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Bevezetés, előzmények 
 

 

A fenntartható fejlődés elvének gyakorlati megvalósítása valamennyiünk érdeke, mind 

egészségünk megőrzése, mind pedig a környezeti elemek védelme szempontjából. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozással a magyar környezetpolitika fokozatosan beépíti jogszabályrendszerébe 

a fejlett országok környezetvédelmi irányelveit és rendeleteit. A kialakított határértékrendszer 

(10/2000. (VI.2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet) alapján a sérülékeny területeken 

kockázatfelmérésre, majd ennek eredménye függvényében környezeti és egészségkockázat 

becslésre épít a kármentesítési beavatkozások megtervezéséhez és kivitelezéséhez (Filep Gy. et al., 

2002). Ennek során többnyire hagyományos matematikai módszereket alkalmaznak a becsléshez és 

a döntéshozatali eljárásokhoz egyaránt (Dura Gy. et al., 2001; Gondi F. et al., 2004), amelyek 

azonban gyakran nem alkalmazhatók a rendelkezésre álló adatok minősége, ill. mennyisége vagy a 

vizsgált terület sajátságai miatt. Ilyenkor rugalmasabb matematikai megközelítésre van szükség, 

amelynek kidolgozására a fuzzy szemlélet kínál lehetőséget. 

A fuzzy szemlélet megjelenése, beépülése a filozófiába, majd a matematikába (Zadeh L. A., 

1965) óriási lendületet hozott a hagyományos valószínűségi módszerekkel nem kezelhető 

problémák megoldásában. A XX. században a közgazdaság, az informatika, majd a klasszikus 

természettudományok területén egyaránt alkalmazásra került. A klasszikus valószínűség-számításra 

és szigorú matematikai szabályokra épülő többértékű halmazelmélet, ill. fuzzy logika lehetővé teszi 

a természetes rendszerek elemeinek és mért értékeinek sajátságaihoz alkalmazkodó, valósághű 

rendszerezését, értelmezését, valamint kezelését. Megkönnyíti a vizsgált elemek megfelelő súllyal 

történő figyelembevételét, az azokkal kapcsolatos bizonytalanság kifejezését és a többszörösen 

összetett döntési eljárások, valamint az egymással összefüggő természetes folyamatok szerteágazó 

számításainak megoldását. A logisztikus regresszió alkalmazásával kapott fuzzy számokon 

elvégezhetők az egyes tudományterületek vizsgálataihoz szükséges számítási műveletek, amelyek 

eredményeinek értékeléséhez különböző defuzzifikációs eljárásokkal a fuzzy számok 

visszaalakíthatók valós (crisp) számokká (Kóczy T. L. & Tikk D., 2001). 

Ezen előnyös képességeit kihasználva a kockázatelemzés becslési eljárásiban is alkalmazható, 

amelyeknél gyakran nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségű, ill. mennyiségű információk a 

vizsgált környezeti elemről vagy a szennyezőanyagról. A fuzzy módszer előnye, hogy a feltétlenül 

szükséges információkat nyelvi változók formájában is képes kezelni a számításokban, ezzel 

pontosítva a vizsgált területről, hatásviselőről és az azt potenciálisan elérő szennyezőanyagról 

alkotott képet. 
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Dolgozatomban a Gyöngyösoroszi környéki nehézfém szennyezéssel foglalkozom, az arzén, 

kadmium, réz, ólom és cink környezeti és egészségkockázatával. Különleges ez a terület, hiszen 

természetes geokémiai anomáliákkal jellemezhető, amelyek az emberi felszínalakító tevékenység – 

elsődlegesen a bányászat – és annak következményei hatására tovább alakítva, a kockázatbecslés 

szempontjából több okból is kihívást jelentenek. Egyrészt a számottevő természetes háttér miatt 

kiemelkedően szükséges a környezet és az emberi egészség kockázatának megismerése, másrészt az 

emberi tevékenységek tovább bonyolítják a természetes anomáliák kiterjedését. Ezáltal a 

hagyományos módszerek alkalmazhatóságát kérdésessé teszik. 

A vizsgált öt elem közül az ökoszisztémára általában az arzén jelenti a legnagyobb veszélyt: 

erős toxicitása mellett daganatkeltő hatása is jelentős. A kadmium és az ólom szintén toxikus 

nehézfém, ugyanakkor a cink és a réz esszenciális nyomelem mind a növényi, mind az állati és 

emberi szervezet számára. Túlzott bevitel esetén azonban az esszenciális nyomelemek is káros 

hatásokat válthatnak ki az élőszervezetekben a különböző biokémiai folyamatok egymásra hatásától 

függően (NAS, 1986; JECFA, 1993; US EPA, 2006). 

2001-2002-ben lehetőségem nyílt részt venni egy nemzetközi nyári kurzuson Gruiz Katalin 

szervezésében, amely a Gyöngyösoroszi környéki nehézfém szennyezés felmérésére irányult. A 

kurzus terepgyakorlata után mintavételezést végeztem a lakott területen, amelynek adatai mellett 

figyelembe vettem a más intézmények és szervezetek által gyűjtött minták irodalmi adatait is. 

 

Célkitűzések 

 
Értekezésem egyik alapvető célja a Gyöngyösoroszi környéki nehézfém szennyezés 

helyspecifikus környezeti és egészségkockázat becslésének elvégzése volt, a másik a fuzzy 

koncepció bevezetése a kockázatelemzésbe. Ezekhez kapcsolódóan az alábbi részletes célkitűzések 

határozták meg a vizsgált területen folytatott kutatásaimat: 

• a kockázattal kapcsolatos, nemzetközi és hazai irodalomban meghatározott alapfogalmak 

összefoglalása és összehasonlítása; 

• a kockázatelemzés, ill. -becslés helyének és szerepének megfogalmazása a kockázatelemzés 

hierarchikus rendszerében; 

• a magyar környezetpolitika változásait és a kockázatbecslést érintő nemzetközi egyezmények, 

irányelvek, valamint szervezetek bemutatása; 

• az irodalmi és helyspecifikus adatokon alapuló becslési módszerek összevetése; 

• a helyspecifikus kockázatbecslés szükségességének hangsúlyozása elsősorban a jelentős 

heterogenitással és magas természetes háttérkoncentrációval jellemezhető területekre 

vonatkozóan; 
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• a megmérhetetlen paraméterek bevonása a helyspecifikus kockázatbecslésbe; 

• a számításokba bevont paraméterek bizonytalanságának érzékeltetése; 

• a fuzzy koncepció alkalmazási lehetőségeinek ismertetése, amely egy rugalmas módszert kínál a 

környezeti és egészségkockázat becslésben; 

• a vizsgált terület korábbi kutatási eredményeinek összegyűjtése, felhasználása, értékelése és 

kiegészítése; 

• a kitettségi paraméterek helyspecifikus sajátságainak meghatározása és összevetése az irodalmi 

adatokkal; 

• a vizsgált területen élő hatásviselőkhöz vezető elérési útvonalak és ennek egyes összetevőin 

keresztül a kitettség meghatározása, valamint a káros hatások és következmények pontosítása; 

• a vizsgált szennyezőanyagok toxikológiai adatainak összegyűjtése és a környezeti elemekben 

való viselkedésének feltárása a vizsgált területen; 

• a helyspecifikus, fuzzy koncepciót követő módszer eredményeinek összehasonlítása a korábbi 

hagyományos módszerekkel végzett irodalmi és helyspecifikus kockázatbecslés eredményeivel 

(Sipter E., 2008). 

 

Alkalmazott módszerek a mintaterületen 

 

A nehézfém szennyezés felmérésére irányuló, két évtized óta folytatott kutatások (Dura Gy. et 

al., 1988; Záray G., 1991; Bekő J. et al., 1992; Záray Gy. et al., 1992; Lonsták L. & Józsa G., 1992; 

Halmóczki Sz., 1993; Marth P. et al., 1994; Váncsa A-né, 1996; Fügedi U. & Horváth I., 1997; 

Ferwagner A., 2002; Fügei U., 2004, 2006; Lázár B., 2004; Ötvös K. et al., 2004; Gruiz K. et al., 

2007; Németh G. et al., 2008; Sipter E., 2008) eltérő hipotézisek alapján más-más mintavételi 

pontokra különböző mintavételezési, -előkészítési és analitikai eljárásokat alkalmaztak. A 

természetes és mesterséges változékonyság kezeléséhez fuzzy koncepciót alkalmaztam (Zadeh, L. 

A., 1978). 

Gyöngyösorosziban az MSZ 21470-50 (1998) szabvány szerint 2001-2002-ben Dr. Sipter 

Emesével talaj- és növénymintákat gyűjtöttem, amelyeknek arzén, kadmium, réz, ólom és cink 

koncentrációját az US EPA (1994) ajánlása alapján királyvizes feltárással és induktív csatolású 

plazma tömegspektroszkópiával (ICP MS) határoztam meg. A koncentráció adatokat előbb 

hagyományos geostatisztikai módszerekkel, majd az ugyanezen talajmélységből származó, hasonló 

kémiai analízissel kapott irodalmi adatokkal (Ferwagner A., 2002; Ötvös K. et al., 2004; Gruiz K. et 

al., 2007; Németh G. et al., 2008) együtt a kockázatbecslésre általam kidolgozott fuzzy koncepció 

szerint vizsgáltam. A társadalmi csoportok egészségi állapotát és táplálkozási szokásait kérdőívek 
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segítségével mértem fel Dr. Sipter Emesével 2001-2002-ben, a mintavételezés idején. Az így nyert 

adatokat összehasonlítottam az irodalmi adatbázisokban megadott értékekkel (JECFA, 1993; US 

EPA, 1997a), valamint felhasználtam az 1987-88-ban végzett egészségi állapotfelmérés adatait is 

(Dura Gy. et al., 1988). 

Klaszteranalízissel a korábban elárasztott terület kiterjedése szerint négy, a fuzzy koncepció 

szerint az öt vizsgált elem koncentráció értékeinek normalizálásával és súlyozásával hét (Mérő L., 

1989) csoportot különítettem el. A geostatisztikai módszereket a Statistica 8.0, a fuzzy koncepció 

lépéseit pedig Excel 2003 és Grapher programmal végeztem. A fúrások Országos és Budapesti 

Stereo koordinátáit a Vetület 3.22-es verziójával (Völgyesi L. et al., 1992) számítottam át és a 

térképek szerkesztéséhez a Surpher 8-as verzióját használtam. 

A hagyományos geostatisztikai vizsgálatok elvégzése mellett az adatok tér- és időbeli 

heterogenitása miatt fuzzy koncepciót alkalmaztam az adatelemzéshez és a számításokhoz. Az 

ökológiai kockázatbecsléshez a talaj helyspecifikus sajátságai és nehézfém szennyezettsége mellett 

a termesztett és vadon élő növények helyben gyűjtött, valamint egy alacsonyabb és egy magasabb 

rendű állati szervezet irodalmi adatait is bevontam a számításokba.  

A természetes rendszerek vizsgálatában rejlő bizonytalanságok hátterében a természetes 

változékonyságból (natural variability) eredő és a gyűjtött adatok összevethetőségével kapcsolatban 

jelentkező hiba (error), valamint bizonytalanság (uncertainty) állhat (Fodor J. & Roubens, M., 1994; 

Bárdossy Gy. et al., 2000; Bárdossy Gy. & Fodor J., 2004). A Gyöngyösoroszi környékéről 

származó adatok esetében mindhárom tényező jelentős és ezekhez hozzáadódik a bányászat 

hatásaiból adódó, antropogén eredetű heterogenitás, valamint a mintavételezések eltérő 

módszereiből eredő heterogenitás és hiba. Az eddigi kutatások eredményeképpen szükségesnek 

bizonyult az (Ab) bizonyított háttérkoncentráció (Fügedi U., 2006) és az északi, a középső, 

valamint a déli területrészre egy-egy (D) kármentesítési szennyezettségi határérték meghatározása a 

vizsgált területen (Enviroinvest Kft., 2006a,b, 2007). 

A kockázatbecsléshez a NAS (1986), a JECFA (1993) és az US EPA IRIS (2006) adatbázisát 

használtam. A biokoncentrációs faktorokat a talaj-növény rendszerrel foglalkozó szakirodalmi 

adatokkal hasonlítottam össze (Kabata-Pendias, A. & Kabata, H., 1984; Csathó P., 1994). A 

magasabb rendű állati szervezetek toxicitás adatait állatorvosi és takarmánytoxikológiai (Laczay P., 

1995; Mézes M., 1997), beviteli értékeit takarmányozástani szakirodalomra (Schmidt J., 1996) 

alapoztam. A számítások egyenleteit az US EPA (1993, 1997) ajánlásai, valamint Albering, H. J. és 

munkatársai (1999) javaslatai alapján alkalmaztam. Az eredményül kapott fuzzy számokat 

összehasonlítottam a korábbi, hagyományos és helyspecifikus kockázatbecslés eredményeivel 

(Sipter E., 2008). 
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Tézisek 

 

Az értekezésemben foglalt eredmények tudományos jelentősége az alábbiakban összegezhető: 

1. A Gyöngyösoroszi környéki nehézfém szennyezés sajátos természetes és mesterséges 

adottságok mellett jelent kitettséget a környezeti elemekre és a lakosság szervezetére. Az adatok 

természetes heterogenitásában jelentős szerepet játszanak az ércesedés különböző fázisai, 

valamint a bányaterület felől érkező patakok rendszeres és hirtelen áradásának kiterjedése. Az 

1996-ban elárasztott terület határa alapján hagyományos geostatisztikai módszerekkel négy, a 

vizsgált öt elem együttes előfordulása szerint fuzzy koncepcióval hét, egyre nagyobb 

szennyezettséggel jellemezhető csoport különíthető el a lakott területen. Fuzzy módszerrel a 

bányaterületen is hét csoportot tudtam elkülöníteni, amelyek azonban az antropogén hatások 

miatt kevésbé egyenletesen alakultak mint a lakott terület csoportjai. Ezen csoportok eltérő 

sajátságaik miatt különböző fuzzy számokkal történő figyelembevétele egyaránt indokolt a 

környezeti és egészségkockázat becslésben. 

2. A lakott területek talajmintáinak faktoranalízise két élesen különváló faktorra utal a vizsgált öt 

elem koncentráció értékei alapján. Az első faktor a közepes hőmérsékletű Pb-Zn-Cd(-Cu) 

ércesedésre, míg a második a későbbi, alacsony hőmérsékletű As(-Hg-Cu) ércesedésre utal. 

Ennek további vizsgálata indokolt lenne a bányaterületen. 

3. A természetes nehézfém anomáliákat eredményező vulkáni kőzetanyagon a magas 

agyagtartalomnak köszönhetően a nehézfémeknek csak egy kisebb hányada hozzáférhető a 

növényi és állati élőszervezetek számára. Ezt az arányt fejezi ki a biokoncentrációs faktor 

(BCF), amelynek helyspecifikus értéke Gyöngyösoroszi környékén jelentősen eltér az irodalmi 

adatoktól elsősorban a legtoxikusabbnak ítélt arzén esetében (az irodalmi: 0,05; a helyspecifikus 

medián a lakott területen: 0,00035, a bányaterületen:0,018). E miatt mind a környezeti, mind az 

egészségkockázat becslésben téves eredményt adhat az irodalmi BCF értékek használata. 

Ökológiai kockázatfelmérésnél ezért több növény- és állatfajra szükséges meghatározni a 

reprezentatív helyspecifikus BCF értékét, amit csak körültekintő és nagy mintaszámú 

mintavételezés tesz lehetővé a vizsgált környezeti elemekben zajló összetett fizikai, geo- és 

biokémiai folyamatok hatásai miatt. 

4. A természetes anomáliákat figyelmen kívül hagyó (B) szennyezettségi határérték alapján történő 

súlyozással is téves eredményt kaphatunk a környezeti kockázatelemzésben egy ilyen kivételes 

adottságokkal jellemezhető területen. Gyöngyösoroszi esetében a lakott területeken az (Ab) 

bizonyított háttérkoncentráció, a bányaterületen pedig a (D) kármentesítési határérték 

figyelembevétele indokolt a súlyozásban, mivel a természetes háttérkoncentráció a (B) 
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szennyezettségi határérték többszöröse (As: 2,33-; Cd: 2,5-; Cu: 1,78-; Pb: 2,86-; Zn: 2,5-

szöröse). 

5. Az ökológiai kockázatbecsléshez a talajmintáknál az élőszervezetek helyspecifikus BCF értékei, 

a növénymintáknál pedig a nehézfémtartalom felvételét segítő földigiliszták (Kabata-Pendias, 

A. & Pendias, H., 1984; Kádár I., 1998) BCF értékeinek együttes figyelembevételével kaptam 

reprezentatív súlytényezőket a lakott és bányaterületre egyaránt. Az egyes fajokra külön-külön 

kapott súlytényezők vagy csupán a toxikológiai értékek figyelembevételénél hol egyik, hol 

másik elemre kaptam a többihez képest többszörös súlyértéket. A földigiliszták BCF értékeinek 

meghatározásához is helyspecifikus adatok lennének a legalkalmasabbak, ehhez azonban 

további mintavételezés szükséges. Ennek hiányában a talaj-növény elérési útvonallal foglalkozó 

szakirodalomban kerestem adatokat a talajban mért koncentráció mediánjaihoz. Ebben az 

iterációs lépésben a növényekre számított kockázati index értéke az elfogadhatóság határa alatt 

marad, mérsékelt kockázatot mutat. 

6. A rézre és cinkre érzékeny muflonok ökológiai kockázata a kistermetű házijuh növényi bevitele 

és az állatorvosi toxikológiai adatok alapján még alacsonyabb, elhanyagolható kockázatra utal. 

Az elérési útvonalak közül a növényekre tapadó talajszemcsék és a patakok, ill. források 

vizének nehézfémtartalmával ebben az iterációs lépésben nem számoltam, ehhez a muflonra 

hely- és fajspecifikus vizsgálatok lettek volna szükségesek, az elhanyagolható kockázati index 

azonban ennek elvégzését nem indokolja. 

7. Gyöngyösoroszi lakóinak egészségkockázat becsléséhez indokolt a Dr. Sipter Emesével végzett 

kérdőíves felmérés adatainak bevonása, mert a háztáji növénytermesztés és a táplálkozási 

szokások eltérnek az irodalmi adatoktól. A lakosság kedvezőtlen higiéniai körülményei miatt az 

egyik megmérhetetlen paraméter, a talajszemcsék lenyelésének mértéke is eltér az irodalmi 

adatoktól, amit a fuzzy megközelítésben figyelembe tudtam venni. Ezt a kérdőíves felmérésre 

alapozom. 

8. A hatásviselői csoportok mérhető és megmérhetetlen kitettségi paramétereire a felmérés alapján 

fuzzy számokat szerkesztettem és ezeket vontam be a helyspecifikus becslésbe. Ebben az 

iterációs lépésben az elfogadhatóság határához közeli, nagy kockázati indexet kaptam a 

gyermekekre, nőkre és férfiakra egyaránt. A három eredményül kapott érték egymáshoz nagyon 

közeli, de a nőké a legkisebb és a korábban bányászatból élt férfiaknál a legnagyobb. 

9. A fentiekben bemutatott okok miatt a bizonytalansággal terhelt adatok felhasználása és a 

bizonytalanság kezelése fuzzy koncepció alkalmazásával valósítható csak meg a rendelkezésre 

álló adatok birtokában, amelynek normalizálási eljárása a logisztikus regresszióra, súlyozása 

pedig a vizsgált paraméterek sajátságait figyelembe véve történik. Az így kapott eredmény 

pontosította a hagyományos irodalmi és helyspecifikus adatokon alapuló becslést, mivel 
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mindhárom hatásviselői csoportnál figyelembe tudtam venni az egyes kitettségi paraméterek 

halmozódó bizonytalanságát és a fuzzy koncepcióval több növényadat volt bevonható. Ezek 

alapján érzékeltethető az egészségi állapotnak, a táplálkozási szokásoknak és az egyedek eltérő 

érzékenységének, ill. hajlamának adott szinten valószínűsíthető kockázata. 

10. A kockázatelemzés magyar szakirodalmában használt alapfogalmak nem minden esetben 

követik a nemzetközi szervezetek által meghatározott definíciókat, ezért ezek pontosítása 

indokolt. A kockázat fogalma összetett, mert egy káros esemény bekövetkezési valószínűsége és 

súlyossága mellett annak időre vagy más mértékegységre vonatkoztatott gyakoriságát is 

megadja. A toxikológiában használt EC50 nem csak a káros hatásokra vonatkoztatható, hanem 

bármely gyógyszer vagy gyógyszernek minősülő készítmény jótékony hatására is. 

11. A környezeti kockázatbecslés eredményeinek pontosításához minimalizálni kell az irodalmi 

adatokat, amit reprezentatív és a szabványok előírásait követő mintavételezéssel, valamint a 

kitettségi paraméterek helyspecifikus sajátságait tükröző adatok bevonásával lehet elősegíteni. 

Ez elsősorban a jelentős heterogenitású és különleges adottságú területeken indokolt. 

12. A hagyományos matematikai módszerek szempontjából túlzott bizonytalansággal terhelt vagy a 

megmérhetetlen paraméterek nyelvi változók formájában történő bevonása tovább pontosíthatja 

a becslést, amennyiben azok a vizsgált terület, az elérési útvonalak vagy a hatásviselő olyan 

sajátságait tükrözik, amelyek kihagyása befolyásolná a becslés eredményét. Ez fuzzy koncepciót 

követő kockázatbecsléssel valósítható meg. 

13. A nyelvi változók esetében háromszög vagy trapéz alakú fuzzy számok határozhatók meg a 

kitettségi paraméterek esetében. A jelentős bizonytalansággal terhelt mért értékek 

normalizálásához logisztikus regressziót alkalmazva és körültekintően megválasztott 

súlytényezőkkel súlyozva hét fuzzy csoport elkülönítése javasolt. 

14. A kompozíciós eljárás során több vizsgált paraméter esetén azok együttes figyelembevételével 

kell kialakítani a hét csoportot. Az egyes csoportokra szerkesztett fuzzy számok magját az a 

minta jelenti, amelynek az adott csoporttól a legkisebb és legnagyobb szennyezettségű csoport 

felé eső normalizált és súlyozott, összegzett értékeinek különbsége a legkisebb és ugyanakkor a 

saját csoportjában a legnagyobb értékkel szerepel. 

15. Helyspecifikus egészségkockázat becslésnél a vizsgált szennyezőanyag növényi bevitelének 

mértékét elsősorban az adott hatásviselők helyben történő növénytermesztésének körülményei 

határozzák meg. Ennek felmérése kérdőívekkel történhet, amelynek adatai a magyar lakosság 

esetében jelentősen eltérhetnek az irodalmi értékektől és ez befolyásolhatja a becslés 

eredményét. 
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Következtetések 
 

Gyöngyösoroszi környékén a talajban és egyes növényfajokban a megengedhetőnél magasabb 

nehézfém koncentráció mérhető, a magasabb trófikus szinteken azonban az ebből adódó ökológiai 

kockázat mértéke fokozatosan csökken. Mindez arra utal, hogy a nehézfémek talajbeli megjelenési 

formájuk miatt általában nehezen hozzáférhetők az élőszervezetek számára, de a talaj fizikai, 

kémiai és biokémiai sajátságaitól, a mikrobiális és magasabb rendű talajlakó szervezeteitől, 

valamint az adott növény fajspecifikus biokoncentrációs faktorától függően bizonyos növényfajták 

lokálisan könnyebben beépítik azokat a szervezetükbe. A termesztett növények közül a torma az 

As-t, Cd-ot és Zn-et, a paradicsom az As-t, Cd-ot és Cu-et, a petrezselyem, valamint a sóska a Cu-

et, Pb-ot és Zn-et képes jelentős mennyiségben felvenni. A faj- és helyspecifikus BCF további 

vizsgálata Gyöngyösoroszi környékén indokolt. 

A lakott és bányaterület talaj-, ill. növénymintái alapján meghatározott ökológiai kockázat a 

növények és a muflon esetében is a vártnál alacsonyabb, ugyanakkor a helyben termesztett 

növények fogyasztására számított egészségkockázati index elfogadhatatlan mértékű. Ennek 

pontosítása és más élelmiszerekkel történő bevitel figyelembevétele egy következő iterációs 

lépésben szükséges. Összességében igyekeztem sokoldalú kockázatbecslést végezni a 

mintaterületre, amely reményeim szerint a problémafeltáró hozzáállás folytán kiindulópontja lehet 

ezen a területen és más nehézfémmel szennyezett területeken is további helyspecifikus 

kockázatbecslési eljárásoknak. Az elvégzett számítások a Gyöngyösoroszi nehézfém szennyezés 

második szintű ökológiai és egészségkockázat becslésének felelnek meg.  

Más, jelentős bizonytalansággal terhelt területek környezeti és egészségkockázat becslésében 

egyaránt javasolt a kidolgozott fuzzy koncepció szerinti számítási módszer alkalmazása, amelynek 

során mindig szükséges az adott terület és szennyezőanyag sajátságaihoz rugalmasan alkalmazkodó 

súlytényezők körültekintő meghatározása. 
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