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Az előadás célja bemutatni a nemzetközi és hazai 
mozgásteret a szennyezett területek kezelésében és a 
környezeti kárfelszámolásban:
1. Nemzetközi: 
- ENSZ RIO+20 „2030 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 

KERETRENDSZER ” (17 célkitűzés – 169 alcél)
- WHO „Ostrava Deklaráció” 
- ENSZ  „Minamata”
2. Európai Unió: 2004/35/EK  ELD  - REFIT/MAWP
3. Itthon: kárfelelősség/biztosítás/biztosítékadás AJB



Környezeti károk felszámolása
„helyreállítási intézkedés” (90/2007.(IV.26.) Kr.) - ELD
• A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében 

környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a 
környezetkárosodás megszüntetése érdekében 
helyreállítási intézkedéseket kell tenni. A helyreállítási 
intézkedés keretében kárelhárítást, illetve 
kármentesítést kell végezni.

„Kármentesítés” (1996) 



14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet
a kármentesítési tényfeltárás

szűrővizsgálatával kapcsolatos 
szabályokról

1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének

általános szabályairól

219/2004. (VII. 21.) 
Korm. Rendelet a 
felszín alatti vizek

védelméről

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

Továbbá:     környezeti felülvizsgálat,   csődeljárás és felszámolás,   EKHE, 
hulladékos jogszabályok, PRTR, területhasználatok, stb.

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM e.m. 
rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 
víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről 



VILÁGUNK ÁTALAKÍTÁSA:
2030 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI 

KERETRENDSZER 

ÚJ   ELEMKÉNT MEGJELENIK  - a szennyezett területek  globális szintű 
problémája



2.4, 3.9, 12.4,  15.3;



Szennyezett területekkel kapcsolatos fenntarthatósági 
célkitűzések

3.9 2030-ig a veszélyes vegyi anyagok, a levegő-, víz- és
talajszennyezés és fertőzés miatt bekövetkező elhalálozások és
betegségek számának jelentős mértékű csökkentése
12.4 2020-ig a vegyi anyagok és minden hulladék
környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelése a teljes
életciklusukon keresztül az elfogadott nemzetközi keretekkel
összhangban, valamint a levegőbe, vízbe és talajba történő
kibocsátásuk jelentős csökkentése az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt káros hatásuk minimálisra csökkentése
érdekében
15.3 2030-ig a sivatagosodás leküzdése, a károsodott
földterületek és talaj helyreállítása, beleértve a sivatagosodás,
aszály és árvizek által érintett területeket, valamint törekvés a
talajdegradáció nélküli világ elérésére







MINAMATA 

2017. augusztus 16-án lépett hatályba a higanyról szóló nemzetközi 
Minamata Egyezmény. 

Az egyezmény neve a Japán Kyushu szigetén található Minamata
városban 1956-ban bekövetkezett tömeges higanymérgezésnek állít 
emléket. A város vegyi üzemének szennyvízével jelentős mennyiségű 
metilhigany került a környezetbe, mely az emberi szervezetbe jutva a 
történelemben addig példátlan tünetű megbetegedéseket okozott lokális 
szinten. Az orvostudomány az eset óta „Minamata-kórként” említi ezt a 
súlyos, az idegrendszert támadó betegséget.



A Higany globális körforgása



2016. évi CLII. törvény
a higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről 

• Hazánkkal együtt eddig 74 ország ratifikálta az 
egyezményt és 182 ország helyezte letétbe aláírását 
az ENSZ New York-i székházában. 

A magyar Országgyűlés 2017. május 18-án a 2016. évi 
CLII. törvény felhatalmazása nyomán ratifikálta az 
egyezményt az Európai Unióval és több EU tagállammal 
egy időben. 
Kármentesítési feladatok:
- országos felmérés,
- Hg szennyezett területek adatainak internetes 

közzététele, 
- beavatkozás eredményeinek folyamatos bemutatása



Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve
a környezeti károk megelőzése és felszámolása 

tekintetében a környezeti felelősségről

1.SZENNYEZŐ FIZET ELV ALKALMAZÁSA

2.Megelőzés/gyors beavatkozás/ helyreállítás

- Biodiverzitás/élőhely/fajok károsodása
- Vizek károsodása
- Földterületek károsodása

3.Pénzügyi alapok biztosítása



COM (2016)204 final jelentés:

„A tagállamok 2007 áprilisa és 2013 áprilisa között 
megközelítőleg 1245 olyan igazolt környezeti káresetről 
számoltak be, amely kiváltotta az irányelv alkalmazását. Az 
egyes tagállamokból jelentett káresetek száma azonban 
jelentősen eltér egymástól. A bejelentett káreseteknek több 
mint 86 %-át két tagállam jelentései teszik ki (Magyarország: 
563 káreset, Lengyelország: 506 káreset), a többi káreset nagy 
részét pedig hat tagállamból jelentették (Németország: 60, 
Görögország: 40, Olaszország: 17 , Lettország, Spanyolország 
és az Egyesült Királyság). 
Tizenegy tagállam 2007 óta egyetlen olyan káresetet sem 
jelentett, amely az irányelv hatálya alá tartozik, azonban 
előfordulhat, hogy a káreseteket kizárólag nemzeti rendszerük 
keretén belül kezelik.

a Jelentés 3.oldala



Tagországi Jelentés az ELD végrehajtásáról
a vizsgált időszak: 2007-2012

EU Bizottságnak jelentett 563 ügy 

felszíni víz
NATURA 2000
természetvédelmi terület
földterület, talaj
felszín alatti víz
egyéb

Dr. Mikó János 2014. évi előadása alapján



EU

A környezeti károk százalékos eloszlása 1450 káreset alapján
(Jelentés 4. oldal)

A jelentett környezeti káresetek kb. 50 %-a a talajban
keletkezett károk közé sorolható. A jelentett káresetek 30
%-a vizekben okozott kár, 20 %-a pedig a biológiai
sokféleségben okozott kár.



Tagországi Jelentés az ELD végrehajtásáról
a vizsgált időszak: 2007-2012

Az EU Bizottságnak jelentett 563 ügy

környezetveszlélyeztetés,
be nem következett kár
környezeti kár

mindkettő vegyesen

Dr. Mikó János 2014. évi előadása alapján





EU COM konzekvenciák
- 11 tagország nem jelentett káreseményeket 

2007-2012 időszakról - Eltérő tagországi 
értelmezések.

- a már meglévő és eltérő nemzeti jogrendszerek a 
jogharmonizáció sokféle megoldását adták.

- Adathiány a káreseményekről és az eljárásokról.
- A tagországi adatok nem összehasonlíthatóak.
- Az ELD végrehajtásának nincs közös vetülete. 
- Nincsenek a végrehajtást mérhető indikátorok.
- A kárfelelősségi rendszerek eltérőek.



ELD „MAWP”

1. EU szintű harmonizált ELD 
Register
2. Fogalmak, „Common 
understanding”
3. kapacitás növelés és 
tréning
4. A környezetvédelmi 
felelősségbiztosítás 
elősegítése



EU COM   MULTI-ANNUAL ELD WORK PROGRAMME (MAWP) FOR THE PERIOD 2017-2020
WORKING TITLE: "MAKING THE ENVIRONMENTAL LIABILITY DIRECTIVE MORE FIT FOR PURPOSE"



IMPEL



ELD MAWP 2017.évi tervezett főbb 
lépései: 

- 2017 február: 17th ELD Government Expert 
Group Meeting 

- 2017. április: Interim eredmények 
- 2017 április-augusztus: konzultációs szakasz
- 2017: 18th ELD Expert Group Meeting & 

Workshop – projekt eredmények bemutatása 
és vitája

- 2017. december: Final results



http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/eld_training.htm



Európai Parlament 
2014-2019  

 
Plenárisülés-dokumentum 
 
A8-0297/2017 
11.10.2017 
JELENTÉS 
a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló 2004. április 21-i 2004/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (környezeti felelősségről szóló irányelv) 
alkalmazásáról 
(2016/2251(INI)) 
Jogi Bizottság 
Előadó: Laura Ferrara 
A vélemény előadója (*): 
Jávor Benedek, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság 
 
 
(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke 
 











Talaj  - VÍZ – Élővilág KÁROSODÁS

• KÁRmegelőzés

• KÁRelhárítás

• KÁRmentesítés

– Tervezett létesítmény
– Engedélyes létesítmény

– Működő létesítmény
– Tevékenység befejezése



Konklúziók:
- Hatóság megerősített jelenléte, folyamatos 

helyszíni jelenlét, műszer és technológia 
fejlesztés

- Pénzügyi alapok és biztosíték rendezése
- A megelőzés vállalaton belüli 

támogatottságának, gazdasági elismerésének 
növelése 

- Jogutód nélkül megszűnő esetek jogszabályi 
garanciáinak erősítése



Pénzügyi alapok 
Központi költségvetési alap: gyors hozzáférés a 
hatóságok részéről megelőzés és gyors 
beavatkozások

Banki letét,
Bankgarancia,
Kárfelelősségi biztosítás,

Környezeti 
kár Pénzügyi források







Köszönöm
megtisztelő figyelmüket !
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