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1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték 

Tantárgy neve: Feltárás és Monitoring 

Tantárgy felelős: Dr. Zákányi Balázs, 

egyetemi docens 

Tantárgy kódja: MFKHT6716MT 

Tárgyfelelős tanszék/intézet: 

Környezetgazdálkodási Intézet 

Tantárgyelem: K 

Javasolt félév: 7 Előfeltételek: MFKHT6614SI 

Óraszám/hét (ea+gyak): 2ea+2gy Számonkérés módja (a/gy/v): vizsga 

Kreditpont: 4 Tagozat: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A talaj-, és felszínalatti víz szennyezések felismerésének, feltárásának elméleti és gyakorlati 

kérdéseinek és a kapcsolódó megfigyelő hálózat kialakításának és tervezésének kérdései. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T1, T3, T4, T6, T7 

képesség: K1, K2, K4, K5 

attitűd: A1, A2, A4 

autonómia és felelősség: F1, F3, F4 

Tantárgy tematikus leírása: 

Szennyezett területek és szennyezések típusai,  

Szennyezett területek megismerésének, feltárásának módszerei,  

Feltárási munkák fázisai és azok tervezése, 

Közvetett és közvetlen talajfeltárási módszerek,  

Geofizikai feltárási módszerek áttekintése, 

Árkolás, Fúrás, Szondázás, Talaj-, és talajvíz mintavételezés,  

Vizsgálandó paraméterek köre,  

Kémiai elemzések,  

Monitorozás célja, monitoring létesítmények típusai.  

A monitoring térbeli és időbeli kiterjedésének meghatározása és méretezése, költségbecslés. 

 

Félévközi számonkérés módja:  

Egyéni feladat (feltárás és monitoring témakörben készült cikk, diplomamunka feldolgozása, 

előadás készítése) az aláírásért. Félév végén zárthelyi dolgozat. 

A számonkérések (zárthelyi dolgozatok, kollokvium, jegyzőkönyv, stb)  

Értékelésekor az általános értékelési határok a következőek: 0-50% elégtelen; 51-62% 

elégséges; 63-74% közepes; 75-84% jó; 85-100% jeles. 

 

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke: 

Gondi, Halmóczki, Liebe, Szabó, Szarka (2003.): Kármentesítési útmutató 6. – Feltárás és 

Monitoring, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, ISBN: 963 0344 

08 4 

Filep –Kovács – Lakatos – Madarász – Szabó (szerk. Szabó): Szennyezett területek 

kármentesítése, Miskolci Egyetemi kiadó 2002 

 

Liebe P.: Felszín alatti vizek megfigyelése tartósan károsodott területeken, Kármentesítési 

Útmutató 2; Környezetvédelmi Minisztérium, 2003 

Assaad – LaMoreaux – Hughes: Field methods for geologists and hydrogeologists, Springer 

2004 

Simons – Menzies – Mattheus: Short Course in Geothcnical Site Investigation, T. Telford, 

2002. 

 



2. TANTÁRGYTEMATIKA  

 

Feltárás és monitoring 

Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

Aktuális tanév őszi félév 

Környetmérnöki BSc, 7. félév, törzsanyagos tárgy 
 

Hét Előadás 

2018. 09. 9. Bevezető előadás (hazai és külföldi szennyezett területek bemutatása) 

2018. 09. 16. Szennyezett területek és szennyezések típusai 

2018. 09. 23 
Szennyezett területek megismerésének, feltárásának módszerei. Feltárási 

munkák fázisai és azok tervezése 

2018. 9. 30 Közvetett és közvetlen talajfeltárási módszerek 

2018. 10. 07 
Geofizikai feltárási módszerek áttekintése. Árkolás, Fúrás, Szondázás, Talaj-, 

és talajvíz mintavételezés. 

2018. 10. 14. A földtani közeg és felszín alatti vizek kármentesítése 

2018. 10. 21. Pihenőnap – munka és oktatási szünet 

2018.10. 28. 

Vizsgálandó paraméterek köre. Kémiai elemzések.  

Monitorozás célja, monitoring létesítmények típusai. A monitoring térbeli és 

időbeli kiterjedésének meghatározása és méretezése, költségbecslés.  

2018. 11. 04. Egyéni feladat beszámolója 

 

 



3) EGYÉNI FELADAT  

 

Feladat kiírás Feltárás és monitoring c. tárgyhoz 

 

 
Egyéni munkában egy folyóirat cikk, diplomamunka vagy esettanulmány 

keresése, feldolgozása és Power Point előadás készítése (max. 10 dia). 

Kötelező megadni, hogy honnan származik az adott cikk, illetve ennek másolatát 

le kell adni legkésőbb az előadás megtartása előtt.  

A cikkből egy rövid 1-3 oldal terjedelemben készíteni kell egy kivonatot, 

amelyet Tóth Mártonnak kell eljutatni e-mailben (tothmarton87@gmail.com).  

 

A kivonat formai követelményét lásd kiadott anyagban.  

 



Egyéni feladat (megoldás) 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  



4) VIZSGA TÉTELSOR 

 

FELTÁRÁS ÉS MONITORING C. TÁRGY 

TÉTELSOR 

 
1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek leggyakoribb szennyezőanyagai. A 

leggyakrabban előforduló szennyezőanyagok (figyelembe véve a 219/2004-es törvényt). 

A szennyezőanyagokra vonatkozó határértékek. 

2. Szennyezett terület kármentesítése. Mi az OKKP? Ki fizeti a kármentesítést? 

Kármentesítés fő szakaszai.  

3. Ismertesse részletesen a tényfeltárást! (fontosabb fázisok, mikor kell készíteni stb.) 

4. Honnan és milyen adatokat kell a tényfeltárás megtervezéséhez összegyűjteni? 

5. Ismertesse a tényfeltárási terv felépítését! 

6. A tényfeltárási munkafázisok közül ismertesse az előmunkálatokat, a geodéziai munkákat 

és a nyílt feltárásokat! 

7. Mutassa be a pontszerű feltárásokat (szondáz fúrás)! 

8. Ismertesse az egyszeri pontminta vételi eljárásokat (Geonordic-, ConeSipper-, Waterloo-, 

módszert)! 

9. Ismertesse a földtani közegből vibrációs (szónikus), sajtolásos és veréses eljárásokkal 

történő mintavételt és mintavevő eszközöket! 

10. Milyen monitoring kút fajtákat ismer? 

11. Mutassa be a környezeti levegő minták begyűjtésének módjait (pont és diffúz szennyezés, 

mérési módok, Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat)! 

12. Ismertesse a talajmintavételt! Mutassa be a Talajvédelmi Információs Monitoring (TIM) 

rendszert! 

13. Felszíni vizekből történő mintavétel ismertetése. Mutassa be a Tisza Vízgyűjtő 

Monitoring Rendszert! 

14. Ismertesse a felszín alatti vízből történő mintavételt, a mintatartók fajtáit, a minták 

tárolását és tartósítását! 

15. Milyen geofizikai eljárások vannak, a szennyezet területek lehatárolására? 

16. Hogyan épül fel a tényfeltárási záró dokumentáció? 

17. Mutassa be a monitoring tér-időbeli kiosztásának elveit! 

18. Ismertesse egy hulladéklerakón elvégzendő monitoring tevékenységeket! 

 

 

 

 

 

2019. 09. 09. 

Zákányi Balázs 

egyetemi docens 
 

 

 



5. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK  

 

A vizsga közben a mobiltelefon használata tilos! 


