
 
Nemzeti Azbesztmentesítési Program (NAP) sajtóanyaga 

 
Magyarországon többszázezer ember van közvetlenül és folyamatosan kitéve az 
épületekbe beépített azbeszt rákkeltő hatásának. A Nemzeti Azbesztmentesítési Program 
(NAP) Munkacsoport 2005. szeptemberében civil kezdeményezésre alakult a NAP 
létrejöttének és végrehajtásának elősegítésére. 
 
A Munkacsoport alapító tagjai: Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége, Épületfenntartási 
K+F Alapítvány, Levegő Munkacsoport, Bancraft Kft., majd kibővült az érintett 
minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok, szakmai szervezetek, EüM, GKM, 
KvVM, OLÉH, Bp. XXII. ker. Önkormányzat, KSZGySZ, delegáltjaival. 
 
Az Európai Unióba való belépéssel Magyarországon is kötelező erejű előírássá vált a 
87/217/EEC számú európai irányelv, mely szerint az azbeszt által okozott környezet-
szennyezést meg kell szüntetni. Ehhez illeszkedve fogadta el az Országgyűlés a 
110/2002. (XII.12.) OGy- határozatával az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet 
(OHT), melynek kiemelt anyag- és hulladékáram programjában elő van írva az 
azbesztmentesítés jogi szabályozásának szükségessége és tíz éves program keretében az 
épületekbe beépített szórt azbeszt teljeskörű mentesítése. Mindezek az I. és II. Nemzeti 
Környezetvédelmi Programnak is részei azzal, hogy létre kell hozni a Nemzeti 
Azbesztmentesítési Programot. 
 
A sajtótájékoztatón a NAP munkacsoport fel kívánja hívni a figyelmet a hazánkban mind 
a lakó mind a középületekben jelentős mennyiségben jelen lévő és súlyosan 
egészségkárosító azbeszt eltávolításának megoldatlanságára. 
 
A probléma megoldása nem tűr halasztást, hiszen ha az azbesztmentesítés az NFT II. 
időtartama (2007-2013) alatt nem valósul meg, akkor az állagromlás miatt a lakosság 
egészségének veszélyeztetése  tragikus mértékben fokozódik. 
 
Azbesztszennyezéssel éritnett régiók és városok: Közép-Dunántúl: Tata, Tatabánya, 
Esztergom, Nyergesújfalu, Komárom, Ajka, Pétfürdő, Oroszlány, Veszprém Dél-
Dunántúl: Siófok Nyugat-Dunántúl: Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár Közép-
Magyarország: Budapest XI. ker, Százhalombatta 
 
A felmérések alapján mintegy 150.000 m2 szennyezett azbesztfelület található a 
lakóépületekben, amelynek eltávolítási költsége 40.000 Ft/ m2 költségen számítva  6 
milliárd Ft. A középületek felmérésére még nincs végleges adat, de becslések szerint a 
szennyezés mértéke nagyságrendileg azonos, azaz valószínűsíthetően kb. ugyanekkora 
összeg szükséges a mentesítéshez. Összességében tehát elmondható hogy a teljes 
mentesítés mintegy 12-15 milliárd Ft.-ot igényel. 
 
Az azbesztmentesítési program lebonyolítását ugyanakkor számos jogszabályi hiányosság 
is nehezíti: Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 
szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az azbesztmentesítést, 



annak megkezdése előtt 15 nappal az ÁNTSZ területileg illetékes intézetének be kell 
jelenteni, amiről az intézet nyilvántartást vezet. A jogszabály a nyilvántartáson túl 
további hatósági intézkedésekről, pl.: alkalmazható  technológákról, a kivitelezési tervek 
jóváhagyásáról, az azoktól való eltérés esetén alkalmazandó szankciókról nem 
rendelkezik, továbbá nem határozza meg, hogy ki és milyen feltételek (személyi, 
képzettségi, tárgyi stb.) teljesüléseesetén jogosult azbesztmentesítési tevékenység 
végzésére. Sajnos a jelenleg hatályos jogszabályok alapján még az sem állapítható meg, 
hogy a tevékenység szabályozása mely tárcához tartozik. A NAP Munkacsoport 
szorgalmazni kívánja hogy mind jogszabályi szinten (kormányrendelet) szülessen 
konzisztens szabályrendszer, mind a finanszírozás oldaláról szülessen megoldás a NAP 
beindítására, azaz szerepeljen az NFT II. 
környezetvédelmi céljai között. 
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