
A kiadvány az „Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környéké-
nek kármentesítése” című, KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 

azonosító számú pályázat keretében készült. 
Készítette: Média Eger Nonprofit Kft., Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából az Európai Unió támogatásá-

val, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával. 
A kiadvány környezetbarát, újrahasznosított papírra készült.

Eger, Ipari park 9847. hrsz.-ú 
ingatlan és környékének 

kármentesítése

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

Kiegészítő információk
Az ingatlan az 1990-es években a Magyar Állam-
tól került Eger Önkormányzatának tulajdonába. A 
terület 2003-ban történő értékesítését követően 
derült fény a környezeti szennyezésre.

A környezetszennyezést nem az Egri Önkormány-
zat követte el, ám miután a terület korábban a 
Magyar Állam tulajdonában volt, és a felelősség 
kérdése már nem tisztázható, a Kör nyezetvédelmi 
Hatóság az Önkormányzatot köte lezte a kármen-
tesítésre.

2009-ben, első ütemben az előkészítés, kárfel-
mérés, a kárelhárítás előkészítése történt meg  

50 millió forintos pályázati támogatásból.

2011-ben a kármentesítés végrehajtása érdeké-
ben sikerrel pályázott Eger Önkormányzata.

Ezen pályázat keretében a kármentesítési be-
avatkozást a TERRA-LOG Mélyépítő Kft. és a 
GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezet-
védelmi és Vízgazdálkodási Kft. konzorciuma vé-
gezte el.



Eger Ön kormányzata a KEOP 2.4.0/2F/09-11-
2011-0008 azonosítószámú „Eger, Ipari park 
9847. hrsz.-ú in gatlan és környékének kármente-
sítése” tárgyú pro jektje megvalósítására az Új Szé-
chenyi Terv Környe zet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) keretében 100%-os, összegszerűen 
932 548 982 forint támo gatásban részesült. 
A sikeres pályázatnak köszönhetően Eger Önkor-
mányzata további beruházásokra, és új munkahe-
lyek teremtésére tett alkalmassá egy, az Egri Ipari 
Parkban található, régebben szennyezett területet.
A kármentesítési projekt célja az volt, hogy az 

Eger Ipari Park 9847. hrsz.-ú ingatlan, illetve közvet-
len környezetének szennyezéséből adódó kockáza-
tokat a hatósági előírások szerint megszüntesse. A 
pá lyázat keretében az Ipari Park területén, a korábbi 
ipari tevékenység következtében olajszármazékok-
kal szennyezett talajvizet helyben megtisztították. A 
kivitelezés elsődlegesen az Ipari Park déli felén el-
helyezkedő Aventics Hungary Kft.(korábban Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft.) területén zajlott a környe ző 
érintett tulajdonosokkal (MÁV Zrt., Alcoa Kft.) szo-
ros együttműködésben.

A projekt eredményeképpen a terület környezeti ál-
lapota megfelel a hazai, és uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban előírt követelményeknek.
A munka elvégzése után 4 éves utókövetési idő-
szak kezdődik: a mindenkor illetékes hatóság – a 
várossal karöltve – folyamatosan monitorozza majd 
a kármene tesítés eredményét, és a további szennye-
zések meg előzését.


