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Talajszennyezettségi szakosztály 



az élet által felvetett közegészségügyi  

problémákra megtalálja a megfelelő választ;  

 

Ez 92 év alatt sem változott, 

de folyamatosan új megközelítést igényel. 

Országos Közegészségügyi Intézet 
 



kiemelt jelentőségű talajhigiénés eredmények 

• 50-as évektől települési szilárd és folyékony hulladékok kezelése  
 

• 60-as évektől talajok fém, cianid, peszticid, PAH szennyezettségének 
kimutatása, vizsgálata  
 

• 70-as években talajhigiénés normák kidolgozása  

 

• 1981. a hulladékok veszélyessé minősítő  fizikai-kémiai, 
ökotoxikológiai, mutagenitási és fertőzőképességi vizsgálati rendszer 
hatályba léptetése  
 

• 90-es években talajmikrobiológiai tesztrendszer bevezetése 
 

• 90-es évektől a talaj és talajvíz elszennyezéséből eredő kockázat 
becslésen alapuló kármentesítési célkoncentrációk meghatározása 

 

• 2000-es években talaj-javítók, termésfokozók 
 



KOCKÁZAT 

ELEMZÉS 

PROJEKTEK 

preventív 

intézkedési 

javaslatok 

EXPOZÍCIÓ 
HATÁS 

levegő, vizek, talaj kémiai és 

mikrobiológiai szennyezettségének 

kimutatása, vizsgálata 

VESZÉLYESSÉGÜK 

AZONOSÍTÁSA 



hagyomány és modern összebékítése 

a ’hogyanra’ a fiatalok keresik a választ 
s      módszer 
ss     statisztika 
sss    interpretálás 
ssss   hogyan lehet jó kérdést feltenni 



1030 – 1045  

17α-etinilösztradiol adszorpciójának modellezése hidromorf talajokon 

Szabó Lili (ELTE Környezettudományi Doktori Iskola) 

Ringer Marianna, Szalai Zoltán, Balázs B. Réka, Filep Tibor 

1045 – 1100 

Közép Zala és Válicka-vízgyűjtő foszfor terhelése talajvizsgálati eredmények alapján 

Magyar Zoltán (Pannon Egyetem Festetics Doktori Iskola) 

Sisák István 

1100 – 1115 

A tisztítószivattyúzás mértékének hatása a felszín alatti víz mintákban mérhető oldott anyag 

koncentrációkra 

Máthé Ágnes Réka (ELTE Környezettudományi Doktori Iskola) 

Kovács József, Kőhler Artúr 

1115 – 1130 

WEPP Model Accuracy in Run-Off Prediction, A Case Study of Al-Sabahia Town- Syria 

Safwan Mohammed (Institution of Land Utilization, Technology and Regional Planning, 

University of Debrecen) 

Karam Alsafadi, Issa Kbibo, Endre Harsanyi 

1240 – 1255 

Geológiai eredetű elemek az ivóvízben – országos felmérés eredményeinek bemutatása 

Izsák Bálint (ELTE Környezettudományi Doktori Iskola) 

Finta Viktória, Bártfai Boglárka, Málnási Tibor, Vargha Márta 

1255 – 1310 

Mikroszkopikus gombák szerepe a parlagfű pollenszezon terminációjában 

Tischner Zsófia (SZIE Környezettudományi Doktori Iskola) 

Dobolyi Csaba, Sebők Flóra, Dobróné Tóth Márta, Magyar Donát 



Nemzeti Népegészségügyi Központ 

A környezetegészségügy előtt álló 

feladatokról 

Talajszennyezettségi szakosztály 



 

 

 

kulturális, társadalmi, gazdasági, természeti, épített környezet 

társadalmi, gazdasági, természeti, épített környezet 

természeti, épített fizikai környezet 

épített  (lakó- és települési) környezet 

 

 

Milyen környezetről beszélünk? 



Környezet-egészségügyi problémák kezelése 

Közös vonások 
 

I.) ELVEK   
  
  megelőzés,  
  szubszidiaritás, 
  partnerség, 
  fenntarthatóság 

   elővigyázatosság 
 
II.) ESZKÖZÖK 

 

      monitorozás, értékelés, 
szabályozók alkalmazása  

 hatásvizsgálatok 
     kockázatbecslés 
 
 
III.) EREDMÉNYEK 

 

        döntés-előkészítés, 
  tájékoztatás-nyilvánosság 
 

 Egészségügyi  sajátosságok 

    

Az egészségi állapotra gyakorolt  

hatások vizsgálata 

  

 Humánbiológiai monitorozás 

  

 Hatástalan szintek megállapítása 

  

 Komplex, kombinált biológiai hatások 

értékelése; egészséghatás vizsgálatok 

  

 Kockázati bizonytalanságok kezelése 

 



A környezetegészségügy 

az emberi egészség és betegség azon aspektusait 

tartalmazza, amelyeket a természetes és épített 

környezet tényezői határoznak meg,  

ideértve a vegyi anyagok, a sugárzás és egyes 

biológiai ágensek közvetlen káros hatását, 

valamint az átfogó fizikai, pszichológiai, szociális 

és esztétikai környezetnek gyakran közvetlen 

hatását az egészségre és a jólétre. 

 
Based on ”European Charter on Environment and Health” Frankfurt, 1989 

 



Általános környezet-egészségügyi problémák 

•sajátosságuk, hogy a  környezeti hatások - kevés kivételtől 
eltekintve -  viszonylag alacsony szintű, de hosszú 
(élethossz)idejű expozíciót jelentenek 

•a degradálódott környezet egészségre gyakorolt hatása 
jelentős, ugyanakkor nehezen kvantifikálható  

•az EU, a nemzeti szabályozás, a jogszabályok  többnyire egy-
egy azonosított szennyező anyaghoz / környezeti tényezőhöz 
kapcsolódnak és lényegesen kevesebbet tudunk az expozíciós 
viszonyokról és kombinált, együtteses hatásokokról 

•folytatnak méréseket, monitorozást, gyűjtik az adatokat,  de az 
intézkedések  nem mindig célirányosak  
(a környezeti és az egészségi állapot mutatóit izoláltan, 
fragmentáltan kezelik) 

•a megelőzés interdiszciplináris megközelítést igényel - a 
kockázatcsökkentés irányába ható politikák nem eléggé 
célirányosak, ezért a lehetségesnél kevésbé hatékonyak 
 

 
 

 

 



A közegészségügy: 

a betegségek megelőzésének, az élet meghosszabbításának és  

az emberi egészség elősegítésének művészete és tudománya,  

amely a társadalom szervezett erőfeszítése révén valósul meg 

 

társadalmi feladat, amiben mindenki, mindenhol részt vesz, a 

legkülönbözőbb (kormányzati) ágazatokban és valamennyi 

szinten; 
 

koordinációs mechanizmus az ágazatközi fellépéshez; 
 

szakértői funkció az egészségügyi rendszereken belül és kívül. 



A település- és lakókörnyezetben 

                     figyelmeztető jelek 
• annak ellenére, hogy szigorúbb, kiterjedtebb környezetvédelmi 

(emissziós) szabályozás, a környezeti eredetű betegségteher 
még mindig jelentős (~20%) 
 

• egyenlőtlenül oszlik meg 

 

• erősödik a lakosság félelme 
a vegyi anyagoktól, a szennyezett környezettől 

 

• növekszik a közvélemény érdeklődése,  növekszik a lakosság 
aggodalma gyermekei és saját egészségéért 

 

• új kihívások:  globális változások hatásai, egyéni fogékonyság  

 

 
 

 

 



Európában az össz-halálozás 89%-át a nem-fertőző 
megbetegedések okozzák 

 
Magyarországon 

a keringési rendszer betegségei 54% 

• a hőhullámok, 

• levegő szállópor(PM) szennyezettsége 

 

daganatos megbetegedések 27%  

• rostok, porok (PM2,5 IARC 1 kategória9)  

• fémek, policiklusos aromás  
szénhidrogének (PAHok), oldószerek, dioxinok 

 



Környezeti eredetű  betegségteher 
 

Gyermekkori balesetek, 

sérülések 

Környezeti hatás: 
 

szennyezett levegő, víz, 
élelmiszer, talaj okozta 
                                                    légzőszervi,  

            gastrointestinális  
                 megbetegedések, 
                           (idegrendszeri), 
          fejlődési  rendellenességek; 
 

Helytelen életmód:  

testmozgás hiánya, 

 elhízás, diabetes, 

cardiovasculáris 

megbetegedések, 

 alul-tápláltság, 

1/3 

1/3 

1/6 

1/6 

vegyi anyagok (POP)  
potenciális egészség károsító hatása;  

UVB sugárzás, zaj(?) 

0 – 18 éves korcsoportra vonatkozóan az össz. megbetegedések 1/3-a   
a  nem biztonságos és nem egészséges környezetre vezethető vissza.  



Az ember egészségét befolyásoló tényezők 

Egészség  

 

 

 

 

 

Jóllét 

Életmód 

Egyedi  

körülmények 

Társadalmi  

hatások 

Biologiai 

tényezők 

Környezet 

Gazdasági  

körülmények 

Ellátáshoz  

való hozzáférés 

Age 

Sex 
Genetic 

factors 

Water quality  

Air quality  

Soil 

quality  

Landuse 

Natural 

resources 

Green space 

Waste 

Disposal 

Noise 

Vibration 

Smell 

Civic 

design 

Public 

safety 

measure 

Hazards 

Technological 

Development 

Business 

activity 

Availability of 

employment Quality of 

employment 

Job creation 

Distribution of 

incomes 

Availability of 

training 

Respite 

care 

Health 

care 

Shops 

Banking services 

Public transport 

Social 

services 

Childcare 

Community facilites 

Leisure facilities 

Education & training 

Workplaces, employment 

opportunities & services 
Advice 

Housing 

Discrimination 

Fear of 

discrimination 

Social 

contact 

Social 

support 

Community 

participation  Pear 

pressure 

Crime & anti-social 

behaviour 

Fear of 

crime & 

anti-social 

behaviour 

Family 

relationships 

Housing 

tenure 

Housing conditions Employment 

status 

Means of 

transport 
Education Skills 

level 

Income 

Working 

conditions 

Dier 

Recreation 

Exercise 

Sexual 

behaviour 

Smoking & 

passive smoking 

Alcohol Prescription 

drugs 

Subtance 

misuse 



AZ EGÉSZSÉGET MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

Fő kategóriák Alkategóriák Példák, mutatók 

EGYÉNI BIOLÓGIAI  

GENETIKAI 

ADOTTSÁGOK 

élettani adottság életkor, nem, immunrendszer 

viselkedés életmód 
képzettség, kockázatérzékelés, 

kockázat vállalása 

gazdasági körülmények szegénység 

KÖRNYEZET 

fizikai 

levegő, víz, infrastruktúra, lakás, 

területhasználat, 

élelmiszerminőség 

társadalmi család, közösség, kultúra 

gazdasági-pénzügyi foglalkoztatottság 

EGÉSZSÉGÜGYI 

INTÉZMÉNYI 

ELLÁTOTTSÁG 

betegellátás betegellátás, egészségügyi ellátás 

helyi intézmények 

önkormányzat, 

katasztrófavédelem, 

szociálpolitika 

jogi jogszabályok, határértékek 





 

WHO vezette ’európai környezet és egészség’ folyamat 

European Environment and Health Process 
 



A WHO európai regionális Környezet és Egészség 
program-irányának majd’ három évtizede 

   

Frankfurt,  

the European   

Environment  

and Health 

 Charter 

Párma,   

CEHAPE  

Cselekvési 

 kötelezettség 

1989 

Budapest, 

CEHAPE  

 

London, 

VEJ  

THE PEP 

Helsinki, 

NEHAP  

 

2017 
1994 1999 2004 

Programtervezés 
Cselekvés partnerségben Egyeztetett politika 

 

Ostrava,   

SDG 
 

 

2010 

Gyermekeink jövője 
Gyermekeink egészsége  

a változó környezetben 

Jobb környezet. Jobb egészség. 

A fenntarthatóság legjava. 

2017 



 

 

The 2030 agenda for sustainable 
development:  advancing health and 

well-being 
Transforming our world: a fenntartható fejlődés 2030-ig 

szóló programja - SDG 



ENSZ fenntartható fejlesztési céljai (SDG). 
Szociális, egészségügyi, környezeti és gazdasági 

kihívások, súlyponti kérdések 

A fejlődés középpontjában az ember egészsége áll, amely nemcsak a 
fenntartható fejlődés egyik meghatározója, hanem legfőbb eredménye. 
Az egészség csak egy cél a 17 közül, de a többi cél  megvalósulásának 
függvénye is. 



Sixth Ministerial Conference on Environment 

Ostrava, Czech Republic, 13-15 June 2017  

• Kültéri és beltéri  
   levegőminőség  javítása 
• Biztonságos ivóvízhez és  
  szanitációhoz hozzáférés 
• Vegyi anyagok káros  
    hatásainak csökkentése 
• Klímaváltozáshoz való  
   adaptáció erősítése 
• Egészséges városok támogatása 
 

A környezet- és településegészégügyi célok és a 
fenntartható fejlesztési célkitűzések  
vitális/racionális kapcsolódási pontjai  



 Kiemelt fontosságú cél: 

3.9 problémakör:   2030-ig 
a veszélyes vegyi anyagok,  
a levegő-, víz- és 
talajszennyezés és fertőzés 
miatt bekövetkező 
halálozások és betegségek 
számának jelentős mértékű 
csökkentése  



A levegőszennyezés mérséklése 
 széleskörű ágazatközi cselekvést igényel 



A levegőminőség javítása, különös 
tekintettel a belső terek levegőjére 

Települések levegőegészségügyi helyzetének értékelése.  
 

Az a cél, hogy betarthatóvá váljanak a WHO levegőminőségi 

irányértékei és határértékei. 



67%     

33% 

1950 

46%     

54% 

  2018 

33%     

67% 

  2050  

Meredeken növekvő urbanizáció 

a  városba költözés 

a  Föld területének 2%-án fekvő nagyvárosok 

A városok számának alakulása Magyarországon 



lakás, beltéri levegő 

víz és szanitáció 

közlekedés, zaj 

  stressz, mentális zavarok 

légszennyezés 

A városrendezési,  terület- és település-fejlesztési programokba a 
közegészségügyi követelmények és szemlélet beépítése 

A városi környezet és az egészség kapcsolata 



Az épített környezet egészséghatásai 

• fizikai aktivitás 

• elhízás, krónikus betegségek 

• asztma, nyálkahártya irritáció 

     légúti betegségek 

• gyermekek pszicho-szociális fejlődése 

• időkori egészség és mobilitás 

• depresszió, elszigetelődés 

• egészségi egyenlőtlenség 



ENSZ fenntartható fejlesztési céljai (SDG): 
a vízzel kapcsolatos kihívások 



Klímaváltozás 
és egészség 

3. cél: Az egészséges élet 

biztosítása és a jóllét 

előmozdítása minden 

korosztály valamennyi 

tagjának 

Sürgős lépések megtétele a 

klímaváltozás és hatásainak 

leküzdésére  

13.3 A humán- és intézményi 

kapacitások növelése az 

éghajlatváltozás mérséklésével, az 

alkalmazkodóképesség javításával, a 

hatások csökkentésével és a korai 

előrejelzéssel kapcsolatban  



klímaváltozás 

hőség, 

hőhullámok; 

csapadék – 

   árvíz, 

   aszály; 

viharok 

         közvetítő tényezők 

földrajzi elhelyezkedés; 

levegőminőség romlás  

  (szmog); 

vízminőség romlás 

  (legionella, cryptosporidiosis, 

  Campylobacter, toxikus algák); 

vegetáció, élelmiszer- és 

takarmány növények; 

allergén növények; 

vektorok   

  (West Nile, chikungunya) 

           egészséghatás 

 

korai figyelmeztető rendszerek;  

allergén növények; 

vektorok; 

szív- és érrendszeri valamint 

krónikus légzőszervi 

 betegségekben szenvedők ellátása; 

a bőr daganatos megbetegedései 

A klímaváltozás közvetlen és közvetett 
egészséghatásai 



talajszennyezés 



Talajszennyezés 
Örökölt, elszennyezett iparterületek 

Sajátos környezet-egészségügyi probléma 
 

     

• EEA (2012) szerint európai országokban 2,5 millió  
iparterület szorul kármentesítésre 
[5,7 telephely/10.000 fő] 

 
 

Out of sight, out of mind 

• láthatatlan szennyezés 

• vízbázisok veszélyeztetése 

• lakosság egészségének  

közvetett veszélyeztetése 

• ”mikor tiszta a tiszta?” 

• felelősség 

• költségek 

• résztvevők: tulajdonos, 

     környezetvédelmi, vízügyi,közeü.szakhatóságok;  

 
• szakértői, mérnöki-, műszaki kör 

barnamezős területek 



A szennyezett ipari telephelyek DSIR modellje 

• társadalmi-gazdasági 

szükségletek 

•  ipari tevékenység,  

•  intenzív termelés  

•  városi környezet   

• elavult technológia  

• alacsony szintű környezetvédelem 

• területhasználat 

• szennyező anyagok kibocsátása 

• termelési veszélyes hulladék képződés 

• primitív hulladék kezelés 

• talaj szennyezés   

• talajvízbe bemosódás 

• perzisztens, genotoxikus 

anyagok nagy koncentrációban  

 

• felszínalatti vizek, az ivóvízbázis 

elszennyezése 

• szennyező anyagok növényi transzlokációja 

• az ökoszisztéma károsodása 

• a helyben, a szennyezett területen  dolgozók és 

 a közelben élők egészségének veszélyeztetése 

• gazdasági károk 

• környezeti és humán 

egészségkockázat értékelése 

• kockázat-alapú szennyezettségi 

célkoncentrációk meghatározása 

• kármentesítés, műszaki beavatkozás  

TERHELÉSEK 

HAJTÓERŐK 

VÁLASZ 

HATÁS 

ÁLLAPOT 



• az egészségi állapotban fellelhető, környezeti okokra 
visszavezethető egyenlőtlenségek mérséklődjenek, 

 
• a biztonsági programokban (környezet biztonság, kémiai 

biztonság, vízellátás biztonsága, levegőtisztaság-védelmi 
programok) a sérülékeny lakossági csoportokat, mindenek 
előtt a gyermekeket megkülönböztetett figyelem kísérje, 

 
• általánossá váljon az egészséges környezet választása és 

fejlesztése: az egészséges berendezkedésű település-, lakás- , 
iskola-, munkahely-, közlekedés-programok támogatottsága; 
 

• Integrált megközelítés kell ahhoz, hogy hol, mikor, hogyan  kell 
megelőző / kockázatcsökkentési intézkedést foganatosítani 
 

• a környezeti eredetű betegségek megelőzése, a prevenció 
szemlélete épüljön be a nemzeti fejlesztési programokba, 
az ágazati politikákba, 
hogy a környezeti eseményekre gyors, koordinált és adekvát 
válaszokat tudjunk adni. 

Társadalmi / szakmai elvárások 



 

Köszönöm figyelmüket!  


