
A minősítő hatásmátrixban feltüntetett kategóriák értelmezése

Minősítő
kategória Magyarázat

Megszüntető A kategória azokat a változásokat foglalja magába, ahol egy környezeti
elem, vagy rendszer valamilyen önállónak tekintett egysége vagy eleme és a
rendszer egésze vagy az elem/rendszer valamely összetevője megszűnik
létezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek megszűnnek
azon jellemzői, amelyek a besorolást meghatározták.

Károsító A kategória 2 tényező együttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a
vonatkozó határérték, előírás, stb. meghaladása és ezzel az illető elemnek
egy rosszabb minőségi osztályba kerülése. Itt nem feltétlenül jogi formába
öntött határpontok meghaladásáról van szó. A 2. feltétel a változás
visszafordíthatatlansága vagyis, hogy a változás következményeit csak
emberi beavatkozás korrigálhatja. Visszafordíthatatlannak tekintjük és így a
károsító kategóriába soroljuk azokat a változásokat is, melyek ideiglenesek
ugyan de periodikusan ismétlődnek.

Terhelő A kategóriába soroláskor 2 világosan elkülöníthető esetet veszünk
figyelembe. Az első esetnél az előzőekben leírt irreverzibilitás fennáll
ugyan, de a változás nem jelenti semmilyen határérték, vagy más minősített
korlát átlépését. A másodiknál a korlát túllépése megtörténik, de a hatás erre
irányuló beavatkozás nélkül megfordítható.

Elviselhető Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem
befolyásolják az adott vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát.
Itt nem lehet tartós vagy gyakori határérték túllépésről. Emellett ilyenkor
általában kis területre korlátozódnak a hatások.

Semleges Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás
olyan kicsi, hogy nem érzékelhető.

Javító A javító hatások közé azokat a változásokat soroljuk, amelyek egy
környezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét
pozitív irányba mozdítják el. Minden olyan javítást ide sorolunk, amikor új
érték nem keletkezik, hanem a meglévő értékek növekednek.

Értékteremtő A kategória feltételezi új, környezeti szempontból értékesnek tekintett
elemek/rendszerek, illetve ezek önálló részeinek megjelenését a
hatásterületen, vagy a meglévő elemek és rendszerek tulajdonságaiban
beálló olyan változásokat, amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utóbbi a
minőségi besorolás kedvező irányba történő elmozdulását jelenti általában.
Az új értékek megjelenése a környezet gazdagodását jelenti.
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