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Kármentesítések:

Becslés 30-40 ezer (1996)
Adatbázisok
ASZF adatlapok 15 ezer
B-”műszaki adatlapok” adatlapok
2007- KvVM rendelet KÁRINFO B1-B2-B3  

Jelenleg: KÁRINFO
hatósági adatközlések

Országos Környezeti Kármentesítési Program



A hatóságok 2020. évi adatközlése alapján 886 területen van folyamatban kármentesítési 
hatósági eljárás és ebből 131 db eljárás állami felelősségi körben.



Az OKIR  KÁRINFO adatrendszerben rögzített kármentesítéssel érintett területek (B1-B2-B3 
lapok) száma megyék szerint (Forrás: Magyarország Környezeti Állapota kiadvány 2020.)



Hogyan indulnak kármentesítési ügyek :

- Működő iparterületek (PPP) 
- EKHE engedélyes tevékenység felhagyását követően (PPP)
- Havária eseményekhez kapcsoltan (olajvezeték, közlekedés, Kolontár)
- Ivóvízbázisokat érintő ügyekben (Szekszárd, Szentendre, Abasár)
- Felszámolási eljárások következtében (BVM „f.a.”) 
- Barnamezős területek, rozsdaövezeti fejlesztések
- Hátrahagyott és még nem kármentesített területek 

(Mechanikai Művek, Csepel Művek, Lenin Kohászati Művek….)
- Állami vagyonkezelésben lévő területeken és/vagy állami szervezet által okozott           
környezeti kár felszámolása Állami 

szerepvállalás

a szennyezés 
okozója, 
terület 

tulajdonosa



Állami felelősségi körben az OKKP alprogramokban végzett kármentesítési intézkedésekre 
felhasznált központi költségvetési források évenkénti dinamikája



Az elemző feltárások szerint eredményesebbé tehető a hátrahagyott környezeti károk 
felszámolása, ha  

• a felszámolási eljárás keretében gyorsabb és hatékonyabb környezeti kockázatkezelési 
módszerek alkalmazását támogatjuk, és

• a városfejlesztési, területrendezési eszközök alkalmazásával rozsdaövezeti és barnamezős 
területfejlesztések keretében történik a környezeti kármentesítés

A kép forrása:  https://www.ugyveddrvajta.hu/kepviselet-felszamolasi-csodeljarasban-vegelszamolasban



A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról (OFTK) szóló 1/2014. (I.3) OGY határozat a barnamezős 

területek vonatkozásában az alábbi terület-felhasználási elveket 
rögzítette:

a) „a zöldmezős fejlesztések helyett barnamezős fejlesztések szükségesek, a 
fejlesztések helykiválasztásánál prioritást kell élveznie a meglévő ipari parkoknak, 
barnamezős területeknek;
b) a városok szétterülésének elkerülése, a fenntartható és kompakt városszerkezet 
kialakítása az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítása érdekében;
c) a rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi 
feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, 
fenntartható területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások 
felszámolása;
d) az épített örökség megőrzése, méltó, műemléki alapú helyreállítása és fenntartható 
hasznosítása, a kiemelkedő értékeink bemutathatóvá tétele, továbbá a barnamezős 
beruházások szorgalmazása, valamint az értékes városképekhez igazodó új épületek 
kialakítása.”



2019. évi LXIV. törvény 
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális 

örökségvédelemmel összefüggő módosításáról* Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása 

- M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 119. szám 4477 -

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

„2.§ . 43. Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége – ide nem értve a 
mező- és erdőgazdasági területeket –, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy 
honvédelmi célú felhasználást követően felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá 
vált, jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és műszaki 
beavatkozással értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.”

Az önkormányzatok feladataként került előírásra a barnamezős területek feltárása és fejlesztési 
tervek kidolgozása.



A Kormány 1369/2020. (VII. 6.) Korm. határozata

a rozsdaövezetekben megvalósuló „Városi Otthonteremtés Program” elindításához 

szükséges intézkedésekről

4586 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 162. szám

4. b) pont:

közép- és hosszú távú rozsdaövezeti akcióterületek: olyan rozsdaövezeti akcióterület, amely tekintetében 

összetett előkészítő munkák, adott esetben környezeti kármentesítés, bontás, közműrendezés és 

infrastruktúrafejlesztés, tulajdonrendezés, telekalakítás és településrendezési feladatok, elvégzése 

szükséges, és amelyek fejlesztési célú területként való rendelkezésre állása kormányzati koordinációt, 

jelentős anyagi ráfordítást és több éves előkészítő időszakot igényel;



A felsorolt intézkedések eredményeképpen mi várható?

1. A felszámolást érintő kármentesítési ügyekben: a környezeti károk hatékonyabb, a 
környezeti kockázatok gyorsabb kezelését megvalósító gyakorlat érdekében a lehetséges 
megoldásokat, eljárásokat és döntés előkészítő támogatást tartalmazó szakértői kézikönyv 
kidolgozása, jogszabályok felülvizsgálata, módosító javaslatok kidolgozása.

2. A barnamezős területek felmérésével és fejlesztésével együtt az elmaradt kármentesítési 
feladatok előmozdítása. 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


