
Egészségügyi Világszervezet (WHO)

Veszély-, kockázat- és expozícióbecslésben használt 
fogalmak/terminus technikusok egységes 

(harmonizált) gyűjteménye

Kiadta az Egészségügyi Világszervezet 2004-ben
,,Risk Assessment Terminology’’ címen

© Egészségügyi Világszervezet 2004

Magyarországi felelős kiadó: Fodor József 
Országos Közegészségügyi Központ

Budapest, 2005
(az Egészségügyi Világszervezet hozzájárulásával)

Fordította: Dr. Hudák Aranka
Lektorálta: Dr. Ungváry György



Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Ronin Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Tel.: 06 70 944 80 59, E-mail: kzv@axelero.hu

Megjelent 300 példányban.



Előszó

A 20. század közepén a kemizáció fokozott és akkor még 
csaknem kontrollálatlan növekedése, valamint az ehhez kapcsolódó 
környezetkárosodás, illetőleg az emberi egészséget veszélyeztető 
hatások egyre nagyobb aggodalmat keltettek. A vegyi anyagok okozta 
veszélyek, kockázatok egyre bonyolultabbá, egyre jelentősebbé és egyre 
kiszámíthatatlanabbá váltak. Csökkentésük létkérdéssé nőtt! Az ellenük 
való szisztematikus küzdelem felvetette: ahhoz, hogy a veszélyek és a 
kockázatok megfelelő kezelése, tervszerű csökkentése megtörténhessen, 
ezek azonosítása, összehasonlítása, mérhetősége, de legalább becslése 
nélkülözhetetlen. A veszélyek, a kockázatok, az ezeket okozó források, 
expozíciók azonosításához, csökkentéséhez a világszerte alkalmazott 
módszerek, a sok országban azonos fogalmakat jelölő, gyakran különböző 
terminus technikusok azonban olyan mértékben tértek el egymástól, hogy 
az elért eredmények összehasonlíthatatlanná váltak. Ezért már az 1992-s 
riói Földcsúcs felvetette, hogy szükség van a kémiai biztonság elősegítése 
végett a közös nyelv, a közös nómenklatúra használatára. A veszély- és 
kockázat fogalmainak definiálására, valamint a veszély-, a kockázat- és 
az expozícióbecslésben  használt terminus technikusok harmonizálására 
az International Programme on Chemical Safety (IPCS) vállalkozott. 
Ebben a füzetben – egyetértésben az IPCS vezetőivel  és az Egészségügyi 
Világszervezet hozzájárulásával – a veszély-, a kockázat- és az 
expozícióbecslés területén használt definícióik és terminus technikusok 
IPCS által harmonizált gyűjteményét magyar nyelven adjuk közre. A 
gyűjtemény használatát elsősorban a kémiai biztonság eredményességét 
célul kitűző tudományos kutatásban, illetőleg a hatósági feladatok 
megoldásában közreműködő szakemberek figyelmébe ajánljuk. 

Prof. Dr. Ungváry György     
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A KÉMIAI BIZTONSÁG NEMZETKÖZI PROGRAMJA
HARMONIZÁCIÓS PROJEKT

1. RÉSZ: AZ EXPOZÍCIÓBECSLÉS LEGFONTOSABB 
SZAKKIFEJEZÉSEINEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Abszorpciós korlát

Bármely expozíciós felület, amely csökkenti egy ágens behatolásának mértékét 
egy célpontba. Példák az abszorpciós korlátra: bőr, légutakat bélelő réteg és a 
gyomor-bélcsatorna fala (lásd még Expozíciós felület).

Akut expozíció

Egy ágens és egy a célpont között rövid ideig tartó kapcsolat, általában kevesebb 
mint egy nap. (Más kifejezések is használatosak: „rövid ideig tartó expozíció” és 
„egyszeri dózis”.)

Az aktivitási séma adatai

Az emberi tevékenységekre vonatkozó, expozícióbecslésekben használt 
információk. Magukban foglalhatják a tevékenység, annak gyakorisága és 
időtartama, valamint a tevékenységnek helyt adó mikrokörnyezet leírását.

Ágens

Egy célponttal kapcsolatba kerülő vegyi, biológiai vagy fizikai entitás.

Bevitel

Az a folyamat, amely során egy ágens keresztülhatol egy célpont külső 
expozíciós felületén anélkül, hogy átlépne egy abszorpciós gáton, azaz lenyelés 
vagy belégzés útján (lásd Dózis).

Biológiai felhasználhatóság

Amilyen arányban és mértékben egy ágens felszívódhat egy szervezetbe és 
elérhetővé válik az anyagcsere vagy a biológiailag jelentős receptorokkal való 
interakció céljára. A  biológiai felhasználhatóság mind egy közegből való (ha 
van) kibocsátást, mind egy szervezetbe történő felszívódást  magába foglalja.
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Biomarker/biológiai marker

A biológiai rendszerekben történt változások vagy események indikátora. Az 
expozíció biológiai markerei azokat a sejt szintű, biokémiai, analitikai vagy 
molekuláris válaszokat jelzik, melyek biológiai közegekből, mint szövetek, 
sejtek vagy folyadékok, erednek, és következtetni engednek egy ágens általi 
expozícióra.

Célpont

Az expozícióban vagy dózisban részesülő bármely biológiai entitás (pl. ember, 
emberi populáció vagy egy emberi szerv).

Dózis1

Egy ágensnek az a mennyisége, amely egy expozíciós felületen való átjutás 
után bekerült a célszervezetbe. Ha az expozíciós felület egy abszorpciós korlát, a 
dózis abszorbeált dózis/felvett dózis (lásd felvétel); egyéb esetben beviteli dózis 
(lásd bevitel).

Dózis ráta

Egységnyi idő alatti dózis.

Expozíció1

Egy ágens és egy célpont közötti kapcsolat. A kapcsolat az expozíciós felületen 
az expozíciós periódus alatt következik be.

Expozíció időtartama

Egy ágens és egy célpont közti folyamatos vagy ismételt kapcsolat hossza. Ha 
egy személy például egy ágenssel naponta 10 percig van kapcsolatban 300 napon 
keresztül 1 éven át, az expozíció időtartama 1 év.

Expozícióbecslés1

Egy ágens általi expozíció nagyságának, gyakoriságának és tartamának, 
valamint az exponált populáció számának és jellemzőinek becslése vagy mérése. 
Ideális esetben leírja a forrásokat, útvonalakat és a becslés bizonytalanságait.
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Expozíciós esemény
Folyamatos kapcsolat egy ágens és egy célpont között.

Expozíciós felület

Egy célpont felülete, ahol egy ágens található. Példák a külső expozíciós 
felületre: a szemgolyó felszíne, a bőrfelszín, az orr és a nyitott száj előtti elméleti 
felület. Példák a belső expozíciós felületre: gyomor-bélcsatorna, légutak és 
vizeletkiválasztó rendszer belső felszíne. Ahogy az expozíciós felület kisebbedik, 
végül expozíciós ponttá zsugorodhat.

Expozíciós forgatókönyv1

A potenciális expozíciós helyzetet meghatározó tények, feltételezések és 
következtetések kombinációja. Ide tartozhat a forrás, az exponált populáció, az 
expozíció időtartama, a mikrokörnyezet(ek) és a tevékenységek. Gyakran azért 
készítenek forgatókönyveket, hogy segítsék az expozícióbecslést végzőket az 
expozíció felbecslésében. 

Expozíciós gyakoriság

Az expozíciós események száma az expozíció időtartama alatt.

Expozíciós időszak

Egy ágens és egy célpont közötti folyamatos kapcsolat időtartama.

Expozíciós koncentráció

Az expozíciós tömeg osztva a kontakt térfogattal, vagy az expozíciós tömeg 
osztva a kontakt térfogat  tömegével, a közegtől függően.

Expozíciós modell

Az expozíciós folyamat elméleti vagy matematikai bemutatása.

Expozíciós terhelés

Az expozíciós tömeg osztva az expozíciós felülettel. Expozíciós terhelés 
például a bőr expozíció mérése bőr törlés minta alapján, a bőrfelszín területen 
visszamaradt anyag mennyiségében kifejezve.
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Expozíciós tömeg

A kontakt térfogatban található ágens mennyisége. Expozíciós tömeg például 
egy bőr törlőn a teljes expozíciós felületről összegyűjtött visszamaradt anyag 
összmennyisége.

Expozíciós út

Az az út, amelyen keresztül egy ágens a kontaktust követően bejut a célpontba 
(pl. lenyelés, belégzés útján vagy bőrön keresztül felszívódva).

Expozíciós útvonal

Egy ágensnek a forrástól a célpontig megtett útja.

Felvétel (abszorpció)

Az a folyamat, amikor egy ágens keresztülhatol egy abszorpciós gáton (lásd 
Dózis).

Fonák étvágy/pica

Nem táplálékként szolgáló anyagok, mint pl. talaj, szándékos bevitelével 
jellemzett viselkedés.

Forrás

Egy ágens eredete az expozícióbecslés céljából.

Határbecslés 

A vizsgált populációban előforduló legmagasabb expozíciónál, dózisnál 
vagy kockázatnál magasabb expozíció, dózis vagy kockázat becsült értéke. 
A határbecslések az olyan megállapítások megfogalmazásában hasznosak, 
amelyek meghatározzák, hogy az expozíciók, a dózisok vagy a kockázatok „nem 
nagyobbak, mint” a becsült érték.

Háttérszint

Egy ágensnek az a mennyisége egy közegben (pl. víz, talaj), amely nem az 
expozícióbecslés során vizsgált forrás(ok)nak tulajdonítható. A háttérszint(ek) 
természetesen előforduló vagy humán tevékenység eredménye(i) lehet(nek). 
(Megjegyzés: A természetes háttér egy ágens azon koncentrációja egy közegben, 
amely természetesen előfordul, vagy nem emberi tevékenység eredménye.)
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Időátlagolt expozíció

Az időintegrált expozíció osztva az expozíciós időtartammal. 
Példa: szén-monoxidra exponált személy napi átlag-expozíciója. (Másik 
elnevezése: Idősúlyozott átlagos expozíció.)

Időintegrált expozíció 

Az expozíciós időtartam alatti pillanatnyi expozíciók integrálja. Példa: az 
egyéni személyi levegő mintavevő leolvasott értékeinek napi időprofilgörbéje 
alatti terület, koncentrációs egységekkel, szorozva az idővel.

Időprofil 

Adott időszak pillanatnyi értékeinek folyamatos regisztrálása (pl. expozíció, 
dózis, a közeg beviteli sebessége).

Kontakt térfogat

Az expozíciós felülettel kapcsolatba kerülő ágens tömegét tartalmazó térfogat.

Közeg

Egy ágenst körülvevő vagy azt tartalmazó anyag (pl. levegő, víz, talaj, 
élelmiszer, fogyasztói termékek). 

Közeg beviteli sebessége

Az a sebesség, amellyel a közeg keresztülhatol egy célpont külső expozíciós 
felszínén lenyelés  vagy belélegzés során.

Krónikus expozíció

Egy ágens és egy célpont közötti folyamatos vagy ismétlődő hosszantartó 
kapcsolat. (Használatos még a „hosszú távú expozíció” kifejezés is.)

Mikrokörnyezet

Olyan környezet, amely homogénként kezelhető vagy jól jellemezhető egy 
ágens koncentrációja tekintetében (pl. otthon, iroda, gépkocsi, konyha, raktár). 
Ezt a szakkifejezést általában a belégzési expozíció becslésénél használják.

8



Stresszt okozó tényező, stresszor

Bármilyen entitás, inger vagy állapot, amely módosíthatja a szervezet normál 
funkcióit vagy kedvezőtlen választ (pl. ágens, élelmiszerhiány, szomjúság) 
válthat ki. 

Szubkrónikus expozíció

Egy ágens és egy célpont közti, az akut és a krónikus expozíció között levő 
időtartamú kapcsolat. (Más szóhasználat: „az egész életen át tartó expozíciónál 
rövidebb”, szintén alkalmazható.)

A KÉMIAI BIZTONSÁG NEMZETKÖZI PROGRAMJA
HARMONIZÁCIÓS PROJEKT

2. RÉSZ: A VESZÉLY- ÉS A KOCKÁZATBECSLÉSBEN HASZNÁLT 
EGYES FONTOS SZAKKIFEJEZÉSEK BETŰRENDES JEGYZÉKE ÉS 
DEFINÍCIÓJUK

Definíció

A tények elemzésének, valamint egy adott tárgyat 
vagy folyamatot érintő lehetséges következmények 
kölcsönhatásának értékelése vagy megítélése. 

Illesztő (korrekciós) számérték, amelyet a kísérletesen 
meghatározott (dózis-válasz) összefüggésekből való 
extrapolálásra használnak az ágens, expozíció olyan 
szintjének becslése céljából, amely alatt káros hatással 
nem kell számolni.
Kapcsolódó kifejezések: biztonsági faktor, bizonytalansági 
tényező.

Egy adott tényező mennyiségi/minőségi kifejezése, amivel 
a megfelelő kockázatbecslés során meghatározott kockázat 
összekapcsolható.

Hézagos ismeretek a vizsgált szervezet, rendszer vagy 
(al)populáció jelenlegi vagy jövőbeli állapotáról.
Kapcsolódó kifejezések: becslési tényező, biztonsági 
tényező.

Kifejezés

Becslés

Becslési tényező

Becslési végpont

Bizonytalanság
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Bizonytalansági 
tényező

Biztonság

Biztonsági tényező

Biztonsági tűrés

Dózis1

Dózis-hatás 
összefüggés

Dózis-válasz

Csökkentő osztó, amellyel a „nincs megfigyelt káros hatás 
szintet” (NOAEL) elosztva megkapjuk a biztonságos vagy 
az észrevehető kockázatot nem jelentő kritériumot vagy 
standardot.

Gyakorlati bizonyosság arról, hogy meghatározott 
körülmények között egy ágens okozta expozíció nem 
eredményez káros hatást. A kockázat ellentéte.

Összetett (csökkentő) tényező, mellyel osztva a megfigyelt 
vagy becsült nem megfigyelt káros hatás szintjét (NOAEL) 
megkapjuk a biztonságosnak tekintett vagy az észrevehető 
kockázattal nem járó kritériumot vagy standardot.
Kapcsolódó kifejezések: becslési tényező, bizonytalansági 
tényező.

Néhány szakértő szerint a biztonsági és az expozíciós 
tűrés hasonló tartalmú fogalmak, míg más szakértők a 
biztonsági tűrést a referenciadózis és a konkrét expozíció 
közti eltérésként értelmezik.

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy (al)populációnak 
adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált ágens össz-
mennyisége.

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy 
(al)populációnak adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált 
ágens összmennyisége, valamint az adott szervezetre, 
rendszerre vagy (al)populációra gyakorolt folyamatosan 
fokozódó (növekvő vagy csökkenő) hatás nagysága közti 
összefüggés.
Kapcsolódó kifejezések: hatásbecslés, dózis-válasz 
összefüggés, koncentráció-hatás összefüggés.

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy (al)populációnak 
adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált ágens 
mennyisége, valamint az adott szervezetben, rendszerben 
vagy (al)populációban az ágenssel szembeni reakcióként 
bekövetkező változás közti összefüggés. 
Kapcsolódó kifejezések: dózishatás összefüggés, 
hatásbecslés, koncentráció-hatás összefüggés.

1 Ezt a kifejezést tartalmazza az IPCS/OECD expozíció becslésben használt legfontosabb szakkifejez-
ések listája is (lásd 1. Rész); a két definíció értelme, értéke megegyezik és felcserélhető, az alkalmazó kedve 
szerint. 10



Dózis-válasz
becslés

Dózis-válasz görbe

Dózis-válasz 
összefüggés

Dózisfüggő hatás

Elemzés

Elfogadható napi 
bevitel

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy (al)populációnak 
adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált hatóanyag összes 
mennyisége és az adott szervezetben, rendszerben vagy 
(al)populációban az ágenssel szembeni reakcióként 
bekövetkező változások közti összefüggés elemzése, 
valamint az elemzésből a teljes lakosságra vonatkozóan 
levont következtetések. 
A dózis-válasz becslés a kockázatbecslés négy lépése 
közül a második.
Kapcsolódó kifejezések: veszélyjellemzés, dózishatás 
összefüggés, hatásbecslés, dózis-válasz összefüggés, 
koncentráció-hatás összefüggés.

A dózis-válasz összefüggés grafikus megjelenítése.

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy (al)populációnak 
adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált ágens 
mennyisége, valamint az adott szervezetben, rendszerben 
vagy (al)populációban az ágenssel szembeni reakcióként 
bekövetkező változás közti összefüggés. 
Kapcsolódó kifejezések: dózishatás összefüggés, 
hatásbecslés, koncentráció-hatás összefüggés.

Valamely szervezetnek, rendszernek vagy (al)populációnak 
adagolt, általuk felvett vagy abszorbeált ágens mennyisége 
következtében a szervezetre, a rendszerre vagy az 
(al)populációra gyakorolt bármilyen hatás.

Összetett jelenségek részletes magyarázata, ami a vizsgált 
dolog jellegének megértését vagy lényeges jellemzőinek 
meghatározását szolgálja.

Valamely ágens azon becsült, testtömegre vonatkoztatott 
mennyisége, amelyet a (al)populáció tagjai a teljes 
élettartamon át, naponta egészségkárosítás veszélye nélkül 
fogyaszthatnak. 
Kapcsolódó kifejezések: referenciadózis, tolerálható napi 
bevitel.

11



Elfogadható 
kockázat

Expozíció1

Expozícióbecslés1

Expozíciós 
forgatókönyv1

Expozíciós tűrés

Hatás

Hatásbecslés

Irányadó érték

A kockázatkezelésben használatos szakkifejezés. A 
kockázat elfogadhatósága függ a tudományos adatoktól, a 
társadalmi, gazdasági és politikai tényezőktől, valamint az 
ágens expozíciójából eredően érzékelt előnyöktől.

Célszervezetet, rendszert vagy (al)populációt megha-
tározott gyakorisággal és ideig érő ágens koncentrációja 
vagy mennyisége.

Valamely szervezet, rendszer vagy (al)populáció egy ágens 
(vagy annak származékai) általi expozíciójának becslése.

Adott helyzetben az expozíció értékelését és számszerűsí-
tését segítő feltételek vagy feltételezések sora az ágens for-
rásáról, expozíciós útvonaláról, mennyiségéről vagy kon-
centrációjáról, továbbá az exponált szervezetről, rendszerről 
vagy (al)populációról (azaz számok, jellemzők, szokások).

A kritikus hatásra vonatkozó nincs-megfigyelt-káros-hatás 
szintje (NOAEL) és az elméleti, előre látható vagy becsült 
expozíciós dózis vagy koncentráció aránya.
Kapcsolódó kifejezés: biztonsági tűrés.

Valamely szervezet, rendszer vagy (al)populáció 
állapotának vagy dinamikájának expozíció nyomán 
bekövetkező megváltozása.

Adott ágens expozíciójának elemzése és az ágens meghatá-
rozott célszervezetben, rendszerben vagy (al)populációban 
való dózis-hatás összefüggésének ismeretén alapuló, lehet-
séges következmények számbavételének kombinációja. 

A referenciadózis különböző lehetséges expozíciós közegek 
(utak) közötti megoszlása után származtatott értékek, mint 
pl. koncentráció levegőben vagy vízben.
Az irányadó érték célja kockázatbecslésből származó 
kvantitatív információ szolgáltatása a kockázatkezelők 
részére, amely képessé teszi őket döntéshozatalra (lásd 
még: Referencia dózis).
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Káros hatás

Kockázat

Kockázatbecslés

Kockázatelemzés

Kockázatértékelés

Kockázatfelmérés

A szervezet, rendszer vagy (al)populáció morfológiájában, 
fiziológiájában, növekedésében, fejlődésében, reprodukci-
ójában vagy élettartamában bekövetkező változás, mely a 
funkcionális kapacitás gyengülését, a további stressz kom-
penzálási képességének csökkenését vagy más hatásokkal 
szembeni érzékenység növekedését eredményezi.

Speciális körülmények között megvalósuló expozíció 
okozta káros hatások valószínűsége egy szervezetben, 
rendszerben vagy (al)populációban. 

Adott célszervezetre, -rendszerre vagy -(al)polpulációra 
adott ágens expozíciója által jelentett kockázat számítá-
sának vagy becslésének folyamata, amihez hozzátartozik 
kísérő bizonytalanságok azonosítása, figyelembe véve az 
ágens inherens jellemzőit, valamint a sajátos célrendszer 
jellemzőit.
A kockázatbecslés négy lépésből áll: a veszély-azonosítá-
sa, a veszélyjellemzése (kapcsolódó kifejezés: dózis-válasz 
becslés), expozícióbecslés és kockázatjellemzés. Ez az első 
eleme a kockázatelemzés folyamatának.

A szervezetre, rendszerre vagy (al)populációra veszélyt je-
lentő expozíciós szituációk ellenőrzésének folyamata.
A kockázatelemzés folyamata három összetevőből áll: koc-
kázatbecslés, kockázatkezelés és kockázat-kommunikáció.

Egy ágens általi expozíció kockázatai és előnyei közti minő-
ségi vagy mennyiségi összefüggés megállapítása, beleértve 
azt az  összetett folyamatot, amelynek során meghatároz-
zák az expozíció által érintett vagy károsított rendszert érő 
veszély és becsült kockázat, valamint a szóbanforgó ágens 
okozta előnyök jelentőségét.
A kockázatértékelés a kockázatkezelés egyik (első) eleme. A 
kockázatértékelés a kockázathaszon értékelés szinonímája.

A szervezetet, rendszert vagy (al)populációt konkrét vagy 
előrejelzett expozíció következtében érő meghatározott ká-
ros hatások előfordulási valószínűségének számszerűsítése, 
a kísérő bizonytalanságokkal együtt. 
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Kockázatjellemzés

Kockázatkezelés

Kockázat 
kommunikáció

Kockázat 
monitorozás

Koncentráció

Koncentráció-
hatás összefüggés

Valamely ágensnek egy adott szervezetre, rendszerre vagy 
(al)populációra gyakorolt ismert és potenciálisan káros 
hatásai előfordulási valószínűségének minőségi és, ahol 
lehetséges, mennyiségi meghatározása, a kísérő bizonyta-
lanságok azonosításával együtt, meghatározott expozíciós 
körülmények között.
A kockázatjellemzés a kockázatbecslés folyamatának        
negyedik lépése.

Döntéshozatali eljárás, mely magába foglalja a veszélyre 
vonatkozó kockázatbecslési információval bíró politikai, 
társadalmi, gazdasági és technikai tényezők megfontolását a 
szabályozási és a szabályozáson kívüli lehetőségek kidolgo-
zása, elemzése és összehasonlítása, valamint a szabályozás 
részéről a veszélyre adott megfelelő válasz kiválasztása és 
végrehajtása céljából.
A kockázatkezelésnek három eleme van: kockázatértékelés; 
emisszió és expozíció ellenőrzés; kockázat monitorozás.

A kockázattal kapcsolatos információ (egészségügyi vagy 
környezeti) interaktív cseréje a kockázatbecslők, a vezetők, 
a média, az érdekcsoportok és a lakosság között.

A kockázatkezelés részeként a döntések és az akciók 
követésének folyamata, melynek célja megbizonyosodni 
arról, hogy egy bizonyos veszélyhez kapcsolódó kockázat 
visszaszorítása vagy csökkentése megtörtént.
A kockázati monitoring a kockázatkezelés egyik 
összetevője.

Adott közeg vagy rendszer egységnyi mennyiségében felol-
dott vagy jelen levő anyag vagy ágens mennyisége.

Adott szervezet, rendszer vagy (al)populáció valamely 
ágens általi, sajátos mintázatú és adott időtartamú, kon-
centrációban kifejezett expozíciója, valamint az adott 
szervezetre, rendszerre vagy (al)populációra gyakorolt 
folyamatosan fokozódó (növekvő vagy csökkenő) hatás 
nagysága közti összefüggés.
Kapcsolódó kifejezések: hatásbecslés, dózisválasz össze-
függés.
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Küszöbérték

Mérési végpont

Referenciadózis

Sors 

Szakértői vélemény

Validálás

Válasz

Veszély

Valamely ágens azon dózis- vagy expozíciós koncentráci-
ója, amely alatt hatás nem figyelhető meg vagy várhatóan 
nem fordul elő. 

Mérhető (ökológiai) jellemző, ami a becslési pontként vá-
lasztott értékelt jellemzőhöz kapcsolódik.

Annak a napi expozíciós dózisnak a becsült értéke, 
amely valószínűleg nem okoz káros hatást, még a teljes 
élettartamon át tartó expozíció esetén sem.
Kapcsolódó kifejezés: elfogadható napi bevitel.

Valamely ágens és származékai vagy metabolitjai 
megoszlásának mintázata egy szervezetben, rendszerben, 
kompartmentben vagy (al)populációban szállítás 
(transzport), elosztás (partitio), transzformáció vagy 
degradáció során, illetve következtében.

Hiteles (mértékadó) személy véleménye egy adott 
tárgyban.

Eljárás egy meghatározott megközelítés, módszer, 
folyamat vagy becslés adott célra való megbízhatóságának 
és relevanciájának meghatározására. 
A „Megbízhatóság” definíciója egyesek szerint annak 
megállapítása, hogy a megközelítés, módszer, eljárás 
vagy becslés az idő során reprodukálható. A „Relevancia” 
definíciója: a megközelítés, módszer, eljárás vagy becslés 
meghatározott célra való értelmes és hasznos voltának 
megállapítása.

A szervezet, rendszer vagy (al)populáció állapotában vagy 
dinamikájában egy ágens expozíciójára adott válaszként 
létrejött változás.

Egy ágens vagy helyzet azon inherens tulajdonsága, hogy 
képes  káros hatást gyakorolni az ágens által exponált 
szervezetre, rendszerre vagy (al)populációra.
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Veszélyazonosítás

Veszélybecslés

Veszélyjellemzés

Tolerálható bevitel

Tolerálható napi 
bevitel

Toxicitás

A szervezetben, rendszerben vagy (al)populációban az 
ágens inherens sajátossága miatt okozott káros hatások 
típusának és jellegének meghatározása.
A veszélyazonosítás a veszélybecslés első szakasza és a 
négy lépésből álló kockázatbecslés első lépése. 

Egy olyan ágens vagy helyzet lehetséges káros hatásainak 
meghatározását célzó eljárás, amely egy  szervezet, 
rendszer vagy (al)populáció expozícióját okozhatja.
Az eljárás magában foglalja a veszélyazonosítást és 
veszélyjellemzést. Az eljárás a veszélyre összpontosít, 
ellentétben a kockázatbecsléssel, ahol az expozícióbecslés 
külön kiegészítő lépés.

Egy ágens vagy helyzet azon inherens tulajdonságának, 
hogy képes káros hatást okozni, minőségi, és ahol 
lehetséges, mennyiségi leírása. Ennek során, ha lehetséges, 
el kell végezni a dózis-válasz és a kísérő bizonytalanságok 
becslését is.
A veszélyjellemzés a veszélybecslés második fázisa és a 
négy lépésből álló kockázatbecslés második eleme.
Kapcsolódó kifejezések: dózishatás összefüggés, 
hatásbecslés, dózis-válasz összefüggés, koncentráció-
hatás összefüggés.

Adott ágens testtömegre vonatkoztatott, becsült maximális 
mennyisége, amellyel az (al)populáció minden tagja 
észrevehető kockázat nélkül exponálódhat meghatározott 
időn keresztül. 

Azonos az elfogadható napi bevitellel.
A tolerálható kifejezést azokra az ágensekre használják, 
amelyeket nem szándékosan adtak hozzá az anyaghoz, 
ilyenek például az élelmiszerekben fellelhető szennyező 
anyagok.

Az ágens káros biológiai hatást okozó inherens 
tulajdonsága.
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