 

hatóság útján lát el. Meghatározza azokat a feladatokat, amelyek ellátásáról az államnak kell gondoskodnia 

annak érdekében, hogy a talajokról megfelelő mennyiségű adat, információ, szakszerűen feldolgozott és 

nyilvántartott térképanyag, stb. álljon rendelkezésre, továbbá a talajok állapotáról rendszeres mérés, megfigyelés 

(monitorozás) működjön. Ennek érdekében Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszer működtetését írja 

elő. A talajvédelem eszközrendszerének fejlesztése, a közvélemény tájékoztatása, informálása, a talajvédelmi 

adatok nyilvánossága elősegíti össztársadalmi szinten a talajvédelem jelentőségének felértékelődését és a 

talajvédő gazdálkodás elterjedését. A talajvédelmi hatóság naprakész működéséhez szükséges talajvédelmi 

hatósági adatbázis kialakítását írja eli a törvény, amely a jelenleg lokálisan működő hatósági adatbázisok helyett 

egységes szerkezetű rendszer létrehozását eredményezi. A hatósági adatbázis a hatósági eljárások során 

szükséges ügyfél-azonosítások érdekében személyes adatokat is tartalmaz. 

Alább a TIM rendszerben meghatározott fontosabb szennyezőket és azok mérési eredményeit mutatjuk be Marth 

Péter, dr. Karkalik András cikke alapján: A Talajvédelmi Információs és Monitoring (TIM) rendszer 

módszertana, működése, informatikai rendszere. Forrás: http://www.kep.taki.iif.hu/file/Talaj_Marth.doc 

1. Toxikus elemek vizsgálata 

A talajok toxikus elem tartalmának jellemzésére ez esetben az "összes" elemtartalmat mutatjuk be. Az "összes" 

toxikus elem tartalom meghatározása a TIM keretében tömény salétromsav-hidrogén peroxid keverékével 105 

oC-on történő feltárást követően ICP technikával történt. 

A kimutatási határ alatti koncentrációban előforduló elemek mérését atomabszorpciós spektrofotométerrel 

pontosították. 

A toxikus, vagy toxikussá válható elemek közül az alábbiak mennyiségének bemutatásával kívánjuk jellemezni 

talajaink állapotát: 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn 

A bemutatásra kerülő elemek forrása kettős: 
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-Felhalmozódhatnak a talajban természetes úton a kőzetek mállása és a talaj képződése során, tehát lehetnek 

geokémiai eredetűek. 

-Talajba juthatnak a környezet szennyeződésével 

-levegőn keresztül az ipari és közlekedési forrásokból származó nehézfém szennyeződést tartalmazó 

aerosoloktól, 

-vízből, ipari és kommunális szennyvizek közvetlen vagy közvetett hatásaként, 

-szilárd ipari hulladékokból és melléktermékekből, mezőgazdaságban alkalmazott anyagokból (pl. 

szervestrágya, műtrágya, talajjavító anyag, növényvédőszerek, szennyvíziszap). 

A TIM talajmintáiból mért toxikus elemtartalomról több feldolgozás készült. Jelen esetben a talajok mechanikai 

összetétele szerint jellemző koncentráció értékeket mutatjuk be a következő táblázatban. 

 

2. Növényvédő szermaradék vizsgálatok 

1993-ban a TIM információs (I) mérőhelyei közül, amelyek a mezőgazdaságilag művelt területeket 

reprezentálják, 100 szelvényből a felső három genetikai szintből növényvédőszer maradvány vizsgálatok 

elvégzésére került sor. A vizsgálati helyek kijelölésénél fontos szempont volt, hogy az adott helyen "intenzív" 

mezőgazdasági termelés volt, és jelenleg is "nagyüzemi" művelés alatt áll. 

A talajvizsgálatok a következő sercsoportokra terjedtek ki: 

• fenoxi-karbonsavak (herbicidek) 

• triazinszármazékok (herbicidek) 

• klórozott szénhidrogének (inszekticidek) 

A fenoxi-karbonsavak közül – amelyeket elsősorban gabonafélék gyomirtására használnak nagy területen (kb. 1 

millió ha) – 2,4-D; MCPA; MCPB; diklórprop valamint a mekoprophatóanyagok meghatározására került sor. 

A triazinszármazékokból – melyek szintén herbicidek, kukoricakultúrákban használatosak (kb, 1 millió ha) és 

perzisztensek – az atrazin, aziprotrin, hexazinok, metribuzin, prometrin, szekbenmeton, terbumeton, terbutrin, 

terbutilerin és ametrin hatóanyagok analizise folyt. 

A vizsgált klórozott szénhidrogén tartalmú rovarölőszerek a következők voltak: alfaHCH, bétaHCH, lindán, 

aldrin, dieldrin, endoszulfán, endrin, DDT, heptaklór és heptaklór-epoxid. 

Növényvédő szer vizsgálatokra még további két alkalommal 1997 és 2000 évben került sor. 
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A peszticid vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 

A peszticid vizsgálati eredményeket összefoglalva megállapítható: 

A vizsgálatokra 1993-ban 100 helyen került sor a talajok felső három genetikai szintjéből. 1996-97 években 

további 130 minta levizsgálására került sor. Az elvégzett mérési eredményből az alábbi következtetések 

vonhatók le : 

- A vizsgált talajok kevesebb mint 1%-ban lehetett a szennyezettségi határértéket meghaladó értéket 

meghatározni. 

- A fenoxi karbonsavak mozgékonysága a talajban nagy, a mélyebb rétegekben is kimutatható mennyiségben 

van jelen. 

- A triazin származékok mozgékonysága a talajban közepes (mérsékelten mozgékony) 

- A klórozott szénhidrogén peszticidek mozgékonysága kicsi, de a felhasználásuk (és betiltásuk) óta eltelt idő 

hosszúsága miatt, egyes komponensek előfordulhatnak a mélyebb rétegekben (DDT izomerek). 

A klórozott szénhidrogének koncentrációja talajainkban az 1975-77 évben végzett mérésekhez viszonyítva 

egyharmadára, egyötödére csökkent, de jelenlétükkel még a továbbiakban is számolni kell. 

3. Szerves szennyezőanyagok vizsgálata 

Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) 

Policiklikus aromás szénhidrogének a hazai talajokban: 

1996-ban 33 db talajminta policiklikus aromás szénhidrogén tartalmát vizsgáltuk. A 0,1 ?g/kg-os kimutatási 

(detektálási) határnál a komponensek nagy része kimutatható volt. 

Naftalin esetében az átlag (9,33 ?g/kg) alacsonyabb az "A" háttérértéknál, de két kiugróan magas érték is 

meghatározásra került. Az egyéb komponensek háttérérték alattiak. 

A vizsgált mintákban az összes PAH felső határa 1379 ?g/kg, az alsó határ 4,6 ?g/kg volt. A minták PAH 

tartalma általában alacsonyabb az 500 ?g/kg-os háttértéknél, csupán egy-egy pontszerű szennyezés mérési 

eredménye haladja meg a "B" szennyezettségi küszöböt. 

1997-ben 58 mintavételi helyről származó talajminta került vizsgálatra. A mérések során több esetben 

háttérérték feletti mennyiségben határoztunk meg komponenseket. 

A határértéket meghaladó értéket elsősorban közúti szennyezésekből adódtak. 

Poliklórozott bifenilek (PCB) 
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1996-ban 33 TIM ponton a PCB izomerek közül a következő 6 került meghatározásra: PCB 28, PCB 52, PCB 

101, PCB 138, PCB 153, PCB 180. 

A mérés kimutatási határa minden izomer esetében 0,001 mg/kg volt. 

A mért minták közül 32 kimutatási határ alatti értéket mutat. Egy mintából volt csak kimérhető a PCB 138, 

ennek értéke 0,0013 mg/kg. 

Az 1997-es vizsgálatnál nagyobb meghatározási érzékenység mellett 44 minta analizálását végeztük el. A 0,05 

?g/kg kimutatási határ mellett 1 minta tartalmazta csak mind a hat izomert. A PCB 101-es komponens minden 

mintában kimérhető volt. A mintákban mért összes PCB tartalom alsó határa 0,08 ?g/kg, felső határa 2,28 ?g/kg 

volt. 

Poliklórozott dibenzo- dioxinok és dibenzofuránok (PCDD, PCDF) 

Természetes körülmények között a geo- és bioszféra nem tartalmaz e csoporthoz tartozó vegyületeket. 

A talajba légköri szennyeződések útján kerülnek, nagyobb mennyiségben találhatók, mint a településektől távoli 

talajokban. 

Nagyfokú perzisztenciával rendelkeznek, ezen vegyületek felezési ideje a talajban 12 év felett van. Ez a 

magyarázata annak, hogy a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítás során a PCDD és PCDF a talajban fel 

tud feldúsulni. A növények gyökérzetükön keresztül képesek felvenni. 

Napjainkig legerősebben toxikus hatásúnak elismert ";xenobiotikumok", azaz az életidegen anyagok között 

(amelyek biológiailag nem szintetizálódtak) tartják számon a PCDD- t és a PCDF- et. A rendkívül toxikus 

dioxin ás dibrnzofurán emissziók toxikológiai értékelése ";toxicitási egyenérték" (TE) alapján történik. 

1996-ban 43 talajmintából vizsgáltuk a talaj poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok tartalmát. Az 

egyes komponenseket általában csak a minták néhány %- ból tudtuk kimutatni, kivételt képezett az 1,2,3,4,7,8,9 

heptakloro- dibenzofurán, amely a minták 80 %- ból kimutatható volt. 

A határértékrendszer az összes komponensre együtt tartalmaz határértéket. E szerint 0,5 ng/kg toxicitási 

egyenérték alatti és 5 ng/mg toxicitási egyenérték a szennyezettségi küszöbérték. 

A vizsgált minták átlaga 2,7 ng/kg toxicitási egyenérték, de ez abból adódik, hogy egy mintából 18,58 ng/kg TE 

értéket mértünk és ez emelte meg az átlagot, mely ennek a méréseredménynek a kihagyásával 0,9 ng/kg TE 

körül alakul, amely alatta van a "B" szennyezettségi küszöbértéknek. 

1997-ben is 43 db talajminta poliklórozott-dibenzo-dioxin és dibenzofurán tartalmát vizsgáltuk. 

Valamennyi minta poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzofuránok együttes tartalma a háttérérték körül 

alakult. 

A növényvédő szer maradék vizsgálatok, valamint a szerves szennyezőanyagok vizsgálati eredményei ";A 

felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről" szóló 10/2000. (VI.2.) 

KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet földtani közegekre megállapított határértékek kialakításánál kerültek 

felhasználásra. 

4. A talaj szennyezettségének megszüntetése 
(remediáció) 

A talajok korunkban gyakran úgynevezett haváriák miatt szennyeződnek, amikor a legkülönbözőbb 

szennyezőanyagok kerülnek balesetek következtében a környezetbe. Ezek gyakran csak a talajok használati 

értékét rontják, máskor azonban az emberi élet is veszélybe kerül miattuk, vagy az egészséget veszélyeztetik. 

Nincs két egyforma eset, ezért a szennyezések feltárása és azt követő remediáció nagyon változatos 

lehetőségeket tartalmaz. Általános szabályként elmondható, hogy vannak kevésbé költséges megoldások, 

amelyek rendszerint hosszabb idő alatt képesek felszámolni a szennyezést, és a szermaradványok is magasabb 

koncentrációban maradnak vissza, míg vannak költségesebb beavatkozási lehetőségek, amelyek rövidebb idő 

alatt és lényegesen nagyobb hatékonysággal távolítják el a kijutott szennyezőket. Terjedelmi korlátok miatt a 

remediáció lehetőségei itt csak érintőlegesen kerül bemutatásra, annak azonban már jelentős szakirodalma 
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létezik. Ha a környezetvédelmi, vagy katasztrófavédelmi hatóságok a szennyezett talaj remediációja mellett 

döntenek, az történhet a talaj kitermelése nélküli un. in situ eljárással, vagy a talaj kitermelésével történő un. ex 

situ eljárással. Az in situ és ex situ eljárások között szereplő megoldások a szennyezőanyag tulajdonságait, 

mozgását, és kiterjedését figyelembe véve kerülnek kiválasztásra. Természetesen több módszer kombinálása is 

lehetséges, amennyiben gyors megoldásra van szükség. Az illékony anyagok eltávolítására szolgál az 

átlevegőztetés. Erre a célra beültetett csöveken keresztül meleg levegőt juttatnak a szennyezett talajba, amely 

azon átáramlik és a szennyezett levegőt elvezetik, majd tisztítják. A talajmosást felületaktív anyagokkal 

kombinálva vízben oldódó szennyeződések esetén használják, de nem oldható olajszennyezések felúsztatására is 

használhatják a talajvíz szintjének megemelésével, vagy éppen kutakban előidézett depresszióval. 

Baktériumokkal és növényekkel szintén vonhatnak ki szennyezőanyagokat a talajból, ezeket biológiai 

remediációnak nevezik. A megoldások között szerepel a szennyezések rögzítése, vagy fixálása, amikor annak 

mozgását, terjedését akadályozzák meg polimerizálódó vagy kocsonyásodó anyagot beinjektálásával. A 

szennyezők kémiai kötésekbe való rögzítését szintén széles körben alkalmazzák. A termikus eljárásokat inkább 

az ex situ kezelések között találjuk meg, de van rá lehetőség in situ megoldással is. A szennyezett anyag 

mennyiségétől és a szállítási távolságtól is nagyban függ, hogy végül milyen megoldás mellett döntenek. 

5. Talajvédelmi stratégia Magyarországon 

A fenti fejezetekből kiderült, hogy a talajok nagyon érzékeny elemei a szárazföldi ökoszisztémáknak, ezért 

akkor is védelemre szorulnak, amikor látszólag nem fenyegeti azokat különösebb veszély, „csak” éppen 

mezőgazdasági művelés alatt állnak, vagy egy lakóterület helyezkedik el felettük. Ezek az ember által 

kisajátított területek mindig nagyobb veszélyben vannak, mint az érintetlen talajok. Az ember úgy gondolja, 

hogy ő rendelkezik a természeti erőforrásokkal, ezért régen egyáltalán nem mérlegelte, hogy milyen 

beavatkozások milyen káros következményekkel járnak az ökoszisztémákra nézve. Ma már látszik, hogy ez a 

luxus nem engedhető meg, mert képletesen magunk alatt vágjuk a fát, ha elszennyezzük, és hagyjuk 

degradálódni a talajainkat. Magyarországon készült olyan stratégia, amely felelősen próbálja kezelni a talajok 

védelmét, ezért azt gondoljuk, hogy ennek a stratégiának a bemutatása a könyvfejezetben mindenképpen 

indokolt. 

5.1. A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései 

Forrás: http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/talaj_tajekoztato/talaj_tajek-1.htm#1_1 

(a) MIÉRT kell a talajt védeni? Mit várunk el a talajtól, mit kell "tudnia" a talajnak? 

A talaj sokoldalú funkciói közül ma már messze nem csupán a biomassza-termelés funkciót hasznosítja a 

társadalom. Hogy a funkciók közül mikor és hol, melyikre (melyekre) van (vagy lenne) elsősorban szükség, azt 

a társadalmi elvárások és politikai döntések határozzák meg. Mivel ezek az elvárások különbözőek, térben és 

időben változnak, egy talajvédelmi stratégiának az általános irányelvek mellett megfelelően differenciáltnak is 

kell lennie, tükrözve a különbségeket, változásokat. 

(b) MI ELLEN kell a talajt védeni? Képes-e a talaj jelenlegi állapotában az elvárt funkciókat teljesíteni? Ha 

nem, miért nem? Fenyegetik-e veszélyek a talajfunkciók zavartalanságát? 

A talajvédelmi stratégiának - e szempontból - alapvetően két dolgot kell biztosítania, illetve elősegítenie: 

?a talaj zavartalan funkcionalitását veszélyeztető folyamatok számbavételét, talajra gyakorolt kedvezőtlen, sőt 

káros hatásainak megelőzését, megszüntetését vagy mérséklését; 

?a talaj elvárt funkcióit jelenleg is akadályozó tényezők felszámolását, megszüntetését, de legalábbis 

mérséklését. 

A két elem biztosítása nem vagylagos alternatíva, hanem egyaránt fontos (ha az adott viszonyoktól függően nem 

is minden esetben azonos "súlyú"), s egymás mellett, egymást kiegészítve, egyidejűleg végrehajtandó feladat: 

köztük a logikai kapcsolat nem "vagy", hanem "és"! 

Az egyik vitathatatlan alapelvnek azonban markánsan érvényesülnie kell a korszerű talajvédelmi stratégiában: 

ez a megelőzés (prevenció) megkülönböztetett jelentősége és prioritása. Már a talajvédelem szó is ezt fejezi ki: 

védeni a talajt kedvezőtlen irányú, nemkívánatos változásoktól. A védelem szoros értelemben véve megelőzést 

jelent, ami természetesen csak a jelenlegi helyzet felmérésére, a ható tényezők prognózisára, 
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hatásmechanizmusának tisztázására és megváltoztatásának, befolyásolásának lehetőségeire vonatkozó részletes 

és sokoldalú tudományos elemzések alapján lehet a kívánt hatású és hatékonyságú. 

Lehet, hogy a megelőzés, elhárítás, védelem nem látványos tevékenység, nem eredményez közvetlen gazdasági 

hasznot, hiszen a kár elhárítását és az ebből származó haszon-kiesés megelőzését - sajnos - nem mindenki tekinti 

gazdasági eredménynek. Pedig a megelőzés vitathatatlanul eredményesebb, hatásosabb, hatékonyabb, olcsóbb, 

kisebb kockázattal járó, biztonságosabb és gyorsabb beavatkozás, mint a már bekövetkezett káros 

következmények felszámolása (amelyre - ettől függetlenül - természetesen bizonyos esetekben szintén szükség 

van). Nem is beszélve arról, hogy a megelőzés mindig nagyobb területeket érint, mint a kárfelszámolás. 

A közvélemény, sőt a döntéshozók a kárfelszámolást favorizálják, hisz eredményeit látványosan bemutatni, az 

értéknövekedést GDP-ben mérni lehet. Többnyire ezt követi a "védelemre" szánt anyagi források mozgása is. 

Fájdalmas katasztrófák, haváriák szükségesek egy-egy probléma felismerésére és elismerésére, ezek élveznek - 

sok esetben vitathatatlanul joggal - prioritásokat. Az akut problémák megoldására foganatosított látványos 

intézkedések mellett gyakran feledésbe, de legalábbis "takarásba" kerülnek a nem annyira látványos (de 

többnyire sokkal nagyobb területeket, sőt több embert érintő) károsodások, illetve azok - kezdetben még 

kevésbé költséges - felszámolása, és többször szinte elfelejtődnek a még nagyobb területeket, és a társadalom 

még szélesebb rétegeit érintő megelőzési, preventív védelmi feladatok. Ilyen irányú programok sajnos sehol 

nem élveznek prioritást, sem Magyarországon, sem külföldön, sem a nemzetközi szervezetekben. A megelőzés 

fontosságának, jelentőségének és gazdasági hasznosságának bemutatásához olyan felmérések szükségesek, 

amelyek párhuzamosan vázolnak fel összehasonlítható jövőképeket azokra az esetekre, amikor a preventív 

intézkedés megtörtént, illetve amikor nem történt meg. A megelőző intézkedések elmaradásának 

következményei így jobban érthetőek, akár gazdaságilag is értékelhetőek, meggyőzőbbek, s jobban ösztönöznek 

azok végrehajtására. 

Egy korszerű, magyar talajvédelmi stratégia a fenti gondolatok szem előtt tartásával kerülhet a nemzetközi 

érdeklődés homlokterébe. 

(c) HOGYAN kell a talajt védeni? Mit lehet és kell tenni a talaj zavartalan funkcióképességét biztosító 

talajvédelem érdekében? 

A talaj védelmét biztosító intézkedések alternatív megoldási lehetőségeinek megállapításánál fel kell mérni a 

nemkívánatos (kiküszöbölendő, módosítandó, megelőzendő) talaj tulajdonságokat, talaj folyamatokat, illetve az 

azokat meghatározó tényezőket, s ennek alapján megállapítani azok lehetséges, reális és racionális befolyásolási 

lehetőségeit. A számba jöhető várható következményeit sokoldalú (a közvetlen, másodlagos, sőt harmadlagos 

hatásokat egyaránt számításba vevő) hatáselemzésekkel kell értékelni, előre jelezni. Az elvárások, valamint a 

hatáselemzések és részletes gazdaságossági elemzések ütköztetésével lehet a megoldásokat kiválasztani és 

megvalósítani. 

A talajvédelmi stratégiában, illetve az erre épülő különböző szintű jogszabályok rendszerében ezekre a 

megoldásokra kell irányelveket kidolgozni és azok bevezetésére, betartására ösztönző intézkedéseket 

megfogalmazni. Cél, hogy - a kiszámíthatóság és stabilitás érdekében - ezek a jogszabályok minél hosszabb 

ideig legyenek érvényben, ugyanakkor soha nem tekinthetők teljesnek, végérvényesnek és módosíthatatlannak, 

hisz képesnek kell lenniük a változó körülményekhez történő rugalmas igazodásra. Ezt a kettős követelményt a 

jogszabályok megfelelő hierarchikus rendszerének kell kielégítenie. 

Ésszerű, gazdaságilag indokolt és szociálisan is elfogadható talajvédelmi stratégia kidolgozásánál figyelembe 

kell venni, hogy a talaj - talajhasználat - környezet összefüggések kölcsönösen hatnak egymásra. A talaj 

egyrészt "elszenvedi" a környezet gyakran káros stresszhatásait, másrészt - elsősorban ésszerűtlen használata 

esetén - okoz(hat) is ilyeneket, fenyegetést jelentve környezetünk többi elemeire: a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekre, a felszínközeli légkörre, az élővilágra, a tájra is. A termőtalaj-készlet talajhasználat hatására 

bekövetkező lehetséges változásait foglaltuk össze az 1. táblázatban. 

8.5.2. A talajvédelmi stratégia legfontosabb célkitűzései 

Egy korszerű, tudományosan sokoldalúan megalapozott, EU-konform talajvédelmi stratégia legfontosabb 

célkitűzései a következők: 

1.Ésszerű talajhasználat. A mező- és erdőgazdasági biomassza-termelés, természetvédelem, tájesztétika, ipari- 

és infrastruktúrafejlesztés, város- és településfejlesztés területi igényeinek minél kisebb termőfelület kieséssel 

járó harmonikus összehangolása; az ország agro-ökológiai potenciáljának és a különböző célra (élelmiszer, 
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takarmány, ipari nyersanyag, alternatív energiaforrás) termeszteni kívánt növények igényeinek minél jobb 

területi összehangolása; művelési ágak és vetésszerkezet optimalizálása, racionális termőtájak kialakítása. 

2.A talaj sokoldalú funkcióképességét akadályozó, a talaj termékenységét csökkentő káros talajdegradációs 

folyamatok (víz- és/vagy szél okozta talajerózió; savanyodás; szikesedés; tömörödés és talajszerkezet leromlás; 

biológiai degradáció), valamint a talajszennyeződés megelőzése, megszüntetése, vagy bizonyos tűrési határig 

történő mérséklése. 

3.A talaj - s ezen keresztül az adott terület - vízháztartásának, nedvességforgalmának szabályozása a szélsőséges 

vízháztartási helyzetek (árvíz, belvíz, aszály) megakadályozása, gyakoriságának és mértékének csökkentése, 

káros ökológiaiökonómiai- társadalmi következményeinek mérséklése érdekében. 

4.A talajban lévő, és az általános társadalmi fejlődés kényszerű következményeként a talajba juttatott anyagok 

bio-geokémiai ciklusának szabályozása a racionális növényi tápanyagellátás, valamint a talaj és a felszíni/felszín 

alatti vízkészletek minőségének megóvása, szennyeződésének megakadályozása vagy mérséklése érdekében. 

5.Az elkészítendő Országos Talajvédelmi Stratégiának és az erre felépülő hierarchikus jogszabály- rendszernek 

e célkitűzések megvalósítására kell ösztönöznie, sőt ha kell, kényszerítenie. Lehetőleg nem büntető 

szankciókkal, hanem ész-érvekre és a természet csodálatos belső logikájára és szabályozó mechanizmusára 

alapozottan, számítva a társadalom egészének közreműködésére. 
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