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1. Bevezeté s 
 

 

Hazá nkban az 1950-es évektől kezdődően nagyfokú  iparosítá s zajlott. Az így kiala-

kult iparszerkezet részben a nem kellően megfontolt stratégia –  értve ez alatt a nem 

megfelelő nyersanyag gazdá lkodá st -, részben a rendszervá ltozá s okozta megvá ltozott 

politikai viszonyok miatt mű kö désképtelenné vá lt. Ennek kö vetkeztében a 80-as évek 

végétől kezdődően egyre tö bb ipari üzem szű nt meg illetve zá rt be részlegesen vagy 

egészében. Ez szá mos tá rsadalmi, gazdasá gi, kö rnyezeti valamint jogi problémá t vetett 

fö l melyeket mind a mai napig nem sikerül orvosolni. 

A magá ra hagyott létesítmények területén helyben maradt anyagok sok esetben folya-

matos kö rnyezetterhelést jelentenek. A rendezetlen tulajdonjogi viszonyok miatt, az 

okozott ká rok elhá rítá sa szinte sehol sem tö rtént meg. A kiszolgá ló létesítmények á lla-

pota gyors romlá snak indult melyek tová bb romboljá k a má r eredetileg is ká rosított tá j-

képet, vá rosképet.  

A gazdasá g szereplői nem érdekeltek az ilyen területek fejlesztésében, ú jrahasznosítá sá -

ban mert gazdasá gilag sokkal kifizetődőbb szá mukra ú jabb területek haszná latba vétele 

(ú n. zö ldmezős beruhá zá sok). Tová bbi gondot jelent hogy, e területek problémakö rének 

kezelésére nem létezik á tfogó, az EU normá ihoz illeszkedő koncepció. 

 

Cé lkitű zé sek 

 Programunk célja a Borsod-Abaú j-Zemplén megyében talá lható barnamezők helyze-

tének bemutatá sa egyrészt a területi eloszlá s, má srészt a szennyezés módja és mértéke 

alapjá n. Megoldá sokat keresünk tová bbá  e területek ú jrahasznosítá si lehetőségeire jogi, 

gazdasá gi és mű szaki eszkö zö k felhaszná lá sá val. Javaslatokat teszünk a külö nbö ző 

szennyezések esetén szá mítá sba jö hető ká relhá rítá si módokra, a területek tová bbi funk-

ciójá ra valamint revitalizá ciójá ra. 
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1 .1 . A  barn am ező é s a zöldm ező fo galm a 

 

A barnamezők á ltalá ban ipari, kereskedelmi és intézményi ingatlanok tényleges vagy 

érzékelt szennyeződéssel, és aktív szaná lá si potenciá llal (Jerry Ackerman). Tipikus bar-

namezős ingatlanok az elhagyott vagy haszná latlan ipari- és bá nyatelkek és épületek 

vá rosi területeken. A zö ldmezők ebből kifolyólag olyan ingatlanok, amelyeket sohasem 

fejlesztettek kereskedelmi, ipari és intézményi célokra, és lényegében ú gy lettek hagy-

va, ahogy a természet létrehozta azokat, vagy mint mezőgazdasá gi terület, természetes 

park, erdőség és ezekhez hasonlók voltak haszná lva. A zö ldmezők nem hordoznak kö r-

nyezetszennyezési ügyeket, amelyek befolyá solná k fejlesztésüket. Tipikus zö ldmezős 

ingatlanok az erdők, rétek, természetes torkolatok és szá ntófö ldek. 

A magyar szakirodalomban az ipari parkok esetében talá lhatunk hasonló megkülö nbö z-

tetést a má r korá bban ipari vagy kereskedelmi célra haszná lt, és az ilyen célra még nem 

hasznosított területek kö zö tt. Rekonstrukciós, valamint rehabilitációs ipari parkokról 

olvashatunk, ezek a kifejezések felelnek meg a meglévő ipari há ttérre telepített ipari 

parkoknak. A rehabilitá ció a korá bban épített, illetve meg lévő létesítményre, annak 

á llóeszkö z-á llomá nyá ra, valamint a kiegészítő, illetve infrastrukturá lis létesítményire 

vagy a munkaerőbá zisra vonatkozik. (MAKK, 1999.) 

A magyar jog pontosan nem definiá lja a barnamező kifejezést. A külfö ldi meghatá rozá s 

barnamező alatt a szennyezett egykori ipartelepeket érti. Magyarorszá gon a legtö bben 

egyszerű en a há tra maradt ipari terülteket tekintik rekonstrukciós vagy rehabilitá ciós 

területnek nem kategorizá lva, hogy szennyezett-e vagy sem. Bá r feltételezhető, hogy az 

elmú lt évtizedek ipari tevékenységei hagytak maguk utá n kisebb (hatá rérték alatti) vagy 

nagyobb talajszennyeződést. Az elnevezés hazai külö nbö zőségéből nem erednek prob-

lémá k a befektetők szá má ra, ha konkrétan meg vannak hatá rozva a terület jellemzői, és 

a befektetőket pontosan tá jékoztatjá k ezekről és az egyéb kö rülményekről. 

 

A barnamezők nagyobb fokú , a jö vőbeni területhaszná latnak megfelelő ká rmentesítése 

–  a kisebb kocká zat, illetve a terület kedvező adottsá gai miatt – , nagyobb eséllyel lehet 

megtérülő beruhá zá s. Tehá t a vegyes érdekeltség (magá n, á llami) miatt a finanszírozá si 

módok szélesebb ská lá ja képzelhető el, példá ul nagyobb lehetőség van a terhek megosz-

tá sá ra. A barnamezős területek hasznosulá sá nak fontos feltétele, hogy létezzen a barna-

mező szá má ra piac és olyan piaci és nem piaci szereplők, amelyek megkö nnyítik a bar-

namező piac mű kö dését, segítik a tranzakciók (bérleti szerződés, stb.) létrejö ttét.  
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Ha az á llami forrá sok felhaszná lá sa a tisztítá sokná l a veszély elhá rítá sá ra korlá tozódik, 

javul az ö sszes terület esélye az elfogadható kocká zati szint elérésére. Emellett az á llami 

forrá sok a magá nszférá val kö zö s, vagy má s indirekt tá mogatá sok felé fordítódhatnak. 

Így az á llam a konkrét tisztítá sok helyett a barnamezős programok mű kö dtetésére, vagy 

a tisztítá st végeztető adótá mogatá sá ra fordíthatja a forrá sait. (M A K K , 19 9 9 .) 

A fentieket ö sszefoglalva és az EPA definíciójá t alapul véve a tová bbiakban barnamező 

alatt a kö vetkező terület értjük: Felhagyott, használhatatlanná vált vagy használaton 

kívüli ipari é s kereskedelmi lé tesítmé nyek é s az azokhoz tartozó területek, ahol a bőví-

té st vagy ú jrahasznosítást a valódi vagy felté telezett kö rnyezetszennyezé s hátráltatja, 

illetve lehetetlenné  teszi.  



 5 

2. Nemzetközi jogi viszonyok áttekinté se 
 

 

2.1 . A  barn am ezőkkel kapcs o lato s jo gi szabályo zás az A m erikai Egyesült 

Állam o kban  é s az Európai Un ióban  

 

Az orszá gok „ö kológiai lá bnyomméret-versenyét” (az ö kológiai lá bnyom olyan terü-

letméret, amely azt indiká lja, hogy az adott orszá g lakossá ga milyen mértékben haszná l-

ja fel /és ki/ a természeti erőforrá sokat. /Radó, 2001./) az Amerikai Egyesült Á llamok 

vezeti vilá gviszonylatban. Ugyan jóval később rajtoltak, mégis tekintélyes előnyre tet-

tek szert az utóbbi két évszá zadban, a gazdasá gi ’fejlődéssel’ egyenesen ará nyosan be-

kö vetkező kö rnyezetká rosítá s mellékhatá sá tól egyre inká bb szenvedve. 

Az ezernél alig tö bb igen sú lyosan szennyezett területen kívül, amelyek a fö derá lis 

prioritá si listá n szerepelnek, és kö zponti pénzen való megtisztítá sukra kész tervek vá r-

já k a megvalósítá st (példá ul az á llam á ltal finanszírozott magas kocká zatú  területek tisz-

títá sá t célzó Superfund ká rmentesítési program) , a megtisztítá s kö ltségeit az á llam 

igyekszik – az egyéb kö z- és magá naktivitá st is megkívá nó feladatokhoz hasonlóan- a 

civil szféra vá llá ra helyezni. Adott szennyezett terület megtisztítá sá ra kö telezhető adott 

magá nvá llalat, amennyiben a szennyezés miatt jelentkező kocká zat meghalad bizonyos 

- meglehetősen magas- küszö bértéket. A kevésbé kocká zatos területek megtisztítá sá t 

főként ö nkéntes alapon oldjá k meg, természetesen nem jótékonysá gi megfontolá sból, 

hanem az érdekkö rö k szerteá gazó irá nyai mentén. Az ö nkéntes tisztítá s tá mogatá sá nak 

szö vetségi szinten is van kidolgozott politiká ja, valamint a legtö bb á llamban léteznek 

ö nkéntes tisztítá st tá mogató programok, melyek a konkrét térség konkrét helyzetéhez 

igazodva tarka vá ltozatossá got mutatnak. (Az U.S. EPA Smart Growth Network példá ul 

olyan vá rosok há lózata, ahol beindultak azok a smart city programok, amelyek a vá ros-

kö zpontok revitalizá ciójá t célozzá k meg. Specifikus programok rendszerei élnek tehá t 

egymá s mellett szerte az orszá gban.) 

A kö rnyezeti problémá k akkut jelentkezésének eredményeként ugyancsak előkelő he-

lyet foglal el az USA a kö rnyezetvédelmi aktivitá s terén is (ez az elkö telezettség és ak-

tivitá s persze – sajná latos módon- kormá nyzati szinten időről időre csatá kat veszít a 

gazdasá gi érdekekkel szemben /lá sd pl. Kioto-i egyezmény/). 
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A barnamezőkkel kapcsolatos jogi szabá lyozá s –  mivel régóta létező, kiterjedt problé-

má t regulá l –  rendkívül gazdagnak és részletesnek mondható, ebből kifolyólag –  az Eu-

rópai Uniós jogi rezsimmel karba ö ltve –  terjedelmi okok miatt csupá n pillanatképek 

felvillantá sá ra ad lehetőséget a jelen tanulmá ny. 

Az Európai Unióban a legtö bb orszá gnak megvannak a tö rvényei és az eljá rá si gya-

korlata a szennyeződések kezelésére, a ká rmentesítésre. Az ú jjá élesztés azonban tö bb 

mint ká rmentesítés. 

Kö zép-kelet Európa volt szocialista á llamaiban (természetesen azon orszá gokról van 

szó ezek kö zül, melyek belá tható időn belül EU-taggá  vá lnak) az ipari gazdasá gok 

olyan ká rosított területeket hagytak há tra, amelyek ú jrahasznosítá sa csak nehézségek, 

nagy kö ltségek á rá n lehetséges. Viszonylag nagy bá nyaterületeket rekultivá ltak má r, á m 

anná l kevesebb elavult gyá rtótelepet, eltekintve néhá ny apróbb, az ú j tulajdonosok á ltal 

tett beavatkozá stól. Mivel a korszerű tlen vá llalatok nem voltak versenyképesek, sok 

vá llalkozá s tö nkrement, és az elszennyezett telepek – javarészt a dekontaminá ciós kö lt-

ségek miatt- nem szá mítanak vonzó befektetési lehetőségnek. 

Á ltalá ban nincs integrá lt kormá nyprogram a probléma rendezésére, noha egyes or-

szá gokban tö bb minisztérium és ügynö kség foglalkozik a kérdés egyes részleteivel, és 

az ö nkormá nyzatok, térségfejlesztők is tisztá ban vannak a felhagyott területek kö rnye-

zetvédelmi és gazdasá gi jelentőségével. Nincsenek megfelelő adatok sem a ká rosodott 

területek mennyiségéről, sem pedig a szennyezések mértékéről, az azonban biztos, hogy 

igen magas ká rmentesítési kö ltségekről van szó. 

A külfö ldi befektetők maguktól Magyarorszá gon sem fejlesztik a korá bbi gazdasá gi 

rendszer negatív eredményeit szimbolizá ló lerobbant iparterületeket. Éppen ezért e terü-

letek ú jjá élesztése hozzá  kell, hogy tartozzék a gazdasá gi szerkezetá talakítá si program-

hoz. 

Kijelenthetjük –  egész Európa viszonylatá ban –  hogy gazdasá gi szempontú  ká rmen-

tesítés, egyedül az Egyesült Kirá lysá gban és Brandenburg tartomá nyban van. Á ltalá ban 

a ká rmentesítés egyedüli célja a szennyezett talajok megtisztítá sa. Még a “ PPP- 

(Polluter Pays Principle - a szennyező fizet)” elvet sem kérik minden esetben szá mon, 

pedig á ltalá nos EU-s kö rnyezetjogi elv (Article 174, EC Treaty). 

Vannak részletes mutatók, szabvá nyok, csoportosítá sok a szennyezések típusaira vonat-

kozóan, de ezek nincsenek a helyszínekre adaptá lva. 

Az EU tagá llamainak tö bbségében ugyan talá lhatunk kimondottan rigorózus szabá -

lyokat a kö rnyezetet ká rosító, illetve veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatban, ezek 
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a jogszabá lyhelyek azonban á ltalá ban csak az emberi egészséget vagy/és a tulajdont 

védik kö zvetlenül, a kö rnyezetvédelmi szempont gyakran má sodlagos. A 2000. Februá r 

9-én kiadott Kö rnyezeti Felelősségről szóló White Paper szerint nyilvá nvaló, hogy 

olyan kö rnyezeti felelősségi rezsimre van szükség, amely maradéktalanul lefedi a kö r-

nyezeti elemek, erőforrá sok –  a Kö zö sségi jog á ltal eddig védelem alá  helyezett részeit 

(így pl. a vadon élő madarakat és élőhelyeik védelmére vonatkozó direktívá k á ltal emlí-

tett jogtá rgyakat is), és effektíven érvényesíti a „szennyező fizet” elvet. A White Paper 

fő célja ennek az elvnek a gyakorlatba ültetése, alkalmazá si feltételeinek, lehetséges 

végrehajtá si módozatainak vizsgá lata volt az Unió kö rnyezetvédelmi politiká já nak ér-

vényesítése érdekében. 

A kö zeljö vőben megalkotandó Kö zö sségi kö rnyezeti felelősségről szóló Direktíva 

egyik fő voná sa, hogy – a tervek szerint- nem lesz visszaható hatá lyú  (az amerikai sza-

bá lyozá ssal szemben), a hatá lyá nak kontú rozá sá ná l pedig tekintettel lesznek a ká rok 

típusaira (kö rnyezeti ká rnak szá mít a direktíva-javaslat szerint az olyan ká r, amely 

csö kkenti a biodiverzitá st, vagy területszennyezésben (site contamination) nyilvá nul 

meg. Erre a distinkcióra azért van szükség, mert a tagá llamok tö bbségének vannak 

ugyan a szennyezett területekért viselendő felelősség telepítésére vonatkozó tö rvényi 

rendelkezéseik vagy programjaik, de a biológiai vá ltozatossá got romboló ká rokozó te-

vékenységeket nem fedi le a jogi rezsimjük. A má sik, ’hagyomá nyos’ ká rtípust 

(traditional damage), mely a veszélyes tevékenység á ltal az emberi egészségben vagy 

tulajdonban okozott ká rt jelenti, eddig is szá mítá sba vette a jogi szabá lyozá s. Az ilyen 

eredményre vezető tevékenységek természetesen a Direktíva tá rgyi hatá lya alá  tartoznak 

majd. A Direktíva-javaslat szerint tehá t a kö rnyezeti ká r a Kö zö sségi kö rnyezetvédelmi 

jog á ltal lefedett kö rnyezeti elemekben okozott ká r, azaz a vízvédelmi jogi rezsim hatá -

lya alá  tartozó vízi kö rnyezetben, a nemzeti, regioná lis természetvédelmi tö rvények á ltal 

védett térségek területén okozott, illetve a Kö zö sségi természetvédelmi jog á ltal védett 

á llat- és nö vényfajok egyedeit illetve azok élőhelyeit ért valamennyi ká r. A biológiai 

vá ltozatossá got csö kkenésében realizá lódó ká r azonban csak akkor esik majd a Direktí-

va hatá ly alá , amennyiben a Natura 2000 is foglalkozik a kérdéses jogtá rggyal. A terü-

letszennyezésre és az imént említett ’hagyomá nyos’ ká rra csak abban az esetben terjed 

ki a hatá ly, ha a Kö zö sségi jog á ltal szabá lyozott veszélyeztető tevékenységgel okoztá k. 

A felelősség vétkességre alapított illetve objektív volta éles vitá k tá rgyá t képezte, ugya-

nis mindkét formá nak megvannak az előnyei. Az objektív (pontosabban ahhoz kö zelítő) 

felelősség megfelelőbbnek tű nik a veszélyes tevékenységeknél, az ebbe a kö rbe nem 
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sorolható tevékenységekkel okozott ká rokért viselendő felelősség pedig célszerű bb, ha 

vétkességi. A felelősséget annak a félnek kell viselnie, aki a ká rosító tevékenységet vé-

gezte. A biodiverzitá sban okozott ká rt nehéz felmérni, ezért azt a helyreá llítá s, vagy –

amennyiben nem lehetséges- az alternatív probléma-megoldá s kö ltségeinek figyelembe 

vételével kell meghatá rozni. A ká rmentesítés kö ltségei a szennyezőt terhelik. Ha a 

szennyező gazdasá gi vagy technikai okok miatt képtelen a helyreá llítá s kivitelezésére, 

akkor a ká rérték ö sszegét hasonló projekt tá mogatá sá ra kell felajá nlania.  

Egy küszö bö n á lló kö rnyezeti ká r veszélye esetén az adott tagá llam á ltal kijelö lt 

kompetens hatósá g – a javaslat szerint- felhívja az üzemeltetőt (a potenciá lis szennyezőt) 

a szükséges védőintézkedések megtételére, vagy maga teszi meg ezeket az üzemeltető 

kö ltségére. 

Má r bekö vetkezett kö rnyezeti ká r esetén a kompetens hatósá g felhívja az üzemeltetőt 

a szükséges helyreá llító intézkedések megtételére (melyeket a Direktíva-javaslat II. mel-

lékletében felsorolt elvek és szabá lyok alapjá n hatá roznak meg), vagy maga teszi meg 

ezeket az üzemeltető kö ltségére. 

Ahol tö bbféle kö rnyezeti ká r keletkezik a kompetens hatósá g meghatá rozhatja a 

helyreá llítá suk prioritá si sorrendjét. 

Amennyiben tö bb üzemeltető is felelősségre vonható adott kö rnyezeti ká rért, akkor a 

helyreá llítá si kö ltségekért felelősségük egyetemleges, illetve ha valamelyik fél bizonyí-

tani tudja az á ltala okozott ká r mértékét, felelőssége csak annak ará nyá ban á ll fenn. 

Mivel kö nnyen előfordulhat (ahogy a tiszai ciá nszennyezés esetében is lá thattuk saj-

nos), hogy tö bb á llam területét is involvá lhatja egy jelentősebb kö rnyezeti ká r, ezért az 

érintett tagá llamok együttmű kö dni kö telesek a megelőző és ká rmentesítő akcióik végre-

hatá sá ban (Direktíva-javaslat a Kö rnyezeti Felelősségről, 2002. Januá r 23.). 

A PPP-elv gyakorlati alkalmazá sa egyébként csak akkor lehet hatékony ha a szennye-

ző kiléte kétséget kizá róan megá llapítható, az á ltala okozott ká r mérhető és bizonyítható 

az okozati ö sszefüggés a szennyező tevékenysége és a ká r kö zö tt. Ez a felelősségi elv 

azonban nem alkalmazható olyan diffú z karakterű , kiterjedt szennyezés esetén, mint 

példá ul az éghajlatvá ltozá st okozó emissziók. 

 

Az Egyesült Á llamokban Nemzeti Kö rnyezetpolitiká ról szóló 1969. É vi tö rvé ny 

(NEPA) 2. Cikkelye – a tö rvény céljá ról szólva- kimondja, hogy egy olyan kö rnyezetpo-

litiká ra van szükség, amely előmozdítja az ember és kö rnyezete kö zö tti termékeny és 

élvezhető harmóniá t, tá mogatja a bioszférá t, a kö rnyezetet ért ká rosodá sok felszá molá -
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sá ra irá nyuló erőfeszítéseket, elősegíti az emberi egészség és jólét magasabb szintjének 

elérését, gazdagítja az ö kológiai rendszerekkel és a nemzeti vagyon részét képező ter-

mészeti erőforrá sokkal kapcsolatos ismereteket és megalakítja a Kö rnyezetminőségi 

Taná csot. 

A Kongresszus –  felismerve az emberi tevékenység kö rnyezeti elemekre, és azok 

egymá ssal ö sszefüggő mű kö désére gyakorolt hatá sá nak mélységét, a népesség nö veke-

dését, intenzív urbanizá ciót, az ipar terjeszkedését, az erőforrá sok kiakná zá sá t (… ) to-

vá bbá  a kö rnyezet minőségének kiemelt fontossá gá t az emberiség jóléte és előrehaladá -

sa szempontjá ból –  a jelen és a majdani generá ciók szociá lis, gazdasá gi és egyéb igé-

nyeinek kielégítése érdekében alkotta meg a Szö vetségi Kormá ny kö rnyezetpolitiká já -

nak keretét. Erre rá telepítve egyú ttal a felelősséget a lehetséges eszkö zö k ésszerű  fel-

haszná lá sa tekintetében. A 101. Cikkely alapgondolata a fenntartható fejlődés eszméjét 

emeli tö rvényi szintre, ugyanis első célként említi valamennyi generá ciónak a kö rnyezet 

védelmére vonatkozó, „felelős őrzés” jellegű  kö telezettségének megfelelő teljesítését a 

kö vetkező generá ciók érdekében /(1) bekezdés /. 

A NEPA az Egyesült Á llamok kö rnyezetjogá nak anyajogszabá lya. Ezt a kódex-

jelleget a tö rvény 102. Cikkelye biztosítja szá má ra, mely szerint a Kongresszus elrende-

li, hogy valamennyi rendeletet és tö rvényt a NEPA– ban kö rvonalazott kö rnyezetpoliti-

ká val ö sszhangban kell értelmezni és végrehajtani. 

1997. má jus 13-á n Al Gore alelnö k meghirdette a Nemzeti Partnerségi Barnamező-

tá rgysorozatot, mely kö rvonalazta az EPA jö vőbeli, a Brownfields Initiative tagá llami 

végrehajtá sá nak megkö nnyítésére vonatkozó terveit. A kezdeményezés tová bbi célja 

volt a tö bb mint 15 szö vetségi ügynö kség tevékenységének ö sszefogá sa, koordiná lá sa. 

A kö vetkező évben ez az egységesített tá rsulá s 16 modellt dolgozott ki („Brownfields 

Showcase Communities”), bizonyítva a kollaboratív cselekvés előnyeit a barnamező-

probléma kérdésében is. A tá rsulá s 2000 októberében kivá lasztott 12 ú jabb modellt a 

kezdeményezés sikerének nö velése érdekében. A Brownfields Showcase Communities-

modellek orszá gszerte külö nbö znek méret- , forrá s- és típus szerint. 

A Brownfields Showcase Communities-projekt céljai á tfogjá k a barnamező-kérdés 

megoldá sá hoz elengedhetetlenül szükséges lépések széles kö rét. Ezá ltal valamennyi 

kapcsolódó problémá ra is igyekszik orvossá got talá lni a projekt, így a gazdasá gi ú jjá é-

lesztésre, a munkanélküliség csö kkentésére, a kö rnyezet védelmére és helyreá llítá sá ra, a 

kö zegészség javítá sá ra a barnamezők felmérése, feltisztítá sa és fenntartható ú jrahaszno-

sítá sa, a szö vetségi-, a tagá llami- és a helyi, valamint a nem kormá nyzati akciók ö ssze-
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kö tése, és a kö z- illetve a magá nszféra együttmű kö déséből fakadó előnyö ket demonstrá -

ló nemzeti modellek tervezése majd végrehajtá sa révén. 

 

Az é letviszonyt (jelen esetben a barnamező-kérdést) egy koherens jogszabá ly-

rendszer regulá lja, amelyet pedig – egy szintén koherens, szö vetsé gi szintű  barname-

zős program, az EPA Brownfields Initiative fog ö ssze. A program elsősorban az ö n-

kéntes tisztítá st és az utólagos területhasznosítá st preferá lja, ö sztö nzi. A szö vetségi és 

á llami szinten kialakult barnamezős programok feladata tehá t az ö sztö nzés (urge), és 

nem a barnamezős területek megtisztítá sa. 

A Brownfields Initiative bevezetésének kö zvetlen célja a tagá llamok, helyi kormá ny-

zatok és egyéb stakeholderek felkészítése a barnamezők felmérésére, 

dekontaminá ciójá ra és fenntartható ú jrahasznosítá sá ra. Ennek eléréséhez hatékonyabb 

koordiná ció lá tszott szükségesnek a privá t szektor, az NGO-k és valamennyi kormá ny-

zati szint kö zö tt. A szö vetségi ügynö kségek részt vettek a partnerségi együttmű kö dés-

ben , és technikai, anyagi és má s jellegű  segítséget nyú jtottak az egyes Brownfields 

Showcase Community-k (lá sd fentebb) szá má ra.  

 

A Brownfields Initiative strukturá lis felépítése a kö vetkező: 

 

1) Brownfields Economic Redevelopment Initiative - Kezdeményezés a barnamezők 

gazdasá gi (ú jjá )fejlesztésére 

2) Az egyes á llamok ö nkéntes tisztítá si programjainak tá mogatá sa (Voluntary Cleanup 

Programs). Ezek a programok á llamonként eltérőek lehetnek, de van néhá ny kö zö s vo-

ná suk 

Jogi eszkö zö k a helyi barnamezős kezdeményezések esetében: igazolá s a ká rmentesítési 

munká latok befejeztéről (no further action letter), garancia arra, hogy tová bbi ká rmente-

sítésre nem kö telezhető a terület megtisztítója (covenant not to sue) 

• Enyhébb tisztítá si kö vetelmények 

• Pénzügyi ö sztö nzők (kö lcsö nö k, tá mogatá sok, adókedvezmények) 

• Tisztítá s helyi felügyelete 

• Marketing Activity - Marketing tevékenység: A helyi gazdasá gi szereplők, magá nvá l-

lalatok informá lá sa, pl. arról, hogy a barnamezős területek ú jrahasznosítá sa, a zö ld-
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mezős területek megkímélése, a vá rosok terjeszkedésének elkerülése az ő vá llalatuk 

szá má ra milyen előnyö kkel já rhat 

3) Partnerships and Outreach -Együttmű kö dés és segítségnyú jtá s -: A barnamezős prob-

léma komplexitá sá ból eredően szükség van az inter- és multidiszcipliná ris gondolkodá s-

ra, és az ö sszes érintett bevoná sá ra a probléma megfelelő megoldá sa érdekében. A nem-

zeti barnamezős együttmű kö dés - National Brownfields Partnership 20 szö vetségi ügy-

nö kség együttmű kö dése a barnamezős területek megtisztítá sa érdekében 

4) Brownfields Pilot Project Grants –  Barnamezős kísérleti projekteknek nyú jtott tá mo-

gatá sok  

 

Ehhez a struktú rá hoz igazodik a jogi alap, a jogszabá lyok rendszere (mely ebben a 

vonatkozá sban eszkö z szerepet tö lt be), és amelynek egyik meghatá rozó eleme a kisvá l-

lalkozá sok üzletvitele illetve a hatósá gi mű kö dé s kö ré ben felmerülő szerződé ses é s 

szerződé sen kívüli felelőssé g korlá tozá sá ról é s a barnamező -terü letek 

revitalizációjáról szóló tö rvé ny (H. R./House of Representatives/ 2869, Public Law 

107-118.) adja az USA barnamezőkkel kapcsolatos jogi szabá lyozá sá nak gerincét. A 

jogszabá ly – Címe (Title) szerint- bizonyos fokú  mentesítést biztosít a kisvá llalkozá sok 

szá má ra az 1980. évi Kö rnyezeti ká rokért fenná lló felelősségről és az értük já ró ká rtala-

nítá sról szóló tö rvény á ltal telepített felelősség alól, és tá mogatja a barnamezők meg-

tisztítá sá ra és ú jrahasznosítá sá ra irá nyuló programokat, anyagi segítséget nyú jt a bar-

namező-területek ú jjá élesztéséhez.  

A tö rvény (H. R. 2869) rendkívül friss, 2001 szeptember 10-én lépett életbe (a Képvi-

selőhá zban 2001 december 19-én, a Szená tusban pedig 20-á n szavaztá k meg egyhangú -

an).A jogszabá ly két tö rvénytervezet ö tvö zetéből született meg (S. /Senate/ 350 és H. R. 

1831), módosítva az 1980. évi Kö rnyezeti ká rokért fenná lló felelősségről és az értük 

já ró ká rtalanítá sról szóló tö rvényt (CERCLA- Comprehensive Environmental Response, 

Compensation and Liability Act), melynek célja a szennyezett területekkel kapcsolatos 

jogi szabá lyozá s megalkotá sa volt, és amelyet hat év elteltével módosított a tö rvényho-

zá s a Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA) kodifiká lá sá val. 

A CERCLA (Superfund) egyik legfontosabb eleme a felelősségi szabá ly. A szennyezett 

területek megtisztítá sá ért fenná lló felelősség jellemzője, hogy  

• retroaktív, vagyis az 1980 előtt keletkezett szennyezésekért is felelősségre vonható a 

fél 
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• egyetemleges, azaz amennyiben tö bb lehetséges felelős is van, akkor azok bá rmelyi-

kén szá monkérhető a dekontaminá ció teljes kö ltsége, függetlenül attól, hogy milyen 

mértékben já rult hozzá  a terület elszennyezéséhez. 

• Objektív, tehá t a szennyezés ténye elegendő ahhoz, hogy a felelősségi lá nc alapjá n 

meghatá rozott fél kö telezhető legyen a ká rmentesítésre, sőt, nem csak a szennyezés 

kö zvetlen okozója vonható felelősségre, hanem a terület jelenlegi vagy volt tulajdono-

sa, üzemeltetője, szá llítója is, és a CERCLA módosítá sá t megelőzően az a hitelező is, 

aki a területet fedezetként elfogadta hitel nyú jtá sakor. 

Az ilyen szigorú  felelősségi szabá lyok elfogadá sá t legfőképpen az á llami felelősség 

csö kkentésének szá ndéka vá ltotta ki, a cél az volt, hogy mindenképpen talá lni kell vala-

kit, akire a ká rmentesítés kö ltsége á thá rítható. 

A H. R. 2869 magá ba foglalja a Barnamezők Revitalizá ciójá ról é s Kö rnyezetvé -

delmi szempontú Helyreá llítá sá ról szóló 2001. é vi tö rvé nyt (S. 350), melyet 2001. 

á prilis 25-én fogadott el a Szená tus 99-0 ará nyban. Az S. 350 há rom Címben taglalja a 

szennyezett területek felméréséhez és ká rmentesítéséhez fű ződő anyagi és jogi felelős-

ség viselésének problémakö rét. Az I. cím tö rvénybe iktatta és kiterjesztette az EPA 

(Environmental Protection Agency –  az Egyesült Á llamok Kö rnyezetvédelmi Ü gynö k-

sége) folyó barnamező-programjá t. A II. cím felmentette a felelősség alól a szomszédos 

és a majdani területtulajdonosokat (szerzőket). A III. cím á llami programok beindítá sá -

ról és az azok keretében megtisztított területek tekintetében korlá tozta az EPA végrehaj-

tói jogosítvá nyait. A H. R. 2869 ezt a há rom címet ö sszevontan tartalmazza. 

A H. R. 2869 magá ba foglalja a kisvá llalkozá sok üzletvitele illetve a hatósá gi mű -

kö dé s kö ré ben felmerülő szerződé ses é s szerződé sen kívüli felelőssé g korlá tozá sá -

ról szóló tö rvényt (H. R. 1831) is, melyet 2001. Má jus 22-én fogadott el a Képviselő-

há z. 

A H. R. 2869 szá mú  tö rvényt 2002. Januá r 11-én írta alá  az Elnö k, majd kihirdette a 

Kö zjog részeként / 107-118./. 

A Barnamezők Revitalizá ciójá ról é s Kö rnyezetvé delmi szempontú Helyreá llítá -

sá ról szóló 2001. é vi tö rvé ny II. címe a barnamező-ú jjá élesztési alapokról szól. A 211. 

Cikkely szerint évente 200 millió dollá rt lehet a barnamezők felmérésére és ká rmentesí-

tésére kö lteni az ú jonnan beiktatott 104 (k) szakasz végrehajtá sa keretében, melyben 

benne foglaltatik a kőolajjal szennyezett barnamezők kezelése is (évente 50 millió 

USD). Ez a szakasz (211.) hatá rozza meg a barnamező (a tanulmá ny elején, a beveze-

tést kö vetően má r idézett) jogi fogalmá t: olyan ingatlan, melynek fejleszté sé t, újra-
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hasznosítá sá t, ismé telt haszná latá t veszé lyes szennyező anyagok potenciá lis jelenlé -

te há trá ltathatja. 

 

A 104 (k) cikkely szerinti tová bbi jogtá rgyak: 

- kőolajjal vagy kőolajszá rmazékokkal szennyezett területek 

-  az ellenőrzö tt anyagokról szóló tö rvényben /21 U.S.C. 802/definiá lt anyagokkal 

szennyezett területek 

- a bá nyá szati tevékenység á ltal felsebzett területek 

 

Eseti elbírá lá s alapjá n –  a 211. cikkely szerint –  kiterjedhet a tö rvény hatá lya a 

normatíve kizá rt területekre is.  

Barnamező-ú jjá élesztési alapok képzése á llamok, tá rsasá gok, tagá llami kormá nyok, 

szennyezett területek tisztítá sá val foglalkozó hatósá gok, regioná lis taná csok, ú jrahasz-

nosító kormá nyzati szervek és egyéb, á llami vagy tagá llami alapítá sú  kvá zi-

kormá nyzati jogi személyek á ltal tö rténhet. 

A 211. Cikkely legfontosabb hozadéka – gyakorlati szempontból- , hogy biztosítja a 

képzési, kutatá si és technikai alapjait az azóta má r beindított, felmérő-tisztító Barna-

mező-programnak.  

A B alcím a barnamezőkért fenná lló felelősség kérdését tisztá zza. Mentesül a tulaj-

donosi vagy haszná lói felelőssé g alól, akinek tulajdoná t képező terület szennyezettsé-

gét kizá rólag a szomszédos vagy egy kö zeli , má s tulajdonú  területről kibocsá tott szeny-

nyező anyagok okoztá k, amennyiben ez a személy  

- nem végzett szennyezést okozó tevékenységet 

- potenciá lisan nem felelősségre vonható, illetve nem á ll szervezeti kapcsolatban 

(leá nyvá llalat) egyéb, potenciá lisan felelősségre vonható személlyel 

- megfelelő gondossá ggal já rt el a szennyezőanyag-kibocsá tá s tekintetében 

- a kö rnyezeti elemek ká rmentesítését végző személyekkel együttmű kö dik, szá muk-

ra minden lehetséges segítséget megad, belépésüket is biztosítva a szennyezett te-

rületre 

- teljesít minden vizsgá lati kö telezettséget és nem akadá lyozza az intézményes elle-

nőrzéseket 

- maradéktalanul eleget tesz adatszolgá ltatá si kö telezettségeinek 

- maradéktalanul teljesíti a jogszabá lyban előírt értesítési kö telezettségét veszélyes 

anyagok kibocsá tá sa esetén 
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- az ingatlan megszerzésekor nem tudott és nem is kellett volna tudnia a terület 

szennyezettségéről /221. Cikkely /. 

 

Mentesül a tulajdonosi vagy haszná lói felelősség alól a jóhiszemű  szerző (valamint a 

vele jogviszonyban á lló bérlő) is, amíg a kö rnyezeti elemek ká rmentesítését végző sze-

mélyekkel együttmű kö dik, szá mukra minden lehetséges segítséget megad, munká juk 

végzésében nem akadá lyozza őket. 

A jóhiszemű  szerző fogalma: 

- valamennyi szennyeződés a tulajdonszerzését megelőzően keletkezett 

- mindent megtett annak érdekében, hogy tudomá st szerezzen az ingatlan kö rnyezeti 

á llapotá ról 

- megfelelő gondossá ggal já rt el a szennyezőanyag-kibocsá tá s tekintetében 

- a kö rnyezeti elemek ká rmentesítését végző személyekkel együttmű kö dik, szá muk-

ra minden lehetséges segítséget megad, belépésüket is biztosítva a szennyezett te-

rületre 

- -teljesíti a fö ldhaszná lati korlá tozá sokat és nem akadá lyozza az intézményes elle-

nőrzéseket 

- maradéktalanul eleget tesz adatszolgá ltatá si kö telezettségeinek 

- maradéktalanul teljesíti a jogszabá lyban előírt értesítési kö telezettségét veszélyes 

anyagok kibocsá tá sa esetén 

- potenciá lisan nem felelősségre vonható, illetve nem á ll szervezeti kapcsolatban 

(leá nyvá llalat) egyéb, potenciá lisan felelősségre vonható személlyel /222. Cik-

kely/. 

 

A jóhiszemű  szerző fogalma lá thatóan jelentős mértékben á tfedi a szomszédos ingat-

lanokról szá rmazó szennyeződéssel terhelt ingatlan tulajdonosá nak mentesülését lehető-

vé tevő normatív kritériumokat. 

A mentesülés –  mint lá thatjuk –  nem kö nnyű , aminek az az oka, hogy az á llam fő tö -

rekvése a barnamező-tisztítá s feladatá nak privá t-szférá ra testá lá sa. 

Az Egyesült Á llamokban –  annak kö szö nhetően, hogy felismerték a barnamezők 

helyreá llítá sá nak, ú jjá fejlesztésének potenciá lis hasznait –  egyre inká bb értékes erőfor-

rá snak, má r-má r megragadni való lehetőségnek tartjá k ezeket a területeket, és a kö zér-

deklődés is nö vekvő mértékben irá nyul feléjük. Így a tervezésbe, dö ntéshozatalba és a 

végrehajtá sba is széles kö rben bevonhatók a magá nszektor szereplői. Ennek eredmé-
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nyeképpen az á llamnak –  a jelek szerint- sikerül á thá rító tö rekvését ú gy véghez vinnie, 

hogy a hatósá gi kö telezés eszkö zének ódiumá t meglehetősen ritká n kénytelen magá ra 

venni. 

 

Az európai gyakorlat legsikeresebb területú jjá élesztési „kirakatpéldá já nak” Wales-et 

tekinthetjük, ahol talá n az Egyesült Á llamokban elért sikereket is felül tudtá k mú lni. 

Az Egyesült Á llamok gyakorlata mutatta meg, hogy a jogi és a gazdasá gi eszkö zö k le-

hető legszorosabb ö sszekapcsolá sa nö veli mindkét eszkö zrendszer hatékonysá gá t, és a 

piaci megoldá sokat tá mogató jogi megoldá sok (pl. a tisztítá s utá n nyú jtott jogi biztosí-

tékok) gyakran nem jelentenek külö nö sebben kö ltséges megoldá st, de tisztítá sra ö sztö n-

ző szerepük jelentős lehet. Ezt a célszerű  ö sszekapcsolá st és a tá rsadalmi szerveződés, a 

nemzeti ö sszefogá s erejét haszná lta ki a brit tartomá ny is. 

 

Wales-ben 1966 óta 11500 hektá ron 1300 területet hoztak rendbe. Az EU egy há ló-

zatot szervezett Nagy Britannia, Ausztria, Belgium, Finnorszá g, Hollandia és Németor-

szá g részvételével a programok felgyorsítá sá ra. 

Wales egy korá n iparosított kicsi tartomá ny. Nehezen sikerült a hagyomá nyos bá nyá -

szat és acélgyá rtá s helyén má s ipará gakat is fejleszteni a harmincas évektől. A hatvanas 

évek kö zepéig ö sszesen négy kisebb területet hoztak rendbe és ú gy lá tszott, hogy ö rö kre 

megmaradnak a bá nyá szat okozta tá jsebek. 1966 októberében egy meddőhá nyó rá csú -

szott Aberfanban egy á ltalá nos iskolá ra, és megö lt 144 embert, kö ztük 121 gyereket. A 

tragédia nyomá n a helyi hatósá g létrehozott egy szervezetet a ká rmentesítésre, forrá so-

kat biztosított elsősorban a legveszélyesebb területek ö nkormá nyzatainak. Azóta is a 

kezdeményezés az ö sszes pá rt tá mogatá sa mellett folyik. 

1976-ban egy ú j szervezethez került a feladat. A Wales-i Fejlesztési Ü gynö kség (WDA) 

Wales gazdasá gi ú jjá élesztéséért felel. Azóta a szervezet kö ltségvetésének (2,663 milli-

á rd angol Font) 14,6%-á t fordítottá k a területek rehabilitá ciójá ra, azt bizonyítva, hogy e 

feladat a gazdasá gélénkítés szerves tartozéka. 

A katasztrófá k elhá rítá sa mindig is a nemzeti program első szá mú  prioritá sa volt. Hamar 

felismerték azonban Wales fö ldrajzi adottsá gaiból kiindulva, hogy a ká rmentesítés nél-

kül egyá ltalá n nem á llná nak rendelkezésre fejleszthető területek. Azt is tapasztaltá k, 

hogy a ká rmentesítés kö vetkeztében javuló lá tvá ny az apatikus helyi kö zö sségeket is 

nagyobb erőfeszítésekre ö sztö nzi.  
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A WDA kezeli a rozsdaterületek adatbá zisá t, felá llít prioritá si sorrendeket, 100%-os 

tá mogatá st ad ö nkormá nyzatoknak illetve 80%-os tá mogatá st magá nvá llalkozá soknak. 

A nagymennyiségű  ká rmentesített terület ellenére ma is nagy a kereslet. A kapcsoló-

dó beruhá zá sokat 5-10 milliá rd angol Fontra becsülik olyan területeken, amelyek má s-

külö nben ma is stagná lná nak. 1966 óta 150 területet ipari, 100-at laká sok, sokat keres-

kedelmi célokra (bevá sá rlókö zpontok, üzletek, vendéglá tó-ipari létesítmények, üzem-

anyagtö ltő á llomá sok), 25-ö t dísz-tó, 16-ot park, kulturá lis ö rö kségi, turisztikai, sport és 

rekreá ciós területnek, ipari mú zeumnak, valamint szá mtalan kö zintézmény, á llomá s, 

á llatvá sá rtér stb. céljá ra alakítottak á t. Vannak kö zö ttük vonalas létesítmények, erdősí-

tések, legelők, rétek is. 

Az á tlagos ká rmentesítési kö ltség 60 ezer angol Font hektá ronként (100 ezer EURO), de 

ez aká r két nagysá grenddel is eltérhet egyedi esetben. A ká rmentesítés utá ni terület-

eladá si mérleg kevéske nyereségtől aká r 700 ezer angol Font (1,1 millió EURO) kö z-

pénzes rá fordítá sig terjedhet. 

A WDA minden évben készít egy Együttmű kö dési Tervet, hogy folyamatosan biztosítsa 

az á llami kö ltségvetési tá mogatá st a ká rmentesítéshez. Kétévente pontosítja a nemzeti 

területi kataszter adatait. A ká rmentesítési programot 12 fős szakembergá rda menedzse-

li.  

A walesi példa a magyarorszá gi – hasonló helyzetben lévő területek (ilyen a borsodi 

régió) –  szá má ra is hasznos megoldá sok kész tá rhá zá val szolgá l. 

A magyar kormá nytá mogatá sokat és szakértői segítséget is talá lhat nemzetkö zi ügynö k-

ségeknél, példá ul ilyen az EU Külö nleges Előcsatlakozá si Programja, amely a térségi 

egyenlőtlenségek csö kkentését kívá nja elérni. Kisebb mintaprogramok, speciá lis szeny-

nyeződések és kö rülmények megoldá sá hoz megpróbá lhatjá k felvenni a kapcsolatot ku-

tatóintézetekkel és alapítvá nyokkal, segélyszervezetekkel. 

Az Egyesült Kirá lysá gban mű kö dő rendszert á tvehetné Magyarorszá g. Az ú n. Terü-

let-Regenerá ciós Kö zpontnak kellene megá llapítani a prioritá si sorrendet, és a helyi 

ö nkormá nyzatoknak kellene felügyelniük a végrehajtá st, nekik kellene kö zvetíteni a 

szereplők kö zö tt. A kö zponti egységnek kellene kezelni a vá llalkozók szá má ra nyú jtan-

dó tá mogatá sokat, az ö nkormá nyzatokkal konzultá lva. 

Szá mos sikeresnek bizonyult wales-i ö tlet (külö nö sen az ú jrahasznosítá s lehetséges 

módozatai) –  univerzá lis jellegénél fogva –  minden tová bbi nélkül szá munkra is adap-

tá lhatónak tű nik. 
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3. A hazai jogi rezsim áttekinté se 
 
 
3.1 . A  hatályo s m agyar bán yajo g barn am ezőkkel ös szefüggé sbe ho zható 

jo gszabályhelyein ek elem ző bem utatása 
 

„Este kilenckor felá ll a tévé elől, 
hogy megy éjszaká s mű szakba. 
Nincs má r bá nya , ö reg !     
Ja, ja, betö mték néhá ny éve… ” 

Rott József: Bá nyá szgyá sz, Hitel, 
2002. Februá r 

 

Anyajogszabá ly: 

1993. évi XLVIII. Tö rvény a bá nyá szatról, egységes szerkezetben a végrehajtá sá ról 

szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 

Tová bbi jogszabá lyok:  

239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bá nyatavak hasznosítá sá val kapcsolatos jogokról 

és kö telezettségekről  

33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységek-

kel ö sszefüggő egyes feladatokról  

9/1990. (IX. 25.) Korm. rendelet a Szénbá nyá szati Szerkezetá talakítá si Kö zpontról 

4/2001. (II. 23.) GM rendelet a bá nyaüzemekben megvalósítandó biztonsá gi és egés-

zségvédelmi kö vetelmények minimá lis szintjéről 

62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet fö ldtani és bá nyá szati kö vetelmények a nukleá ris léte-

sítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgá ló létesítmények telepítéséhez és 

tervezéséhez 

2163/1999. (VII. 8.) Korm. hatá rozat a szénbá nyá szat kö zéptá vú  stratégiá já ról 

2085/1997. (IV. 3.) Korm. hatá rozat a mecseki urá nérc-bá nyá szat megszüntetéséről 

 



 18

A bá nyá szat leglá tvá nyosabb kö rnyezeti hatá sa a (későbbiekben elemzendő) tá jké p-

rombolá s, amely –  eltérő mértékben és módon ugyan – , de egyará nt jelentkezik külszí-

ni és mélymű velésű  bá nyá k1 mű kö désének kö vetkezményeként is. A külszíni bá nyá k fő 

tá jképromboló fegyvere a bá nyagö drö k létrehozá sa és a szorosan hozzá juk tartozó med-

dőhá nyók felhalmozá sa. Utóbbiakkal fel vannak fegyverezve a mélymű velésű  bá nyá k 

is, má sik fegyverük pedig a rendszerint ugyanoda telepített őrlőmű vek vizuá lis szem-

pontból szeplőtlennek nem igazá n nevezhető lá tvá nya. 

A bá nyá szat legsú lyosabb kö rnyezeti hatá sa (amely szintén lehet lá tvá nyos is) inká bb 

a külszíni bá nyá khoz kapcsolódik: a biotópok é s biocö nózisok degradá ciója. A kül-

színi bá nyá k nyitá sakor, majd terjeszkedésekor eltá volítjá k az élőhely szerepét betö ltő 

termékeny talajt, amely tevékenység sorá n az élővilá got alkotó nö vényzet, és elmene-

külni képtelen á llatfajok, mikroorganizmusok is elpusztulnak a bá nyagö drö k területén. 

A ma alkalmazott bá nyá szati eljá rá sokból fakadóan a meddőhá nyók létrehozá sa is ilyen 

kö vetkezményekkel já r. A „legrentá bilisabbnak” tű nő, és ezért a leggyakrabban prefe-

rá lt megoldá s ugyanis, hogy előszö r a termékeny talajt tá volítjá k el az érc-vagy a szén-

készletek fö lül, és erre a talajra rétegezik rá  a terméketlen, biológiai és gazdasá gi szem-

pontból is értéktelen meddő t (azaz minden olyan kőzet- és á svá nytö rmeléket, amelyet a 

haszonanyag kitermelése sorá n el kell tá volítani. "Meddő hányó" az á svá nyi nyersanyag 

kitermelése sorá n vagy azzal együtt kitermelt és attól fizikai módszerekkel levá lasztott 

szilá rd anyagok felhalmozott tö mege. /1993. évi XLVIII. Tö rvény a bá nyá szatról, egy-

séges szerkezetben a végrehajtá sá ról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel, 49.§ 

21. Pont/). A meddőt rendszerint meredek lejtőjű  dombok formá já ban halmozzá k fel. 

Ennek durvá bb és finomabb szemcséit a felszínen lefolyó csapadékvíz, illetve a szél 

képes elszá llítani, minek kö vetkeztében a kö zeli és aká r tá volabbi kö rnyezetet is terheli. 

A meddő mennyiségére nézve tá mpontot ad az az adat, amely szerint a 70-es években 

egyedül Nagy-Britanniá ban a mélymű velésű  szénbá nyá k évente 67 millió tonná t termel-

tek belőle (Blunden, J. –  Reddish, A. 1991.). Á ltalá ban alacsony a kitermelt kőzettö meg 

hasznosanyag-tartalma, sőt vannak esetek, amikor a hasznos érc csupá n néhá ny %-ot 

tesz ki az ö sszes kibá nyá szott anyagban. Ilyen esetekben ülepítő tavakat és ércdú sítókat 

is telepítenek a bá nya mellé. A felaprózott meddő és érc kö zvetlen érintkezésbe kerül a 

levegővel, aminek kö vetkeztében kémiai á talakulá st szenved. Külö nbö ző kémiai reak-

                                                
1 A bánya jogi fogalma : az ásványi nyersanyagok feltárására, kitermelé sé re é s elsődleges feldolgozására 
irányuló munkák vé gzé se cé ljából kialakított felszíni vagy felszín alatti té rsé g, ideé rtve a szé nhidrogé nek 
tárolására kialakított fö ldtani szerkezetet vagy mestersé ges üreget is / Vhr. 34. §  1. / 
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ciók já tszódnak le –  a kőzetek és á svá nyok ö sszetételétől függően –  amelyek kö zül a 

legveszélyesebbek a savas á talakulá sok. A kéntartalmú  á svá nyok (szulfidok) oxigénnel 

érintkezve nedves kö zegben kénessavvá  oxidá lódnak, így a kőzeteken á tszivá rgó víz 

savassá  vá lva agresszív oldó hatá sú  lesz. Ez az alacsony pH-jú  víz má s fémes vegyüle-

tekkel is reakcióba léphet, és fémionok kerülhetnek az oldatba. Ilyen módon toxikus 

nehézfémek is bejuthatnak a felszín alatti és felszíni vizekbe. Ez utóbbiak az ülepítő 

tavak leeresztésekor szennyeződhetnek. Az ércbá nyá szaton kívül a szénbá nyá kban for-

dul elő erős savasodá s, mivel a szenek rendszerint kéntartalmú ak –  igaz eltérő mérték-

ben. A bá nyá knak komoly gondot jelent a nagy tö megű  savas víz kezelése. A bá nyá k 

szivá rgó vizei ammóniumot és nitrá tot is tartalmazhatnak. Ezek az ionok a robbantá shoz 

haszná lt ammónium-nitrá t oldódá sá val kerülnek a vízbe. Az ammónia molekulá ris for-

má ban toxikus, és a lú gos kémhatá sú  vizekben veszélyes a halakra. Savas kö zegben 

á talakul ammónium-ionná , amely kevésbé mérgező. (Kerényi A., 2001.) 

Vilá gszerte szétszórva szá mtalan külszíni bá nya mű kö dik, ö sszterületük pedig nö vek-

szik Az adatok hiá nya miatt, nem tudhatjuk az érintett területek pontos elhelyezkedését 

és kiterjedését, nagysá grendileg azonban képet alkothatunk a bá nyá szat á ltal felbolyga-

tott területmennyiségről globá lis szinten is abból a tényből kiindulva, hogy csak az 

Amerikai Egyesült Á llamokban 23430 km2-nyi terület esett á ldozatul 1930 és 1980 

kö zö tt. (Blunden, J. –  Reddish, A. 1991.) 

 

A bioszféra és a talaj kö zvetlen pusztítá sá n tú l egyéb kö rnyezeti á rtalmakkal is já r a 

bá nyá szat. A külszíni bá nyá k hatalmas exkavá torainak mű kö dése, a fuvarozó já rmű vek 

motorzaja és maga a rakodá s nagy zajá rtalommal és rengeteg porral já r. Ez a tá gabb –  

mind települési, mind természeti –  kö rnyezetre nem elhanyagolható ká rosító hatá ssal 

bírhat, figyelembe véve azt, hogy olykor egészen kis zajterhelés á llandósult vagy idő-

szakos forrá sa elegendő ahhoz, hogy egy adott tá jhoz tartozó madá rfaj elmeneküljö n, 

vagy kipusztuljon (külö nö sen érzékenyek a ragadozó madarak, mint pl. a kerecsensó-

lyom, rétisas stb.). 
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3.1.1. A magyar bá nyajogi szabá lyozá s – a kö rnyezeti szemlé let té rnye-

ré sé nek szüksé gessé ge 

 

1993. évi XLVIII. Tö rvény a bá nyá szatról, egységes szerkezetben a végrehajtá sá ról 

szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 

Vastag betű vel az 1993. évi XLVIII. tö rvény (a tová bbiakban: Bt.), vékony, dőlt betű -

vel a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tová bbiakban: Vhr.) szö vege. 

A jogalkotó má r a norma céljá nak kitű zésekor nyilvá nvalóvá  teszi kö rnyezettudatos 

szemléletét, amelyet a jogszabá ly teleologikus értelmezése sorá n nem hagyhatnak fi-

gyelmen kívül a jogalkalmazó hatósá gok, bírósá gok, és a jogkö vető jogalanyok sem. 

A Bt. célja az á svá nyi nyersanyagok bá nyá szatá nak, a geotermikus energia ku-

tatá sá nak, kitermelé sének, a szé nhidrogé n szá llító vezeté kek lé tesíté sé nek é s üze-

melteté sé nek, tová bbá  az ezekhez kapcsolódó tevé kenysé geknek a szabá lyozá sa, az 

é let, az egé szsé g, a biztonsá g, a kö rnyezet é s a tulajdon vé delmé vel, (… ) ö sszhang-

ban. 

Az á ltalá nos rendelkezések kö zö tt –  szintén a kö rnyezeti szemlélet jegyében –  dekla-

rá lja a jogalkotó, hogy a tö rvény hatá lya alá  tartozik az á svá nyi nyersanyagok bá nyá -

szatá n /a)/ tú l a kitermelé s szünetelteté se é s a kitermelé st kö vető tá jrendezé s /b)/, 

meddőhá nyók lé tesíté se, hasznosítá sa é s megszünteté se /c)/ , a megszű nt fö ld alatti 

bá nyá k nyitvamaradó té rsé geinek fenntartá sa, hasznosítá sa é s felhagyá sa /d)/ /Bt. 

1. § (1)/, azaz olyan tevékenységek is, amelyek a hétkö znapi értelemben vett „bá nyá sza-

ton”, bá nyá szati tevékenységen kívül esnek. 

A jogalkotó – ugyan má r korá bban kiterjesztette a tö rvény hatá lyá t a meddőhá nyó 

hasznosítá sá ra is, tehá t annak valamennyi kö rnyezetvédelmi szempontból szigorú  kö ve-

telményeket tá masztó rendelkezése ezzel kapcsolatban is kö ti a koncessziós tevékeny-

séget végezni jogosult személyt- hatósá gi engedély alapjá n végezhető bá nyá szati tevé-

kenységek kö zé sorolta az á svá nyvagyon feltá rá sá n és kitermelésén tú l a meddőhá nyó 

hasznosítá sá t is / 5. § (1) /, mivel a hasznosítá s olyan hosszú  tá vra kiható tá rsadalmi 

érdek, amely egy előzetes hatósá gi kontrollt igényel (a tevékenység irreverzibilis fo-

lyamatokat elindító veszélye miatt). 

A koncessziós szerződésnek, (sőt má r a koncessziós pá lyá zati kiírá snak is), a 

koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tö rvényben meghatá rozottakon tú lmenően, 

tartalmaznia kell a koncessziós tevékenység szakmai, kö rnyezetvédelmi, fö ldügyi, 
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kell a koncessziós tevékenység szakmai, kö rnyezetvédelmi, fö ldügyi, vízügyi, kö zegés-

zségügyi, egészségvédelmi, természet- és tá jvédelmi kö vetelményeit. Ezen tú lmenően 

tartalmaznia kell a kö vetelmények teljesítésére szolgá ló biztosíték-adá si kö telezettsége-

ket, valamint a koncessziós tevékenységgel érintett terület tá jrendezésére, helyreá llítá sá -

ra vonatkozó kikö téseket és a kö telezettség teljesítésére szolgá ló esetleges biztosítékok 

(pl. óvadék letétbe helyezése, felelősségbiztosítá s megkö tése) meghatá rozá sá t is. Ha a 

koncessziós szerződés eltérően nem rendelkezik, a koncessziós szerződés alapjá n meg-

épített külszíni létesítmények az üzembe helyezés időpontjá val a bá nyavá llalkozó 

tulajdoná ba kerülnek. Ha a koncessziós szerződés megszű nésekor a létesítmények 

tová bb nem üzemeltethetők, a bá nyavá llalkozó kö teles azokat elbontani és a területet 

helyreá llítani.  

A bá nyavá llalkozó á ltal elvégzendő tá jrendezési feladatok kö zé tartozik a bá nyá szati 

tevékenység kö vetkeztében maradandóan megvá ltozott külszíni terület, beleértve a bá -

nyatavat és kö rnyezetét is, a bá nyá szati tevékenységhez kapcsolódó mű tá rgy, valamint a 

Bt. 23. §-a hatá lya alá  nem tartozó meddőhá nyó ö kológiai, természeti és tá jképi kö rnye-

zetbe illő kialakítá sá hoz vagy ú jrahasznosíthatóvá  tételéhez szükséges tevékenység, az 

ehhez kapcsolódó tá jrendezési tervek elkészítése, tová bbá  mindezek kö rének kö zponti 

felmérése. 

A tá jrendezési feladat akkor nem há rítható á t a bá nyavá llalkozóra, ha a bá nyavá llalkozó 

jogutód nélkül megszű nt, és a felszá molá si vagy végelszá molá si eljá rá sra vonatkozó 

jogszabá lyokban, illetve a Bt.-ben foglalt kö telezettségek végrehajtá sa sorá n a tá jrende-

zési feladatok elvégzésére nem került sor, valamint ha a bá nyavá llalkozó vagy jogutódja 

nem deríthető fel / 5. § (4)/. 

Az á t nem há rítható tá jrendezési feladatok fenná llá sá ról a bá nyakapitá nysá g kérelemre 

hatósá gi bizonyítvá nyt ad ki. Ebben igazolja, hogy bá nyá szati tevékenység folyt a terü-

leten, a tá jrendezést nem hajtottá k végre, a tevékenységet végző bá nyavá llalkozó jog-

utód nélkül szű nt meg, illetve nem deríthető fel. 

A bá nyá szati tevékenységre vonatkozó jogi szabá lyozá s érvényesítésének legfonto-

sabb szerve a fentebb említett bá nyakapitá nysá g, de a bá nyá szati szakigazgatá si eljá rá s-

ban a bá nyakapitá nysá gokon kívül még szá mos szakhatósá gként kö zremű kö dő érdekelt 

hatósá g is jelen van, melyeket az 1. szá mú melléklet mutat be. 

 

A tanulmá nyban tö bb helyütt előforduló, objektum, a bá nyatelek jogi fogalma a bá -

nyatö rvény 26. § (1) bekezdéséből bontható ki: á svá nyi nyersanyagot vagy geotermi-
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kus energiá t feltá rni é s kitermelni, valamint szé nhidrogé n fö ld alatti tá rolá sá ra 

fö ldtani szerkezetet hasznosítani a fö ld felszíné nek é s mé lyé nek e cé lra elhatá rolt 

ré szé n szabad.  

Ha a bá nyá szat befejezését kö vetően a felszín alatti vízkészletet érintő tó maradt fenn 

vagy keletkezett, az azzal kapcsolatos jogokat és kö telezettségeket - a vízgazdá lkodá sról 

szóló külö n tö rvény rendelkezései figyelembevételével – a bá nyatavak hasznosítá sá val 

kapcsolatos jogokról és kö telezettségekről szóló a 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 

á llapítja meg. Azért rendezi külö n jogszabá ly ezeknek az ú n. bá nyatavaknak a jogi sor-

sá t, mert szá mos speciá lis jellemzőjük van a természetes, és egyéb mesterséges (pl. ha-

lastó) tavakhoz viszonyítva –  főként kialakulá suknak kö szö nhetően. 

A rendelet tá rgyi hatá lya kiterjed a bá nyá szati tevékenység folytá n kialakult, illetve 

kialakított bá nyatavakra, azok medrének és partjá nak a bá nyá szati tevékenység befeje-

zését kö vető fenntartá sá ra, a bá nyató vízkészletének hasznosítá sá ra, tová bbá  a bá nyata-

vak fennmaradá sá val, fenntartá sá val, hasznosítá sá val kapcsolatos jogokat gyakorló 

vagy kö telezettségeket teljesítő természetes és jogi személyekre, illetőleg jogi személyi-

ség nélküli gazdasá gi tá rsasá gokra. 

A rendelet szerint bányatónak szá mít a felszíni vagy felszín alatti bá nyá szati tevé-

kenység kö vetkeztében a fö ldfelszín fedőrétegének eltá volítá sá val, a felszín alatti víz-

készletből kialakult és a bá nyamű velés befejezése utá n is fennmaradó olyan á llóvíz, 

amelynek medrét a bá nyá szat sorá n mesterségesen kialakított terepmélyedés képezi. A 

bá nyatavak kérdése nem szignifiká ns a borsodi térségben, ezért tová bbi, részletesebb 

taglalá sa jelen tanulmá nyban nem tű nik indokoltnak, megemlítését azonban nem mel-

lőzhettük a teljességre tö rekvés jegyében. 

A tá jrendezés bá nyahatósá gi eljá rá sá ban a bá nyató fennmaradá sá val kapcsolatos víz-

ügyi szakhatósá gi á llá sfoglalá shoz benyú jtott dokumentá ció tartalmá hoz ld. a 239/2000. 

(XII. 23.) Korm. rendelethez tartozó Mellékletet. 

 

Ha a külszíni mű velé sre engedé lyezett bá nyatelek területé t a kitermelé s befejezé -

se vagy a koncesszió megszű né se előtt a 49. § 16. Pontja2 szerinti kivett hellyé  nyil-

                                                
2 Kivett helyek: ahol bányászati tevé kenysé get csak a bányafelügyeletnek az illeté kes hatósággal egye-

té rté sben kiadott engedé lyé ben meghatározott felté telek mellett szabad folytatni. Kivett helynek minősül 
tö bbek kö zö tt a belterület, a külterület beé píté sre szánt ré sze, kö zlekedé si cé lt szolgáló terület, üzemi 
terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy vezeté k alatt, illetve fö lö tt lé vő terület é s 
biztonsági, vé dő ö vezete, vízi lé tesítmé ny, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely forrás é s kijelö lt vé dőterüle-
te. Ugyan csak kivett helynek minősül vé dőerdő, gyógy- é s üdülőhely vé dőö vezete, a vé dett termé szeti 
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vá nítjá k, az ebből eredő ká roké rt a bá nyavá llalkozót ká rtalanítá s illeti meg. A ki-

vett hellyé  nyilvá nítá sról rendelkező hatá rozatban a ká rtalanítá sról is rendelkezni 

kell. A ká rtalanítá ssal meg nem elé gedő bá nyavá llalkozó tö bbletká rtalanítá si igé -

nyé t 30 napon belül bírósá ghoz benyújtott keresetben é rvé nyesítheti. A vé dett ter-

mé szeti területté  nyilvá nítá sból eredő ká rok megté ríté sé re a termé szet vé delmé ről 

szóló tö rvé ny rendelkezé seit kell alkalmazni. 

 

Ha a bányatelek határain belül a tervezett külszíni bányászati tevé kenysé g kö vetkez-

té ben a felszín alatti vízké szletből származó állóvíz kialakulásával é s a bányászat befe-

jezé sé t kö vető fennmaradásával kell számolni, ú gy a tájrendezé si előtervben meg kell 

határozni az ezzel kapcsolatos előzetes vízgazdálkodási, kö rnyezet-, termé szet- é s tájvé -

delmi felté teleket, amelyeket a tájrendezé s, illetve a bányabezárás során figyelembe kell 

venni /Vhr. 11. §  (10)/. 

A bányatelek megállapítása vé gett a bányakapitányság a ké relmező, az é rdekelt szak-

hatóságok, a már meglé vő bányatelek jogosultjának, az MGSZ területi hivatala é s a 

települé si ö nkormányzat ké pviselő-testülete ké pviselőjé nek, valamint - a 11. §  (9) be-

kezdé sé ben foglalt kivé telekkel - az ingatlantulajdonosok bevonásával tárgyalást tart. A 

bányakapitányság a bányatelek megállapítása felől az é rdekelt szakhatóságok előírása-

inak, valamint az MGSZ szakvé lemé nyé nek figyelembevé telé vel határozatot hoz, é s eb-

ben meghatározza a bányászattal járó veszé lyezteté s elhárításához vagy csö kkenté sé hez 

szüksé ges műszaki inté zkedé seket é s felté teleket, szilárdásvány-bányászat eseté ben az 

é rdekelt hatóságok által előzetesen jóváhagyott ú jrahasznosítási cé lt, továbbá a tájren-

dezé si előterv alapján meghatározható kö vetelmé nyeket. 

 

Ha a bányatelek módosítása, egyesíté se kö rnyezet- é s termé szetvé delmi, illetőleg más 

felszíni é rdeket vagy felszín alatti vizek hasznosításához fűződő é rdeket is é rint, akkor a 

bányatelek megállapítására vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 

A bányatelek akkor tö rö lhető [Bt. 26. §  (9) bekezdé s], ha a területen a bányászattal 

ö sszefüggő kö rnyezetkárosodást felszámolták, é s a felszínt veszé lyeztető talajmozgás 

már nem várható / Vhr. 12. §  /.  

                                                                                                                                          
terület, a műemlé ki, illetve ré gé szeti vé dettsé g alatt álló ingatlan, továbbá a honvé delmi lé tesítmé nyek 
területe, valamint a külfejté s vonatkozásában a termőfö ld. 
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A mélymű velésű  bá nyá k kiterjedt üregrendszert alkotnak a pedoszférá ban. A tö bb 

szá z méter vastagsá gú  kőzettö meg megroggyan a já ratok felhagyá sa utá n, és a felszín 

süllyedé sé t eredményezi. A legtö bb gondot a szénbá nyá k okozzá k, ahonnan jelentős 

mennyiségű  meddőt és haszonanyagot hoznak fel a felszínre. A folyamatot külö nö sen 

veszélyessé teszi az, hogy gyakran jó néhá ny emeleten nyitnak tá rná kat. A felszín süly-

lyedése komoly ká rokat okozhat az utakban, épületekben, a fö ldalatti ká belekben, cső-

vezetékekben, a szigetelt szennyvízelvezető csatorná kban. Nincsenek pontos adatok 

ezekre vonatkozóan, mivel a bá nyatá rsasá gok ellenérdekeltek az informá ciók nyilvá -

nossá gra hozatalá ban. Független szakemberek azonban ú gy becsülik, hogy az érintett 

területeken a há zak 30 %-a sérül meg kisebb-nagyobb mértékben. A kéregmozgá sok, 

repedések a felszíni é s felszín alatti vízrendszerek ká rosodá sá hoz vezethetnek: „el-

szö kik a víz „. Erdős területeken az élő rendszereket is ká rosan befolyá solhatja a felszín 

süllyedése: a fá k és má s mélyen gyö kerező nö vények (épp ú gy, mint pl. mezőgazdasá gi 

mű velésű  területeken a szőlőültetvények) gyö kérrendszerét szétszakíthatjá k a fö ldmoz-

gá sok, vá ltozik a domborzat, ezá ltal a mikroklíma is, vagyis megvá ltoznak a biotópok ( 

élőhelyek ) adottsá gai . A felszín süllyedése vá ltozó mértékű  lehet; nagyobb bá nyavidé-

keken tö bb méter is. Franciaorszá gban Lens kö zelében 20 kilométeres területen á tlago-

san 5 métert süllyedt a felszín, de a megvizsgá lt terület egyes részein 9-14 métert is 

mértek (Blunden, J. –  Reddish, A. 1991 idézi Kerényi A., 2001.).  

 

A felszín alatti vizek minőségének megőrzése jelentős (sok esetben stratégiai jelentő-

ségű  nemzetgazdasá gi kérdés, amellyel külö n jogszabá ly a 33/2000. (III. 17.) Korm. 

Rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel ö sszefüggő egyes 

feladatokról) is foglalkozik.  

A rendelet hatá lya –  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –  kiterjed a felszín alatti vízre 

és a fö ldtani kö zegre, a kocká zatos anyagokra, valamint azon emberi tevékenységekre, 

amelyeknek hatá sá ra kocká zatos anyag kerülhet a felszín alatti vízbe, fö ldtani kö zegbe, 

tová bbá  a rendelet céljá t szolgá ló tevékenységekre, melyek nem eredményezhetik a 

felszín alatti víz, a fö ldtani kö zeg egyedi szennyezettségi hatá rértéknél vagy ennek hiá -

nyá ban szennyezettségi hatá rértéknél kedvezőtlenebb á llapotá t. 

Az 5. § (1) bekezdés szerint a rendelet hatá lybalépését kö vetően tilos kocká zatos 

anyagot mélymű velésű  bá nyá ban elhelyezni, kivéve az ideiglenes jelleggel a mű szaki 

üzemi tervben az adott nyersanyag bá nyá szatá hoz engedélyezett anyagot. 
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A kocká zatos anyag elhelyezése, tová bbá  felszín alatti vízbe tö rténő kö zvetlen és 

kö zvetett bevezetése (a tová bbiakban: engedélykö teles tevékenység) - az 5. §-ban fog-

laltakra figyelemmel - a felügyelőség á ltal kiadott engedély, illetőleg a felügyelőség 

szakhatósá gi á llá sfoglalá sá val má s hatósá g á ltal kiadott engedély alapjá n tö rténhet.  

Megjegyzés: A 3. számú  mellé klet a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelethez a bejelen-

té sre kötelezett tevé kenysé gek  kö zé sorolja a BÁ NYÁ SZATOT (Megnevezés: TEÁ OR 

„C”) is.  

 

A ká rmentesíté ssel ö sszefüggő legfontosabb rendelkezés a 27. § (1) bekezdés, amely 

szerint a ká rmentesítés sorá n a felszín alatti víztől, fö ldtani kö zegtől elvá lasztá sra került 

kocká zatos anyagok, valamint az eredeti kö rnyezetéből (helyéről) kitermelt és a kívá nt 

mértékig a legjobb elérhető technika alkalmazá sá val sem tisztítható anyag kezelésére, 

á rtalmatlanítá sá ra, a hulladé kokra vonatkozó külö n jogszabá lyok előírá sait kell al-

kalmazni. Ezek szerint az elé rhető legjobb technika a korszerű  technikai színvonalnak, 

és a fenntartható fejlődésnek megfelelő módszer, üzemeltetési eljá rá s, berendezés, ame-

lyet a kibocsá tá sok, kö rnyezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítha-

tó meg - csö kkentése, valamint a kö rnyezet egészére gyakorolt hatá s mérséklése érde-

kében alkalmaznak, és amely a kibocsá tá sok hatá rértékének, illetőleg mértékének meg-

á llapítá sa alapjá ul szolgá l. A technika fogalmá ba beleértendő az alkalmazott technoló-

gia és módszer, amelynek alapjá n a berendezést (technológiá t, létesítményt) tervezik, 

építik, karbantartjá k, üzemeltetik és mű kö dését megszüntetik, a kö rnyezet helyreá llítá -

sá t végzik /1995. évi LIII. Tö rvény a kö rnyezet védelmének á ltalá nos szabá lyairól 4. § 

vb) pont/. 

 Az elé rhető legjobb eljá rá s elve alapjá n tö rekedni kell az adott mű szaki és gazdasá -

gi kö rülmények kö zö tt megvalósítható leghatékonyabb megoldá sra; a legkíméletesebb 

kö rnyezet-igénybevétellel já ró, anyag- és energiatakarékos technológiá k alkalmazá sá ra, 

a kö rnyezetterhelést csö kkentő folyamatirá nyítá sra, a hulladékként nagy kocká zatot 

jelentő anyagok kivá ltá sá ra, illetőleg a kö rnyezetkímélő hulladékkezelő technológiá k 

bevezetésére /2000. é vi XLIII. Tö rvé ny a hulladé kgazdá lkodá sról 4. § f) pont/. Tar-

tós kö rnyezeti ká rosodá s esetén a Kt. 52. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint 

kell eljá rni /29. § (1)/. 
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B án y a bezárás, m ezőfelh a g y ás 

 

A kitermelé s befejezé sekor a bá nyabezá rá sra3, a szé nhidrogé n mező felhagyá sá -

ra kidolgozott mű szaki üzemi terv [27. § (4) bek.] elbírá lá sa sorá n vizsgá lni kell a 

megszű nt bá nya fö ld alatti té rsé geinek é s egyéb kö zcé lra hasznosítható lé tesítmé -

nyeinek, illetve a felhagyott szé nhidrogé ntelepnek má s cé lú hasznosítá si lehetősé gé t 

is. Ennek sorá n figyelemmel kell lenni a meddőhá nyó(k) hasznosítá sá ra é s meg-

szünteté sé re. 

A hasznosítá sra nem kerülő fö ld alatti bá nyaté rsé get olyan á llapotban szabad 

felhagyni, hogy az sem a kö rnyezetre, sem a felszínre veszé lyt ne jelentsen. 

A fö ld alatti bá nyaté rsé gek é s egyé b bá nyá szati lé tesítmé nyek má s cé lú hasznosí-

tá sá ra ké szített mű szaki tervet - az é rdekelt szakhatósá gok é s a Magyar Geológiai 

Szolgá lat szakvé lemé nyé nek figyelembevé telé vel - a bá nyafelügyelet engedé lyezi, é s 

annak vé grehajtá sá t a bá nyafelügyelet é s az é rdekelt szakhatósá gok ellenőrzik. /Bt. 

42. § (1) (3)/. 

 

Az ipari szerkezetá talakítá s sorá n minden bizonnyal a bá nyá szatban tö rtént a legjelen-

tősebb racionalizá lá s, s ezzel együtt á talakultak az ará nyok az á gazaton belül. A szénbá -

nyá szat gyakorlatilag elvesztette meghatá rozó szerepét, s a szénhidrogén-kitermelés is 

csö kken az olaj- és gá zkészletek apadá sa kö vetkeztében. Folyamatos élénkülés tapasz-

talható viszont az á svá nybá nyá szatban. 

A kilencvenes évek elején a bá nyá szatban lezajlott jelentős á talakulá sok utá n viszony-

lagos nyugalom kö vetkezett, hiszen az akkor racionalizá lt kapacitá sok hosszabb tá von 

mű kö dőképesnek bizonyultak. Egyedül a szénbá nyá szatban voltak olyan, részben az 

energetikai privatizá cióval ö sszefüggésben született megá llapodá sok, illetve dö ntések, 

amelyek tová bbi leépítéseket, s ezzel ö sszefüggésben ú jabb feszültségeket vetítettek 

előre. Mindezek kö vetkezményeként az ú gynevezett integrá ción kívüli, vagyis erőmű -

vekkel ö ssze nem há zasított bá nyá k bezá rá sá val megkezdődik a magyarorszá gi mély-

mű velésű  szénbá nyá szat felszá molá sá nak utolsó fejezete. 

 

                                                
3 Bányabezárás (bányamegszünteté s), szé nhidrogé nmező felhagyása: valamennyi bányaművelé s megszün-
teté se, a bánya külszínre nyíló té rsé geinek szabályszerű felhagyása, tö medé kelé se, lezárása é s a tájrende-
zé s befejezé se / a Vhr. alkalmazásában 34. §  5. Pont /. 
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Feketevö lgyö n az első negyedévben leá ll a termelés, Putnokon szeptember végén feje-

zik be a munká t. Mindkét tá rsasá g a Borsodi Bá nyavagyon Hasznosító Rt. (BVH Rt.) 

tulajdoná ban á ll, így értelemszerű en a bá nyamű velés befejezését kö vetően a felszíni 

létesítmények, gépek, berendezések hasznosítá sa ugyancsak a BVH Rt. feladata lesz. A 

lencsehegyi bá nyá szok sem kapnak ebben az évben á llami tá mogatá st a széntermelés-

hez, de a kormá ny dö ntése értelmében mindaddig mű kö dhetnek, amíg piaci alapon érté-

kesíteni tudjá k a szenüket. 

Mikö zben az integrá ción kívüli bá nyatá rsasá gok a bezá rá sra készülnek, az annak idején 

erőmű vekkel ö sszehá zasított bá nyá kban sem tudnak szabadulni a gondolattól, hogy 

előbb-utóbb nekik is be kell fejezniük a kitermelést. Az utóbbi évtizedben az ipari és a 

lakossá gi kereslet csö kkenése kö vetkeztében a magyar szénipar sorsa teljes mértékben 

ö sszeforrt a szénbá zisú  energiatermelés lehetőségeivel, az pedig évek óta kö zismert, 

hogy a jelenlegi szenes erőmű vek 2004 utá n, amikor is lejá r a kibocsá tá si értékekre vo-

natkozó kö rnyezetvédelmi moratórium, nem mű kö dhetnek tová bb. Há rom olyan 

erőmű fejlesztési terv készült, amelyek bizonyos bá nyá k életét meghosszabbíthattá k vol-

na. Ezek kö zül a borsodi erőmű  építéséhez szükséges, hosszú  tá vú  á ramvá sá rlá si szer-

ződést az MVM Rt. mondta vissza, s nem parafá lta a bakonyi erőmű  á ltal tervezett 

inotai beruhá zá shoz szükséges á ramvá sá rlá si megá llapodá st sem. Má ra tulajdonképpen 

egyetlen projekt, a Vértesi Erőmű  Rt. oroszlá nyi erőmű vének szenes megú jítá sa van 

függőben. 

A szakértők előrejelzései szerint a vilá g energiatermelésében hosszabb tá von szá -

molni kell az 1 szá zalék alatti kéntartalmú  szenekkel. Az EU tagorszá gaiban lá thatóan 

lejá rt a mélymű velésű  bá nyá k ideje, hiszen nem képesek felvenni a versenyt a tengeren-

tú lon, nemegyszer szinte rabszolgamunká val kitermelt tüzelőanyagokkal. Az ö reg kon-

tinensen előtérbe kerülnek a barnaszén-, illetve lignitalapú  energetikai fejlesztések. 

Ezekből az energiahordozókból az uniós tagá llamoknak legalá bb 70-80, olykor 90-100 

évre elegendő készleteik is vannak. 

A viszonylag jó jö vedelmi viszonyok ellenére folyamatosan létszá mgondokkal küszkö -

dő bá nyavá llalatok szá má ra egyébként má r a nyolcvanas évek végére nyilvá nvaló volt, 

hogy vá ltozatlan formá ban hosszabb tá von nem mű kö dhetnek. Addigra fejlesztéseikkel 

ö sszefüggésben jelentős adóssá gá llomá nyt halmoztak fel. Az Antall-kormá ny elképze-

lése az volt, hogy mind a nyolc á llami bá nyavá llalatot felszá molá si eljá rá s keretében 

szabadítja meg ö sszesen mintegy 48 milliá rd forintnyi tehertől, majd á tszervezi azokat. 

A bá nyá szszakszervezet szerint ez alapvetően hibá s dö ntés volt, mert a csőd- és felszá -
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molá si tö rvény nem tette lehetővé az á llami érdekek, illetve a szociá lis, humá npolitikai 

szempontok figyelembevételét, kizá rólag a hitelezők érdekeit védte. 

A felszá molá s kö vetkeztében végül is egész medencék mű velésével hagytak fel, pél-

dá ul a nógrá diéval, a vá rpalotaiéval, a dorogiéval. A szénbá nyá szatban foglalkoztatottak 

szá ma 67 500-ról 14 500-ra csö kkent, a termelés is jelentősen visszaesett, az á talakulá st 

megelőző évi 18 millió tonná ról 11-13 millió tonná ra, s ezen belül is alapvetően meg-

vá ltozott a külszíni, illetve a mélymű velésű  bá nyá kból kitermelt mennyiség ará nya. Je-

lenleg hozzá vetőlegesen 8-9 millió tonna szén szá rmazik a külszíni fejtésekből, ennek 

legnagyobb részét a má trai bá nyá k adjá k, amelyek kapacitá sa egyébként 11 millió ton-

na. 

A bánya bezárása (megszünteté se), a mező felhagyása tervezhető a kitermelé sre ké szí-

tett műszaki üzemi tervben [14. §  (3) bekezdé se] vagy külö n e cé lra kidolgozott műszaki 

üzemi tervben. 

A kitermelé s befejezé sekor a bánya bezárására (megszünteté sé re), a mező felhagyásá-

ra ké szített műszaki üzemi terv, valamint a bányászati lé tesítmé nyek felhagyásáról, le-

bontásáról szóló bejelenté sek [18. §  (4) bek.] elbírálása során a bányakapitányság kö -

teles vizsgálni a feleslegessé  vált ipartö rté neti jelentősé gű gé pek, berendezé sek, lé tesít-

mé nyek é s dokumentumok megőrzé sé nek lehetősé geit. 

A feltárt ipartö rté neti jelentősé gű tárgyi emlé kek é rté kesíté se eseté ben a bányászati 

emlé kek gyűjté sé re é s őrzé sé re alapított mú zeumokat elővásárlási jog illeti meg. 

A megszűnt fö ld alatti bánya nyitvamaradó té rsé gé nek más cé lú  hasznosítása az ille-

té kes hatóság által - a külö n jogszabályban meghatározottakon tú lmenően - akkor en-

gedé lyezhető, ha 

a) a bányavállalkozó a más cé lú  hasznosítással é rintett bányaté rsé ggel kapcsolatban   

vé grehajtotta a bányabezárás műszaki üzemi tervé ben előírt kö telezettsé geit; 

b) a bányavállalkozó a bányászati tevé kenysé ggel okozott bányakárt megté rítette, é s a 

kö rnyezeti, termé szeti kárt helyreállította, kivé ve, ha ezeket a hasznosító átvállalta; 

c) a hasznosító biztosíté kot ad a nyitvamaradó bányaté rsé ggel ö sszefüggé sben bekö -

vetkező bányakárok megté ríté sé nek fedezeté re. 

 

A más cé lra hasznosított fö ld alatti bányaté rsé gek felhagyását a bányafelügyelet en-

gedé lyezi. Az engedé ly iránti ké relemhez mellé kelni kell a fö ld alatti bányaté rsé gek fel-

hagyására vonatkozó műszaki tervet /Vhr. 26. §  (1) - (8)/. 
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Tájren dezés  

 

A fogalom-meghatá rozá sok kö zö tt szerepel a tá jrendezés definíciója is: "Tájrende-

zé s" a bá nyá szati tevé kenysé ggel é rintett területnek újrahasznosítá sra alkalmassá  

té tele (bá nyá szati rekultivá ció) vagy a termé szeti kö rnyezetbe illő kialakítá sa /Bt. 

49. § 23./. 

A Vhr. alkalmazásában Bányászati rekultiváció: a bányászati tevé kenysé ggel é rintett 

fö ld alatti té rsé geknek kö rnyezetet nem veszé lyeztető felhagyása vagy más cé lú  haszno-

sításra alkalmassá té tele /34. §  6. pont/ 

 

Sajná latos módon a tö nkrement, bezá rt magyar bá nyavá llalatok jelentős része még az 

á ltala előidézett kö rnyezetká rosodá sok alapvető rekultivá ciós munká latait sem volt ké-

pes elvégezni. Magyarorszá gon tö bb mint 400 olyan külszíni bá nya térsége vá r rekulti-

vá cióra, amelyet volt üzemeltetőik elhagytak. Ezekhez hozzá szá míthatók a mélymű ve-

lésű  bá nyá k a Mecsekben, a Duná ntú li- és az Északi-kö zéphegységben. Csupá n a Me-

csekben 820 hektá r bá nyá szat á ltal ká rosított terület szorul rekultivá cióra, amelyből alig 

tö bb mint 200 hektá ron végezték el az ú jbóli tá jba illesztés munká latait (Kerényi A., 

2001). 

 

A Bt. Szerint a bá nyavá llalkozó kö teles a külszíni területet, amelynek haszná lha-

tósá ga a bá nyá szati tevé kenysé g kö vetkezté ben megszű nt vagy lé nyegesen korlá to-

zódott, a mű szaki tervnek megfelelően, fokozatosan helyreá llítani, é s ezzel a terüle-

tet újrahasznosítá sra alkalmas á llapotba hozni vagy a termé szeti kö rnyezetbe illő-

en kialakítani. 

A tá jrendezé shez szüksé ges feladatokról a bá nyavá llalkozó á ltal ké szített terv 

alapjá n, az é rdekelt szakhatósá gok egyeté rté sé vel é s az é rdekeltek meghallgatá sá -

val, a bá nyafelügyelet hatá roz. 

A tá jrendezé st kö vetően a bá nyavá llalkozó a tulajdoná ban á lló ingatlanokkal 

szabadon rendelkezik /Bt. 36. § (1) - (3)/. 

A tájrendezé si tervet szilárdásvány-bányászat eseté ben a bányatelek megállapítását 

kö vető három é ven belül, kőolaj- é s fö ldgázbányászatra, valamint fö ld alatti gáztárolás-

ra megállapított bányatelek eseté ben a mező felhagyására ké szített műszaki üzemi terv-

ben kell elké szíteni. 
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A tájrendezé si tervnek tartalmaznia kell a bányászati tevé kenysé ggel é s külszíni lé te-

sítmé nyeivel é rintett, továbbá a bányászati tevé kenysé ggel maradandóan megváltozó 

felszíni terület kö rnyezetkímé lő ú jrahasznosításának tervezett cé lját, a megvalósításhoz 

szüksé ges feladatok ismerteté sé t é s é ves ütemezé sé t. A tájrendezé si tervhez mellé kelni 

kell a vonatkozó, illetve külö n jogszabály szerinti té rké peket is. 

A bányavállalkozó ellen indult felszámolási vagy vé gelszámolási eljárás eseté n a fel-

számoló, vé gelszámoló az eljárás befejezé sé ig kö teles inté zkedni - a külö n jogszabály-

ban foglaltakon tú lmenően - a bányavállalkozót terhelő tájrendezé si é s bányakár kö te-

lezettsé gek teljesíté sé re. 

A jogutód né lkül megszűnt bányavállalkozó hatósági engedé lyben megállapított bá-

nyászati jogát a fennálló bányakár, tájrendezé si, kö rnyezet- é s termé szetvé delmi kö tele-

zettsé gekkel együtt, az MBH átruházás cé ljából meghirdeti a miniszté rium hivatalos 

lapjában. Amennyiben a meghirdeté stől számított egy é v eltelté vel a bányászati jog más 

szemé ly ré szé re nem került átruházásra, a bányászati jogot a bányakapitányság hiva-

talból tö rli, é s inté zkedik a fennmaradó kö telezettsé geknek a Bt. 41. §  (6) bekezdé s sze-

rint rendelkezé sre álló biztosíté k terhé re tö rté nő teljesíté sé ről. A bányászati jog átruhá-

zása eseté n a 12. §  (6) bekezdé sé ben foglalt rendelkezé seket kell alkalmazni. 

 

Végül érdemes szólni még a szénbá nyá szat jö vőjéről –  kormá nyrendeletek alapulvéte-

lével - szigorú an kormá nyzati szemszö gből is. A 90-es évek elején alakította meg a 

kormá ny a szénbá nyá szat szerkezetá talakítá sá nak kö zponti intézményét a Szé nbá nyá -

szati Szerkezetá talakítá si Kö zpontról szóló 59/1990. (IX. 25.) Korm. rendeletben. 

Ebben a Kormá ny elrendelte, hogy a szénbá nyá szat szerkezetá talakítá sa a szénbá nya 

vá llalatok kö zpontilag irá nyított és koordiná lt felszá molá sa ú tjá n valósuljon meg, e fe-

ladat ellá tá sá ra Szénbá nyá szati Szerkezetá talakítá si Kö zpontot (a tová bbiakban: Kö z-

pont) alapított. 

A Kö zpont budapesti székhellyel mű kö dik, felügyeletét az ipari és kereskedelmi mi-

niszter lá tja el, valamint megá llapítja a Kö zpont szervezeti és mű kö dési rendjét is. 

1999-ben a kormá ny meghozta a 2163/1999. (VII. 8.) hatá rozatá t a szé nbá nyá szat 

kö zé ptá vú straté giá já ról, melyben deklará lta, hogy egyetért azzal, hogy a há rom integ-

rá ción kívüli bá nya kö zül azokná l, ahol a termelés 2000-ben megszű nik, a létszá mleépí-

téssel érintett munkavá llalók a Munka Tö rvénykö nyve - illetve a kollektív szerződés - 

szerint őket megillető já randósá gokon felül ú jrakezdési tá mogatá sban részesüljenek. A 
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tá mogatá s ö sszege az említett já randósá gokat egészíti ki a munkavá llalók á tlagkereseté-

nek legalá bb hat havi és legfeljebb 24 havi ö sszegére, a szénbá nyá szatban tö ltö tt mun-

kaviszony időtartamá tól függően.. A kormá ny egyetértett azzal is, hogy a szénbá nyá sza-

ti térségekben felgyorsuljon az ú j munkahelyek teremtése. Ennek érdekében a Gazdasá -

gi Minisztérium az aktív foglalkoztatá si célok tá mogatá sá ra szolgá ló célelőirá nyzatból e 

térségekben a munkahelyteremtést - a munkahelymegőrzés mellett - kiemelten tá mogat-

ta. A kormá ny felkérte a megyei területfejlesztési taná csokat, hogy a szénbá nyá szati 

térségek területére vonatkozóan má r kidolgozott, vagy kidolgozandó programokban 

ö ná lló fejezetben foglaljá k ö ssze a szénbá nyá k bezá rá sá ból adódó fejlesztési feladato-

kat, valamint kezdjék meg mű kö désüket a bá nyabezá rá sokkal érintett munkavá llalók 

sorsá nak rendezéséért felelős Munká bahelyezést Elősegítő Bizottsá gok, melyeknek te-

vékenységét a megyei területfejlesztési, valamint munkaügyi taná csok - a megyei mun-

kaügyi kö zpontok bevoná sá val - folyamatosan kísérjék figyelemmel és tá mogassá k. A 

megyei területfejlesztési taná csok és az egyéb felkért szervek ugyan kisebb lemaradá -

sokkal, de a stratégiá nak megfelelően végzik munká jukat. 

Konklú zióként leszű rhető, hogy bá nyajogi szabá lyozá sunk –  a lehetőségekhez képest 

–  sikeresen nyomon kö vette a szénbá nyá szatot érintő, visszavető, vilá gszerte megfi-

gyelhető folyamatokat, és az ezzel szorosan ö sszefüggő kö rnyezettudatos szemlélet tér-

nyerését érzékelve e perspektívá t is megfelelő sú llyal emelte be a jogi szabá lyozá sba.  
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Területfejlesztés és területren dezés 

 

Anyajogszabály: 

 

1996. évi XXI. tö rvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 

A tö rvény 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a területfejlesztés és területrendezés 

feladata – tö bbek kö zö tt- fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozá sa, meg-

hatá rozá sa és megvalósítá sa, a tá rsadalom, a gazdasá g és a kö rnyezet dinamikus egyen-

sú lyá nak fenntartá sa, illetve javítá sa érdekében. 

A (2) bekezdés a kö rnyezetvédelmi szempont mellé felsorakoztatja a gazdasá gi szem-

pontokat is. Eszerint a területfejlesztés feladata külö nö sen az orszá g külö nbö ző adottsá -

gú  térségeiben a tá rsadalom és a gazdasá g megú julá sá t elősegítő, a térségi erőforrá sokat 

hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozá sa, ö sszehangolá sa és érvényesítése; az elmara-

dott térségek felzá rkóztatá sá nak és fejlődésének elősegítése; a gazdasá g szerkezeti 

megú julá sá nak elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasá gi jellegű  térségekben, a mun-

kanélküliség mérséklése. 

A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az á llami szervek, az ö nkormá ny-

zatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdá lkodá st végző szervezetek és az 

érdekvédelmi szervezetek, valamint má s intézmények ö sszehangoltan, egymá ssal 

együttmű kö dve lá tjá k el /4. § /. 

 

A területrendezéssel, területfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat a 2. szá mú mel-

lé kelt foglalja ö ssze. 

 

A  körn y ezetvédelem  összeh a n g olása  a  területfejlesztéssel 

 

83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat a Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Programról , Mellék-

let a 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozathoz: A MEGVALÓSÍTÁ S KULCSTERÜLETEI 

3.1. pont / Részletek / 
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A  területfejlesztés új reg ion ális in tézm én y i ren dszerén ek a z a  jelen tőség e, h og y  m eg -

terem tette a  területekn ek a  felelős "g a zdáit", a  veg y es összetételű fejlesztési ta n ácsok és 

társulások form ájába n . Ezen  a m ódon  leh etőség  n y ílik a rra , h og y  a  körn y ezetvédelem  

h ely ben  in teg rálódjék a  kom plex fejlesztési foly a m a tokba . Ez m eg kön n y íti a z érdem i 

problém a m eg oldást, m ivel m in d a  g a zda ság i, m in d a  társa da lm i ig én y ren dszerbe h ely i-

leg  és jól láth a tóa n  beilleszkedve, a  közvetlen ül érin tettek érdekévé teszi a  problém a -

m eg oldást. Ezért a  körn y ezetvédelem  sza km a i fela da ta it oly  m ódon  leh et m eg va lósíta n i, 

h og y  ezeket a  m eg va lósítás "szin tjei" szerin t elkülön ítjük, m in t ország os, térség i va g y  

települési fela da toka t. A z álla m  a  fela da tokh oz és a leh etőség eih ez m érten  tám og a tja  a  

térség i és települési fela da toka t, körn y ezetvédő fejlesztéseket is. A  tám og a tás fő form á-

ja  a z átfog ó területfejlesztési prog ra m ok fin a n szírozása .  

 

A  körn y ezetvédelm i fela da tok m eg jelen ése a  területren dezésben  

 

Elsősorban a természet és tá jvédelem külö nbö ző akcióterületei, stratégiai fejlesztési 

céljai, a ká rmentesítések és rehabilitá ciók térségei jelennek meg itt, amely feladatokat 

az egységes területrendezési eljá rá son belül lehet megoldani. E célból készül 1997 első 

felében az Orszá gos Területrendezési Terv, amelyben a fenti feladatokra megfelelő 

megoldá sokat kell kialakítani. 

Az 1996. évi XXI. tö rvény (a területfejlesztésről és a területrendezésről) e kérdéskö r-

ben szá mos má s rendelkezést is tartalmaz; tö bbek kö zö tt a területrendezési tervek tar-

talmi és módszertani vonatkozá sainak fejlesztését (ennek keretében egyebek mellett a 

tá j és a kö rnyezet terhelhetőségének és kapacitá sá nak értékelését - megfelelő módszerek 

alapjá n - e tervek kö telező tartalmi elemévé kell tenni). 

( 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat a Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Programról, Melléklet 

a 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozathoz 3.1.4.pont) 
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3.2. A  barn am ezőkkel kapcs o latba ho zható hatályo s m agyar körn yeze tvé -
delm i szabályo zás 

 

Anyajogszabá ly: 

 

1995. évi LIII. tö rvény a kö rnyezet védelmének á ltalá nos szabá lyairól (a tová bbiak-

ban: Kt.) 

  

Tová bbi jogszabá lyok: 

 

20/2001. (II.14) Korm. Rendelet a kö rnyezeti hatá svizsgá latról, 
 

172/1999. (XII.6.) Korm. Rendelet a kö rnyezeti hatá svizsgá lat elvégzéséhez kö tö tt 

tevékenységek kö réről és az ezzel kapcsolatos hatósá gi eljá rá s részletes szabá lyairól 

szóló 152/1997. (XII.12.) Korm. Rendelet módosítá sá ról 

83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat a Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Programról, Melléklet a 

83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozathoz) 

33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységek-

kel ö sszefüggő egyes feladatokról  

1117/2001. (X. 19.) Korm. hatá rozat a Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Program má sodik 

tervezési időszaká ra (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról. 

 

3.2.1. Jelentős kö rnyezeti rá hatá st mutató szfé rá k: nehé zipar, bá nyá -

szat 

 

Az ipar az a terület, ahol annak ellenére, hogy ma is nagyon jelentős kö rnyezeti prob-

lémá k talá lhatók, az utóbbi időszakban nagymértékben csö kkentek a kibocsá tá sok a 

szerkezetvá ltá s, és ezen belül elsősorban a korszerű tlen ipari üzemek bezá rá sa, felszá -

molá sa miatt. 

Az ipari tevékenység légszennyezéssel, szennyvízkibocsá tá ssal és hulladékok, külö -

nö sen veszélyes hulladékok keletkezésével já r.  
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A bá nyá szat á ltal okozott legjellemzőbb problémá k: a vízkiemelések kö vetkeztében 

fellépő vízszintsüllyedések, forrá selapadá sok és szá mtalan há trahagyott bá nyá szati terü-

let.  

Kiemelkedő szerepe van a kö rnyezetvédelmi iparnak, amely a legkö zvetlenebb mó-

don segítheti elő a kö rnyezetvédelmi problémá k megelőzését és megoldá sá t. A kö rnye-

zetvédelmi ipar fejlesztése fontos eszkö ze lehet az ipari szerkezetá talakítá snak, előse-

gítheti az exportfejlesztést és a kö rnyezetvédelmi előírá sok betartá sá t. Stratégiai célki-

tű zés, hogy az e szempontoknak megfelelő kö rnyezetvédelmi ipar hú zóá gazattá  vá ljon - 

megfelelve a piaci és tá rsadalmi elvá rá soknak. /(83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat a 

Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Programról , Melléklet a 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá ro-

zathoz 3.2.2 pont/. 
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3.3. 1 995. é vi LIII. törvé n y a körn yezet vé delm é n ek általán o s szabályairól 
 

 

A Kt. célja az ember és kö rnyezete harmonikus kapcsolatá nak kialakítá sa, a kö rnyezet 

egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű , ö sszehangolt védelme, a 

fenntartható fejlődés biztosítá sa. 

A borsodi iparvidék szempontjá ból legrelevá nsabb generá lklauzula-szakasz szerint a 

Kt. megfelelő kereteket teremt az egészséges kö rnyezethez való alkotmá nyos jogok 

érvényesítésére és elősegíti 

a) a kö rnyezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csö kkentését, ká ro-

sodá sá nak megelőzését, a ká rosodott kö rnyezet javítá sá t, helyreá llítá sá t; 

g) a gazdasá g mű kö désének, a tá rsadalmi, gazdasá gi fejlődésnek a kö rnyezeti kö ve-

telményekkel való ö sszehangolá sá t /1. § (1)- (2) /.Ezekre az alapokra lehet építeni min-

den tová bbi jogszabá lyi rendelkezést valamint azok végrehajtá sá t is. 

A Kt. hatá lya kiterjed az élő szervezetek (életkö zö sségeik) és a kö rnyezet élettelen 

elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység á ltal alakított kö rnyezetére, 

a Kt.-ban meghatá rozottak szerint, a kö rnyezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, 

illetőleg szennyező tevékenységre. 

A tö rvény hatá lya azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre terjed ki akik vagy amelyek a kö rnyezettel kapcsolatban jo-

gokkal rendelkeznek, illetve akiket vagy amelyeket kö telezettségek terhelnek, valamint 

akik vagy amelyek az említett tevékenységek valamelyikét folytatjá k (kö rnyezethaszná -

lók) / 2. § (1)/. 

A 3. § (1)- (2) bekezdések adjá k meg a Kt. Anyajogszabá lyi jellegét, annak deklará lá -

sá val, hogy külö n tö rvények rendelkeznek, külö nö sen a bá nyá szatról /b)/,az energiá ról/ 

c)/,a területfejlesztésről/ j)/, a hulladékokról/ m)/,stb. , az élővilá g vá ltozatossá ga, élőhe-

lyeinek megőrzése, a tudomá nyos, kulturá lis vagy esztétikai értékekkel bíró területek, 

képződmények, létesítmények megőrzése és helyreá llítá sa érdekében a természet és a 

tá j védelméről/ (2) a)/ szigorú an a Kt. rendelkezéseivel ö sszhangban. 
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A  vizsg ált tém a  szem pon tjából jelen tős fog a lm a k n orm a tív m eg h a tározása  a Kt. alkal-
mazá sá ban 

 

A kö rnyezet védelmének alapelvei kö zö tt, az elővigyá zatossá g, a megelőzés és a hely-

reá llítá s elveinek lefektetésekor kimondja a Kt., hogy a kö rnyezethaszná ló kö teles gon-

doskodni a tevékenysége á ltal bekö vetkezett kö rnyezetká rosodá s megszüntetéséről, a 

ká rosodott kö rnyezet helyreá llítá sá ról. 

A kö rnyezethaszná ló az e tö rvényben meghatá rozott és az e tö rvényben és má s 

jogszabá lyokban szabá lyozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a 

kö rnyezetre gyakorolt hatá saiért /8-9. §§ /. A fontosabb alapfogalmakat a 3. szá mú 

mellé klet tartalmazza. 

 

A Kt. IX. Fejezete a kö rnyezeté rt viselendő felelőssé gről szól. A jogi felelősség á lta-

lá nos alapjá t a 101. § (1)-(2) bekezdése teremti meg: Aki tevékenységével vagy mulasz-

tá sá val a kö rnyezetet veszélyezteti, szennyezi vagy ká rosítja, illetőleg tevékenységét a 

kö rnyezetvédelmi előírá sok megszegésével folytatja az e tö rvényben foglalt és a külö n 

jogszabá lyokban meghatá rozott (büntetőjogi, polgá ri jogi, á llamigazgatá si jogi stb.) 

felelősséggel tartozik. 

A jogsértő tevékenység folytatója kö teles – egyebek mellett- az á ltala okozott ká rokért 

helytá llni és a tevékenységet megelőző kö rnyezeti á llapotot helyreá llítani. 

A jogsértő tevékenységért való felelősség a büntetőjogi és szabá lysértési jogi felelős-

ség kivételével - az ellenkező bizonyítá sá ig - annak az ingatlannak a tulajdonosá t és 

birtokosá t (haszná lójá t) egyetemlegesen terheli, amelyen a tevékenységet folytatjá k, 

illetőleg folytattá k. 

A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan 

tényleges haszná lójá t, és kétséget kizá róan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli 

/102. § (1)-(2)/. 

A „Kö rnyezetre veszé lyes tevé kenysé gekből eredő kárra vonatkozó polgári jogi 

felelőssé gről szóló konvenció” , amelyet 1993-ban fogadtá k el a Európa Taná cs 

tagá llamai meghatá rozza a veszélyes tevékenység fogalmá t. Eszerint veszélyesnek 

minősülő anyagokhoz, illetve genetikailag módosított szervezetekhez kapcsolódó, 

részben pedig a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek tekinthetők veszélyesnek, de 

ezen tényezők az esetek minél szélesebb kö rére kiterjesztően értelmezhetők (Bá ndi, 

ÖKO VII. évf. 1-2. Szá m). Az objektív felelősségi elvet a kö rnyezeti felelősségi 
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szabá lyozá s má sik fontos nemzetkö zi dokumentuma, a 2000 februá rjá ban megjelent 

White Paper on Environmental liability, veszélyes tevékenységekre alkalmazza, a 

felróhatósá g elvét pedig az olyan nem veszélyes tevékenységekre amelyek ká rt okoztak 

a biodiverzitá sban. 

Néhá ny európai orszá g rendelkezik speciá lis a kö rnyezeti ká rok ká rtalanítá sá ra 

vonatkozó felelősségi tö rvényekkel. Norvégia és Svédorszá g az elsők kö zö tt vezetett be 

ilyen tö rvényeket. 

A hatá lyos magyar szabá lyozá s szerinti, a kö rnyezetre veszélyes tevékenységekből 

eredő ká rra vonatkozó ká rtérítési felelősség kö zelít az objektív felelősséghez, ugyanis a 

kö rnyezet igénybevételével, illetőleg terhelésével já ró tevékenységgel vagy mulasztá s-

sal má snak okozott ká r kö rnyezetveszélyeztető tevékenységgel okozott ká rnak minősül 

és arra a Polgá ri Tö rvénykö nyvnek a fokozott veszéllyel já ró tevékenységre vonatkozó 

szabá lyait (Ptk. 345-346. §-ai) kell alkalmazni. 

Az objektív felelősség a felróhatósá gtól független, pusztá n a ká rokozá s tényére alapí-

tott felelősség. Az objektív felelősség elve alapjá n mentesség csak olyan elhá ríthatatlan 

ok (ez lehet pl. egy vis maior jellegű  külső ok, miatt kapható, amely a kö rnyezetet ká ro-

sító tevékenység kö rén kívül esik (pl. természeti katasztrófa, amely nem volt előrelá tha-

tó, és hatá sa kellő elővigyá zatossá ggal sem volt elkerülhető). Ez azonban, nem feltétle-

nül olyan, amelynek az ember eleve képtelen gá tat szabni –  példá ul ha já tszó gyerekek 

bemá sznak az ipari létesítmény területére és megnyitjá k az üzemanyag-tartá lyok csap-

já t, akkor ez nem vis maior jellegű  behatá s. 

A kö rnyezethaszná ló jogutód nélküli megszű nése esetén a felszá molá s vagy végel-

szá molá s sorá n, illetve á llami vá llalat gazdasá gi tá rsasá ggá  alakulá sa, á llami vagyon 

hasznosítá sa és értékesítése sorá n, á llapotfelmérés alapjá n a vagyonfelmérésben szere-

peltetni kell a tevékenység kö vetkeztében létrejö tt kö rnyezetká rosodá sok ká relhá rítá si 

és ká rtérítési kö ltségeit /105. §/. 

BH2001. 337. A felszámoló feladatai a kö rnyezeti terhek rendezé se tárgyában: 

Amennyiben a kö rnyezeti terhek rendezé sé re az adós vagyona nem nyú jt fedezetet, a 

felszámolónak a bíróságnál egyszerűsített felszámolást kell kezdemé nyeznie. A felszá-

molót azonban az adós helyett a kö rnyezeti károk megszünteté sé nek kö telezettsé ge nem 

terheli [1993. é vi LXXXI. tv.-nyel módosított 1991. é vi IL. tv. (mód. Cstv.) 3. §  e) pont, 

46. § , 48. §  (3)-(4) bek., 57. §  (1)-(2) bek., 59. § , 63/A. § , 1995. é vi LIII. tv. 41. §  (5) 

bek. c) pont, 56. §  (1) bek. b) pont, 1991. é vi XVIII. tv. (Szvt.) 22. § , 23. § , 28. § , 

106/1995. (IX. 8.) Korm. r. 8. § , 11. § ]. 
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A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel ö sszefüggő egyes feladatok-

ról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet pontosítja a ká rfelszá molá sra kö telezett 

személyét.  

 

A má r bekö vetkezett hatá rértéket meghaladó szennyezettség esetén ká rmentesítést 

kell végezni. A ká rmentesítésre az kö teles, aki 

1. a tevékenységet folytatta, vagy folytatja; 

2. a kö rnyezeti ká rért való felelősséget á tvá llalja /(2) bek./. 

Ha a tevékenység folytatója ismeretlen, vagy jogutód nélkül megszű nt, és ha a felszín 

alatti vizet, fö ldtani kö zeget veszélyeztető, szennyező vagy ká rosító, illetve az előírá sok 

megszegésével já ró tevékenység (a tová bbiakban: jogsértő tevékenység) a Kt. 

 

a) hatá lybalépését kö vetően folyt vagy folyik, akkor a Kt. 102. §-a alapjá n a jogsértő 

tevékenység helyének tulajdonosa vagy haszná lója, 

 

b) hatá lybalépését megelőzően tö rtént, akkor a Magyar Á llam nevében feladatkö ré-

be és felelősségi kö rébe tartozóan a kormá nyzati munkamegosztá s szerint felelős 

miniszter, illetve, ha nincs má s felelős, akkor a kö rnyezetvédelmért felelős minisz-

ter á ltal (8) bekezdés szerint kijelö lt szervezet kö telezett a ká rmentesítésre /(3) 

bek./.  

 

Ha a (2) és (3) bekezdés alapjá n az á llam kö teles a ká rmentesítésre, akkor a feladato-

kat az Orszá gos Kö rnyezeti Ká rmentesítési Program és annak alprogramjai keretében 

kell elvégezni /4.§ (2)- (4)/. 

 

A jogszabá lyszö vegből kiolvasható, hogy az Egyesült Á llamok á ltal kitaposott ú tra 

még nem sikerült rá talá lnunk, mivel a ká rmentesítést jelképező tortá ból az á llamot illeti 

a (messzemenően) legnagyobb szelet. Ná lunk is célszerű  lenne – a magá nszektor inten-

zívebb bevoná sá val- levenni a teher minél nagyobb részét az á llam vá llá ról 

 

Nagy-Britanniá ban a Szennyezett Területekről szóló, 2000-ben hatá lyba lépett Sza-

bá lyzat (Contaminated Land Regulation) szerint a ká rmentesítési kö ltségekért viselendő 
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felelősség terhelheti a terület tulajdonosá t, haszná lójá t, szennyezés okozójá t, vagy aká r 

a szennyezést (tudatosan) megengedő személyt is. 

Az Amerikai Egyesült Á llamokban a CERCLA (ld. 2.1. fejezet) részletesen meghatá -

rozza a ká rmentesítési felelősség alanyait. Ebbe a kö rbe vonható adott esetben: 

• a szennyezett terület jelenlegi tulajdonosa vagy üzemeltetője 

• a szennyezett területnek a szennyező anyagok leraká sakor tulajdonosa vagy üzemelte-

tője 

• a szennyező anyag leraká sá val, kezelésével vagy szá llítá ssal szerződésben vagy má s 

módon megbízott 

• aki szá llítá sra elfogadott anyagot olyan lerakóra, ahol szivá rgá s vagy annak veszélye 

fenná ll. 

 

A ká rmentesítési felelősség az amerikai szabá lyozá s szerint a kö vetkezőkre terjed ki: 

• A terület megtisztítá sá nak, a szennyező anyag eltá volítá sá nak kö ltségeire 

• A szennyeződés kö vetkeztében má sná l jelentkező intézkedési kö ltségekre. 

• A kö rnyezeti elemekben, a természeti erőforrá sokban bekö vetkezett ká r mértéke, va-

lamint a ká r felmérésének a kö ltségére 

• Az egészségügyi hatá s és a ká r felmérésének kö ltségére 
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3.4. A  term é sze t vé delm é ről szóló 1 996. é vi LIII. Törvé n y vo n atko zó sza-
kaszai 

 

A kö rnyezetvédelmi szabá lyozá s részét képezi a természetvédelem jogtá rgyainak vé-

delme (ha koncentrikus kö rö kkel szemléltetnénk, akkor annak egyik belső kö reként 

rajzolhatná nk meg). A barnamező-témá val kapcsolatban elemzendő két legfontosabb 

kérdés a tá jesztétikai értékek csö kkenése (külszíni bá nyá k, meddőhá nyók) és a fö ldtani 

természeti értékek védelme. A természetvédelmi szabá lyozá s gerincét „természetesen” 

a termé szet vé delmé ről szóló 1996. é vi LIII. Tö rvé ny (a tová bbiakban: Tt.) adja. 

 

A két tö rvény egymá shoz való viszonyá t / lex specialis(Tt.) - lex generalis(Kt.) / a Tt. 

3. § (2) bekezdése tisztá zza, mely szerint a természetvédelemmel ö sszefüggő, a Tt.-ben 

nem szabá lyozott kérdésekre, a kö rnyezet védelmének á ltalá nos szabá lyairól szóló 

1995. évi LIII. tö rvény (Kt.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A Tt. a II. részében, a természeti értékek és természeti területek á ltalá nos védelme ke-

retében szól első ízben a tá jvé delemről, a tá j-fogalom meghatá rozá sá val indítva: 

A tá j a fö ldfelszín térben lehatá rolható, jellegzetes felépítésű  és sajá tossá gú  része, a rá  

jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultú ra 

jellegzetességeivel együtt, ahol kö lcsö nhatá sban talá lhatók a természeti erők és a mes-

terséges (ember á ltal létrehozott) kö rnyezeti elemek  

A tá jhasznosítá s és a természeti értékek felhaszná lá sa sorá n meg kell őrizni a tá jak 

természetes és természetkö zeli á llapotá t, tová bbá  gondoskodni kell a tá jak esztétikai 

adottsá gait és a jellegét meghatá rozó természeti értékek, természeti rendszerek és az 

egyedi tá jértékek fennmaradá sá ról. 

Egyedi tá jértéknek minősül az adott tá jra jellemző természeti érték, képződmény és az 

emberi tevékenységgel létrehozott tá jalkotó elem, amelynek természeti, tö rténelmi, kul-

tú rtö rténeti, tudomá nyos vagy esztétikai szempontból a tá rsadalom szá má ra jelentősége 

van. 

A területrendezési terv tartalmazza az egyedi tá jértékek jegyzékét /6. § (1)-(5)/. Ezek 

kö zé tartozik a tá j jellege, a természeti értékek, az egyedi tá jértékek és esztétikai adott-

sá gok megóvá sa. Mindezek érdekében szá mos szempontot figyelembe kell venni. Így 

gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések 

külterületi elhelyezése sorá n azoknak a természeti értékek, a mesterséges kö rnyezet 
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funkcioná lis és esztétikai ö sszehangolá sá val tö rténő tá jba illesztéséről, gondoskodni kell 

ezek ú j funkciójá nak megá llapítá sá ról, illetve ennek hiá nyá ban megszüntetésükről, el-

bontá sukról, az érintett területnek a tá j jellegéhez igazodó rendezéséről. A település-, a 

területrendezés és fejlesztés, külö nö sen a területfelhaszná lá s, a telekalakítá s, az építés, a 

haszná lat sorá n kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a 

tá jképi adottsá gok és az egyedi tá jértékek megőrzésére, a tá j jellegének megfelelően 

rendezni kell a felszíni tá jsebeket, és biztosítani kell a jellegzetes tá jképi elemek fenn-

maradá sá t. 

A 6-7. §-hoz fű zö tt indokolá s (jogalkotói, autentikus jogértelmezés) szerint a tá jvéde-

lem védett jogi tá rgya a tá j, amely a természet részét képező, rendkívül ö sszetett funkci-

oná lis természeti egység. A tá j a természeti erők á ltal formá lt, sajá tos, a rá  jellemző 

természeti rendszerrel együtt megjelenő természeti érték (rendszer), melyet az emberi 

tevékenység jelentős mértékben alakított és folyamatosan befolyá sol. A tá j külö nféle 

meghatá rozó elemeire tekintettel kizá rólag a természetvédelem keretében való szabá -

lyozá sa nem lehetséges. A tá j ö kológiai, ö konómiai és esztétikai potenciá ljá nak a vé-

delme tö bb tö rvény szabá lyozá si kö rébe tartozhat. Az épített kö rnyezetnek alakító, né-

melykor meghatá rozó szerepe lehet, ugyancsak ez vonatkozik a gazdá lkodá sra, vagy 

egyéb haszná lati formá kra. 

 

A Nemzeti Kö rnyezetvédelmi Programot tartalmazó 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá -

rozat mellékletének a Tá jról szóló 1.3.2. pontja  szerint az emberi élet feltételeit fenn-

tartható módon biztosító kö rnyezetgazdá lkodá s alapja a tá rsadalmi tevékenységeknek 

egymá ssal és a kö rnyezeti feltételrendszerrel való ö sszehangolá sa.  

Tá jvédelmi szempontból alapvető probléma a komplex tá jpotenciá l területileg eltérő 

módon megjelenő csö kkenése. 

Az egymá ssal ö sszefüggő tá jvédelmi problémá k kö zül a legfontosabbak kö zé tartozik 

a tá jesztétikai értékek csö kkenése (pl. külszíni bá nyá k). 

Az infrastruktú rafejlesztés, a gazdasá gi nö vekedés "természetes velejá rójá vá " vá lt a 

kö rnyezetminőség és a természeti értékek "felá ldozá sa". A tá jhaszná lat sorá n hasznosí-

tott nemzeti vagyon hosszú  tá von nem segítette elő a tá jpotenciá l megőrzését vagy fej-

lesztését, csö kkentve ezá ltal a későbbi má s- vagy tö bbcélú  területhaszná latok lehetősé-

gét (pl. borsodi iparvidék). A tá jvédelmi problémá k elsősorban a megfelelő tá jvédelmi 

szemlélet hiá nyá ból, a tá jvédelmi szempontok érvényesítési lehetőségeinek, eszkö zei-

nek hiá nyossá gá ból erednek. A tá jvédelemnek jelenleg nincs megfelelő tudomá nyos, 
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szakmapolitikai és végrehajtá si intézményi kerete, eszkö zrendszere és forrá sa. A valós 

érdekeltség a tá jvédelemben még ma is alacsony szintű , a felelősségi viszonyok nem 

kellően tisztá zottak. A nap mint nap jelentkező "területéhség" a még természetkö zeli, 

értékes á llapotban megőrzö tt tá jakat is veszélyezteti. 

A 83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat 2.3.2. pontja (a tá jvédelemről) szerint progra-

mot kell indítani orszá gos tá jkataszter létrehozá sá ra, külö nö s tekintettel a hagyomá nyos, 

természeti és kultú rtö rténeti értékekben gazdag tá jak védelmének, illetve a komplex 

tá jpotenciá l szempontjá ból degradá lódott tá jak rehabilitá ciójá nak megalapozá sá ra, és 

ezek alapjá n biztosítani kell a védelmet és a helyreá llítá st. 

Ki kell alakítani a tá jterhelhetőségi és -kapacitá svizsgá latok rendszerét, ki kell dol-

gozni az e vizsgá latok eredményeként megfogalmazott javaslatok érvényesítésének esz-

kö zrendszerét. Ki kell dolgozni a területhaszná lat jö vőképét az Orszá gos Területfejlesz-

tési Koncepció és a természetvédelmi célkitű zések figyelembevételével. 

Ki kell dolgozni a tá jvédelmi szemlélet fejlesztésének hatékony módszereit. 

Intézkedési tervet kell kidolgozni a felhagyott külszíni bá nyá k tá jrendezésére, a tá jat 

dö ntően meghatá rozó geológiai értékek felmérésére és védelmére. 

 

A Tt. A természeti területek kö rének meghatá rozá sakor negatív definíciós elemként 

említi meg a bá nyamű velést. Természeti területnek minősül, ha a 4. § d) pontjá ban 

meghatá rozott feltételeknek megfelel: 

a) az erdő, gyep, ná das, mű velési á gú  termőfö ld; 

b) a mű velés alól kivettként nyilvá ntartott fö ldterület, ha nem építmény elhelyezé-

sére szolgá l, vagy ha e tö rvény hatá lybalépésekor, jogerősen jóvá hagyott bá nyá -

szati mű szaki üzemi terv alapjá n nem á ll bá nyamű velés alatt /15. § (1)/. 

 

A  földta n i term észeti értékek álta lán os védelm e 

 

A fö ldtani természeti értékek védelme a tá jvédelmet, tová bbá  az élettelen és meg nem 

ú jítható természeti erőforrá sok és az élővilá g létfeltételeinek megóvá sá t szolgá lja. A 

fö ldtani természeti értékek á ltalá nos védelme kiterjed a fö ldtani, felszínalaktani kép-

ződményekre, á svá nyokra, á svá nytá rsulá sokra, ősmaradvá nyokra. 

Tilos az á svá nyok, á svá nytá rsulá sok, ősmaradvá nyok jogellenes ká rosítá sa, a bá nyá -

szati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű  igénybevételével 
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kell folytatni. A felhagyott bá nyaterületen a felszíni tá jsebeket folyamatosan meg kell 

szüntetni, és - ha lehetséges - természetszerű  á llapotot kell kialakítani. 

A bá nyá szati tevékenység folytatá sa alatt előkerült természeti érték megóvá sa érdeké-

ben - az igazgatósá g kezdeményezésére - a bá nyá szati hatósá g a bá nyá szati tevékenysé-

get korlá tozhatja, vagy megtilthatja, illetőleg a bá nyatelket módosítja. 

A miniszter kö zremű kö dik a bá nyá szati koncessziós területek kijelö lésében, a kon-

cessziós szerződésnek a természet, a tá j védelmére vonatkozó feltételei meghatá rozá sá -

ban. A szerződéskö téskori helyzet előre nem lá tott lényeges megvá ltozá sa esetén kez-

deményezheti a koncessziós szerződés természet- és tá jvédelmi indokból tö rténő módo-

sítá sá t /19. §-20. § /. 

BH2001. 43. A bányatelek engedé lyezé si eljárása során a szakhatóságok állásfogla-

lásának beszerzé se kö telező [Áe. 20. § , 1993. é vi XLVIII. tv. 26. §  (1) bek., 1996. é vi 

LIII. tv. 20. §  (1) bek., 115/1993. (VIII. 12.) Korm. r. 12. §  (1) bek., 33. §  (5) bek.]. 

A 19-20. §-hoz fű zö tt indokolá s szerint a fö ldfelszín jelenlegi arculatá t a fö ldtani 

é rté kek, morfológiai elemek jelentős mé rté kben meghatá rozzá k. Ezen túlmenően a 

termé szet abiotikus elemei teremtik meg a felté teleket az é lővilá g fennmaradá sá -

hoz. A fö ldtani, felszínalaktani é rté kek vé delme é rdeké ben á ltalá nos szabá ly, hogy 

bá rmilyen tevé kenysé get csak úgy lehet vé gezni, hogy az a fö ldtani, felszínalaktani 

ké pződmé nyeket ne ká rosítsa, illetve a ká rosító hatá s minimá lis legyen. 

A fö ldtani értékek sajá tos formakincsei az á svá nyok, á svá nytá rsulá sok, tová bbá  az 

ember előtti élet fö ldtö rténeti nyomai, az ősmaradvá nyok. Ká rosítá suk a megismerésü-

ket, a tudomá nyos kutatá st lehetetlenné teszi, ezért ezt minden esetben el kell kerülni. 

Nem sorolható ebbe a kö rbe a kőzetalkotó mennyiségben előforduló á svá nyok, ősma-

radvá nyok igénybevétele (pl. bá nyá szott kőzetek). 

A fö ldtani, felszínalaktani képződmények, értékek szempontjá ból a bá nyá szati tevé-

kenység lehet a legkedvezőtlenebb emberi tevékenység, ugyanakkor a gazdasá g szá má -

ra szükséges nyersanyagok biztosítá sa csak e tevékenység folytatá sá val lehetséges. En-

nek is figyelemmel kell azonban lennie a természeti értékek - lehetőség szerinti - meg-

őrzésére. 

A természet védelme szempontjá ból külö nleges értéket képviselő élőhelyeknek, terü-

leteknek, valamint egyes élő szervezeteknek tudomá nyos, kulturá lis vagy má s kö zér-

dekből külö n intézkedéssel biztosítani kell a kiemelt oltalmat, a nemzetkö zi kö telezett-

ségvá llalá sokkal ö sszhangban. Ezt az oltalmat a védetté nyilvá nítá s jelenti. 
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A természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljá rá si szabá -

lyok szerint természeti területen az igazgatósá g szakhatósá gi hozzá já rulá sa szükséges a 

fö ldtani kutatá shoz és az á svá nyi nyersanyag kutatá sá ra vonatkozó mű szaki üzemi terv 

jóvá hagyá sá hoz, a bá nyatelek megá llapítá sá hoz, az á svá nyi nyersanyag feltá rá sá ra, ki-

termelésére, a kitermelés szüneteltetésére, tová bbá  a bá nyabezá rá sra vonatkozó mű szaki 

üzemi tervek és a tá jrendezési terv jóvá hagyá sá hoz is /21.§ (2) b)/. 

A kö rnyezeti hatá svizsgá lat kö teles tevékenységek listá já t a 4. szá mú mellé klet tartal-

mazza. 

Védett természeti területre kö zvetlen kihatá ssal lévő vagy azt kö zvetlenül érintő má s 

hatósá gi eljá rá s sorá n a természetvédelmi hatósá g szakhatósá gként mű kö dik kö zre. Így 

külö nö sen ipari, mezőgazdasá gi, szolgá ltatá si tevékenység végzéséhez szükséges telep 

létesítésének engedélyezése sorá n, bá nyatelek megá llapítá sá nak, módosítá sá nak, az á s-

vá nyi nyersanyag feltá rá sá ra, kitermelésére, valamint a meddőhá nyó hasznosítá sá ra, a 

kitermelés szünetelésére, a bá nya bezá rá sá ra vonatkozó mű szak üzemi tervek és a tá j-

rendezési terv jóvá hagyá sá nak, tová bbá  a bá nyá szati létesítmények építésének és üzem-

be helyezésének, valamint egyes gépek és berendezések bá nyabeli haszná latá nak enge-

délyezésekor, tová bbá  a bá nyá szattal ö sszefüggő vízjogi hatósá gi eljá rá sokban/39. § (1) 

e)- g)/. 
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3.5.  A  hulladé kgazdálko dásról szóló 2000. é vi XLIII. Törvé n y barn am e-
zőkkel kapcs o latba ho zható ren delkezé s ei 

 

 

A kö rnyezetvédelmi tö rvény vonatkozó rendelkezéseit má r idéztük. Hasonlóan indo-

koltnak tű nik a hulladé kgazdá lkodá sról szóló 2000. é vi XLIII. Tö rvé ny témá nkhoz 

kapcsolódó szakaszainak vizsgá lata is, melyet a későbbiekben hivatkozá si alapként is 

felhaszná lok majd. 

Preambuluma szerint az Orszá ggyű lés az Alkotmá nnyal ö sszhangban alkotta meg hul-

ladékgazdá lkodá si tö rvényünket –  á ltalá nos céljá t tekintve –  egyrészt a kö rnyezet vé-

delme érdekében, külö nö s tekintettel a Magyar Kö ztá rsasá gnak az Európai Unióval 

fenná lló és má s nemzetkö zi megá llapodá sokból adódó kö telezettségeire, má srészt az 

emberi egészség, a természeti és épített kö rnyezet, hulladék okozta terhelésének mér-

séklése érdekében  

 

Az á ltalá nos rendelkezé sek kö zö tt első helyen á ll a tö rvé ny á ltalá nos cé ljá nak 

ré szletezé se, mely szerint a tö rvé ny legfőbb cé lja az emberi egé szsé g vé delme, a 

termé szeti é s az é pített kö rnyezet megóvá sa, a fenntartható fejlő dé s biztosítá sa é s a 

kö rnyezettudatos magatartá s kialakítá sa a hulladé kgazdá lkodá s eszkö zeivel. Cé l-

ké nt került megfogalmazá sra tová bbá  a termé szeti erőforrá sokkal való takaré kos-

kodá s, a kö rnyezet hulladé k á ltal okozott terhelé sé nek minimalizá lá sa, szennyezé -

sé nek elkerülé se é rdeké ben a hulladé kkeletkezé s megelőzé se (a termé szettől elsajá -

tított anyag miné l teljesebb felhaszná lá sa, hosszú é lettartamú é s újrahaszná lható 

termé kek kialakítá sa), a ké pződő hulladé k mennyisé gé nek é s veszé lyessé gé nek 

csö kkenté se. Ezzel együtt feladat a keletkező hulladé k miné l nagyobb ará nyú 

hasznosítá sa, a fogyasztá s-termelé s kö rforgá sban tartá sa, a nem hasznosuló, vissza 

nem forgatható hulladé k kö rnyezetkímé lő á rtalmatlanítá sa /1.§/. 

A tö rvé ny hatá lyá nak kontú rozá sa keretében egy szű kítő klauzula rendelkezik a bá -

nyá szattal ö sszefüggő hulladékokra, mely szerint az á svá nyi nyersanyagok kitermelése 

sorá n vagy azzal együtt kitermelt, azoktól fizikai módszerekkel levá lasztott anyagokra, 

a hatá stalanított robbanóanyagokra csak annyiban terjed ki, amennyiben azokról jog-

szabá ly má sképp nem rendelkezik / 2. § (2) /. 
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A hulladékgazdá lkodá ssal ö sszefüggő, a tö rvényben nem szabá lyozott kérdésekben –  

há ttérjogszabá lyként - a kö rnyezet védelmének á ltalá nos szabá lyairól szóló 1995. évi 

LIII. tö rvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A 3. § -ban egzakt meghatá rozottsá got igénylő alapfogalmakat tisztá z a jogalkotó, 

melyeket az 5. szá mú mellé klet ismertet. 

 

A hulladé kgazdálkodás általános szabályai (II. Fejezet kö vetelmé nyek é s kö telezettsé -

gek) 

 

Generá lklauzulaként deklará lja a tö rvény, hogy minden tevékenységet ú gy kell meg-

tervezni és végezni, hogy az a kö rnyezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve 

a kö rnyezet terhelése és igénybevétele csö kkenjen, ne okozzon kö rnyezetveszélyezte-

tést, illetve kö rnyezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a kelet-

kező hulladék mennyiségének és veszélyességének csö kkentését, a hulladék hasznosítá -

sá t, kö rnyezetkímélő á rtalmatlanítá sá t / 5. § (1) /. 

Tilos a hulladékot elhagyni - a gyű jtés, begyű jtés, tá rolá s, leraká s szabá lyaitól eltérő 

módon -, felhalmozni, ellenőrizetlen kö rülmények kö zö tt elhelyezni, kezelni / 5. §.(7) /, 

mert a talaj (és a vízkészletek) kontaminá ciójá nak megelőzése csak ezen mulasztá sok és 

tevékenységek kö vetkezetes kivédésével biztosítható. 

 

A hulladé k termelőjé nek, birtokosának kö telezettsé gei 

 

A bá nyá szati tevékenységből szá rmazó hulladékok egy része a „veszé lyes hulladé k” 

kategóriá ba esik. A tö rvény külö nö s szabá lyokat tartalmaz a veszélyes hulladék birtoko-

sá nak kö telezettségeit illetően.  

A külö n jogszabá lyokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy isme-

retlen ö sszetételű  hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megá llapítá -

sá ig veszélyes hulladéknak kell tekinteni  

Tilos a veszélyes hulladékot - a kö rnyezetvédelmi hatósá g engedélye nélkül - má s 

hulladékkal vagy anyaggal ö sszekeverni. 

A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek anyagmérleget 

kell készítenie. A veszélyes hulladék birtokosa kö teles a veszélyes hulladék sorsá t (ke-

letkezését, gyű jtését, szá llítá sá t, kezelését, á tadá sá t, á tvételét) szoros elszá molá sban 
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nyilvá ntartani, bizonylatolni, és arról a kö rnyezetvédelmi hatósá goknak adatokat kö zö l-

ni /32. § (1)-(3) /. 

 

A törvé ny VIII. Fejezete a hulladé kgazdálkodási szabályok megtartásáé rt fennálló fele-

lőssé gről szól. 

Az általános jogi felelő ssé g alapján aki tevé kenysé gé vel vagy mulasztásával a hulla-

dé kgazdálkodási jogszabályokban, vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt 

kö telezettsé gé t megszegi é s ezzel a kö rnyezetet veszé lyezteti, szennyezi vagy károsítja, 

vagy tevé kenysé gé t a kö rnyezetvé delmi előírások megszegé sé vel folytatja, az e tö rvé ny-

ben, illetőleg a külö n jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, kö z-

igazgatási jogi stb.) felelőssé ggel tartozik. 

A jogellenes tevékenységet folytató kö teles az á ltala okozott kö rnyezetveszélyezte-

tést, illetőleg kö rnyezetszennyezést megszüntetni, illetőleg kö rnyezetká rosítá st abba-

hagyni, az á ltala okozott ká rokért helytá llni, és a tevékenységet megelőző kö rnyezeti 

á llapotot helyreá llítani. 

A jogellenes tevékenységért való kö zigazgatá si felelősség - az ellenkező bizonyítá sá -

ig - annak az ingatlannak a tulajdonosá t és birtokosá t (haszná lójá t) egyetemlegesen ter-

heli, amelyen a tevékenységet folytatjá k, illetőleg folytattá k. 

A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan 

tényleges haszná lójá t vagy a hulladék tulajdonosá t, és kétséget kizá róan bizonyítja, 

hogy a felelősség nem őt terheli. 

Mindazokban az esetekben, amikor a tö rvény rendelkezései szerint a hulladékgaz-

dá lkodá s egyes feladatai elvégzésére kö telezett személye nem á llapítható meg, az á llam 

kö teles e tevékenységeket az ember és az élővilá g egészségének megőrzése, illetve a 

kö rnyezeti ká rosodá s elkerülése érdekében ellá tni. Ez a kö telezettség nem érinti az á l-

lam esetleges későbbi visszkereseti igényeit /46. § (1)-(7)/. Ez a rendelkezés (az USA-

szabá lyozá shoz viszonyítva) óriá si terhet rak az á llam vá llá ra, és a visszkereseti igény 

hatékony érvényesítése esetén is jelentős ö sszegek rendelkezésre tartá sá t kö veteli meg. 

 

A tö rvény 60. §-a szerint ez a tö rvény a Magyar Kö ztá rsasá g és az Európai Kö zö ssé-

gek és azok tagá llamai kö zö tt tá rsulá s létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 

16-á n alá írt Európai Megá llapodá s tá rgykö rében, a Megá llapodá st kihirdető 1994. évi I. 

tö rvény 3. §-á val ö sszhangban az Európai Kö zö sségek kö vetkező jogszabá lyaival ö sz-

szeegyeztethető szabá lyozá st tartalmaz: 
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a) a Taná cs 91/156/EGK irá nyelvével módosított 75/442/EGK irá nyelve a hulladék-

ról; 

b) a Bizottsá g 94/3/EK hatá rozata a 75/442/EGK irá nyelv 1. Cikk a) pontja értelmé-

ben vett hulladékjegyzékről; 

c) a Bizottsá g 96/350/EK hatá rozata a 75/442/EGK irá nyelv II/A és II/B függelékei-

nek kiigazítá sá ról; 

d) a Taná cs 97/C-76/01 hatá rozata a hulladékgazdá lkodá s kö zö sségi stratégiá já ról. 

 

A nemzeti kö rnyezetvédelmi program 1997 (83/1997. (IX. 26.) OGY hatá rozat a 

Nemzeti Kö rnyezetvé delmi Programról) a HULLADÉKokról szóló1.4.1. pontja sze-

rint Magyarorszá gon évente kö zel 104 millió tonna hulladék képződik. Ebből kb. 4 mil-

lió t/év a települési szilá rd hulladék, és kb. 20 millió t/év a kezelt folyékony települési 

hulladék. A fennmaradó kb. 80 millió t/év hulladék ipari, mezőgazdasá gi vagy má s gaz-

dasá gi tevékenységből szá rmazik. A termelési hulladékon belül ö sszesen kb. 4,2 millió 

t/év a veszélyes hulladék, melyből 1,5 millió t/év a vö rö siszap mennyisége. Az ipari 

eredetű  hulladék mennyisége csö kkenő, a kommuná lis hulladéké kissé nö vekvő tenden-

ciá t mutat. 
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3.6. A  leghatás o sabbn ak tekin thető e szköz: A  bün tetőjo g vé dőpajzsa 

/Természetká rosítá s (280.§), Kö rnyezetká rosítá s (281. §)/ 

 

A kö rnyezetvédelem elsősorban á llamigazgatá si jogszabá lyokkal szabá lyozott kér-

dés, kö rnyezetszennyezésért való felelősség azonban –  a kö zelmú ltban –  megjelent a 

büntetőjogban is.  

A Btk. 280. §-a szerint aki a kö rnyezetet vagy a kö rnyezet valamely elemét ká rosítja, 

illetve jogszabá lyban vagy hatósá gi hatá rozatban megá llapított kö telezettsége megsze-

gésével olyan magatartá st tanú sít, amely alkalmas arra, hogy a kö rnyezetet vagy annak 

valamely elemét ká rosítsa, bű ntettet kö vet el, és há rom évig terjedő szabadsá gvesztéssel 

büntetendő (a büntetés szigora a tényá llá sszerű  magatartá s eredményétől függ: jelentős 

mértékben szennyezi jelentős mértékű  ká rosodá st okoz, stb, illetve a tö rvényi tényá llá s 

bekezdéseinek II. fordulata rendszerint veszélyeztetési bű ncselekményt is megfogal-

maz). Aki a kö rnyezetká rosítá st gondatlansá gból kö veti el, az is büntethető (vétségi 

alakzat). 

A tö rvényi tényá llá s a kö rnyezet védelmének á ltalá nos szabá lyairól szóló 1995. évi LIII. 

tö rvényben írtak megvalósulá sá t mozdítja elő a büntetőjog eszkö zeivel. 

Ká rosítá son az 1995 évi LIII. tö rvény 4. § j) pontja azt a tevékenységet érti, amelynek 

hatá sá ra kö rnyezetká rosodá s kö vetkezik be. Ez utóbbit az 1995. évi LIII. tö rvény 4. § k) 

pontja hatá rozza meg, melyet a Btk. 286/A. § (1) bekezdés c) pontjá nak értelmező ren-

delkezése ugyancsak szó szerint megismétel. A ’szennyezés’ fogalmá ná l hasonló forga-

tókö nyv alapjá n já r el a jogalkotó. 

A természetká rosítá s (1) bekezdésének a) pontja csupá n az „elpusztítja” fordulata (a 

felsorolt védett jogtá rgyak elpusztítá sa) értelmezhető a barnamezőkhö z kapcsolódó ta-

lajszennyezéssel ö sszefüggésben. A b) pont és a tová bbi bekezdések má r a maguk tel-

jességében vonatkozhatnak barnamezős kontaminá cióra (a jogtá rgyak helyrehozhatatlan 

ká rosodá sa, megsemmisülése). 
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3.7. A z ipari parko k hatályo s m agyar szabályo zása 
 

Elö ljá róban leszö gezhetjük, hogy a rendszervá ltozá s óta a mindenkori magyar Kor-

má ny az ipari parkok létesítésének és tá mogatá sá nak elősegítése érdekében szaporodá -

sukat fermentá ló jogi és gazdasá gi há ttér kialakítá sá ra tö rekedett, melynek eredménye-

képpen –  a vá rakozá soknak megfelelően –  fel is szö kö tt azok szá ma.  

 

Jogszabá lyok: 

 

185/1996. XII.11.) Korm. Rendelet az „ipari park” címről, 

 

19/1997. (V.14.) IKIM rendelet az „Ipari Park” cím elnyerését szolgá ló pá lyá zati rend-

szer mű kö dtetéséről, 

 

1996. évi LXXXI. Tö rvény a tá rsasá gi adóról és az osztalékadóról 

 

A „ipari park” címről szóló 185/1996. XII.11.) Korm. Rendelet szerint Az "Ipari 

Park" címet pá lyá zat ú tjá n lehet elnyerni a pá lyá zati rendszer kö vetelményrendszerében 

megfogalmazott feltételek szerint. 

Az "Ipari Park" cím elnyerését szolgá ló pá lyá zati rendszer feltételrendszerét és mű kö -

dését az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter rendeletben szabá lyozza. 

A pá lyá zat évente egy alkalommal kerül kiírá sra. A pá lyá zatokat az érintett tá rcá k és 

tá rsadalmi szervezetek szakmai képviselőiből az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 

miniszter á ltal kinevezett Bírá ló Bizottsá g értékeli. A Bírá ló Bizottsá g javaslata alapjá n 

az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter dö nt az "Ipari Park" cím odaítélésé-

ről. 

Az "Ipari Park" cím viselője jogosult a jogszabá lyokban, valamint a pá lyá zati rend-

szerekben előírt ipari park minősítéshez tartozó tá mogatá sok elnyerésére pá lyá zatot 

benyú jtani, és azokat igénybe venni /1-5. § §/. 

Az "Ipari Park" cím elnyerését szolgá ló pá lyá zati rendszer mű kö dtetéséről szóló, a 

23/2000. (VII. 21.) GM rendelettel módosított 19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet szerint 

2000-ben meghirdetett pá lyá zatra beérkezett pá lyá zatok értékelése alapjá n a gazdasá -

gi miniszter dö ntö tt az "Ipari Park" cím viselésére jogosult parkokról, illetve pá lyá -

zókról. Azon komplexumok listá já t, melyek képesek voltak (illetve vá rhatóan képesek 
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lesznek a kö zeljö vőben) teljesíteni a jogszabá lyi feltételeket, mely egyben az „Ipari 

Park” cím viselésére is jogosultak a 6. szá mú mellé klet tartalmazza. 

 

A gazdasá gi kamará król szóló 1999. é vi CXXI. tö rvé ny a Tá rsasá g alapítá sa cím 

alatt kimondja, hogy a gazdasá gi kamara kiá llítá si és vá sá rszervezési, ipari park létesíté-

si és fenntartá si célra gazdasá gi tá rsasá got alapíthat vagy ilyen tá rsasá gban részesedést 

szerezhet /35. §. (4)/. 

A gazdasá gi miniszter az "Ipari Park" címről szóló 185/1996. (XII. 11.) Korm. rende-

let 2. §-á ban kapott felhatalmazá s alapjá n alkotta meg az "Ipari Park" cím elnyeré sé t 

szolgá ló pá lyá zati rendszer mű kö dteté sé ről szóló 19/1997. (V.14.) IKIM rendeletet, 

mely szerint az "Ipari Park" cím a pá lyá zatban megjelö lt területre haszná lható, hatá ro-

zatlan időre szól, illetve a megvoná sig érvényes. 

Az "Ipari Park" cím elnyerésére pá lyá zhat az az ipari parkot megvalósító és/vagy 

üzemeltető belfö ldi székhelyű , jogi személyiségű  gazdasá gi tá rsasá g, kö zhasznú  tá rsa-

sá g, helyi ö nkormá nyzat és - a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. tö rvény 10. § (1) bekezdése szerinti - kistérségi tá rsulá s (a tová bbiakban: Pá lyá -

zó), amely kedvező infrastruktú rá val, szolgá ltatá sokkal és szakmai há ttérrel vonzó be-

fektetési lehetőséget kíná l a vá llalkozá sok betelepedéséhez. 

Az "Ipari Park" cím elnyerésére pá lyá zhat má r meglévő, "ipari park-szerű "-en mű kö -

dő, vagy az ipari park megvalósítá sá t tervező (1) bekezdés szerinti szervezet, amely az e 

rendeletben és a pá lyá zati kiírá sban megfogalmazott kö vetelményrendszernek megfelel. 

Az ipari park létesülhet rehabilitá ciós iparterületen vagy zö ld mezőn. 

A megvalósíthatósá gi tanulmá nynak és az üzleti tervnek mű szaki, gazdasá gi, piaci, 

pénzügyi, kö rnyezetvédelmi szempontból megalapozottnak kell lennie. Annak tartalmá t 

és előkészítettségét, helyi és regioná lis tá mogatottsá gá t, az ipari park területfejlesztésre, 

munkahelyteremtésre és kö rnyezetre gyakorolt hatá sá t, valamint az ipari park á ltal nyú j-

tandó szolgá ltatá sok minőségét és színvonalá t az elbírá lá s sorá n kell figyelembe venni. 

 

Az ipari parkok létesítéséhez (is) kö tődő barnamező/zö ldmező vita az előbbi javá ra 

kellene hogy billenjen. Magyarorszá gon is (ezt a billenést azonban – az USA vonatkozó 

jogi rezsimjéhez viszonyítva- nem elég hatá rozottan végzi a hazai jogalkotó), mivel 

minden megtisztított hektá r azonos mennyiségű  zö ldterületet ment meg. Azonban ö n-

magá ban a ká rmentesítés még nem oldja meg egy stagná ló térség gondjait. A fejleszté-

sek helykijelö lésénél ezért sokkal tö bb tényezőt kell egyszerre figyelembe venni. Az 
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ipari parkokra vonatkozó hazai jogi szabá lyozá s „szö vedéke” még ma is „feslett”, sőt 

inká bb csak foltokból á ll, zsá k (egy egységes jogszabá ly) híjá n. Mi sem bizonyítja ezt 

jobban mint az a tény, hogy az ipari park jogszabá lyi definíciójá t egy pénzügyi jogi 

norma, az 1996. é vi LXXXI. Tö rvé ny a tá rsasá gi adóról é s az osztalé kadóról tartal-

mazza /4.§: 19. Pont /: infrastruktú rá val ellá tott, jogszabá lyban meghatá rozott feltéte-

lekkel ipari vá llalkozá si célra kialakított, behatá rolt terület, amely pá lyá zati ú ton „ipari 

park” minősítést kap. Ez a fogalom-meghatá rozá s a gazdasá gi jellegű  kritériumokon 

(infrastruktú ra, ipari vá llalkozá si cél) tú l két jogi elemet is tartalmaz (a kialakítá s feltét-

eleinek jogszabá lyi meghatá rozottsá ga és az „ipari park” minősítés megszerzésének 

konstitutív feltétele). 
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4. A barnamező s terü letek piacának mű ködé se 
 

 

4.1 . A barn am ezős piac m űködé s é t akadályo zó piackudarco k é s to rzító 
té n yezők 

 

A barnamezős piacok mű kö dését akadá lyozó há rom fontos tényező: 

 

• externá liá k; 

• a szennyeződéssel kapcsolatos informá ciós aszimmetria és az informá ció meg-

szerzésének magas kö ltségei; 

• á llami szabá lyozá s torzító hatá sa. 

 

A barnamezős piac problémá ja azon alapul, hogy a vá llalatok, minden tiltó jogsza-

bá ly ellenére a megengedett mértéken tú l is terhelik kö rnyezetüket. Ezen területeknek a 

megtisztítá sá ért a szennyezőket kell felelőssé tenni, a megtisztítá s kö ltsége őket kellene, 

hogy terhelje, az igazsá gossá g és gazdasá gi hatékonysá g elvével ö sszhangban. Azonban 

annak érdekében, hogy a felelősség alól ne lehessen kibú jni a terület eladá sá val, a ká r-

mentesítési felelősség á ltalá ban az ú j tulajdonosokra is á thá rítható kell, hogy legyen, 

akik a területhez esetleg alacsonyabb á ron is jutottak a rajta talá lható szennyeződés mi-

att. Jogi szabá lyozá s esetében a ká rmentesítési felelősségtől való félelem, megfelelő 

jogi szabá lyozá s hiá nyá ban pedig a vá rható szabá lyozá s bizonytalansá ga bénítja meg a 

szennyezett területek piacá t. 

A felelősségi szabá lyokból kö vetkező ká rmentesítési felelősségtől való félelemhez pá -

rosul az informá ciós aszimmetria és a szennyezettség megismerésének kö ltségessége. 

Amennyiben egy terület ú j tulajdonosa felelőssé tehető az ott talá lható szennyeződésért, 

érdekében á llna a terület szennyezettségének pontos ismerete, amiről azonban á ltalá ban 

csak nagy kö ltségek á rá n, a terület feltá rá sá nak elvégzésével tá jékozódhat. A terület régi 

tulajdonosá nak lehet részletesebb informá ciója a szennyeződésről, ennek á tadá sa azon-

ban nem feltétlenül á ll érdekében. Ez a barnamezős területek piacá n a keresleti oldal 

megbénítá sá hoz, a kíná lati oldalon visszaélésekhez vezethet. A problémá s helyzet meg-

oldá sá t jelentheti, ha az á llam tá mogathatja a területek feltá rá sá t, vagy a kocká zatot á t-

vá llalhatjá k biztosítók vagy ingatlanfejlesztő cégek. A hatékony, sokszereplős piac 

megteremtéséhez tehá t külö nö s figyelmet kell fordítani a kevésbé kocká zatos (kiszá mít-
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hatóbb) gazdasá gi kö rnyezet kialakítá sá ra, illetve arra, hogy a kocká zat lefedési eszkö -

zö k minél kö nnyebben hozzá férhetők legyenek. 

Az á llam szabá lyozó intézkedéseinek hatá sa is hozzá já rulhat a barnamezős piacok nem 

megfelelő mű kö déséhez. A szennyezett területek megtisztítá sá nak kö ltsége magas, a 

területek megtisztítá sá t az á llam egymaga nem tudja felvá llalni, kedvezőtlen folyamato-

kat induká lhat, ha sok szennyezett terület megtisztítá sa há rul az á llamra. A felelősség 

szabá lyozá sá nak olyan megoldá sa lenne ideá lis, amely biztosítja, hogy a felelősséget 

nem lehet az á llamra á thá rítani, vagyis egy olyan felelősségi lá ncra, amely végül talá l 

egy vá llalatot, amellyel megfizettetheti a ká rmentesítést. Ez azonban nagy fokú  óvatos-

sá ghoz vezet, a vá llalatok elkerülik a barnamezős területeket, ami nem kedvez az élénk 

barnamezős piac kialakulá sá nak. Emellett minden beruhá zá sö sztö nző politika kedvezőt-

lenül hathat a barnamezős piacra, amennyiben szá ndékoltan vagy mellékhatá sként a 

zö ldmezős beruhá zá soknak juttat kedvezményeket a barnamezős beruhá zá sokkal szem-

ben. (M A K K , 19 9 9 .) 

 

A barnamezőnek nevezett területek tö bb fajta kocká zatot rejtenek magukban, aminek 

jelentős része a korá bban a helyszínen végzett tevékenység tisztá zatlansá gá ból ered. A 

tevékenység, a technológia pontos ismerete nélkül nem lehet becsülni a szennyeződés 

mértékét. Tová bbi kocká zatot jelent a rehabilitá lt terület kö zmegítélése, amely jelentős 

mértékben befolyá solhatja a területen ú jonnan kialakított funkciók piaci értékét. 
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4.2. E gy barn am ezős terület m egvé telé hez é s tisztításáho z kapcs o lódó, a 
kárm e n te síté si felelős s é ggel é s e s e tlege s kárté ríté si felelős s é ggel ösz-
szefüggő ko ckázato k 

 

A terület megtisztítá sá hoz kapcsolódó kocká zatok: 

- a szennyeződés beazonosítá sa, feltá rá sa tö bbe kerül, mint az előzetesen lá tható volt; 

- a helyreá llítá si, tisztítá si kö ltségek nö vekedésének kocká zata; 

- a tö rvények nem megfelelő betartá sa a tisztítá s alatt, emiatt bírsá golá s, stb.; 

- a tisztítá s elhú zódá sa miatt elhú zódik a beruhá zá s. 

 

A má snak okozott ká rok kocká zata: 

- szomszédoknak okozott kellemetlenségek miatti kifizetések, kö ltségek; 

- a szomszédos területek ingatlanérték vesztésének kö ltsége (az is ö nmagá ban csö k-

kentheti a szomszédos területek ingatlanértékét, hogy a kö zelükben szennyeződés 

van vagy valamilyen védő intézkedést kell bevezetni a szomszédos ingatlanokon az 

in situ tisztítá s vagy a maradék szennyeződés miatt).  

 

A személyekben tö rténő ká rosodá sok kocká zata: 

- a szennyeződés elszá llítá sa miatt, má s helyszínen okozott egészségká rosodá sok koc-

ká zata; 

- a helyszínen maradó szennyeződés okozta egészségká rosodá sok kocká zata; 

- egészségká rosodá s kocká zata a tisztítá si munká latok végzése kö zben. (MAKK, 

1999.) 

 

A fent említett kocká zatok miatt nem szeretik a befektetők a barnamezős beruhá zá sokat. 
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4.3. A barnamező s terü letek iránti keresletet meghatározó té nyező k 
 

A barnamezős területek iránti kereslet általában függ: 

 

• az á ltalá nos gazdasá gi helyzettől: 

- beruhá zá sok, megtakarítá sok szintje; 

- munkanélküliség; 

- gazdasá gi nö vekedés üteme. 

 

• Az á llam barnamezős politiká já tól:  

- felelősségi kérdések; 

- tisztítá si hatá rértékek; 

- területeken lévő szennyeződés felmérésére és a ká rmentesítés elvégzésére 

pénzügyi és egyéb ö sztö nzők. 

 

• A barnamezős piacot tá mogató piaci megoldá sok fejlettségétől: 

- biztosítók; 

- ingatlanfejlesztők; 

- kö rnyezetvédelmi taná csadók. 

Egy adott terület iránti keresletet meghatározhatják: 

 

• a területen lévő szennyeződés jellemzői:  

- annak nagysá ga; 

- a szennyező anyag fajtá ja jellemzői; 

- a tisztítá s kö ltségessége; 

- a szennyeződés ismertsége, a terület feltá rtsá ga. 

 

• a terület szocioö konómiai kontextusa,   

 

• a területre jellemző elérhetőség és infrastruktú ra: 

- munkaerő kíná lat; 

- a vá llalat termékei irá nti kereslet; 
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• a területet kö rülvevő területek haszná lata, a területek besorolá sa, amelyek 

meghatá rozzá k a területhaszná latot, 

 

• egyéb fontos tényezők, pl. hogy a terület  

- tö rténelmi, 

- építészeti, 

- turisztikai szempontból fontos kö rnyéken talá lható-e. (MAKK, 1999.) 
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4.4. A magyar barnamező s piac 
 

4.4.1. A kereslet é s a kocká zat viszonya 

 

A barnamezők magyarorszá gi kereskedelmét korlá tozza, hogy a kocká zatok lefedésének 

bevett módozatai nem képesek a jelenlegi gazdasá gi-szabá lyozá si kö rnyezetben hatéko-

nyan mű kö dni. A magyar szabá lyozá s a szennyezett területekkel kapcsolatban még 

szá mos kérdést nem rendezett. A hatósá gok dö ntési mechanizmusa kialakulatlan, a kor-

rekt szabá lyozá s hiá nya miatt a szennyezett területek adá s-vételének kocká zata nagy.  

Annak a szabá lyozá sa is szükséges lenne, hogy ki milyen feltételekkel vá sá rolhat szeny-

nyezett területet, nehogy az adá svételi szerződés megkö tése, a felelősség á tvá llalá sa 

utá n derüljö n fény arra, hogy a vá sá rló nem képes a tisztítá sra és így a felelősség az 

á llamra szá ll. Jelenleg a felelősségi lá nc tö rvényi meghatá rozá sá nak hiá nya visszaélé-

sekre is módot ad, mert a szennyezett területeket az okozók eladhatjá k fizetésképtelen 

vá llalatoknak, amelyek a tisztítá sra amú gy sem képesek, vagy a szennyező cég, a cég 

vagyoná nak kimentése utá n fizetésképtelenné vá lva megszű nik, maga utá n hagyva a 

szennyezett területeket. (M A K K , 19 9 9 .) 

 

4.4.2. A befektetők szempontjai 

 

A külfö ldi befektető szá má ra az elsőrendű en fontos szempontok a terület megvá lasztá -

sá ná l: a viszonylag olcsó, magasan képzett vagy á tképzésre alkalmas munkaerő, az inf-

rastruktú ra á llapota, a szellemi tőke (pl. egyetem kö zelsége), a terület előnyö s fekvése 

(kö zel a vá ros kö zpontjá hoz, fővasú tvonalhoz, vízi ú thoz, autópá lyá hoz). Ipari park ese-

tén szintén fontos annak nyugat-európai színvonalú  kiépítettsége, rendezett tulajdonvi-

szonyok, kellemes, szép kö rnyezet, egészséges, kö rnyezetszennyezéstől mentes terület 

és kö rnyék, tová bbá  hol, milyen kö rülmények kö zö tt tudjá k elhelyezni sajá t menedzs-

mentjüket, milyen a kulturá lis színvonal és á ltalá ban az élet minősége, mennyi idő alatt 

képesek megjelenni a piacon termékeikkel, szolgá ltatá saikkal. A helyi szinten biztosított 

előnyö k csak finomítjá k, de alapvetően nem befolyá soljá k a befektetők dö ntéseit. Dö n-

tésükben ez utóbbi szempontokat, csak a tö bbi, elsőrendű  szempont szerint megfelelő 

területek kö zö tti vá lasztá shoz haszná ljá k fel. (M A K K , 19 9 9 .) 
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Az észak-kelet magyarorszá gi régió gazdasá gi elmaradottsá gá t felszá molni hivatott á l-

lami forrá sok megszerzésének lehetősége és az orszá gosan kiemelkedő képzési és to-

vá bbképzési potenciá l (a Miskolci Egyetem kö zelsége) sem tudja á ltalá ban kompenzá lni 

a befektetők szá má ra az autópá lya hiá nyá t. 

A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kö zhasznú  Tá rsasá g (ITD Hungary) a 

rekonstrukciós területekkel kapcsolatban azt tapasztalta, hogy kevés az olyan elhagyott 

ipari üzem, amely a külfö ldi beruhá zó konkrét befektetési céljainak megfelelne. Ha mé-

gis megfelel, a helyszínen elriad a régi, lerobbant épületek lá tvá nyá tól. Az ITD Hungary 

vezetése szerint nagyobb lenne az érdeklődés a régi ipartelepek irá nt, ha felvá llalná  va-

laki ezen területek á ltalá nos rendezését. A kisebb tőkével rendelkező kö zépvá llalkozá -

sok jobban érdeklődnek a szóban forgó területek irá nt. Á ltalá ban azonban, ha kö rnye-

zetszennyeződés van a területen, a befektetők nem kívá njá k vá llalni a tisztítá ssal já ró 

kö ltségeket és egyéb nehézségeket. Nem a szennyeződés veszélyességétől félnek tehá t, 

hanem a helyzet szülte gondoktól. (M A K K , 19 9 9 .) 

A kevésbé szennyezett területek esetében a beruhá zók á ltal érzékelt kocká zatot nagyban 

csö kkenthetné a felelősségi viszonyok á tlá tható, egységes tö rvényi szabá lyozá sa és a 

beavatkozá si és ká rmentesítési hatá rértékek meghatá rozá sa. Egyes esetekben, ez ö nma-

gá ban is elegendő lehetne a barnamezős területek irá nt amú gy is némi érdeklődést mu-

tató befektetők szá má ra, hogy barnamezős terület megvá sá rlá sa mellett dö ntsenek. 
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4.5. A  barn am ezős területek é rté kelé s e 
 

Az ö sszes szennyezett területnek csak egy része piacosítható, mert a szennyezett te-

rületek kö zö tt akadnak olyanok, amelyek esetén a szennyeződéstől való mentesítés csak 

nagyon nagy kö ltséggel lehetséges, vagy valamilyen má s okból (pl. magas kö ltségű  az 

infrastruktú ra fejlesztése, munkaerő vagy kereslet hiá nya a térségben) a terület nem al-

kalmas befektetésre. Az ingatlanok piaci értékét tehá t erősen befolyá solhatja a területen 

lévő szennyeződés. A tényleges piaci érték ú gy hatá rozható meg, hogy a szennyeződés 

nélküli piaci értékből levonjuk a szennyeződés felszá molá sá hoz kapcsolódó kö ltségeket 

és a tisztítá s utá n há tramaradó szennyeződés mértékét: 

( )tmszfsznt SzmKPéPé +−=  

ahol:  

–  Pét –  tényleges piaci érték, 

–  Pészn –  szennyeződés nélküli piaci érték, 

–  Kszf –  szennyeződés felszá molá sá nak kö ltsége, 

–  Szmtm –  tisztítá s utá n a területen maradó szennyeződés mértéke. 

 

A szennyezettség felszá molá sá nak kö ltsége tová bb osztható a kocká zat lefedését szolgá -

ló kö ltségre és a tényleges ká rmentesítési munká latokkal ö sszefüggő kö ltségre. A koc-

ká zat lefedésének kö ltségei a kocká zat típusá tól függően lehetnek példá ul: 

–  a terület feltá rá sá ra fordított kö ltségek,  

–  a biztosítá s á ra vagy vá ratlan események bekö vetkezése esetére tarta-

lék képzésének kö ltsége, stb. 

Szá mos esetben, külö nö sen a nagy kiterjedésű  szennyeződések esetén, a szennyeződés 

felszá molá sá nak kö ltsége olyan nagy, hogy a tényleges piaci érték nulla vagy negatív 

lesz. Annak ö sztö nzése, hogy ezen területek is bekapcsolódjanak a barnamezős keres-

kedelembe nem kö nnyű  feladat. A kocká zatok lefedése és a lefedetlen kocká zatok is 

kö ltségként jelennek meg a tisztítá sra kö telezetteknél, azaz minél kö nnyebben és ol-

csóbban tudnak a biztosítá si konstrukciókhoz hozzá jutni, anná l kedvezőbben alakulnak 

a kö ltségek, és egyre tö bb területnek lesz pozitív piaci értéke. (M A K K , 19 9 9 .) 

 

Egy barnamezős program célja lehet a kö rnyezetvédelmi szerepe mellett, az olyan terü-

letek fejlesztése, amelyek előzőleg ipari hasznosítá s alatt voltak, majd a korá bbi terület-
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haszná lók ezeket elhagytá k, és most haszná latlan á llapotban vannak. Az ilyen területe-

ken jelenlévő kö rnyezetszennyezés, valamint a zö ldmezős területek alacsony á ra és 

kedvezőbb tá mogatá si rendszere hozzá já rul ahhoz, hogy a barnamezős beruhá zá sok 

há ttérbe szorultak. Ez há trá ltatja az Orszá gos Területfejlesztési Koncepcióban hangsú -

lyozott fenntartható fejlődés megvalósulá sá t, és az iparszerkezeti á talakulá s térségeinek 

ú jbóli fellendítését. A barnamezős program, megvalósítá si módjá tól függően része lehet 

a tö rvényben említett vá llalkozói feltételeket javító komplex tá jrehabilitá cióknak, és 

szolgá lhatja az orszá ggyű lési hatá rozatban felsorolt legsú lyosabb helyzetben lévő me-

gyék (Borsod-Abaú j-Zemplén, Szabolcs-Szatmá r-Bereg és Nógrá d) fejlesztését, ame-

lyekre leginká bb jellemző, hogy a szerkezetá talakulá s nyomá n sok terület maradt há tra 

szennyezetten, a szennyezésért felelős vá llalat nélkül, valamint segítheti a hazai és a 

külfö ldi tőke elmaradott térségekbe vonzá sá t. 

A barnamezős beruhá zá s-ö sztö nzés a munkaerőpiac politiká val ö sszhangban is kell, 

hogy mű kö djö n, egyrészt mert a barnamezős területek ká rmentesítési munká latai is fi-

nanszírozhatók a Munkaerőpiaci Alap forrá saiból, má srészt, mert a barnamezős terüle-

tek fejlesztése nö velheti a foglalkoztatá st, külö nö sen a szerkezetá talakítá s térségeiben. 

A területfejlesztést elősegítő programrendszer elemei kö zö tt talá lhatóak olyan progra-

mok, amelyekbe szintén beleilleszthető a barnamezős területek hasznosítá sá t ö sztö nző 

szempontrendszer, ilyenek példá ul: 

• a regioná lis fejlesztési programok, 

• az ipari park program, 

• a logisztikai kö zpontok programja, 

• a vá llalkozá si ö vezetek programja, 

• az idegenforgalmi fejlesztések. (MAKK, 1999.) 

 

A területfejlesztésbe integrá lt barnamezős program eszkö zrendszere és a megvalósítá sá -

val szemben tá masztott kö vetelmények is megfelelhetnek a területfejlesztési koncepció-

val foglalkozó orszá ggyű lési hatá rozatban foglalt néhá ny fontosabb pontnak:  

• ö nkormá nyzati tá rsulá sok,  

• á llami eszkö zö k koordiná lt rendszerének kialakítá sa; 

• a kö zponti fejlesztési tá mogatá sok teljes rendszerét integrá ló á tfogó fejlesztési 

program kidolgozá sa; 

• az EU á ltal tá rsfinanszírozható programok rendszere; 
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• a fejlesztési tá mogatá sok á tlá tható, demokratikus, partnerségen alapuló terve-

zése, az á gazati és térségi fejlesztési célok visszacsatolá son alapuló tervezési 

mechanizmusainak kiépítése; 

• decentralizá lt dö ntési kö rben mű kö dő eszkö zö k ará nyá nak nö velése; 

• az á tlá thatósá g és a hatékonysá g érvényesítése érdekében az előzetes, a kö z-

benső és az utólagos ellenőrzés, illetve hatékonysá gmérés beépítése a prog-

ramkészítésbe; 

• az ellenőrzés független, illetve a hatékonysá gértékelés - szükség szerinti mér-

tékben ö ná lló - intézményrendszerének kialakítá sa. (MAKK, 1999.) 

Má s részről viszont azt lehet mondani, hogy a területfejlesztés jelenlegi rendszerének 

alakulá sa ellene hat a barnamezős beruhá zá soknak, és inká bb a zö ldmezős beruhá zá sok 

felé tolja el a beruhá zá sok szerkezetét.  

Szükség van egy olyan tá mogatá sra, amely azoknak a területeknek a feltá rá sá ra nyú jt 

tá mogatá st, amelyek az előzetes feltá rá s alapjá n alacsony kocká zatú , esetleg hatá rérték 

alatti szennyezettségi szinttel rendelkeznek, és befektetői érdeklődés mutatkozik irá n-

tuk. Emellett, azokban a régiókban, ahol magas a ténylegesen szennyezett, magas koc-

ká zatú  területek szá ma, szükség van egy olyan ö sszetett területfejlesztési programra, 

amely szükség esetén a terület megtisztítá sá t, épületek lebontá sá t is tá mogatja, annak 

érdekében, hogy a régió ú jra fejleszthetővé és a potenciá lis befektetők szá má ra vonzóvá  

vá ljon, legyen esély arra, hogy a munkanélküliség problémá ja megoldhatóvá  vá ljék. 

Az ipari parkok tá mogatá sá ná l a zö ldmezős területek ipari célra tö rténő hasznosítá sá ra 

direkt ö sztö nö z az, hogy vissza nem térítendő tá mogatá s nyú jtható a „zö ldmezős beru-

há zá sok esetében a létesítmény telekhatá ron kívüli külső infrastrukturá lis csatlakozá sai-

nak kiépítéséhez”. Ezzel szemben nem talá lható a jogszabá lyban semmiféle tá mogatá s, 

ami arra ö sztö nö zne, hogy rehabilitá lt területeken kerüljenek létesítésre ipari parkok, 

mert azt kimondja, hogy lebontá sra nem adható tá mogatá s, és a területek ká rmentesíté-

sét nem is említi. Olyan esetekre, amikor nyilvá nvalóvá  vá lik, hogy a területen talá lható 

régi épületek akadá lyá t jelentik a befektetéseknek, nincs á ltalá nos megoldá s. (M A K K , 

19 9 9 .) 
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5. Borsod-Abaú j-Zemplé n megye, a barnamező k problé maköré nek állat-
orvosi lova 

 

 

5.1 . Bo rs o d-A baúj-Zem plé n  m egye be m utatása 
 

Borsod-Abaú j-Zemplén megye az Északi-kö zéphegység területén és az á ltala bezá rt 

medencerendszerben, valamint az Alfö ldö n talá lható. (BBVH Rt. Pá lyá zata, 1998.) Ha-

zá nk legészakibb fekvésű  területe, északi hatá ra egyben Szlová kiá val szomszédos á l-

lamhatá r is. A megye tová bbi ö t megyével hatá ros: Szabolcs-Szatmá r-Bereg, Hajdú -

Bihar, Já sz-Nagykun-Szolnok, Heves és Nógrá d. Nógrá d és Heves megyékkel együtt az 

észak-magyarorszá gi tervezésstatisztikai régiót alkotja, annak legnagyobb területi egy-

sége. (http://www.baz.hu) 

A megye székhelye: Miskolc, főbb vá rosai: Ózd, Kazincbarcika, Szerencs, Mezőkö -

vesd, Tiszaú jvá ros, Sá rospatak, Sá toraljaú jhely. 

(http://gm2.interware.hu/economy/counties/borsod.htm.) 

 

A megye kiterjedése 7247,5 km2, az orszá g területének 7,8 %-a, lakónépessége 

734.000 fő, az orszá g teljes lakossá gá nak 7,3 %-a. Mind területét, mind lakossá gá t te-

kintve a má sodik legnagyobb megye az orszá gban. A megye településeinek szá ma 357, 

ez hazá nk településeinek 11 %-a (a megyék kö zül itt a legnagyobb). A lakossá g tö bb 

mint fele vá rosban él, a kö zségek 40 %-ban a népesség szá ma nem éri el az 500 főt. 

(http://www.baz.hu) A falvak ö nfenntartó és fejlesztő képessége csekély. 306 település 

gazdasá gi-tá rsadalmi szempontból elmaradott, illetve nagymértékű  munkanélküliséggel 

sú jtott. (Borsod-Abaú j-Zemplén megyei integrá lt szerkezet-á talakítá si és vá lsá gkezelési 

programja, 1995.) 

A nagykö zségek tö bbsége elsősorban a korá bbi évtizedekben prosperá ló bá nyá szatnak 

és kohá szatnak (az ú gynevezett nehéziparnak) kö szö nhette fejlődését. Az egyik legsű -

rű bb településhá lózattal rendelkezik a megyék kö zö tt. Á tlagosan kö zel 5 település jut 

100 km2-re, ami az orszá gos értéket jóval meghaladó mérték. Jelentős a kö zségek ará -

nya a települések szá má n belül. Ennek megfelelően a vá rosi lakossá g ará nya, valamint 

az egy vá rosra jutó megyei népesség is alacsonyabb az orszá gos szintnél. 

(http://www.baz.hu) 

http://www.baz.hu
http://gm2.interware.hu/economy/counties/borsod.htm
http://www.baz.hu
http://www.baz.hu
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Az á svá nykincsek kö zül régen a barnaszén és a vas volt említésre méltó, míg napjaink-

ban a lignit, az építőipari nyersanyagok (homok, kavics, kő) kaolin, betonit, perlit és 

gipszá svá nyok bá nyá szata a jelentős.  

A megye Magyarorszá g legerdősebb tá ja, területének negyedrészét borítja erdő. Terüle-

tén talá lható a Bükk-hegység és a Zempléni-hegység. Az előbbi az erdői, a gyertyá nosai 

miatt, az utóbbi az érintetlensége miatt egyedülá lló Európa szerte. 

 A megyéhez tartozik a hegyaljai borvidék, ahol a vilá ghírű  tokaji borokat termelik. 

Idegenforgalmi szempontból kevés vonzóbb vidék van Magyarorszá gon. A tö rténelmi 

és kulturá lis mű emlékek mellett itt talá lható a külö nlegesen szép aggteleki cseppkőbar-

lang valamint említésre méltó a Miskolc-tapolcai, a mezőkö vesdi, a bogá csi és a 

tiszaú jvá rosi gyógyfürdő. 

A megye délen a Tiszá ig nyú lik le, a termőfö ld nagy része is itt talá lható. 

(http://gm2.interware.hu/economy/counties/borsod.htm.) 

 

A megye ú thá lózatá nak hossza 2450 km a kö zú ti és vasú ti infrastruktú ra kiépített, azon-

ban má ra má r elavulttá  vá lt. Az M3-as autópá lya az ezredfordulóra Polgá rig, illetve az 

M30-as ú t Miskolcig má r megépült, a Budapest-Zá hony vasú tvonal korszerű sítése is 

folyamatban van. (http://gm2.interware.hu/economy/counties/borsod.htm.) A megye 

területén halad á t az E 96-os nemzetkö zi főú tvonal, amely Szlová kiá val és Lengyelor-

szá ggal biztosít kö zú ti ö sszekö ttetést. Ezzel az ú ttal pá rhuzamosan halad a nemzetkö zi 

vasú tvonal is. A vízi utak – Tisza, Bodrog–  kö zlekedési jelentőssége viszonylag csekély. 

(http://www.baz.hu) 

A kö zlekedési kapcsolatok fejlesztése, a hatá rok és a szomszédos térségek gazdasá gai-

nak integrá ciója ú j helyzetet alakíthat ki, ami azonban csak a kö zéptá von vá rható EU-

val kapcsolatos folyamatok kibontakozá sa utá n á llhat elő. (http://www.baz.hu) 

Budapestről Miskolc InterCity vonatokkal 115 percen belül kö zelíthető meg, ezen kívül 

ö sszekö ttetés van északi irá nyban a Miskolc –  Kazincbarcika –  Bá nréve –  Rozgony 

szakaszon keresztül Szlová kia felé.  

A borsodi bá nyavidék (barnakőszén-medence) Borsod-Abaú j-Zemplén megye észak-

nyugati és kö zépső része kö zö tt terül el. Területén az alá bbi nagyobb vá rosok vannak: 

Miskolc, Kazincbarcika, Edelény, Putnok és Ózd. Ezen a területen létezik egy szétá gazó 

vasú ti há lózat. Az egyes bá nyá szati telephelyeken egyedileg meglévő iparvá gá nyok 

részben még jó á llapotban megmaradtak vagy visszaépítették őket. Ezeket az iparvá gá -

nyokat rá csatlakoztattá k a kö zforgalmú  vasú ti há lózatra. 

http://gm2.interware.hu/economy/count
http://gm2.interware.hu/economy/counties/borsod.htm
http://www.baz.hu
http://www.baz.hu
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Légikö zlekedés a Mezőkö vesden talá lható hajdani szovjet repülőtéren keresztül len-

ne elképzelhető. Jelenleg azonban csak kisebb gépek landolhatnak itt.  

A víziforgalom a hajózhatónak minősülő, Miskolctól kb. 60 km-es tá volsá gban délke-

letre folyó Tiszá n lehetséges. A vizsgá lati területtől való nagytá volsá ga miatt csak igen 

alá rendelt szerepet já tszik ez a lehetőség. (http://www.baz.hu) 

Borsod-Abaú j-Zemplén megye gazdasá gá ban az ipar já tszotta a meghatá rozó szerepet. 

1990-ben a megyében dolgozott hazá nk ö sszes ipari foglalkoztatottjá nak 9,1 %-a, a ve-

gyipari dolgozók 15,9 %-a, a bá nyá szatban foglalkoztatottak 17 %-a, a kohá szatban 

dolgozók 23,5 %-a. A megyében termelték ki a barnaszén 30 %-á t, a nyersvas, az acél 

tö bb mint felét, valamint az etilén, polietilén, polipropilén és a PVC teljes mennyiségét 

itt á llítottá k elő. A megye gazdasá gá nak teljesítménye jelentősen visszaeset 1990 óta. A 

termeléscsö kkenés csaknem valamennyi ipari á gazatban és a mezőgazdasá gban is meg-

figyelhető volt. (Borsod-Abaú j-Zemplén megyei integrá lt szerkezet-á talakítá si és vá l-

sá gkezelési programja, 1995.) 

http://www.baz.hu


 

 

5.2. A  bo rs o di bán yaipar 
 

5.2.1. A Borsodi szénbá nyá szat tö rté nete 

 

Hazá nkban a bá nyá szat az Á rpá d-há zi kirá lyok korá tól kezdődően kiemelt jelentőségű  

á gazat volt. Ez a kö zépkorban elsősorban a nemes fémek és a réz bá nyá szatá t jelentette. 

Az á gazat fontossá gá t bizonyítja, hogy Selmecen létesült az első bá nyá szati felsőfokú  

tanintézet, 1735-ben. 

Az orszá g jelentős szénelőfordulá sainak nagy részét Má ria Terézia uralkodá sa alatt a 

XVIII. szá zad má sodik felében fedezték fel. De az ipari méretű  felhaszná lá s csak XIX. 

szá zadban valósult meg. Ebben az időszakban vá lt ismertté a nagy szénvagyonnal ren-

delkező borsodi barnakőszén medence is. 

A borsodi szénelőfordulá sról és szénhasznosítá sá ról az első részletes írá sos beszá mo-

ló 1787-ben kelt. 

A szén irá nti nö vekvő igényt a térség ipará nak fejlődése teremtette meg. A kiegyezés 

előtti évtizedekben Magyarorszá g szénbá nyá szatá nak 18%-á t adta a borsodi szénme-

dence (7/a. mellé klet). Egészen az I. vilá ghá ború  végéig terjedő időszakban a szénbá -

nyá szat hatalmas ará nyú  fejlődése az orszá gos vasú thá lózat kiépítésének és a kohá szat 

fellendülésének feltétele és kö vetkezménye volt.  

1945 decemberében minden má s ipará gat megelőzve a szénbá nyá kat á llami kezelésbe 

vették. 1946. október 1-jén megalakult a szénbá nyá szat egészét irá nyító szervezet, a 

Magyar Á llami Szénbá nyá k Rt. (MÁ Sz). 

A termelés nagy ütemben emelkedett, ennek ellenére nem mindig tudott lépést tartani 

az erőltetett iparosítá s á ltal diktá lt ütemmel. Az időszakra jellemző a fejlesztések exten-

zív jellege. A termelésnö velés fő eszkö ze a létszá mnö velés volt.  

A 60-as évek első felét az egész vilá gon a kőolaj előre tö rése jellemezte az energeti-

ká ban. A korlá tlan mennyiségben rendelkezésre á lló olcsó olaj Európa szerte vá lsá gba 

sodorta a szénbá nyá szatot. A visszafejlesztés sorá n a borsodi szénmedencében 3 év alatt 

16 bá nyá t zá rtak be.  

A borsodi szénmedencében a 70-es években a szénvagyon kimerülése miatt tová bb 

csö kkent a bá nyá k szá ma.  

1986-tól a Borsodi Szénbá nyá k gazdá lkodá sa fokozatosan elnehezült. Fejlesztési for-

rá sok hiá nyá ban az eszkö zá llomá ny á llaga leromlott. A hatósá gi széná r nem tartott lé-
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pést a felgyorsult inflá cióval. A veszteséget á llami tá mogatá s kompenzá lta. 1989-ben 

minden fajta á llami tá mogatá s megszű nt, ami a vá llalat eladósodá sá val és sú lyos likvi-

ditá si gondokkal já rt. 1990. II. félévében teljes fizetésképtelenség alakult ki, a folyó 

likviditá si hiá ny elérte a 2 Mrd Ft-ot. 1990. november 12-én a vá llalat igazgatója kérel-

met nyú jtott be a Megyei Bírósá ghoz, amiben felszá molá si eljá rá s megindítá sá t kérte 

fizetésképtelenség címén. 

1991. januá r 29-én, a Magyar Kö zlö nyben való megjelenéssel életbe lépett a Borsodi 

Szénbá nyá k felszá molá sa, a cég neve ettől kezdve Borsodi Szénbá nyá k FA (BSzFA). A 

felszá molá s hatá lyba lépésekor a BSzFA hét termelő egységgel rendelkezett: Lyukó, 

Szeles, Edelény, Feketevö lgy, Rudolf, Putnok és a vadnai külfejtés.  

1991, II. félévben és 1992. I. félévben az energetikai piacon olyan drasztikus vá ltozá -

sok kö vetkeztek be, melyek az egész magyar szénbá nyá szatot kezelhetetlenné tették. A 

helyzetet sú lyosbítottá k az á tgondolatlan kormá nyzati intézkedések. A széná r és a szén-

import egyidejű  felszabadítá sa kö vetkeztében nagytö megű  olcsó szén á ramlott be azok-

ból az orszá gokból, ahol megmaradt a szén és a vasú ti szá llítá s á llami tá mogatottsá ga. 

Így a fokozódó inflá ció mellett a széná rak stagná ltak, a megmaradó termelés egyre 

veszteségesebbé vá lt. A felszá molá si eljá rá s folyamá n a mű kö dési kö ltségek csö kkenté-

sének kényszerű  eszkö ze a folyamatos létszá mcsö kkentés és a legveszteségesebb egy-

ségek megszüntetése volt.  

A borsodi szénbá nyá szat visszafejlesztéséről kormá nyhatá rozat intézkedett, mely 

1993. jú nius 4-én jelent meg. 

A legnehezebb feladatot a felszá molá s folyamá n a létszá mleépítés jelentette. Az eljá -

rá s sorá n 3822 fő került ki felmondá ssal, ú j munkahely biztosítá sa nélkül. 

 A bá nyá szat leépítésének van egy szomorú  regioná lis hatá sa. Szá mos, korá bbi bá nyá sz 

településen az infrastruktú ra (kultú ra, sport, kö zmű vek, lakótelepek stb.) a bá nyá k tulaj-

doná t képezte, az üzemeltetési feladatokkal együtt. A bá nyá szat megszű nése így nem 

csupá n a munkanélküliség nö vekedésével, hanem szá mos település leépülésével is já rt. 

A felszá molá si eljá rá s utolsó szervezési lépése volt a Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító 

Rt. megalakulá sa 1994. januá r 1-jével, mely á tvá llalta a jö vőbeni rendezetlen kö telezett-

ségeket és megvá sá rolta a nem értékesíthető maradék vagyont a BSzFA-tól. (Dr. Remé-

nyi Gá bor, 1996.) 

Megyénkben még napjainkban is jelentős területet képvisel a természeti adottsá gai miatt 

komoly mú ltra visszatekintő bá nyá szati tevékenység, de nem a korá bbi mélybá nyá szat, 

hanem a lignit és az építőipari nyersanyagok külfejtéses bá nyá szata a meghatá rozó.  
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Az 1993. Évi XLVIII. tö rvény (ú j bá nyatö rvény) hatá lyba lépését kö vetően szigorú bb 

feltételek mellett folytatódott a bá nyá k bezá rá sa, illetve a korá bban bezá rt bá nyá k terü-

letén a tá jrendezési tevékenység, ott ahol a bá nyavá llalkozó ismert és fellelhető volt. 

Problémá t jelentett azonban azon bá nyá szati területek rendezése, ahol a bá nyavá llalkozó 

nem ismert, vagy a vá llalkozá s felszá molá ssal megszű nt. 

Az 1993. évi bá nyatö rvény és annak végrehajtá sá ra kiadott rendelkezések értelmében 

lehetőség nyílt a bá nyavá llalkozókra á t nem há rítható tá jrendezési feladatok á llami fi-

nanszírozá sá ra is. (Dankó Gyula. 2001.) 

 

5.2.2. Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt. mű kö dé sé nek bemutatá sa 

 

A Borsodi Szénbá nyá k felszá molá sa 1991-ben kezdődö tt el. A bá nyabezá rá si, tá jren-

dezési és bá nyaká r ügyek rendezése (példá ul: Farkaslyuk és Szeles akná k bezá rá sa), 

valamint a bá nyá k gazdasá gi tá rsasá gokba szervezése (példá ul: Putnok Bá nya Kft., Ru-

dolf Bá nya Kft., Feketevö lgy Bá nya Kft., stb.) má r a felszá molá si eljá rá s kö zben meg-

indult, de a bá nyabezá rá sokhoz kapcsolódó feladatok és kö telezettségek zö me há tra 

maradt. A szénbá nyá szati bá nyavagyon-hasznosító részvénytá rsasá gok (így a borsodi 

is) tehá t azzal a céllal kezdték meg mű kö désüket, hogy a még nem teljesített bá nyabezá -

rá si feladatokat és kö telezettségeket á tvegyék. 

 

- A legfontosabb feladat: a megmaradt vagyon kezelése és hasznosítá sa. 

- A legfontosabb kö telezettsé gek: a szakszerű  bezá rá s, a tá jrendezés, a keletkezett bá -

nyaká rok elhá rítá sa, a humá npolitikai feladatok végrehajtá sa. (Bá nyá szati és Kohá -

szati lapok, 133. évfolyam, 4. szá m, 374-380. oldal) 

 

A BBVH Rt-t a Szénbá nyá szati Szerkezetá talakítá si Kö zpont alapította azzal a céllal, 

hogy a borsodi régióban á llami tulajdonban maradt bá nyá szati vagyont hasznosítsa, 

illetve a hasznosítá sig végezze el a kezelési feladatait. Az érintett területeken a bá nyá -

szati tevékenység az évezred első éveiben megszű nik, így a profilvá ltá son alapuló gaz-

dá lkodá si tevékenységnek a teljes megszű nés és felszá molá s lehet az alternatívá ja. 

A Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt. (BBVH Rt.) a kezelésében lévő létesítmények 

és humá n erőforrá sok má s irá nyú  gazdasá gi tevékenységre tö rténő hasznosítá sa mellett 

dö ntö tt. Ezen tö rekvése érdekében tö bb éve készíti elő azt a projektet, amely a hazai 
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kö rnyezetvédelmi ipar keretében kibontakozó hulladékkezeléshez és ú jrahasznosítá shoz 

kapcsolódik. 

 

A projekt célja egy Regioná lis Újrahasznosítá si Kö zpont ipari park szerkezetben tö r-

ténő létrehozá sa a BBVH Rt. létesítmény és humá n erőforrá s bá zisá n. 

 

Tekintettel arra, hogy a kö rnyezetvédelmi ipar irá nyá ba végrehajtott profilvá ltá s á llami 

szerepvá llalá s nélkül a fejlett orszá gokban sem valósulhatott meg, az Rt. vezetői olyan 

megvalósítá st előkészítő tanulmá ny kidolgozá sá t hatá roztá k el, amely alkalmas lehet: 

- á llami (kormá nyzati) tá mogatá si forrá sok hatékony felhaszná lá sá nak alá tá masztá sá -

ra; 

- az EU-ból szá rmazó pénzbeni tá mogatá sok elnyerésére irá nyuló pá lyá zatok megala-

pozá sá ra, (ISPA rö vidítésű  pá lyá zá si lehetőség kiemelten került a fókuszba); 

- a vá llalkozói lehetőségek bemutatá sa. (M iskolci Eg y etem - B orsodi Bán y a va g y on -

h a szn osító Rt, 19 9 8.) 
 

 

5.2.3. Borsod megyei bá nyá szat á ltal é rintett területek problémá ja eset-

tanulmá nyok alapjá n 

 

5 .2.3.1. Sz u h aká lló  II. – A lberttelep teleph ely 

 

A terület (7/b. mellé klet) a Kazincbarcika kö zeli Izsófalva és Mú csony kö zségek 

külterületén, Szuhaká lló kö zség hatá rá ban talá lható. (Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító 

Rt., 2002.) 
 

Izsófalva külterület:  Hrsz: 0150/1 

        Terület: 46168 m2, Beépítve: 1774 m2 

        Mű velési á g: udvar és gazdasá gi épület. 

Mú csony külterület:  Hrsz: 02, 04 

        Terület: 17579 m2 

        Mű velési á g: meddőhá nyó. (Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító 

Rt., 2002.) 
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A telephely há rom elkülö nülő részre osztható: szuhaká llói fatér, Alberttelep és meddő-

há nyó.  

A BBVH Rt. szuhaká llói telephelyén má r 1998-ban rekonstrukciós munká kat végzett 

annak érdekében, hogy ipari parki konstrukcióban előkészítse a regioná lis ú jrahasznosí-

tá si kö zpont megvalósítá sá t. (Miskolci Egyetem- Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt, 

1998.) 

 

Az izsófalvai külterületen a Borsodi Szénbá nyá k oktatá si kö zpontja, illetve kö zponti 

anyagtér volt. Az oktatá si kö zpont épületei felú jítá sra, a szükségtelen építmények le-

bontá sra kerültek, megépültek a kö zmű vek, belső utak és parkolók (7/c. és 7/d. mellé k-

letek). 

A meddőhá nyó tá jrendezése megtö rtént, felszínen sajá t anyagá ban tö mö rített ú t teremt-

het kapcsolatot a szuhaká llói és az alberttelepi üzemtér kö zö tt. 

A területen haszná laton kívüli – Szuhaká lló á llomá shoz csatlakozó–  iparvá gá ny talá lha-

tó, amely felú jítá st kö vetően üzemképessé tehető. 

 

Kö zlekedé s, megkö zelíté s: 

Miskolc-Kazincbarcika irá nyá ból (26. sz. ú t) a Kazincbarcika-Mú csony kö zö tti ö sz-

szekö tő ú ton, illetve a Miskolc –  Sajószentpéter –  Mú csony ú tvonalon. 

Vasú ton a Kazincbarcika –  Szuhaká lló –  telephelyi iparvá gá nyon keresztül, utóbbi 1 

km-es szakasz felú jítá sa esetén. 

 

Tá volsá gok kö zú ton: Kazincbarcika: 6,5 km, 

   Miskolc: 27 km, 

   Budapest: 207 km. 

 

A Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt. a területen jelentős felú jítá si, kö zmű fejlesztési 

munká kat végzett el, amelynek eredményeként a telephely vonzó lehet a betelepülni 

vá gyók szá má ra. 

 

A területen jó lehetőség adódik egy regioná lis hulladékhasznosító kö zpont létesítésére, 

amelyre vonatkozóan az Rt. kezdeményezésére ISPA pá lyá zat került benyú jtá sra. A 

hulladékhasznosító kö zpont kö zszolgá ltatá si jellegű  mű kö dtetése mellett lehetőség nyíl-
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hat egyéb hulladékgazdá lkodá si tevékenység vá llalkozói alapon tö rténő beindítá sá ra is. 

(Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt., 2002.) 

A hulladékhasznosító kö zpont egy elvi megoldá sá t mutatja be a 7/e. mellé klet. 

5 .2.3.2. V ad na teleph ely 

 

A terület Vadna kö zség hatá rá ban talá lható (7/f. mellé klet). Az itt üzemelt külfejtés 

kö vetkeztében egy 20 ha területű , á tlagosan 6,5 m mély tó jö tt létre. A tó mellet talá lha-

tó a lá zbérci víztá rozóból eredő Bá n patak, valamint a Sajó folyó, amelyeket a bá nyá -

szat sorá n eltereltek. A terület rekultivá ciójá t 1996-ban kezdték és 2001-ben fejezték be. 

A két á llapot (külfejtés ↔  rendezett terület) kö zö tti jelentős külö nbséget szemléltetik a 

7/g. és 7/h. mellé kletek. 

A területen egy a vízparthoz kapcsolódó szabadidőkö zpont kialakítá sa kezdődö tt meg. 

A tó partjá n bevezetésre kerültek az alapkö zmű vek (víz, szennyvíz, villany, gá z, ame-

lyek rá csatlakozá ssal az egész terület kiszolgá lá sá ra alkalmasak. 

 

Kö zlekedé s, megkö zelíté s: 

Kö zú ton: Kazincbarcika-Vadna. 

Vasú ton: Vadna á llomá s 1 km. 

 

Tá volsá gok kö zú ton: Kazincbarcika: 8 km, 

  Miskolc: 31 km, 

   Budapest: 216 km.  

(Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt., 2002.) 

 

A szabadidőkö zpont hasznosítá si lehetőségei: 

 

- üdülőtelkes ö vezet kialakítá sa,  

- a tó horgá szati célú  hasznosítá sa, 

- strand, kemping építése, 

- vízisí pá lya létrehozá sa, 

- étterem építés, üzemeltetés, 

- sportpá lyá k, elsősorban a labdajá tékok szá má ra. (Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító 

Rt., 2002.) 
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A felsorolt hasznosítá si lehetőségek megteremtése érdekében elkészült: 

 

- a telephely rendezési terve (7/i. mellé klet), 

- a kiépítendő kempinghez kapcsolódó vizesblokkok és fedett-nyitott szín, 

- a kialakítandó strandhoz kapcsolódó WC-k, 

- a bejá rati kapu (7/j mellé klet), 

- a porta épülete (7/j mellé klet). 



 

 

5.3. A bo rs o di acé lipar - A  Bo rs o d m egyei gyáripar által é rin te tt területek 
pro blé m ája a D A M  R t. FA  állapo tfelm é ré s e alapján  

 

Ebben a fejezetben Borsod megye korá bban egyik legjelentősebb nehézipari üzemé-

nek a Diósgyőri Acélmű vek –  ma Diósgyőri Acélmű vek és Kereskedelmi Rt. F.A. (a 

tová bbiakban DAM Rt. FA) –  felszá molá sa sorá n a VITUKI Innosystem Kö rnyezetgaz-

dá lkodá si Innová ciós Kft. Á ltal 2000-ben készített teljes kö rű  kö rnyezeti á llapotfelmé-

résének rö vid ö sszefoglalá sa kerül bemutatá sra. Ennek sorá n igyekszünk rá vilá gítani 

azokra a problémá kra is, melyek á ltalá nosan jellemzik a térség volt nagyipari létesítmé-

nyeivel kapcsolatos gondokat. 

 

 

5.3.1. A Miskolc kö rnyé ki kohá szat tö rténete 

 

A diósgyőri kohá szat kezdete 1770-ig nyú lik vissza. Ekkor született meg Má ria Te-

rézia rendelete, mely alapjá n Fazola Henrik würsburgi szá rmazá sú  ková cs- és lakatos 

mester hozzá kezdhetett az ómassai vasmű  építéséhez. Á m tíz év sem telt el, s a vasmű  

üzemviteli problémá k, valamint a kö rnyező vasgyá rtó üzemek konkurenciá ja miatt 

csődbe ment. 

A vasmű vet 1779-ben az alapító fia Fazola Frigyes vette á t, aki ú j acélgyá rtá si techniká t 

dolgozott ki, s egy ú j üzem felépítésével Újmassa területén virá gzó ipartelepet hozott 

létre, mely jól értékesíthető minőségi acélgyá rtmá nyokat á llított elő. 

A kiegyezést kö vető kö zlekedési fejlesztések egyre tö bb nyersanyagot igényeltek, mely 

igényt az ú jmassai kohó má r sem minőségi, sem mennyiségi szempontból nem volt ké-

pes kielégíteni. Ezért 1867-ben a felelős minisztérium á tveszi a gyá rat, s helyzetét ren-

dezve egy ú j üzem létrehozá sá ra adott utasítá st a jelenlegi Diósgyőri Acélmű  területén. 

Az ú jmassai vasgyá r 1871-ben fejezte be véglegesen a termelést. Ezzel egy időben 

kezdte meg teljes üzemét az ú j vasmű . A kezdeti nehézségeket 1879-ben a korszerű  

SIEMENS-MARTIN acélgyá rtá s, majd 1882-ben a BESSEMER acélgyá rtá s bevezeté-

sével sikerült megoldani, melyek minőségi ugrá st hoztak a gyá r életében. Ebben az idő-

ben a diósgyőri gyá r a vá rosi villamos vasú t, tová bbá  az orszá gos vasú ti há lózat fejlesz-

tés kö vetkeztében sín-, vá ltó, hídanyagok, mozdonyok, gőzgépek hengerelt, ková csolt 

és ö ntö tt alkatrészeinek gyá rtá sá val volt elhalmozva. 
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A nagy volumenű  igényekhez a helyben gyá rtott nyersvas egyre inká bb kevésnek bizo-

nyult, s 1898-ra a gazdasá gi vá lsá g jelei is megmutatkoztak, melyből 1905-re sikerült 

kilá balni. Á m a fejlesztések ez idő alatt sem á lltak le. Az I. vilá ghá ború  kö zeledtével a 

hadianyag gyá rtá s révén az üzem termelése tová bb fokozódott és 1917-re ú j kohó épült 

valamint a termelési profil is tová bb bővült. A gyá r az egész vilá g elismerését vívta ki a 

Lá nc-híd lá nctag elemeinek gyá rtá sa sorá n elért kimagasló eredményeivel. 

A vilá ghá ború  utá n a magyar vasipar vá lsá gos helyzetbe került a Békeszerződés kö -

vetkeztében, mely á ltal az orszá g elvesztette vasércbá nyá inak 80%-á t, a fémipar kö zel 

50%-a, a vasú tvonal 60%-a pedig elcsatolá sra került. A vastermelés kö zel negyedére 

120 kt-ra csö kkent. 

1927-ben a Budapest Á llami gépgyá rból á ttelepítették a ková csoló üzemet a diósgyőri 

gyá rba és ezzel az orszá g legnagyobb ková csolt termékeket is előá llító üzemévé vá lt 

Diósgyőr. Ezt kö vetően ismét egy rö vid felfutá si időszak kö vetkezik a gyá r életében a 

külfö ldi kereskedelembe tö rténő bekapcsolódá s á ltal, mely 1929-ig tart, á m az üzem 

ezutá n is tová bb bővül. 1931-1933 kö zö tt ú j finomlemez hengersor kerül üzembe helye-

zésre, tová bb épül az ú jgyá ri kisková cs mű hely és elkészül egy 300 kg-os 

elektrokemence is. 

Az vilá gvá lsá g utá n egészen a II. vilá ghá ború ig a külfö ldi és belfö ldi forgalom egyará nt 

megélénkül, s a gyá r folyamatosan kapja a megrendeléseket. 

A vilá ghá ború  azonban nagy pusztítá st végez a diósgyőri kohá szatban. 1944. szeptem-

ber 13-á n bombatá madá s éri mely kö vetkeztében az üzemek leá lltak, a termelés teljesen 

megszű nt. A teljes termelés csak egy év mú lva indul ú jra. 

1947-től kezdődően a há rom éves gazdasá gi terv, majd az ezt kö vető ö téves tervek so-

rá n nagy beruhá zá sokra és fejlesztésekre került sor. Új üzemrészek és berendezések 

kerültek kiépítésre és fokozatosan nőtt a termelés is, mivel a KGST orszá gok felvevő 

piaca szintén egyre nö vekvő acéligényekkel jelentkezett. 

A vilá g acéltermelése a 70-es évek kö zepéig lá tvá nyosan nö vekedett, melyet az 1974-es 

és az 1979-es olajvá lsá g tö rt meg. Azonban ez a diósgyőri vaskohá szatban nem éreztette 

hatá sá t, kö szö nhetően a KGST orszá gokból viszonylag olcsón beszerezhető alapanyag-

oknak és a szintén itt meglévő felvevő piacnak. 

1980-82-ben elkészült a Kombiná lt Acélmű  amely megpecsételte a SIEMENS-

MARTIN acélmű  sorsá t és 1986-ban teljesen le is á llt ez az üzem. 

Azonban a 80-as években a vilá gpiaci á rak nagymértékű  csö kkenésnek indultak, ami a 

veszteségek halmozódá sá hoz vezetett. Ezt a kormá ny á llami tá mogatá sokkal próbá lta 
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ellensú lyozni, de a problémá t tová bb tetézte a KGST megszű nése ami a korá bbi alap-

anyag beszerzési és export lehetőségeket gyö keresen megvá ltoztatta. Ezek kö vetkezté-

ben a kormá ny 1988-tól mindenféle á llami tá mogatá st megszüntetett, és a térség két 

kohá szati üzemét a Borsodi Vaskohá szati Trö szt-ben egyesítette. A trö szt azonban al-

kalmatlan volt arra, hogy külfö ldi tőke bevoná sá val, privatizá ciókkal a gazdá lkodá s 

nehézségeit feloldja, így egy év utá n megszű nt. A diósgyőri kohá szat részvénytá rsasá gi 

formá ban –  DIMAG Rt. Néven –  ö ná llóan próbá lt alkalmazkodni az adott kö rülmé-

nyekhez, á m mű kö dése nem vezetett eredményre és 1992-ben a DIMAG Rt., mű kö dés-

képtelensége miatt felszá molá sra került. 

Ezt kö vetően kö zvetlen á llami beavatkozá sra került sor. Ennek sorá n az á llam 3,9 Mrd 

forint tá mogatá st nyú jtott a termelés ú jraindítá sá ra és a félbehagyott beruhá zá sok befe-

jezésére. A felszá molá s ideje alatt a kohá szat Diósgyőri Nemesacél Mű vek Kft. néven 

mű kö dö tt. A beavatkozá s kö vetően megkezdődtek a termelés racionalizá lá sá t, hazai 

viszonyokhoz tö rténő igazítá sá t célzó á talakítá sok. 1993-ban befejeződö tt az 1990-ben 

félbehagyott Folyamatos Öntőmű  korszerű sítése és a 70 t/óra teljesítményű  léptetőge-

rendá s kemence telepítése. 

1994-ben leá llt a kö zéphengermű  mely dö ntően má r nem piacképes termékeket gyá rtott. 

Ugyancsak 1994-ben született meg a 2014. szá mú  kormá nyhatá rozat, mely a borsodi 

vaskohá szat reorganizá ciójá nak egyik alapdokumentuma. E hatá rozat rendelkezik az 

üzem tová bbi mű kö désének feltételeiről és a végrehajtandó feladatokról is. A hatá rozat 

végrehajtá sá val a Kormá ny az Á llami Vagyonkezelő Rt-t (tová bbiakban Á V) bízta meg, 

mely a borsodi acélipar reorganizá ciójá nak sikeres végrehajtá sa érdekében megalapítot-

ta a Borsodferr Rt-t. 

1995-ben a tulajdonosi szerkezetvá ltá s keretében 5 felszá molá s alatt á lló diósgyőri cég 

kivá sá rlá sá val és ö sszevoná sá val megalakul a DAM Diósgyőr Kft. 100% Á V tulajdon-

nal. 

1996-ban az Á PV Rt. Tulajdonosi jogá nak kö zvetlen gyakorlá sa céljá ból egyesül a 

Borsodferr Rt. És a DAM Kft., s DAM Diósgyőri Acélmű vek Ipari és Kereskedelmi Rt. 

Névvel ú j tá rsasá gi formá ban mű kö dik tová bb. 

Ekö zben tová bb zajlanak a termelés á talakítá sá t célzó folyamatok is. Beindulnak a hul-

ladékfogadá shoz kapcsolódó gyá rtelepi fejlesztések, valamint a Nemesacél hengermű  

modernizá lá sa is. 

A cég privatizá ciójá ra 1998. januá rjá ban került sor. Az ú j tulajdonos a VSZ. Holding 

Kosice lett. Á m 1999. december és 2000. februá r kö zö tti időszakban a folyamatos mű -
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kö dés pénzügyi alapjait nem sikerült biztosítani, ezért a tulajdonos csődeljá rá st kért 

ö nmaga ellen. Ezt a B.A.Z. megyei bírósá g elutasította, de később egy külső hitelező 

cég felszá molá si kérésének kö vetkeztében a Bírósá g mégis elrendelte a Diósgyőri 

Acélmű vek felszá molá sá t. 

 

A kö vetkezőkben tá blá zatok segítségével ismertetjük az üzem alkalmazottainak külö n-

bö ző szempontok szerinti eloszlá sá t. 

A 4.2.2.3-as tá blá zatból jól kitű nik, hogy a felszá molá s alatt –  a radiká lis szervezet á t-

alakítá st és létszá mleépítést kö vetően –  jelentős hangsú lyt kapott a munkavá llalók fog-

lalkoztatá si biztonsá ga.  

 

Legmagasabb iskolai vé gzettsé g Lé tszá m 
8 á ltalá nos alatti 6 

8. á ltalá nos 291 
Szakmunká s képző 788 

Szakkö zépiskolai érettségi 480 
Gimná ziumi érettségi 121 

Technikum 233 
Főiskola 80 
Egyetem 92 

 
5.2.2.1. tá blá zat A DAM Rt. F.A. alkalmazottainak iskolai végzettség szerinti 

megoszlá sa (VITUKI., 2000.) 
 

K orcsoport fő 

26 év alatti 70 
26-30 év kö zö tt 176 
31-35 év kö zö tt 246 
36-40 év kö zö tt 308 
41-45 év kö zö tt 496 
46-50 év kö zö tt 457 
51-55 év kö zö tt 279 
56-60 év kö zö tt 53 

60 év felett 6 
 

5.2.2.2. tá blá zat A DAM Rt. F.A. alkalmazottainak életkor szerinti megoszlá sa 
(VITUKI., 2000.) 



 

 

2000.03.14. 2000.06.01. 2000.07.31. 2000. vé gi terv  
fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi fizikai szellemi 

Kö zvetlen 
termelő 1622 167 1401 128 1329 114 1305 98 

Termelést 
kiszolgá ló 80 154 68 113 57 102 51 94 

Felszá molá st 
végző 63 6 71 44 71 44 71 44 

 

5.2.2.3. tá blá zat A DAM Rt. F.A. létszá m megoszlá sá nak alakulá sa a 2000. évben 

(VITUKI., 2000.) 

 

5.3.2. A telephely á llapotfelmé ré se 

 

5 .3.2.1. Föld rajzi elh elyez ked és, fekvés 

 

A  vizsg ált teleph ely  M iskolctól Ny -Én y -ra  h ely ezkedik el, n a g y  la kósűrűség ű terü-

letbe ékelődve. A  teleph ely  h a zán k eg y ik leg rég ebben  a la pított va skoh ásza ti eg y ség e, 

m ely  jelen leg i h ely én  1868. óta  m űködik. A z a célg y ártás és m eleg h en g erlés, továbbá a  

g y ártásh oz szükség es seg édtech n ológ iák üzem eltetése és a  g y ártelep beékelt h ely zete 

többszörös körn y ezeti és körn y ezet eg észség üg y i kon fliktus forrása  volt a  m últba n  és a  

jelen ben  eg y a rán t. A  g y ártelep Dél felé a  Va rg a h eg y  m eredély es fa lán a k tám a szkodik, 

m íg  Észa król a  Szin va -pa ta k (illetve a  pa ta k és a  vizsg ált teleph ely  között fekvő közút) 

h a tárolja . A  terület völg y es jelleg éből a dódó szűk h ely , illetve a z ura lkodó szélirán y  

tovább fokozza  a  n eh ézipa ri üzem  és a  körülötte urba n izálódott körn y ezet közötti prob-

lém áka t. 

 

5 .3.2.2. A teleph ely beépítettsége, az épületek ad atai, á llapota 

 

Az á llapotfelmérésbe vont telephely Miskolc III. kerületében, egy Miskolc és Diós-

győr kö zö tti belterületen helyezkedik el, teljes területe mintegy 159 hektá r. Ebből a leg-

nagyobb területnek jelenleg 34 osztatlan tulajdoni há nyadú  tulajdonosa van, ebből a 

legnagyobb résszel rendelkező tulajdonos a DAM Rt. F.A., kb. 111 hektá rral. 
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A terület ipari és szociá lis létesítményekkel erősen beépített jellegű . A beépítési há nyad 

jelenleg kb. 65-70%-os, mely szá zalékos ará ny a nagyolvasztó és kapcsolt létesítménye-

inek lebontá sa előtt még nagyobb volt.  

A  területen  lévő ipa ri, szociális és eg y éb épületek kora  a la pján  n ég y  n a g y obb csoportot 

külön bözteth etün k m eg : a z 19 4 5 előtti, a z ötven es években  épült (ily en ek volta k a  

n a g y olva sztó, a középh en g erm ű és a z SM -a célm űi épület), a  70-es évekbeli (Nem esa cél 

h en g erm ű) és vég ül a  n y olcva n a s években  épült objektum oka t (K om bin ált A célm ű). A z 

épületek és felépítm én y ek álla g a  álta lába n  a z építési korn a k m eg felelő. 

A technológiai vá ltozá sok kapcsá n bizonyos üzemek és épületek kikerültek a termelés-

ből. Ezek egy része bontá sra került, (pl. a nyersvasat előá llító kohók és segédberendezé-

seik), egy része jelenleg is bontá s alatt á ll, (pl. az Elektroacélmű  II. üzeme), egy má sik 

része pedig üzemen kívül van (ilyen pl. a Kö zéphengermű  és tö bb szociá lis épület). A 

Kö zéphengermű  ugyan lebontá sra került, de csarnoka ma is á ll mely jelenleg az AFE 

Kft. tulajdona. 

Összességében a haszná latban lévő épületek á llaga kö zepesnek mondható, míg a hasz-

ná laton kívüliek részben erősen leromlott á llapotban vannak. 

 

5 .3.2.3. A teleph elyen folytatott tevékenységek 

 

A  m a g y a r g a zda ság ba n  a z 19 80-a s évek utolsó h a rm a dába n  a  h a tékon y ság  ja vítására , 

a  term elés ra cion a lizálására  irán y uló foly a m a tok a  diósg y őri koh ásza tba  is beg y űrűztek. 

K ülön ös tekin tettel a rra , h og y  ekkortájt a z ipa ri term ékek keleti pia cán a k szin te teljes 

körű m eg szűn ése a  koh ásza ti term ékek közvetlen  exportját, a  h a za i g épipa r széth ullása  

pedig  a  h a za i pia cra  va ló term elést , eg y ben  a  közvetett exportot is elleh etetlen ítette. 

Diósgyőrben az 1987. évtől kezdődően folyamatos és drasztikus termeléscsö kkenés 

zajlott, ami az egyes termelőüzemek, termelő berendezések leá llítá sá t, a kohá szati kom-

biná tból kivá ló ö ná lló termelő, gazdá lkodó egységek létrehozá sá t tette szükségessé. 



 

 

5 .3.2.4. A jelenleg termelő tech noló giá k és a má r megsz űnt, vagy á t-, illetve elad ott 
ipari tevékenységek és üz emrész ek 

 

A felmérés időpontjá ban kétféle ipari tevékenység zajlott a területen, az acélgyá rtá s 

és a hengerelés. Az acélgyá rtá shoz kétféle vasalapú  hulladékot haszná l a DAM Rt.: 

- sajá t gyá rtá si folyamatban keletkezett hulladékok (visszatérő technológiai 

hulladékok), 

- vá sá rolt begyű jtésből szá rmazó hulladékok (technológiai és amortizá ciós hulla-

dékok). 

 

A  m eg szűn t és ela dott tevéken y ség ek, illetve üzem eg y ség ek közül a  következőket 

em elh etjük ki: n y ersva sg y ártás, a célm ű, tűzálló tég la  és építő üzem , h en g erelés, közép-

h en g erm ű. 

 

5 .3.2.5 . A teleph ely köz műellá tottsá ga és infrastru ktu rá lis ellá tottsá ga 

 

 A  DA M  Rt. És a  körzetébe ta rtozó eg y éb ön álló társa ság ok en erg ia ellátásán a k bizto-

sítására  a la kult a  DA M ESZ  En erg ia szolg álta tó K ft., m ely  100%  DA M  Rt. tula jdon ú 

cég kén t jött létre 19 9 6-ba n , m in t ön álló g a zdálkodó szervezet. 

A  DA M ESZ  K ft. Szin tén  felszám olás a la tt állt a fejezet a la pjául szolg áló ta n ulm án y  

készítésén ek időpon tjába n  (2000. decem ber). 

Fon tos m eg jeg y ezn i, h og y  a  DA M  Rt. és a  DA M ESZ  Rt. „ k özött lé tr ejött 

k özm ű szolgáltatási szer ződé sek ben ninc s a k ör nyezeti k ár felelőssé gr e vonatk ozó k ité tel, 

illetve m egállapodás. Ez a té ny , figy elem be vé ve a ter ület jellegé t é s a k é t szer vezet fizi-

k ai é r telem ben vett egy m ásr autaltságát, továbbá a k é t szer ződő fé l által foly tatott k ör -

ny ezetr e veszé ly es tevé keny sé gek et m indenké ppen ar r a m utat, hogy  ezt a hely zetet jogi-

lag r endezni szük sé ges.” (DA M  Rt. ”f.a .” teljes körű körn y ezeti álla potfelm érése, 

VITU K I  K ft. 2000.) 

A  szolg álta tási szerződésekben  továbbá a z sin cs rög zítve külön , h og y  a  felek m ily en  

m in őség ű kezelt, h a szn ált, szen n y - és eg y éb vizet a dn a k át eg y m ásn a k, a za z eg y ik cég  

sem  ren delkezik jog ila g  biztosítékokka l a rra  n ézve, h og y  a  szolg álta tott illetve áta dott 

vizek m in őség e a jövőben  n em  okoz a  m ásik féln ek károka t, va g y  n em  jár oly a n  követ-
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kezm én y ekkel, a m ely ek a  m ásik felet elkerülh etetlen  kia dásokka l, kárelh árítási költsé-

g ekkel terh elik. 

A  két cég  közötti kikerülh etetlen  eg y üttm űködést m uta tja  a 21/19 9 9 . (VII. 22.) 

K H VM  –  K öM  eg y üttes ren deleteiben  előírt üzem i kárelh árítási terv elkészítésén ek és a  

h a tóság  felé történ ő ben y újtásán a k kérdése, m ivel ezt a  két válla la t csa k közösen  képes 

ben y újta n i. U g y a n  csa k szükség szerű a  közös területeken  bekövetkező h a váriák elh árí-

tásába n , m eg előzésében  történ ő eg y üttm űködés. 

 

A z a lábbia kba n  a  DA M ESZ  Rt. szolg álta tási területeit fog la ljuk össze: 

 

- Erőm ű üzem : ipa ri g őz, fűtési ren dszer m űködtetése 

- Sűrített leveg őellátás 

- G ázellátás –  földg ázfog a dás, elosztás 

- O xig én -, n itrog én  ellátás –  oxig én  g y ár 

- Vízellátás –  vízvételezés, m in őség i vizek előállítása , vízelosztás, tisztítás, 

ren dszerka rba n ta rtás 

- Villa m os en erg ia  ellátás –  ország os h álóza tból 

 

 

5.3.3. A vá llalat é s területének kö rnyezetvé delmi helyzete 

 

A  DA M  Rt. FA  a  körn y ezetvédelm i a da tok n y ilván ta rtását részben  h a g y om án y os m ó-

don , részben  szám ítóg épes a da tforg a lom  felh a szn álásáva l vég zi. A  cég  körn y ezetvé-

delm i h ely zetére von a tkozó in form ációka t a z a lábbi h a tóság ok részére továbbít: 

 

Észa k-m a g y a rország i K örn y ezetvédelm i Felüg y előség  

M iskolc, M in dszen t tér 4 . 

Tel.: +  36 4 6 517-300 (közpon ti szám ) 

 

Á lla m i Népeg észség üg y i és Tisztiorvosi Szolg ála t B A Z  M eg y ei In tézete 

M iskolc, M edg y esa lja  u. 12. 

Tel.: +  36 4 6 35 4 -611 
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Észa k-m a g y a rország i Vízüg y i Ig a zg a tóság  

M iskolc, Vörösm a rty  út 77. 

Tel.: +  36 4 6 4 11-4 11 

 

O rszág os M un ka védelm i és M un ka üg y i Felüg y előség  

B A Z  M eg y ei felüg y előség e 

M iskolc, Szen tg y örg y  u. 4 0-4 4 . 

Tel.: +  36 4 6 368 874  

 

5 .3.3.1. Légsz ennyez éssel kapcsolatos problémá k, á llapotjelz ők és ered mények 

 

Pon tszerű kibocsátások: a  felüg y elő szervekn ek küldött jelen tések a la pján  és a fel-

üg y előség  m érési eredm én y ei a la pján  (n em  külön ben  a z ezek ka csán  kia dott h a tároza -

tok és kötelezettség ek szerin t) m eg álla píth a tó h og y  a  DA M  Rt. FA  két oly a n  tech n oló-

g iát üzem eltet, m ely ek kibocsátása i m eg h a la dják a  jog sza bály ba n  előírt h a tárértékeket. 

A  válla la t fő szen n y ező-forrása i a  kom bin ált a célm ű csa rn ok elszívó ren dszerén ek kür-

tői va la m in t a z U H P (U ltra  H ig h  Purity ) kem en ce két kürtője. A  kom bin ált a célm ű ese-

tében  dön tően  a  szilárd részecskék (por), illetve a z ólom , m íg  a z U H P kem en ce estén  a  

toxikus n eh ézfém ek (pl.: C d, Pb, C r), va la m in t a C O  és a z NO x kom pon en s csoportok 

dom in áln a k. 

A z a célm űi beren dezések ka rba n ta rtása kor éves ren dszeresség g el felülvizsg álják 

ug y a n  a  füstg ázelszívó ren dszereket, de a  ka pcsolt porlevála sztó ren dszer zsákja in a k 

ren dszeres cseréje n élkül a  leveg őtiszta ság  védelm i in tézkedések h a tékon y ság a  m eg kér-

dőjelezh ető. 

 

 Diffúz kibocsátó források: itt a  fő problém a forrás a  sza ba dba n  tárolt m in teg y  5 0.000 

ton n án y i sa la k a n y a g . A  sa la ktároló a  g y ártelep területén ek keleti-délkeleti részén  h e-

ly ezkedik el. Fig y elem be véve a z elh ely ezkedést, a z ura lkodó észa ki, észa k-n y ug a ti 

szélirán y t, a  lera kás m ódját és körülm én y eit, illetve a  la kóterület távolság át m eg álla pít-

h a tó h og y  a  kiporzásból eredő károka t és pa n a szoka t okoz. E problém a  vég leg es és 

m eg n y ug ta tó m eg oldása  n em  füg g etlen íth ető a veszély es h ulla dékokka l ka pcsola tos 

jog vitától, va la m in t a  sa la ka n y a g  körn y ezetvédelm i és m űsza ki m eg ítélésétől sem . A  

DA M  Rt. FA  jelen leg  a  K örn y ezetvédelm i Felüg y előség  álta l el n em  fog a dott m ódon , a  

sa la kot ipa ri h ulla dékkén t kezeli és tárolja  a  területen . 
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5 .3.3.2. A víz minőség sz abá lyoz á sá val kapcsolatos kérd ések 

 

Jelen leg  a  DA M  Rt. FA  vízbeszerzése problém a m en tes, és előre vetítve h ossza bb idő-

re is m eg felelő, m in d m en n y iség i, m in d vízm in őség i szem pon tból. A  kibocsátott h a sz-

n ált és ipa ri szen n y vizekkel ka pcsola tba n  m eg álla píth a tó, h og y  a  válla la t e tekin tetben  

jog i szem pon tból n em  közvetlen  körn y ezeth a szn áló. A z ezzel ka pcsola tos foly ékon y - és 

szilárd a n y a g  forg a lom  eg y  erre szerződött szervezet (DA M ESZ  K ft.) kezében  va n , 

m ely  szin tén  felszám olás a la tt áll.  A  két szervezet ug y a n  jog ila g  és g a zda ság ila g  is el-

külön ül eg y m ástól, viszon t m in den n a pos tevéken y ség ük során , több szálon  is elvála szt-

h a ta tla n ul eg y m ásh oz kötődn ek. Erre eg y  jó példa  a  két cég  álta l eg y ütt elkészített, illet-

ve a z en g edély ező h a tóság h oz ben y újtott üzem i vízm in őség i kárelh árítási terv is. 

 

5 .3.3.3. A szilá rd  h u llad ékok problémaköre 

 

A  válla la t területén  a  szilárd h ulla dékok csoportján  belül, n a g y  m en n y iség ben  kelet-

kezn ek veszély es h ulla dékok, m ely eket a  4 .2.2.4 -es tábláza t fog la lja  össze. 

 

V esz élyes h u llad ék neve Tá rolá s h elye, mó d ja 
A SEA  sa la k Fedett érctároló 
K em en cebon tási h ulla dék Fedett érctároló 

O la jos reve 
K oh ói veszély es h ulla dék átvevőh ely en , beton tál-
cán , sza ba dba n , n em esa célm ű csa rn okba n , h ordó-
ba n  

Víztisztítási isza p 
Veszély es h ulla dék tárolóm eden cében , ill. m ellette 
térburkola t n élküli területen , közvetlen ül a  ta la j-
felszín en  

U H P sa la k Sza ba don , kezelés és m űsza ki védelem  n élkül 

Szálló por Sza ba dba n , térburkola t n élküli területen , kiporzás 
és beszivárg ás ellen i m űsza ki védelem  n élkül 

 

5 .2.2.4 . tábláza t A  DA M  Rt. FA  területén  keletkező veszély es h ulla dékok 
(VITU K I., 2000.) 

 

A  keletkező veszély es h ulla dékok közül a z a lábbia k tárolása  n em  felel m eg  a  von a t-

kozó előírásokn a k és a  körn y ezetvédelm i (ta la j és felszín  a la tti vizek védelm ére von a t-

kozó) követelm én y ekn ek: 
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1. U H P sa la k –  becsült m en n y iség e kb. 5 0.000 ton n a . 

2. Szálló por 

 

M in dkét esetben  m eg fog a lm a zh a tóa k poten ciális körn y ezetvédelm i problém ák. Ily en  

problém ák a  kiporzás, n eh ézfém  kioldódás, ta la j és ta la jvízszen n y ezés. H og y  ezek a  

problém ák fellépn ek-e va lóba n  –  külön ös tekin tettel a  ta rtós tárolás esetére –  a zt részle-

tes, külön böző pH -jú és ion  összetételű feltáró közeg ben  foly ta tott kioldási kísérletek-

kel, illetve szám ításokka l szükség es m eg h a tározn i. 

A  szálló porra  von a tkozóa n  (szára z kiülepedés) a  sa la klera kó esetleg es ily en  h a tása  

n em  füg g etlen íth ető és n em  is kezelh ető külön  a  területen  előforduló eg y éb, szin tén  

szálló porkén t kibocsátott lég szen n y ező h a tása itól (kom bin ált a célm ű csa rn ok pon tfor-

rása i), m ivel ezek ökológ ia i és h um án  eg észség üg y i h a tása i összeg ződn ek a  h a tásterüle-

ten . Itt kell m eg em líten i, h og y  a  h a tásterület topog ráfia i leh a tárolása  szin tén  n em  eg y -

szerű fela da t a  külön ösen  ta g olt térfelszín  és a körn y ező m a g a s építm én y ek m ia tt (pl. 

városi fűtőm ű és a n n a k kibocsátása i). 

A  teleph ely en  képződő sa la ka n y a g  m en n y iség e és összetétele füg g  a z a célm ű m in -

den kori m űködésétől, a  felh a szn ált a la pa n y a g ok m in őség étől, szen n y ezettség étől, stb. 

A z átolva dt sa la ka n y a g ba n  –  1600-1700 °C -on  a z olva sztókem en cében  va ló képződés 

során  –  a  vízoldh a tó kom pon en sek oldh a ta tla n  szilikátos kötésbe m en n ek át, s íg y  –  

elm életileg  –  a  sa la kba n  m eg kötött toxikus n eh ézfém ek a  körn y ezetre további veszély t 

n em  jelen ten ek. A z olva sztás során  a  n eh ézfém ek, oxidok és kloridok form ájába n  rész-

ben  a  sa la kba n  m eg kötődn ek, részben  pedig  m eg jelen n ek a  füstg ázba n . A  szen n y ező 

a n y a g ok elsősorba n  a  szálló pern y ében  dúsuln a k fel, ez a zon ba n  erősen  füg g  a z a lka l-

m a zott tech n ológ iától és a  koh ásza ti eljárás eg y éb foly a m a ti pa ra m étereitől. A  pern y é-

ben  történ ő feldúsulás oka  a z, h og y  a  g őz h a lm a zálla potú szen n y ezők a  füstg ázok leh ű-

lésével eg y idejűleg  a  szilárd részecskék felületén  kon cen trálódn a k. A  szálló porra  kon -

den zálódott n eh ézfém ek n a g y  része, jellem zően  80-9 0% -a , a  2  m -n él kisebb m éretű 

porszem cséken  ta lálh a tó. A  pern y ére kon den zálódott szen n y ezőa n y a g  a  m eg felelő levá-

la sztó beren dezés a lka lm a zásáva l eltávolíth a tó (zsákos szűrők). 

A  sa la kba n , szálló poron  m eg kötődő illetve kon den zálódó illetve a  kibocsátott füst-

g ázba n  m a ra dó fém ek m en n y iség e fém en kén t is változik. Erre von a tkozóa n  a  4 .2.2.5 . 

tábláza t a d előzetes tájékozta tást, m ely ben  n éh án y  toxikus n eh ézfém re von a tkozó a da t 

ta lálh a tó. 
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Elem Salakban [% ] Pernyében [% ] Füstgá z ban [% ] 

Cin k 5 0 5 0 —  

Ó lom  60 35 5 

K a dm ium  10 80 10 

H ig a n y  —  25 75 

 

5 .2.2.5 . tábláza t Néh án y  n eh ézfém  kom pon en s jellem ző m eg oszlása  
(VITU K I., 2000.) 

 

A  tábláza t a da ta i a la pján  elm on dh a tó, h og y  a  DA M  Rt. FA  lég kibocsátásán ál jelen t-

kező ólom  és ka dm ium  problém a  esetében  a szálló porok levála sztása , a  zsákos tisztítók 

cseréjével és h a tékon y  m űködtetésével, a  leveg őm in őség g el ka pcsola tos g on dok n a g y  

része m eg oldh a tó. 

 

5 .3.3.4. Zaj és rezgésvéd elem 

 
 A  ren delkezésre álló a da tok a la pján  elm on dh a tó, h og y  a  DA M  Rt. FA  körn y ezeti 

za jkibocsátása  m eg felel a z érvén y ben  lévő h a za i előírásokn a k. Fela da t a zon ba n  a  telep-

h ely en  elüli eg y es za jforrások h ely szín i vizsg ála ta  m un ka védelm i szem pon tból. 

 

5 .3.3.5 . Felsz ín alatti viz ek és a talaj á llapota 

 

 A  körn y ezeti álla potfelm érés során , a  területen  több fúrás került lem ély ítésre. Ezek 

közül eg y  fúrásba n  sikerült elérn i a  ta la jvizet. A  m eg vizsg ált ta la jvíz m in tába n  (a m i a  

g y árterület leg észa kibb részéről szárm a zott, a  Szin va -pa ta kh oz közeli területről) eg y et-

len  fém es kom pon en s (toxikus n eh ézfém ) kon cen trációja  sem  érte el a  10/2000. (VI. 2.) 

K öM -EüM -FVM -K H VM  eg y üttes ren delet 3. sz. m ellékletében  m eg a dott bea va tkozási 

kon cen tráció értékeket (C 2). 

A zon ba n , ezen  eg y etlen  m in ta  vizsg ála ti eredm én y e a la pján  n em  teh etün k álta lán os 

m eg álla pításoka t a  válla la t teljes 100 h ektárt m eg h a la dó területén ek felszín  a la tti vizei-

n ek m in őség ére von a tkozóa n . A  korábba n  foly ta tott ta la jm ech a n ika i feltáró fúrások 

szin tén  a zt erősítették m eg , h og y  a  terület a la tt n em  ta lálh a tó összefüg g ő ta la jvíz ezért 

h ely esebbn ek tűn ik lokálisa n  m eg jelen ő, m a jd eltűn ő, réteg víz táplálású felszín  a la tti 
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vízlen csékről beszéln i. M in den esetre a  vizsg ált víztestben  n em  ta lálta k oly a n  kom po-

n en st, illetve kon cen trációt, m ely  in dokolta  voln a  a  kárelh árítási bea va tkozást. 

A  vizsg ált eg y etlen  vízm in tára  von a tkozóa n  elm on dh a tó volt, h og y  összes a lifás 

szén h idrog én  ta rta lm a  m eg h a la dta  ug y a n  a  B „szen n y ezettség i” értéket, de m ég  a la tta  

m a ra dt a  C 2 értékn ek. 

U g y a n  ezt álla pították m eg  a policiklikus a rom ás szén h idrog én ekkel ka pcsola tba n  

m in d a  n a fta lin okka l, m in d pedig  a  n a fta lin ok n élkül és a z összes n a fta lin  kon cen tráció 

értékéről is. Va la m en n y i érték a la tta  m a ra dt a  C 2 bea va tkozási h a tárértékn ek. 

A  vízm in ta  fen ol (összes fen ol) ta rta lm a  illetve kom plex cia n id ta rta lm a  ug y a n  csa k 

ezen  érték a la tt m a ra sd. 

Toxikus n eh ézfém ek közül a  m olibdén  került a zon osításra  m ely  kon cen trációja  a  m in -

tába n  m eg h a la dta  a z „A ” értéket, illetve a z a rzén  kon cen trációja  volt n a g y obb a  „B ” 

értékn él. 

A  ta la j szen n y ezettség ét tekin tve m ár kom oly a bb problém ákka l kell szem ben ézn i. Itt 

két fő problém a  is felm erül. A z első a  teleph ely  üzem a n y a g töltő kútján a k körn y ezeté-

ben  ta lálh a tó szén h idrog én  szen n y eződés. A  m ásik ily en  m eg oldásra  váró fela da t, a m ely  

m eg oldása  n a g y ság ren dekkel n a g y obb kih ívást jelen t, a  teleph ely  területén  a  ta la jba n  

feldúsult toxikus n eh ézfém ek problém ája , m ely  m in den képpen  kom plex m eg oldást ig é-

n y el. 

 



 

 

5.3.4. A vizsgá lt területtel kapcsolatos problémá k ö sszefoglalá sa, szük-

sé ges ká relhá rítá si beavatkozá sok á ttekinté se barnamezős be-

ruhá zá sok szempontjá ból 

 

A  lé gszennyezé ssel k apcsolatos leg fon tosa bb kérdéskör a  sa la klera kó kiporzásán a k 

kérdése, m ely  részletes vizsg ála tot ig én y el, va la m in t ezt követően  –  a kár ideig len es jel-

leg g el is, a m íg  a  sa la k sorsáról dön tés születik –  g on doskodn i kell a sa la k kiporzásán a k 

m eg a ka dály ozásáról (részleg es ta ka rás, locsolás, stb.). 

 A  vízgazdálk odást é s szennyvízk ezelé st illetően elm on dh a tó, h og y  a  jelen  m érési 

eredm én y ek a la pján  a  vizsg ált teleph ely  a lvizi sza ka szán  a  m ederüledékben  több n eh éz-

fém  kon cen trációja  is m eg em elkedett, sőt a  króm  kon cen trációja  el is érte a  C 1 bea va t-

kozási kon cen tráció értéket. 

 A  szilár d hulladék ok r a von a tkozóa n  is több vizsg ála t került elvég zésre a z álla pot-

felm érés keretében . A  sa la km in ták toxikus fém ta rta lm án a k elem zése a la pján  –  a z ered-

m én y eket a  10/2000. (VI.2.) K öM -EüM -FVM -K H VM  eg y üttes ren delet 2. sz. m ellékle-

te szerin t értékelve –  kim uta th a tó volt, h og y  a  bárium , ka dm ium , króm , réz, ólom  és 

cin k kon cen trációk m eg h a la dták a  C 2 h a tárértéket. U g y a n a kkor a  m in ták jelen tős in h o-

m og en itást m uta tta k, m ivel leg g y a kra bba n  a  ka dm ium , a  króm  és a  cin k érte el a  C 2 

h a tárértéket, m íg  a  bárium , réz és ólom  csa k eg y es m in tákba n  fordult elő h a tárérték fe-

letti kon cen trációba n . 

A  kioldási kísérletek eredm én y ekén t m eg álla pításra  került, h og y  desztillált vizes kö-

zeg ben  a  leg több n eh ézfém  csa k csekély  m értékben  oldódik ki, a lig  éri el a  kioldódás a  

n éh án y  száza lékot, sőt többn y ire a  n éh án y  tized száza lékos ta rtom án y ba n  m ozog  a  sa -

la kba n  lévő fém  m en n y iség h ez viszon y ítva . 

A cetát pufferben  (sa va s közeg ben ) erősebb kioldás volt ta pa szta lh a tó, külön ösen  a z 

A s, Cd, C o, H g , M o, Ni, Pb és Z n  esetében . 

A z elvég zett m érések eredm én y ei szerin t a sa la ktárolón  elh ely ezett a n y a g  toxikus n e-

h ézfém  ta rta lm án a k körn y ezeti kockáza ta  sem leg es, vizes körn y ezetben  „kvázi-n orm ál” 

körn y ezeti körülm én y ek között a la cson y , m íg  elsa va n y odó közeg  esetében  a  n eh ézfé-

m ek oldh a tóság a  a kár n a g y ság ren dekkel is m eg n őh et, a z illető kom pon en s kém ia i tula j-

don ság a itól füg g ően . Ez a z eredm én y  a la pvetően  sza bja  m eg  a kérdéses sa la ka n y a g  ke-

zelésén ek és bizton ság os tárolásán a k, elh ely ezésén ek m űsza ki leh etőség eit. 
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A dott álla potába n  a  sa la ka n y a g  –  h a  sa va s h a tások n em  érik, illetve n em  sa va n y odik 

el –  a  ta la jvízren dszerre közvetlen  veszély t és kockáza tot n em  jelen t. A  kiporzás m eg -

a ka dály ozására  a zon ba n  m in den képpen  lépéseket kell ten n i (a  szen n y ezés terjedés m eg -

a ka dály ozása  m ia tt), g on dosa n  üg y elve a rra , h og y  a  n edvesítő közeg  (locsolás) pH  érté-

ke sem leg es leg y en . 

A  talaj é s felszín alatti vizekkel ka pcsola tos problém áka t két részre bon tva  célszerű 

tárg y a ln i a  terület n a g y ság a , ta la jm in őség i álla potán a k feltártság a  illetve a  detektált 

szen n y ező kom pon en sek jelen léte és térbeli eloszlása  m ia tt. 

Szerves m ikroszen n y ezők –  lokális szen n y ezettség  

Itt kon kréta n  a  területen  feltárt –  kiterjedése pon tosa n  n em  került m eg h a tározásra  a  

vizsg ála t időpon tjába n  –  szén h idrog én  szen n y eződés m eg szün tetéséről va n  szó. Ez a  

viszon y la g  kis területet érin tő szen n y ezés, a  teleph ely  üzem a n y a g töltő kútján a k közelé-

ben  ta lálh a tó, m ely  kárelh árításán a k m űsza ki m eg oldása i (ta la j csere, in -situ m en tesítés, 

stb.) jól ism ertek. Ezen  a pon ton  ta la jvíz szen n y eződéstől va lószín űleg  n em  kell ta rta n i 

a  terület m a g a sa n  feltöltött jelleg éből, illetve a z a lta la j töm örség éből a dódóa n . 

 

Szervetlen  m ikroszen n y ezők (toxikus n eh ézfém ek) –  kiterjedt, álta lán os szen n y ezett-

ség  

 A  teleph ely  m in den  fúrási pon tján  és m a jd m in den  feltárt fúrási m ély ség ben  jelen t-

kező szervetlen  m ikroszen n y ező kom pon en sek (n eh ézfém ek) C 2 értéket m eg h a la dó 

kon cen trációja  a  körn y ezetvédelm i problém ák n eh ezebben  kezelh ető csoportját jelen ti. 

Fig y elem be véve a  h a za i példáka t (pl. C sepel M űvek területe), ug y a n a kkor fig y elem -

be véve a  terület speciális h idrog eológ ia i a dottság a it, va la m in t a  körn y ező területh a sz-

n ála toka t és a  feltárt ta la jszen n y eződés n a g y ság ren djét, a z a  vélem én y  a la kult ki, h og y  a  

n a g y  kiterjedésű va lószín űsíth etően  a  jövőben  is ipa ri h a szn osításra  kerülő területen  „ a 

nehé zfé m ek k el k apc solatban a k ár m entesíté s, m int alter natíva több ok ból kizár t, illetve 

gazdaságilag k ivitelezhetetlen. Ek k or a ter ületen a k iter jedt é s diffú z, c sak nem  összefüg-

gőnek  felté telezhető talajszennyezé s k ár elhár ítását a hagy om ány os m ódszer ek k el (talaj-

c ser e, talajm osás, stb.) sem  gazdaságilag, sem  pedig m ű szak ilag nem  lehet belátható 

időn belül m egvalósítani. (DA M  Rt. FA  teljes körű körn y ezeti álla potfelm érése, 

VITU K I  K ft. 2000.) 

M in da zon  álta l m in den képpen  ki kell a la kíta n i eg y  körn y ezet- és eg észség védelm i 

stra tég iát m ely  seg ítség ével m eg a ka dály ozh a tó, h og y  a  területen  előforduló n eh ézfém  

szen n y ezés tovább terjedjen  és krón ikusa n  fellépő ökológ ia i, va g y  h um án -eg észség üg y i 

következm én y ekkel járjon . Első lépéskén t el kell készíten i eg y  részletes kockáza t elem -
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zési ta n ulm án y t, m ely ben  a  terület h idrog eológ ia i jellem zőiből (szivárg ásh idra ulika , 

ta la j és réteg vizek ára m lási irán y a  és din a m ikája , szen n y ezőa n y a g  m obilitás, stb.) kiin -

dulva  m eg h a tározásra  kerüln ek a  kockáza t forrása i, a  kockáza ti tra n szport uta k (izoláci-

ós m ech a n izm usok, h a  va n n a k ily en ek) és term észetesen  a recipien sek (a za z a zok a z 

em beri és/va g y  körn y ezeti elem ek, a m ely eket ez a  kiterjedt szen n y ezés veszély eztet, 

illetve veszély ezteth et. 

E m ellett a  feltételezett (illetve a  későbbiekben  vizsg ála tokka l ig a zolt) ta la j- illetve ré-

teg víz ára m lásán a k m eg felelően  eg y  felszín  a la tti víz m on itorin g  ren dszer kia la kításáról 

és m űködtetéséről is g on doskodn i kell, m ely  a lka lm a s ren dszeres a da tok g y űjtésére a  

szen n y ezés esetleg es m ozg ásáról. 

 

5.3.5. A telephellyel kapcsolatos kö rnyezetvé delmi-jogi problémá k 

 

 K örn y ezetvédelm i von a tkozású jog i problém ák a  DA M  Rt-vel ka pcsola tba n  a  szilárd 

és veszély es h ulla dékokka l foly ta tott g a zdálkodás tekin tetében  a dódta k, eg y  részt a  h a l-

n a  területén ek értékesítésével ka pcsoltba n  (ez eg y  polg ári peres eljárás) illetve a  h ulla -

dékok veszély esség én ek m eg álla pításáva l ka pcsola tba n  eg y  álla m i peres eljárás. 

 

5 .3.5 .1. A környez eti ká rfelelősség kérd ései a tu lajd onjogi visz onyok á talaku lá sa 
kapcsá n 

 

 A  priva tizációs foly a m a t során  a z a célm űvek és a  koh ásza ti tevéken y ség et kiszolg áló 

létesítm én y ek területén  több tuca t új, m a g án tula jdon ba  került kisebb-n a g y obb cég  és 

cég csoport jött létre. A z a dásvételi szerződésekben  viszon t a  körn y ezeti kárfelelősség re 

von a tkozóa n  sem m iféle kitétel, uta lás illetve m eg h a tározás n em  szerepel. A  körn y ezeti 

költség ek (pl. rekultivációs kötelezettség ek, ta la j- és ta la jvíztisztítás költség ei, stb.) a  

priva tizáció során  sem  a z ela dó, sem  pedig  a  vevő részéről n em  volta k ism eretesek. A z 

esetleg esen  felm erülő ily en  jelleg ű költség ek teljes, illetve részleg es viselésén ek kérdé-

se ezen  a dásvételi szerződések álta l n em  került tisztázásra , m ivel a z a dásvételt m eg elő-

zően  n em  történ t m eg  a  körn y ezet tén y leg es álla potán a k felm érése. 
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6. A barnamező  mint megté rü lő  befekteté s –  Kármentesíté si é s 
revitalizációs lehető sé gek, felhasználási alternatívák 

 

 

A barnamezők ú jrahasznosítá sá nak tö bb formá ja lehetséges, de (az indokolt kivéte-

lektől eltekintve) mivel a szóban forgó területek má r korá bban is ipari haszná latban vol-

tak, ezért ezeket célszerű  tová bbra is hasonló módon igénybe venni. 

A felhagyott ipari területek rehabilitá ciójá nak és ú jrahasznosítá sá nak rendszerbe fogla-

lá sá t a 8/a. mellé klet szemlélteti. 

 

 

6.1 . Sze n n yezett területek kárm e n te síté s e 
 

Nem elég, hogy a szennyezett területek szá má ra kidolgozott ká rmentesítési politika 

kö rnyezeti szempontból hatékonyan meg tudja oldani a talaj és felszíni víz szennyező-

dések problémá já t, hanem egyéb szempontokra is tekintettel kell lenni. A szennyeződé-

sek felszá molá sá nak példá ul kö ltségvonzata is van, és a kérdés megoldá sá ra létrehozott 

programnak illeszkedni kell má s kö rnyezetvédelmi és gazdasá gstratégiai programok-

hoz. Az alkalmazott eszkö zö knek a kö vetkező kritériumoknak kell tehá t megfelelni: 

–  Olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyekkel a lehető legtö bb szennyező-

dés esetében lehet a kö rnyezeti és egészségi kocká zatot egy elfogadható szint alá  

csö kkenteni.  

–  A megoldá s gazdasá gos és kö ltséghatékony legyen és a korlá tozottan rendelkezés-

re á lló á llami forrá sokat a lehető legésszerű bben haszná lja fel. 

–  Ösztö nö zzö n a szennyeződések kialakulá sá nak megelőzésére. A hatósá goknak né-

há ny esetben a veszély elhá rítá sa érdekében kompromisszumot kell kö tnie, be kell 

avatkozni, csö kkenteni kell a kocká zatot ott, ahol a területeken talá lható szennye-

ződésnek a kocká zatossá ga a kö rnyezetre és emberi egészségre ezt indokolja.  

–  A szennyezett területek kérdésének komplexitá sa megkívá nja a rugalmas eszkö -

zö k alkalmazá sá t, egyedi, helyspecifikus megoldá sok kidolgozá sá t, de egyben tö -

rekedjen az azonos jellemzőkkel bíró szennyeződések egységes kezelésére, homo-

gén csoportok létrehozá sá ra. 

–  Egyszerű , á tlá tható eszkö zö k alkalmazá sa kívá natos, mert ez csö kkenti a tisztítá s-

ba fektetők üzleti kocká zatá t. A ká rmentesítés problémá já t integrá ltan kezelje, az 
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egyéb iparfejlesztési, kö rnyezetvédelmi programok ne csö kkentsék a ká rmentesí-

tési politika hatékonysá gá t.  

Politikailag elfogadható legyen, ne akadá lyozza a vá llalkozá sok, vá llalatok mű kö dését, 

lehetőleg ne jelentsen akkora terhet a cégekre, amely létüket veszélyeztetné. Az intéz-

kedések ne já rjanak negatív szociá lis hatá sokkal. (MAKK, 1999) 

 

A ká rmentesítési programok két karakterisztikus formá já t külö níthetjük el aszerint, 

hogy a kö rnyezet védelme vagy a terület- és a gazdasá g fejlesztése kap prioritá st. A 

megkö zelítésbeli külö nbségeket mutatja be 5.1.1. tá blá zat. 

Amint az a. tá blá zatból lá tszik, a terület- és gazdasá gfejlesztési célú  ká rmentesítési poli-

tika kö ltségei á ltalá ban alacsonyabbak, mint a kö rnyezetvédelmi célú  ká rmentesítési 

politiká é. Ez a külö nbség főleg a szennyezettségi, beavatkozá si és ká rmentesítési hatá r-

értékek külö nbö zőségében rejlik, és alapjá ban véve abból kö vetkezik, hogy a külö nbö ző 

gondolkodá smódok milyen informá ciókat vesznek figyelembe a hatá rértékek kijelö lé-

sekor. 

Amennyiben a szennyeződés okozta kö rnyezeti és egészségügyi kocká zatok csö k-

kentése a cél, előszö r meg kell hatá rozni, hogy mikor tekinthető egy terület szennye-

zettnek, mikor szükséges a beavatkozá s, és milyen hatá rértékre kell azt tisztítani. Nyil-

vá nvaló, hogy minél szigorú bbak ezek a hatá rértékek, anná l tö bb és kö ltségesebb ká r-

mentesítés elvégzésére lesz szükség. 
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 Kö rnyezetvé delem Terület- é s gazdasá gfejleszté s 

A program 
cé lja 

A kö rnyezet és az emberi egés-
zség védelme. Megakadá lyozni 
az irreverzibilis ká rosodá st. 

Az ipari fejlesztéseket akadá -
lyozó talajszennyeződések 
megszüntetése, ezen területek 
bevoná sa a gazdasá gi kö rfor-
gá sba.  

Mi tekint-
hető nagy 
prioritá sú, 
sürgős 
esetnek? 

Ahol nagy a kö rnyezeti, egés-
zségi kocká zat, érzékeny terüle-
teket érint a szennyeződés (vé-
dett természeti érték, vízbá zis, 
stb.). 

A terület kedvező adottsá ga 
miatt jól hasznosulhat. 

Milyen 
mé rté kű  
terület-
tisztasá g az 
elfogad-
ható? 

Olyan koncentrá ció a megenge-
dett, amely nem terheli a kö r-
nyezetet, az élővilá got. 

Olyan koncentrá ció, amely 
nem akadá lyozza a tervezett 
jö vőbeni tevékenységet, a te-
vékenység vá rható időtartama 
alatt nem veszélyes az ott dol-
gozókra és nem okoz vissza-
fordíthatatlan ká rosodá st. 

Kinek a 
hatá skö re? Kö rnyezetvédelmi tá rca. Gazdasá gfejlesztésért, terület-

fejlesztésért felelős tá rca. 
Milyen ha-
tá ré rté k 
rendszer 
alkalmaz-
ható? 

Egységes hatá rértékek vagy a 
kö rnyezeti kocká zatot, a terület 
érzékenységét figyelembe vevő 
helyspecifikus hatá rértékek? 
 

Kizá rólag helyspecifikus ha-
tá rértékek, amelyek a kö rnye-
zeti szempontok mellett elsőd-
legesen a későbbi területhasz-
ná latra koncentrá lnak. 

Dö nté si 
szint Kö zponti. Inká bb helyi, regioná lis. 

Kö ltsé gek A kö ltségvetés szá má ra drá ga 
rendszer. 

A kö ltségvetés szá má ra ol-
csóbb megoldá s, lehetőség van 
alternatív finanszírozá si lehe-
tőségek bevoná sá ra is. 

 

6.1.1. tá blá zat A  körn y ezetvédelm i illetve terület- és g a zda ság fejlesztési célú kárm en te-

sítési politikák jellem zői (M A K K , 19 9 9 .) 

 

6.1.1. A ká rmentesíté s külö nbö ző módjai 

 
• A multifunkcionális kármentesíté s jellemzői: 

- A kö rnyezetvédelem szempontjá ból a legkedvezőbb, mivel biztosítja, 

hogy a területen lévő szennyeződések egyá ltalá n, hosszú tá von ne veszé-

lyeztessenek. 

- Nagyon kö ltséges. 
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• A területhasználattól függő kármentesíté s jellemzői: 

- E szerint a területet egy bizonyos célra való alkalmassá gá nak biztosítá sá -

ig kell megtisztítani, ezért kidolgozá sá hoz elengedhetetlenek a tervezett 

területhaszná latra vonatkozó informá ciók. 

- Szá mos esetben, külö nö sen a jö vőben is iparterületként mű kö dő területek 

esetén azt jelenti, hogy nagyobb a megengedett, a tehermentesítés utá n a 

területen maradó szennyezőanyag koncentrá ció, azaz „piszkosabb” a te-

rület. 

- Cél az emberi és kö rnyezeti kocká zat tá rsadalmilag elfogadható szint alá  

csö kkentése. 

- A tisztítá si hatá rértékek mértékéről, az intézkedések szükségességéről a 

kocká zatok alapjá n kell dö nteni. 

 

A ká rmentesíté s mé rté ke függ: 

 

–  A szennyezettségből szá rmazó kocká zattól, amit befolyá solnak a kö rnye-

zetre nézve a terület fö ldtani és víztani viszonyai, az emberi egészségre 

nézve az, hogy hogyan és milyen időtartamon keresztül kerülnek érintke-

zésbe a területen talá lható szennyeződéssel, amit alapvetően meghatá roz 

a területhaszná lat. 

–  Tervezett ú jrahasznosítá si formá tól. 

 

6.1.2. A ká rmentesíté s á ltalá nos menete egy projekt eseté ben 

 

1. Tényfeltá rá s (fú rá sok elvégzése, fú rá smintá k laboratóriumi elemzése) 

• 1. szakasz: Tá jékozódó helyszíni vizsgá latot végeznek, amelynek sorá n megá lla-

pítjá k a szennyeződés „megalapozott valószínű ségének létezését”. 

• 2. szakasz: Az egyszerű sített elemzés (1), amelynek célja annak megá llapítá sa, 

igényel-e a terület azonnali beavatkozá st illetve, hogy meddig maradhat a terület 

érintetlenül (a haszná latból kivonva, vagy korlá tozá sokkal haszná lva) anélkül, 
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hogy az komoly veszélyt jelentene a természeti kö rnyezetre vagy az emberi egés-

zségre. Ennek sorá n vá laszt kell adni a kö vetkezőkre: 

–  A kocká zat jelenlegi nagysá ga (mennyiségi kocká zat elemzés) alapjá n, illetve 

vá rhatóan mikor lesz a kocká zat akkora, hogy be kell avatkozni (ha haszná ljuk 

a területet egy bizonyos célra, vagy ha elfekszik a terület)? 

–  A beavatkozá s későbbi időpontra halasztá sa (feltéve, hogy nem szükséges 

azonnali beavatkozá s) mekkora kö ltségtö bbletet eredményezhet (külö nö sen 

fontos ennek vizsgá lata olyan esetekben, ahol a szennyeződés horizontá lis, 

vagy vertiká lis szétterjedése vá rhatóan gyorsan tö rténik és a szétterjedés nem 

okozza a szennyeződés olyan mértékű  felhígulá sá t, hogy az veszélytelenné vá -

lik)?  

–  A terület vá ltozatlan á llapotban hagyá sa (ha ez lehetséges) milyen 

monitoringot igényel? 

–  Mekkora a ká relhá rítá s becsült kö ltsége? 

• 3. szakasz: (2, 4) Erre akkor kerül sor, ha az előzetes elemzés azt mutatja, hogy a 

kocká zat elfogadhatatlan mértékű  vagy a kö ltségek időbeli alakulá sa kedvezőtlen, 

azaz a beavatkozá s halogatá sa vá rhatóan nagymértékben megemeli a jö vőbeli be-

avatkozá si kö ltségeket. Ennek az elemzésnek má r részletesebbnek kell lennie, és 

szükség lehet mérések elvégzésére is. 

Ebben a szakaszban tö rténik: 

–  a D ká rmentesítési hatá rértékek meghatá rozá sa annak ismeretében, hogy mire 

kívá njá k haszná lni a területet a jö vőben, 

–  a szükséges tisztítá si technológia meghatá rozá sa, 

–  a beavatkozá s részletes kö ltség-haszon vizsgá lata, 

–  a korlá tozá sok kiírá sá ra, utólagos monitoring rendszerre vonatkozó javaslat el-

készítése. 

Ennek sorá n kerül meghatá rozá sra, hogy milyen beavatkozá s szükséges, ha a je-

lenlegi á llapotá ná l tisztá bbat kívá n létrehozni a ká rmentesítést végző. Ekkor kerül sor 

a D ká rmentesítési hatá rértékek, a tisztítá si technológia meghatá rozá sá ra, a kö ltségek 

pontos becslése és a remediá lá s utá ni korlá tozá sok megá llapítá sá ra. 

 

2. Ká rmentesítés (a talaj és a talajvíz tisztítá sa, talajszennyezések eltá volítá sa) 

3. Utólagos monitoring 
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A folyamat végigkö vethető a 8/a. és 8/b. mellé kleteken, ahol:  

   RQ –  kocká zati tényező 

   
PNEC
PECRQ =  

   ahol: 

- PEC –  becsült kö rnyezeti koncentrá ció 

- PNEC –  az ö koszisztéma szá má ra még nem ható kon-

centrá ció 

- RQ –  kocká zati tényező 

-  

Minél nagyobb ez az érték, anná l nagyobb a veszély, amit a kö rnyezetbe került szeny-

nyező anyag jelent. (MAKK, 1999.) 

Míg a 8/a. mellé klet esetén egyértelmű , hogy a jö vőben milyen tevékenységet foly-

tatnak a területen, ezt a 8/b. mellé klet esetén a ká rmentesítés időpontjá ban még nem 

lehet egyértelmű en meghatá rozni. 

A területhaszná lat befolyá solja a kocká zatok nagysá gá t és a kö ltségek időbeli alakulá sá t 

is. Az RQ-ben megjelenik a területhaszná lat, hiszen nem mindegy, hogy a kitettség 

(PEC) milyen hatá ssal van ö sszevetve. A ká rosan még nem ható koncentrá ciók maguk-

ba foglaljá k az expozíciós ú tvonalakat, tehá t pl. ugyanannak a vízszennyezettségnek 

má s a kocká zata, ha ivóvízként fogyasztjá k az emberek, vagy ha fürdenek benne. Ugya-

naz a szennyezett talaj má s expozíciót jelent a szá ntó fö ldmű ves szá má ra, aki beszívja a 

szennyezett port, és má st a piacon vá sá rlóra, aki megveszi a szennyezett talajon ter-

mesztett nö vényeket. A kö ltségek időbeli alakulá sa is ö sszefüggésben lehet a terület-

haszná lattal. Ha egy területre egy tevékenység végzéséhez szükséges épület épül, akkor 

a későbbiekben az in situ tisztítá si megoldá sok hiá nya vagy drá ga volta miatt, a terület-

haszná latban tö rtént vá ltozá s kényszerítette tisztítá s később nagyon kö ltségessé vá lhat. 

(MAKK, 1999.) 
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6.2. A  barn am ezők újrahaszn o sításán ak lehets é ge s fo rm ái 
 

Ipari területek ú jrahasznosítá sá nl az alá bbi lehetőségeket vehetjük figyelembe: 
 

–  Lakossá gi célú  ú jrahasznosítá s. 

–  Turisztikai célú  ú jrahasznosítá s. 

–  Mezőgazdasá gi célú  ú jrahasznosítá s. 

–  Természetvédelmi célú  ú jrahasznosítá s. 

–  Ipari célú  ú jrahasznosítá s. 

 

A lakossá gi, turisztikai, mezőgazdasá gi és a természetvédelmi célú  ú jrahasznosítá s-

ná l a kö rnyezet ká rosítá sa esetén az egyik legfontosabb szempont az, hogy biztosítva 

legyen a kö rnyezet eredeti vagy ahhoz kö zeli á llapotá nak visszaá llítá sa. Az ipari célú  

ú jrahasznosítá s esetén á ltalá ban területhaszná lattól függő ká rmentesítési célokat alkal-

maznak.  

Gazdasá gossá g szempontjá ból a területhaszná latnak megfelelő tisztítá s hatékonyabb, 

mert jelentősen csö kkenti a beavatkozá si kö ltségeket, elkerül a jö vő szempontjá ból fö -

lö slegesnek tű nő beruhá zá sokat. Ez a megkö zelítés azonban népesebb területeken, ahol 

a területhaszná lat gyorsan vá ltozik, problémá t jelenthet. A területhaszná lat gyakori mó-

dosítá sa esetleg ú jabb tisztítá st igényel, a szennyeződés léte komplexebbé, kö ltségeseb-

bé teszi a területtel kapcsolatos tervezést. Ha a helyszínen folyó tevékenység-vá ltá s az 

ingatlan tulajdonos-vá ltá sá t is jelenti, akkor felmerülhetnek a szennyeződés rendezésé-

nél jogi nehézségek. (M A K K , 19 9 9 .) A rö vidtá von megspórolt kö ltségek a későbbiek 

sorá n a vevőt vagy az eladót tö bbszö rö sen terhelhetik. Nehéz eldö nteni, hogy a kö rnye-

zetvédelem szempontjá ból melyik a hatékonyabb: 

–  A területek teljes megtisztítá sa, ez valószínű leg csak kevés esetben kö vetkezhet be 

a kö ltségvetési korlá t miatt. 

–  A területek kevésbé szigorú  ká rmentesítési hatá rértékek alapjá n való megtisztítá sa 

ú gy, hogy hosszú  tá vra biztosítható legyen a kocká zatok alacsony szintje. Ez való-

színű leg tö bb esetben lehetséges, tehá t tö bb barnamezős terület hasznosul, ami le-

csö kkenti a zö ldmezők (termőterületek, erdők, rétek stb.) irá nti igényt. (MAKK, 

1999.) 
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6.2.1. Mikor melyik újrahasznosítá si formá t cé lszerű  alkalmazni? 

 

Ebben a kérdésben a jö vőbeni területhaszná lat módjá t kell szem előtt tartanunk. 

 

Ø Nem ipari cé lú  ú jrahasznosítás: 

• Lakossá gi célú  ú jrahasznosítá s: 

- a felhagyott ipari létesítmény lakóterület kö zvetlen kö zelében, esetleg 

belsejében talá lható. 

• Turisztikai célú  ú jrahasznosítá s: 

- ha a barnamező ennek megfelelő területen és kö rnyezetben helyezkedik 

el. 

• Mezőgazdasá gi célú  ú jrahasznosítá s: 

- ha a korá bban folytatott ipari tevékenység nagy, ö sszefüggő termőterüle-

tet szakított meg, ezá ltal nehezítve annak mű velését. 

• Természetvédelmi célú  ú jrahasznosítá s: 

- ha a barnamező tá jvédelmi kö rzet területén helyezkedik el. 

 

Ø Ipari cé lú  ú jrahasznosítás: 

- ha megfelelő a terület mérete 

- ha piaci kereslet mutatkozik 

- ha a felhagyott ipari létesítmény olyan területen helyezkedik el, amely-

nek kö zelében egyébként is ipari tevékenységet folytatnak. 

 

A fenti felsorolá sban említett szempontokat figyelembe véve a legcélszerű bb ú jrahasz-

nosítá si mód a felhagyott területek kezelésére az ipari célú  ú jrahasznosítá s, mivel ezen a 

területen má r ezt megelőzően is ipari tevékenység folyt, ebből kö vetkezik, hogy a terü-

let á ltalá ban rendelkezik a megfelelő infrastruktú rá val és az ipari termeléshez szükséges 

kvalifiká lt munkaerővel. Ez utóbbiak szá má ra a munkahelyteremtést szociá lis megfon-

tolá sok is indokoljá k. 

Egy adott területre vonatkozó kö vetelmények hatá rértékek, talajminőségi kritériumok 

segítségével, hatá rozhatók meg. A standardok meghatá rozá sa tö rténhet: 

–  ö kotoxikológiai adatok alapjá n, 

–  konkrét területre vonatkozó kocká zat elemzés alapjá n, 
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–  kö rnyezeti hatá svizsgá lat alapjá n. 

A hatá rértékek tekinthetők abszolú t értékeknek, azaz amelyet tisztítá ssal vagy má s mó-

don el kell érni, illetve szolgá lhatnak csupá n ú tmutatá sként. 

Az, hogy milyen magasan hatá rozzá k meg a beavatkozá si, tisztasá gi hatá rértékeket je-

lentős mértékben meghatá rozza a felmerülő kö ltségeket. (M A K K , 19 9 9 .) 
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6.3. A  sze n n yeze tt területek tisztításán ak fin an szíro zási ké rdé s ei 
 

 

A finanszírozá si kérdések vizsgá latá hoz szükséges a szennyezett területek csoportosítá -

sa a vá rható kö ltségek, a kö rnyezeti kocká zat és az irá ntuk megnyilvá nuló kereslet alap-

já n. Ezt az osztá lyozá st tartalmazza a 5.3.1. tá blá zat a 8/a. és 8/b. mellé kletek dimenzi-

óinak figyelembevételével. 

 

  Nincs kereslet “Potenciá lis” ke-
reslet 

Té ny-leges 
kereslet 

van 

Nagy kö rnyezeti 
kocká zat 
RQ>elfogadható 

Beavatkozás 
(Gyorsintézkedés) 

Beavatkozás 
(Gyorsintézkedés) 

Beavat-
kozás 
Gyors-
inté zkedé s Nagy kiter-

jedé sű  
szennyező-
dé s Kis kö rnyezeti 

kocká zat 
RQ<elfogadható 

Elfekteté s (ha idő-
ben stabil á llapot) 
Beavatkozás (idő-
ben romló á llapot 
esetén) 

Elfekteté s (ha idő-
ben stabil á llapot) 
Beavatkozás (idő-
ben romló á llapot 
esetén) 

Beavat-
kozás (idő-
ben romló 
á llapot 
esetén) 

Nagy kö rnyezeti 
kocká zat 
RQ>elfogadható 

Beavatkozás 
(Gyorsintézkedés) 

Beavatkozás 
(Gyorsintézkedés) 

Gyors-
inté zkedé s 

Kis kiter-
jedé sű  
szennyező-
dé s 

Kis kö rnyezeti 
kocká zat 
RQ <elfogadható 

Elfekteté s (ha idő-
ben stabil á llapot) 

Beavatkozás (idő-
ben romló á llapot 
esetén) 

Elfekteté s (ha idő-
ben stabil á llapot) 
Beavatkozás (idő-
ben romló á llapot 
esetén) 

Beavat-
kozás (idő-
ben romló 
á llapot 
esetén) 

Potenciá lis 
szennye-
ződé s 

Nincs kö rnyezeti 
kocká zat 

Feltáráson kívül 
má s intézkedésre 
nincs szükség. 

Feltáráson kívül 
má s intézkedésre 
nincs szükség. 

Feltáráson 
kívül má s 
intézke-
désre nincs 
szük-ség. 

 

6.3.1. tá blá zat A szennyezett területek osztá lyozá sa a szennyeződés kiterjedése, kocká -

zata és a terület hasznosítá sa irá nti kereslet alapjá n (MAKK, 1999.) 
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Elfektetés: alacsony kocká zatú  terület esetén a területet időlegesen kivonjá k a hasz-

ná latból, tehá t nem folyik a területen semmilyen má s tevékenység, mint a terület 

monitoringja. 

Az időben stabil á llapot azt jelenti, hogy a tisztítá s későbbi időpontra halasztá sa, vá r-

hatóan nem okoz nagy kö ltségnö vekedést. 

Az időben romló á llapot azt jelzi, hogy jelenleg fontos a beavatkozá s, mert az intéz-

kedések későbbi időpontra halasztá sa miatt, a kö ltségek vá rhatóan nagymértékben meg-

nö vekednek. 

Fehér cellá k: nagy kocká zatot rejtő ingatlanok, ahol a szennyeződés mennyisége is 

nagy. Ezen területek ká rmentesítésének kö ltségei jóval magasabbak lehetnek, mint a 

jelenlegi és a jö vőben vá rható ingatlanértékük. Annak az esélye, hogy ilyen területek 

haszná latba vétele irá nt tényleges kereslet mutatkozzon, és a tisztítá s gazdasá gilag raci-

oná lis legyen nagyon kicsi. 

Kék cellá k: olyan barnamezős területek, ahol elképzelhető, hogy a terület megtisztí-

tá sa gazdasá gos. Ezek á ltalá ban alacsony kö rnyezeti kocká zattal rendelkező területek. 

A kö rnyezeti kocká zat felosztá sa azt a megkülö nbö ztetést jelö li, hogy egyes területeken 

szükség van-e azonnali esetleg korlá tozott időn belüli beavatkozá sra, vagy pedig a be-

avatkozá s elhalasztható. A terület irá nt megnyilvá nuló kereslet figyelembe vétele azért 

indokolt, mert a terület haszná latba vételének elősegítésével lehet leginká bb a szennye-

zett területek szá má t csö kkenteni. A terület irá nt érdeklődő beruhá zónak érdekében á ll-

hat, hogy részben vagy egészben sajá t kö ltségen tisztítsa meg a területet, példá ul azért, 

mert nem akarja kivá rni, amíg erre az Orszá gos Ká rmentesítési Program csatorná in ke-

resztül sor kerül. Ha ez á llami terület, amit a befektető megvenne, olcsóbban kell neki 

adni az OKP beavatkozá sa előtt, míg piaci á ron a tisztítá s utá n. (M A K K , 19 9 9 .) 

A kereslet szerint há rom csoport külö nbö ztethető meg: 

–  Van kereslet a terület iránt: ez konkrét vételi, bérleti vagy haszná latba vételi szá n-

dékban nyilvá nul meg. 

–   Potenciális kereslet van a terület iránt: egy adott területre jelenlegi á llapotá ban –  a 

szennyeződés miatt –  nincs igény, azonban olyan egyéb jellemzői vannak, amelyek 

egy befektető szá má ra vonzóak lehetnek, és egy kisebb fokú  beavatkozá s eredmé-

nyeképpen igény jelentkezhet a területre.  

–  Nincs kereslet a terület iránt: nem feltételezhető, hogy jelentkezik igény a terület 

haszná latba vételére. 
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6.4. A  fin an szíro zási techn ikák felelős s é gi körön ké n t 

 

 

Á llami felelősségi kö rbe eső területek:  

–  A há trahagyott szennyezés á llami intézmények kezelésében van. 

–  A há trahagyott szennyezés á llami tulajdonban van vagy korá bban á llami felelős-

ségi kö rben végzett tevékenységhez kö tődik és a tevékenység jogutódja ismert. 

–  A há trahagyott szennyezés felelőse nem ismert. 

–  A szennyező ismert, de nem rendelkezik fedezettel a ká r felszá molá sá ra. 

A kö vetkező esetekben tö rténhetnek tisztítá sok á llami forrá sból: 

–  RQ > elfogadható, ha RQ megá llapítá sá ná l azt feltételezzük, hogy a terület nem 

hasznosul. Ebben az esetben a cél annak elérése, hogy a RQ az elfogadható szintre 

csö kkenjen. 

–  RQ < elfogadható de a szennyezés időbeli alakulá sa kedvezőtlen, a halasztá s miat-

ti kö ltségnö vekedés elkerülése érdekében intézkedni kell. 

 

A nem á llami felelősségi kö rbe tartozó területek esetében a kö vetkező elképzelések jö -

hetnek szá mítá sba: 

–  A felelősö ket fizetésképtelenné nyilvá nítjá k, és az á llam sajá t pénzen végzi el a 

ká rmentesítést. 

–  A tisztítá si hatá rértékek alacsonyabb szinten való meghatá rozá sa. 

–  Kö telező biztosítá s. 

–  Kö telező pénzügyi fedezet képzése. 

–  Szakmai/á gazati szinten alapok képzése a kö rnyezeti ká rok finanszírozá sa céljá -

ból, amely alapok fizetik a ká rmentesítés kö ltségeit, vagy amelyekből olcsó hitel-

hez lehet jutni. 

–  Szakmai/á gazati szinten alapok, szö vetségek, amelyek elsődlegesen nem azért jö t-

tek létre, hogy finanszírozzá k a ká rmentesítéseket, de ezt a feladatot is képesek 

felvá llalni. 

–  Az á llammal kö zö s alapok, egyesületek mű kö dtetése, a kö ltségek megosztá sa céljá -

ból. 
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–  A ká rmentesítés elkezdésére/befejezésére hosszú  időszak á lljon rendelkezésre. 

(MAKK, 1999.) 
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7. Ö sszefoglalás 
 

 

 Jelen tanulmá nyunk az ú n. barnamezők kö rnyezeti hatá sait, ú jrahasznosítá si lehető-

ségeit tá rgyalja jogi, gazdasá gi, és kö rnyezetvédelmi perspektívá ból. Ehhez Borsod-

Abaú j-Zemplén megyét vá lasztottuk mintaterületül, amit az is indokolt, hogy ez volt 

hazá nk legiparosítottabb régiója, így kivá lóan alkalmas volt arra, hogy az itteni ipartele-

pek kö zül néhá nyat kivá lasztva (esetünkben a DAM Rt. FA, illetve a szuhaká llói és 

vadnai bá nyaüzem területe) bemutassuk az itt á ltalá nosan előforduló problémá kat. To-

vá bbi érvként szólt Borsod megye mellett, hogy 1997. és 1999. kö zö tt a magyarorszá gi 

barnamezős beruhá zá sok majd egynegyedét itt hajtottá k végre. 

 Mivel a gyakorlat szükségszerű en a jogi szabá lyozá sra épül, annak „kará mjá ból” 

nem tö rhet ki, ebből kifolyólag tanulmá nyunk kiindulópontjá t is a kérdéssel kapcsolatos 

nemzetkö zi és hazai jogi viszonyok elemzése képezte. Ezek kö zül kiemelnénk a nem-

zetkö zi jogi megoldá sok hazai alkalmazhatósá gá nak vizsgá latá t. 

 Rö viden szót ejtettünk a barnamezők gazdasá gi helyzetéről is, a barnamezős piac 

mű kö désének értékelésén keresztül. 

Ezt kö veti BAZ megye bemutatá sa utá n, két kivá lasztott felhagyott bá nyatelep, illet-

ve egy részben még napjainkban is mű kö dő kohá szati üzem bemutatá sa. Ennek sorá n 

rö viden ö sszefoglaltuk a vizsgá lt üzemek ipartö rténetét majd azok kö rnyezetvédelmi, 

gazdasá gi gondjait és jogi problémá it, melyek komoly hatá ssal lehetnek a területek bar-

namezőként tö rténő hasznosítá sá ra. 

 Végül szá mba vettük az ilyen területek ká rmentesítésének, illetve ú jrahasznosítá sá -

nak lehetőségeit. Ennek sorá n azt tartottuk szem előtt, hogy a ká rmentesítés sorá n min-

dig figyelembe kell venni az azt kö vető területhaszná lat módjá t, hogy megá llapítható 

legyen (mind gazdasá gi, mind technológiai szempontból) az optimá lis ká relhá rítá si fok. 

Szintén foglakoztunk annak eldö ntésével, hogy külö nbö ző esetekben mely ú jrahasznosí-

tá si forma alkalmazá sa a legcélszerű bb. 

 

 

 

Budapest, 2002. jú nius 21. 
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1. számú  mellé klet 
 
 
Mellé klet a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
 
A  bán y ásza ti sza kig a zg a tási eljárásba n  sza kh a tóság kén t közrem űködő érdekelt h a tóság ok 

 
1. Belü gyminiszté rium terü leté n: 

tű zvédelem (a bá nyá k fö ld alatti és azzal egy tekintet alá  eső külszíni létesítményei 

kivételével) 

- első fokon: illetékes hivatá sos ö nkormá nyzati tű zoltóparancsnok, 

- má sodfokon: megyei tű zoltóparancsnok, a fővá ros területén az orszá gos parancsnok. 

2. Egé szsé gü gyi Miniszté rium terü leté n: 

2.1. egé szsé gvé delem 

- első fokon: Á llami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá lat megyei, fővá rosi inté-

zete, 

- má sodfokon: Orszá gos Tisztifőorvosi Hivatal; 

2.2. gyógyhelyek, á svá ny-, gyógyvíz é s gyógyiszap lelőhelyek vé delme 

- első fokon: NM Orszá gos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósá g, 

- má sodfokon: Egészségügyi Minisztérium. 

3. Földmű velé sü gyi é s Vidé kfejleszté si Miniszté rium terü leté n: 

3.1. mezőgazdasá g 

3.1.1. termőfö ldvé delem 

- első fokon: kö rzeti fö ldhivatal, illetve Fővá rosi Kerületek Fö ldhivatala, 

- má sodfokon: fővá rosi, megyei fö ldhivatal; 

3.1.2. talajvé delem 

- első fokon: megyei nö vény-egészségügyi és talajvédő á llomá s, 

- má sodfokon: Budapest Fővá rosi Nö vényegészségügyi és Talajvédő Á llomá s; 

3.2. erdőgazdasá g 

- első fokon: Á llami Erdészeti Szolgá lat területi igazgatósá gai, 

- má sodfokon: Fö ldmű velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; 

3.3. é píté sügy 

- első fokon: települési ö nkormá nyzatokná l a jegyző, kö zségi kö rjegyzőségeknél a 

kö rjegyző, építésügyi hatósá gi igazgatá si tá rsulá sná l az ügy szerint illetékes jegyző, 

- má sodfokon: megyei, fővá rosi kö zigazgatá si hivatal vezetője. 
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4. Honvé delmi Miniszté rium terü leté n: 

4.1. honvé delmi ügyekben 

- első fokon: Honvéd Vezérkar, 

- má sodfokon: Honvédelmi Minisztérium; 

4.2. á llami lé gikö zlekedé si hatósá gi ügyekben 

- első fokon: Katonai Légügyi Hatósá g, 

- má sodfokon: Honvédelmi Minisztérium. 

5. Környezetvé delmi Miniszté rium terü leté n: 

5.1. kö rnyezetvé delem 

- első fokon: illetékes kö rnyezetvédelmi felügyelőség, 

- má sodfokon: Kö rnyezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség; 

5.2. termé szet é s tá jvé delem 

- első fokon: illetékes nemzeti park igazgatósá g, 

- má sodfokon: Kö rnyezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség. 

6. Közlekedé si, Hírközlé si é s Vízü gyi Miniszté rium terü leté n: 

6.1. kö zlekedé si hatósá gok 

kö zutak esetében - a fővá rosi kerületek és a fővá rosi ö nkormá nyzat tulajdoná ban lévő 

kö zutak kivételével - 

- első fokon: Kö zponti Kö zlekedési Felügyelet és a megyei, fővá rosi kö zlekedési fel-

ügyeletek, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet, 

a fővá rosi kerület tulajdoná ban lévő kö zú t esetében 

- első fokon: Fővá rosi Önkormá nyzat Főjegyzője, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet, 

a Fővá rosi Önkormá nyzat tulajdoná ban lévő kö zutak esetében 

- első fokon: Fővá rosi Kö zlekedési Felügyelet, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet; 

6.2. vasúti ügyekben orszá gos kö zforgalmú vasút eseté ben 

- első fokon: Kö zponti Kö zlekedési Felügyelet, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet, 

helyi é s sajá t haszná latú vasút eseté ben 

- első fokon: megyei, fővá rosi kö zlekedési felügyelet, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet; 
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6.3. vízikö zlekedé si ügyekben 

- első fokon: a víziutat keresztező szénhidrogén vezetékkel kapcsolatos eljá rá sban a 

külö n jogszabá lyban meghatá rozott Kö zponti Kö zlekedési Felügyelet, egyéb ügyekben 

a külö n jogszabá lyban meghatá rozott területileg illetékes megyei kö zlekedési felügye-

let, 

- má sodfokon: Kö zlekedési Főfelügyelet; 

6.4. lé gikö zlekedé si hatósá gi ügyekben 

- első fokon: Légügyi Igazgatósá g, 

- má sodfokon: Légügyi Főigazgatósá g; 

6.5. hírkö zlé si hatósá gi ügyekben 

- első fokon: területileg illetékes hírkö zlési felügyelet, 

- má sodfokon: Hírkö zlési Főfelügyelet; 

6.6. vízügyi hatósá gi ügyekben 

- első fokon: területileg illetékes vízügyi igazgatósá g, 

- má sodfokon: Orszá gos Vízügyi Főigazgatósá g. 

7. Nemzeti Kulturális Ö röksé g Miniszté riuma terü leté n: 

kulturá lis ö rö ksé gvé delem 

- első fokon: a Kulturá lis Örö kségvédelmi Hivatal illetékes regioná lis szervezeti 

egysége, 

- má sodfokon: a Kulturá lis Örö kségvédelmi Hivatal elnö ke. 
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2. számú  mellé klet 
 

A tanulmá nyban tö bb helyütt előforduló jelentősebb alapfogalmak tisztá zá sa 

 

Területfejleszté s: az orszá gra, valamint térségeire kiterjedő 

a) tá rsadalmi, gazdasá gi és kö rnyezeti területi folyamatok figyelése, értékelése, a 

szükséges tervszerű  beavatkozá si irá nyok meghatá rozá sa, 

b) rö vid, kö zép- és hosszú  tá vú  á tfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések 

meghatá rozá sa, ö sszehangolá sa és megvalósítá sa a fejlesztési programok keretében, 

érvényesítése az egyéb á gazati dö ntésekben. 

 

Területrendezé s: az orszá gra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhaszná lá s rend-

jének és a területhaszná lat szabá lyainak megá llapítá sa, e kö rben: 

a) az erőforrá sok feltá rá sa, a tá j terhelése és terhelhetősége meghatá rozá sa, ezek 

együttes értékelése, előrejelzések készítése, 

b) a területi adottsá gok célszerű  hasznosítá si javaslatainak kidolgozá sa, 

c) a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, mű szaki-fizikai rendszerének meg-

hatá rozá sa, 

d) nemzetkö zi együttmű kö dés és szerződés keretében az európai és hatá r menti terü-

letrendezési tevékenység ö sszehangolá sa. 

 

Kiemelt té rsé g: egy vagy tö bb megyére (a fővá rosra), vagy azok meghatá rozott terüle-

tére kiterjedő, tá rsadalmi, gazdasá gi vagy kö rnyezeti szempontból együtt kezelendő 

területi egység, amely egységes tervezéséhez és fejlesztéséhez orszá gos érdekek vagy 

má s jogszabá lyban meghatá rozott célok is fű ződnek (fővá rosi agglomerá ció, kiemelt 

üdülőkö rzet, tö bb megyét érintő nemzeti parkok, illetve tá jvédelmi kö rzetek térsége, 

hatá rmenti, illetve má s sajá tos térségek). 

 

Elmaradott té rsé g: ahol a gazdasá g értéktermelő képessége, infrastrukturá lis fejlettsé-

ge és tá rsadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az orszá gos á tlagná l. 

 

Kedvezmé nyezett té rsé g: az érvényes területfejlesztési célok figyelembevételével, sta-

tisztikai jellemzők alapjá n meghatá rozott térségek kö re, amelyek ö nkormá nyzatai, ille-
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tőleg azok kö zigazgatá si területén tervezett programok és fejlesztések pénzügyi, gazda-

sá gi ö sztö nzőkkel tá mogathatók. 

 

Területfejleszté si program: a területfejlesztési koncepció alapjá n kidolgozott kö zéptá -

vú  cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül. 

 

Szerkezetá talakítá s té rsé gei: azok az ará nytalan ipari szerkezetű  munkaerő-piaci von-

zá skö rzetek, ahol a munkanélküliség ará nya jelentősen, és az ipari foglalkoztatottak 

ará nya, tová bbá  csö kkenése meghaladja az orszá gos á tlagot /5. § /. 
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3. számú  mellé klet 
 

A vizsgá lt téma szempontjá ból jelentős fogalmak normatív meghatá rozá sa a Kt. 

alkalmazá sá ban 

 

 

Termé szeti erőforrá s: a - mesterséges kö rnyezet kivételével - tá rsadalmi szükségletek 

kielégítésére felhaszná lható kö rnyezeti elemek vagy azok egyes ö sszetevői; 

 

Kö rnyezet igé nybevé tele: a kö rnyezetben vá ltozá s előidézése, a kö rnyezetnek vagy 

elemének természeti erőforrá skénti haszná lata; 

 

Kö rnyezet-igé nybevettsé g: a kö rnyezetnek vagy elemének természeti erőforrá skénti 

haszná lata mértéke; 

 

Kö rnyezetterhelé s: valamely anyag vagy energia kö zvetlen vagy kö zvetett kibocsá tá sa 

a kö rnyezetbe; 

 

Kö rnyezetszennyezé s: a kö rnyezet valamely elemének a kibocsá tá si hatá rértéket meg-

haladó terhelése; 

 

Kö rnyezetszennyezettsé g: a kö rnyezetnek vagy valamely elemének a kö rnyezetszeny-

nyezés hatá sá ra bekö vetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető á llapota; 

 

Kö rnyezethaszná lat: a kö rnyezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illető-

leg terhelésével já ró hatósá gi engedélyhez kö tö tt tevékenység; 

 

Kö rnyezetká rosítá s: az a tevékenység, amelynek hatá sá ra kö rnyezetká rosodá s kö vet-

kezik be; 

 

Kö rnyezetká rosodá s: a kö rnyezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű  vá ltozá -

sa, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek 

eredményeképpen annak természetes vagy korá bbi á llapota (minősége) csak beavatko-
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zá ssal, vagy egyá ltalá n nem á llítható helyre, illetőleg, amely az élővilá got kedvezőtlenül 

érinti; 

 

Kö rnyezetveszé lyezteté s: az a tevékenység vagy mulasztá s, amely kö rnyezetká rosítá st 

idézhet elő; 

 

Kö rnyezetre gyakorolt hatá s: a kö rnyezetben kö rnyezetterhelés, illetőleg a kö rnyezet 

igénybevétele kö vetkeztében bekö vetkező vá ltozá s; 

 

Hatá sterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabá lyban meghatá rozott mértékű  kö r-

nyezetre gyakorolt hatá s a kö rnyezethaszná lat sorá n bekö vetkezett vagy bekö vetkezhet; 

 

Fenntartható fejlődé s: tá rsadalmi-gazdasá gi viszonyok és tevékenységek rendszere, 

amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jö vő nemzedékek szá má ra, a termé-

szeti erőforrá sokat takarékosan és célszerű en haszná lja, ö kológiai szempontból hosszú  

tá von biztosítja az életminőség javítá sá t és a sokféleség megőrzését; 

 

Elővigyá zatossá g: a kö rnyezeti kocká zatok mérsékléséhez, a kö rnyezet jö vőbeni ká ro-

sodá sá nak megelőzéséhez vagy csö kkentéséhez szükséges dö ntés és intézkedés 

/értelmező rendelkezések/. 

 



 

 119

4. számú  mellé klet 

1. számú  mellé klet a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez 

A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevé kenysé gek listája 

"A" fejezet 

 

 Tevé kenysé gek, illetve a megvalósítá sukhoz szüksé ges lé tesítmé nyek, amelyekre 
kö rnyezetvé delmi engedé ly csak a ré szletes kö rnyezeti hatá svizsgá lat elvé gzé se 

utá n adható 
 Bányászat 
 4.  Szénbá nyá szat 100 ezer t/év szén bá nyá szatá tól, külszíni bá nyá szat esetén 25 ha terü-

lettől is 
 5.  Tőzegkitermelés 25 ha területtől 
 6.  Kőolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, fö ldgá zkitermelés 500 ezer m3/nap-tól 
 7.  Urá nércbá nyá szat 100 ezer t/év urá nérc bá nyá szatá tól 

 8.  Fémtartalmú  ércek bá nyá szata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 
ezer t/év bá nyá szatá tól, külszíni bá nyá szat esetén 25 ha területtől is 

 9.  Egyéb külszíni bá nyá szat 25 ha területtől 

"B" fejezet 

 Tevé kenysé gek, illetve a megvalósítá sukhoz szüksé ges lé tesítmé nyek, valamint 
jelentős módosítá sok, amelyekné l a felügyelősé g dö nté sé től függ, hogy szüksé ges-
e a ré szletes kö rnyezeti hatá svizsgá lat elvé gzé se 
 Bányászat 
 11.  Szénbá nyá szat (ha nem tartozik az "A" fejezetbe), valamint a bá nyá szat felhagyá sa 

 12.  Öná llóan létesített szénosztá lyozó, előkészítő, brikettgyá rtó, meddőhá nyó hasznosító 
üzem 

 13.  Tőzegkitermelés (ha nem tartozik az "A" fejezetbe) 

 14.  Kőolaj-, fö ldgá zkitermelés (ha nem tartozik az "A" fejezetbe), a kutatófú rá s csak vé-
dett természeti területen és felszín alatti vízbá zisok hidrogeológiai védőö vezetén 

 15.  Öná llóan létesített kőolaj és fö ldgá z előkészítő üzem (külö nö sen tisztítá s, víztelenítés, 
kéntelenítés) 

 16.  Urá nércbá nyá szat (ha nem tartozik az "A" fejezetbe), valamint a bá nyá szat felhagyá sa 
 17.  Öná llóan létesített urá nérc előkészítő, ércdú sító, meddőhá nyó hasznosító mű  

 18.  Fémtartalmú  ércek bá nyá szata (ha nem tartozik az "A" fejezetbe), valamint a bá nyá szat 
felhagyá sa 

 19.  Öná llóan létesített fémérc-előkészítő, -dú sító, -pö rkö lő, -zsugorító, meddőhá nyó hasz-
nosító mű  

 20.  Egyéb bá nyá szat (ha nem tartozik az "A" fejezetbe), kivéve az ö ná llóan létesített á s-
vá nyfeldolgozó üzemet 

 96.  Szén, lignit ö ná lló felszíni tá rolá sa 100 ezer t tá rolókapacitá stól 

 
129. 

 Ipari, raktá rozá si célú  építmények elhelyezésére szolgá ló terület kialakítá sa (mű szaki 
infrastruktú rá val való ellá tá sa) má s célra haszná lt területen 5 ha-tól; természeti területen 
1 ha-tól, ö kológiai (zö ld) folyosón méretmegkö tés nélkül 

 



 

 120

5. számú  mellé klet 
 

A  h ulla dékg a zdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvén y ben  előforduló a la pfog a lm a k 
 

 

Ú jrahaszná lat: a terméknek az eredeti célra tö rténő ismételt felhaszná lá sa; a tö bbszö r 

felhaszná lható, ú jra tö lthető t ermék a forgá si ciklusból tö rténő kilépésekor vá lik hulla-

dékká ; 

 

Hasznosítá s: a hulladéknak vagy valamely ö sszetevőjének a termelésben vagy a szol-

gá ltatá sban –  a tö rvény 4. számú  mellé kleté ben felsorolt eljá rá sok valamelyikének al-

kalmazá sá val –  tö rténő felhaszná lá sa; 

 

Á rtalmatlanítá s: a hulladék okozta kö rnyezetterhelés csö kkentése, kö rnyezetet veszé-

lyeztető, szennyező, ká rosító hatá sá nak megszüntetése, kizá rá sa - a kö rnyezet elemeitől 

tö rténő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megvá ltoztatá sá val -, a tö rvény 3. 

számú  mellé kleté ben felsorolt eljá rá sok valamelyikének alkalmazá sá val; 

 

Kezelé s: a hulladék veszélyeztető hatá sainak csö kkentésére, a kö rnyezetszennyezés 

megelőzésére és kizá rá sá ra, a termelésbe vagy a fogyasztá sba tö rténő visszavezetésére 

irá nyuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljá rá s alkalmazá sa, beleértve a 

kezelőlétesítmények utógondozá sá t is; 

 

Gyű jté s: a hulladék rendezett ö sszeszedése, vá logatá sa a tová bbi kezelésre tö rténő el-

szá llítá s érdekében. 
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6. számú  mellé klet 
 

2000-ben az "Ipari Park" cím viselé sé re jogosult parkok, illetve pá lyá zók 

 

1. AIR Park (Veszprém) 

 Radiant Rt. 

 

2. Bá tonyterenye Ipari Park (Bá tonyterenye) 

 Bá tonyterenye Vá ros Önkormá nyzata 

 

3. Csurgói Ipari, Logisztikai és Innová ciós Park (Csurgó) 

 Csurgó Vá ros Önkormá nyzata 

 

4. Dabasi Ipari Park (Dabas) 

 Dabas Vá ros Önkormá nyzata 

 

5. Debreceni Nyugati Ipari Park (Debrecen) 

 Nyugati Ipari Park Szolgá ltató Kft. 

 

6. Déli Ipari Park (Székesfehérvá r) 

 Készpénz-Invest Kft. 

 

7. Encsi Ipari Park (Encs) 

 Encs Vá ros Önkormá nyzata 

 

8. Gyö ngyö s Ipari Park (Gyö ngyö s) 

 Gyö ngyö s Ipari Park Fejlesztő Kft. 

 

9. Heavytex Ipari Park (Szeged) 

 Haevytex Újszegedi Szö vő Rt. 

 

10. Kapuvá ri Ipari Park (Kapuvá r) 

   Kapuvá ri Ipari Park Kft. 



 

 122

11. Ká lvá ria Ipari Park (Szeged) 

      Vertiká l Kft. 

 

12. Mezőkö vesdi Ipari Park (Mezőkö vesd) 

   Mezőkö vesd Vá ros Önkormá nyzata 

 

13. Nagylaki Ipari Park és Logisztikai Kö zpont (Nagylak) 

   Nagylaki Kenderfonógyá r Rt. 

 

14. Nyergesú jfalui Ipari Park (Nyergesú jfalu) 

   Nyergesú jfalu Vá ros Önkormá nyzata 

 

15. Rétsá gi Ipari Park (Rétsá g) 

   Immo-Gravas Kft. 

 

16. Szarvasi Ipari Park (Szarvas) 

   Szarvas Vá ros Önkormá nyzata 

 

17. Szigetszentmiklós-Leshegy Innová ciós Kö zpont és Ipari Park (Szigetszentmiklós) 

   Leshegy Vá llalkozá s Szervező Kft. 

 

18. Tapolcai Ipari Park (Tapolca) 

   Invest-Info Rt. 

 

19. Térségi Ipari Park (Pacsa) 

   Pacsa Nagykö zség Önkormá nyzata 

 

20. Vá ci Toperini Ipari Logisztikai Ü zleti Park (Vá c) 

   Toperini Hungá ria Kft. 

 

21. Zalalö vői Ipari Park (Zalalö vő) 

   Zalalö vő Vá ros Önkormá nyzata 
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7. számú  mellé klet 
 

Fé nyké p é s té rké p mellé klet 

 

 
7/a. mellé klet Borsodi szénmedence á tnézeti térképe 

(Miskolci Egyetem- Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt, 1998.)
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7/b. mellé klet Szuhaká lló település elhelyezkedése 

 

 
7/c. melléklet Szuhaká lló II. –  Alberttelep telephely (a sá rgá val jelzett épületek le-

bontá sra kerültek) 
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7/d. mellé klet Szuhaká lló II. –  Alberttelep telephely (mai á llapot) 

 

 
7/e. melléklet A szuhaká llói telephely hasznosítá si terve 

(Miskolci Egyetem- Borsodi Bá nyavagyon-hasznosító Rt, 1998.) 
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7/f. mellé klet Vadna település elhelyezkedése 

 

 
7/g. mellé klet A vadnai külfejtés 
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7/h. melléklet A Vadna telephely a terület rekultivá ciójá t kö vetően 

 

 
7/i. mellé klet Vadna telephely rendezési terve 

(Vadna kö zség településrendezési terve) 



 

 128

 
7/j. mellé klet A bejá rati kapu és a porta épület 
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8. számú  mellé klet 
 

Az újrahasznosítá s é s a ká rmentesíté s folyamatai 

 

 

Eredeti vagy 
ahhoz kö zeli 

á llapot 
visszaá llítá sa 

Tová bbra is ipari 
területként való 

igénybevétel 

Má s célú , nem 
ipari hasznosítá s 

(zö ld mező) 
? 

Barnamező 

Lakossá gi 

Mezőgazdasá gi Természetvédelmi 

Területek 
mentesítése; 

mentesítési és 
hasznosítá si célok 
ö sszefüggései 

Turisztikai 

Felhagyott ipari területek 
újrahasznosítá sá nak elvi lehetősé gei é s 

felté telei 

 
8/a. mellé klet 

Felhagyott ipari területek ú jrahasznosítá sá nak elvi lehetőségei és feltételei 

(MAKK –  Magyar Kö rnyezetgazdasá gtani Kö zpont, 1999.) 
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Egyszerű sítet
elemzés, ismert a területen

folytatandó jö vőbeni tevékenység
- kö ltség-haszon elemzés

- kocká zat felmérés
(1)

RQ < elfogadható
mérték

időben stabil
á llapot

RQ < elfogadható
mérték

időben romló
á llapot

Részletes
elemzés

(4)

RQ
pontosítá sa

(3)

a terület haszná latba
vehető

-korlá tozá ssal
-monitoring
kiépítésével

Részletes
elemzés

(2)

Ká rmentesítés a
jö vőbeni

területhaszná latnak
megfelelő tisztítottsá gi

szintig

RQ > elfogadható
mérték

Ká rmentesítés a jö vőbeni
területhaszná latnak megfelelő

tisztítottsá gi szintig

Má s területhaszná lat
meghatá rozá sa Izolá lá s

beavatkozá s kell

A
pontosabb

vizsgá latok
alapjá n

a
kocká zat
mértéke

elfogadható

A kocká zat mértéke nem fogadható el, beavatkozá s kell

A szennyezé s megalapozott valószínű sé gű  lé tezé se

Elemzés
(4)

Újabb elemzés

 
8/b. mellé klet 

A  kárm en tesítés foly a m a ta , h a  ism ert a  területen  foly ta ta n dó jövőben i tevéken y ség  

(MAKK –  Magyar Kö rnyezetgazdasá gtani Kö zpont, 1999.) 
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RQ < elfogadható
mérték

időben stabil
á llapot

RQ < elfogadható
mérték

időben romló
á llapot

Részletes
elemzés

(4)

RQ
pontosítá sa

(3)

a terület elfektethető
-monitoring
kiépítésével

-korlá tozá sok
kiírá sá val

Részletes
elemzés

(2)

Gyorsintézkedés az
elfogadható mértékű

kocká zatnak megfelelő
szintig

RQ> elfogadható
mérték

Gyorsintézkedés az
elfogadható mértékű

kocká zatnak megfelelő
szintig

Izolá lá s

beavatkozá s kell

A
pontosabb
vizsgá latok

alapjá n
a

kocká zat
mértéke

elfogadható

A kocká zat mértéke nem fogadható el, beavatkozá s kell

A szennyezés megalapozott valószínű ségű  létezése

Elemzés
(4)

Újabb elemzés

Egyszerű sített elemzés,  nem ismert a
jö vőbeni területhasznosítá s, tehá t azzal a

feltétezéssel élve, hogy a terület a jö vőben
elfekszik.

- kö ltség elemzés, -kocká zat felmérés
(1)

 
8/c. mellé klet 

A ká rmentesítés folyamata, ha nem ismert a területen folytatandó jö vőbeni 

tevékenység 

(MAKK –  Magyar Kö rnyezetgazdasá gtani Kö zpont, 1999.) 
 


