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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

EGER, IPARI PARK 9847. HRSZ.-Ú INGATLAN ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÁRMENTESÍTÉSE  

KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 azonosítószámú „Eger, Ipari 
park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármentesítése” tárgyú projektje megvalósítására az Új 
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 100%-os, összegszerűen 
932 548 982 forint támogatásban részesült. A sikeres pályázatnak köszönhetően Eger Önkormányzata 
további beruházásokra, és új munkahelyek teremtésére tett alkalmassá egy az Egri Ipari Parkban talál-
ható, régebben szennyezett területet.  

Az ingatlan az 1990-es években a Magyar Államtól került az önkormányzat tulajdonába. A terület 2003-ban 
történő értékesítését követően derült fény a környezeti szennyezésre. A környezetszennyezést nem az egri 
önkormányzat követte el, ám miután a terület korábban a Magyar Állam tulajdonában volt, és a felelősség 
kérdése már nem tisztázható, a Környezetvédelmi Hatóság az önkormányzatot kötelezte a kármentesítésre.  

Első ütemben, 2009-ben az előkészítés, kárfelmérés, a kárelhárítás előkészítése történt meg 50 millió forin-
tos pályázati támogatásból. 2011-ben a kármentesítés végrehajtása érdekében sikerrel pályázott Eger Ön-
kormányzata. Ezen pályázat keretében a kármentesítési beavatkozást a TERRA-LOG Mélyépítő Kft. és a 
GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. konzorciuma végezte el. 

A kármentesítési projekt célja az volt, hogy az Eger Ipari Park 9847. hrsz.-ú ingatlan, illetve közvetlen kör-
nyezetének szennyezéséből adódó kockázatokat a hatósági előírások szerint megszüntesse. A pályázat 
keretében az Ipari Park területén, a korábbi ipari tevékenység következtében olajszármazékokkal szennye-
zett talajvizet helyben megtisztították. A kivitelezés elsődlegesen az Ipari Park déli felén elhelyezkedő 
Aventics Hungary Kft. (korábban Bosch Rexroth Pneumatika Kft.) területén zajlott, a környező érintett tulaj-
donosokkal (MÁV Zrt., Alcoa Kft.) szoros együttműködésben. 

A projekt eredményeképpen a mintegy 15 ha-os terület környezeti állapota megfelel a hazai, és uniós kör-
nyezetvédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek. 

Ezt követően a kötelező 4 éves monitoring időszakban az önkormányzat folyamatosan monitorozza majd a 
kármenetesítés eredményét, és a további szennyezések megelőzését. 

 

 

 


