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084/9 HRSZ-ON LÉTESÜLŐ 
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MEGMUNKÁLÓ ÜZEM 
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ENGEDÉLY KÉRELME 
 
 

A) 

Bevezetés 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. telephelye: 3032 Apc, Vasút út 1. (székhelycím: 1124 Budapest, 
Németvölgyi út 97. II. emelet), jelenleg bérelt telephelyen üzemel, mely a további fejlesztési 
lehetőségekre nem ad lehetőséget, mert a beépíthetőség maxiumumát már elérték. A Kft. 
vezetősége úgy döntött, hogy a termelést fokozatosan áthelyezi új telephelyére, az Apc, 084/9 hrsz-
on épülő új üzemébe. 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. autóipari és elektronikai fehéráru késztermékek alumíniumból 
történő előállítását végzi. A vevőkör elsősorban az EU piacán található, magyar autóipari vevő az Audi 
Hungaria Motor Kft. 

Az autóipari termékek teszik ki a megtermelendő késztermékek 80 %-át.  

A maradék 20 % elektronikai iparban kerül felhasználásra: pl. fűtéstechnika (Bosch), mosógép 
alkatrész (Miele). 

Előzmények: a CSABAcast Kft. jelenleg az Apc Vasasút út 1. alatti bérelt telephelyen a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 
BO/16/8216-14/2016 számon kiadott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati 
engedély birtokában üzemel. Az engedély 2021. június 30-ig érvényes.  

A CSABAcast Kft. 2015 évben az új telephelyre vonatkozó, csökkentett kapacitásról szóló előzetes 
vizsgálati dokumentációt nyújtott be, melyre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 18202-19/2015 ügyiratszámon kiadta 
határozatát, melynek alapján az építéshatóság kiadhatta építési engedélyét. Ezen engedély 
birtokában indulhatott meg az üzem építésének kivitelezése. 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc község területén megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 80/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 2016. IV. 13. napjától hatályos. 

A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 97. II. em; KÜJ 102283664) által 
benyújtott, Apc, 084/9 hrsz-ú ingatlanon tervezett alumínium öntöde és megmunkáló üzemre, teljes 
kapacitásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BO/16/15009-20/2016 
ügyiratszámon adott határozatában megállapította, hogy egyrészt környezeti hatásvizsgálat 
lefolytatása nem szükséges, másrészt egységes környezethasználati engedély megszerzése szükséges. 
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A CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 97. II. em; KÜJ 102283664) 
Társaságunkat bízta meg az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem összeállításával, 
melynek során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. mellékletében előírtakon túl a határozatban 
foglalt feltételeknek is meg kell felelni. 

A határozatban a 8. mellékletben foglaltakon túl előírt tartalmak: 

 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírt 
tartalmú pontforrás engedély kérelem LAL lapok benyújtásával - M-2 mellékletben adjuk 
meg. 

 A 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 20/B (1)-(2) bekezdésében előírt alapállapot-jelentés 
benyújtása: a CSABAcast Kft. a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft-vel 
2016 augusztusában elkészíttette a dokumentációt, az elkészült dokumentációt változatlan 
formában, az M-3 mellékletben adjuk meg. 

 Közérthető összefoglaló készítése a fenti rendelet 21. § (1a) bekezdésében megadott 
tartalommal, az M-4 mellékletben adjuk meg. 

 A létesítendő üzem hatásterületén védendő létesítmények, lakóházak vannak, ezért a 
284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapján zajkibocsátási határérték megállapítást kell kérni, az 
M-5 mellékletben adjuk meg. 

Az egységes környezethasználati engedélykérelemhez az alábbi adatszolgáltatást kaptuk: 

 BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. által készített alapállapot felmérés 
(2016. július) 

 Üzemi alaprajz a technológia elrendezésével 

 Pontforrások kéményének számítása (négy olvasztókemence) 

 Elrendezésben bekövetkezett apróbb változások 

 Szennyvíz elkezelő kiviteli terve 

 Módosítások helyszíni egyeztetése 

a) Az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal) 

Az engedélykérő neve: CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft.  

Székhelyének címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 979. II. emelet. 

Telephely címe: Apc, 084/9 hrsz. 

KÜJ szám: 102 383 664 

b) A létesítmény, tevékenység, telepítési helyének jellemzői (KTJ 

számmal és létesítmény azonosító számmal), állapota 

A létesítmény neve: CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. 

KTJ szám: 102 617 952 

Létesítményazonosító szám: az EKHÉ-hez köthető azonosítót az engedély beérkezése után kérjük 
meg. 

A fenti KTJ számot a BO/16/15009-20/2016 határozat adta meg az OKIR adatbázis szerint az új, 084/9 
hrsz-ú telephelyre. 
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Telepítési hely jellemzői: 

Az új üzem a 21-es fkl. úttól keletre, annak szomszédságában létesül. 

 

Apcon üzemelő jelenlegi és tervezett üzem helye 
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Jelenlegi és tervezett üzem területe 2015-ben 

 

2016 decemberében készült műholdkép 

Az üzemet a 21-es főútról a 14 km +375 m szelvényben lévő körforgalmú csomópont Farkas-tanya 
nevű kihajtó ágáról lehet megközelíteni. 

Az üzem területe korábban, mint mezőgazdasági terület funkcionált, baromfitelep működött itt. A 
tevékenységet felhagyták, a területet a CSABAcast Kft. megvette és azon jelenleg épül a tervezett 
üzem az HE-04/EPO/597-31/2016 iktatószámú építési engedély birtokában. 

A tervezett üzem Apc és Zagyvaszántó községhatárán létesül a rendezési terv szerinti Gipe – egyéb 
ipari terület besorolású területen. A területtől északra Gksz – kereskedelmi, szolgáltató területet 
találunk. Keletre Ma – mezőgazdasági általános, KÖk – közlekedési terület - vasút, nyugatra 
közvetlenül Köu1 - Közlekedési terület – közút, majd tovább nyugat felé Ma mezőgazdasági általános 
besorolású területet találunk. 

A tervezési területtől délre a zagyvaszántói terület besorolása Ma – mezőgazdasági általános, a 
rendezési terven a két község itt húzódó határán lévő fasor „tájképi szempontból jelentős fasor” 
besorolást kapta, ezt ma már nem látjuk a területen. 

A legközelebbi védendő épületek a 159 m-re délre lévő vasúti szolgálati lakás és a 313 m-re délre eső 
lakóház. 

Az új üzem és a bérelt telephely közötti távolság kb. 500 m. 

c) A létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a kibocsátó 

források bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) 

koordináták feltüntetésével 

Az M-6 mellékeltben adjuk meg a helyszínrajzot a tervezett pontforrások helyével. 

A T1 Alumíniumolvasztás technológiához tartozó pontforrások: 
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Technológia ssz Pontforrás neve Jele Teljesítménye (kg) Gázégő teljesítmény (kW) 

Alumíniumolvasztás 1 

Striko 6000/3000 
olvasztókemence kéménye 

P1 
6 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
3 000 kg/óra 

2 400 

Striko 3000/1500 
olvasztókemence kéménye 

P2 
3 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
1 500 kg/óra 

1 250 

Striko Westofen olvasztókemence 
kéménye  

P3 
4 500 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás: 
650 kg/óra 

1 200 

Striko 4000/2000 
olvasztókemence kéménye 

P4 
4 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
2 000 kg/óra 

1 650 

Striko 4000/2000 
olvasztókemence kéménye 

P7 
4 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
2 000 kg/óra 

1 650 

A szürkével jelölt P7 pontforráshoz tartozó kemence csak később, 2020-ban lesz telepítve, amikor a 
P3 pontforráshoz tartozó Striko Westofen kemencét leszerelik. Ezért a P7 pontforrás engedélyét 
egyelőre nem kérjük meg. Az előző EVD-ez képest a pontforrás számozást az építész helyszínrajzhoz 
igazítottuk. 

A táblázatban megadott űrtartalmat egyben a hőntartó egység tároló képességének kell tekinteni. Az 
olvasztási kapacitás kg/h a maximális olvasztási teljesítményt jelenti. Az olvasztási teljesítmények új, 
vagy nagyon jó állapotú kemencére vonatkoznak, 720 0C-os fémfürdő hőmérsékletre, illetve 50 % 7 
kg-os kb. 600 mm hosszúságú alumínium ötvözetű tömbök és 50 % az öntödéből visszatérő 400-500 
kg/m3 térfogat-sűrűségű száraz alumínium folyamatos olvasztásánál értendők, amikor az 
olvasztóakna töltöttsége 60-100 %-os. 

A T1 technológiához tartozó pontforrások EOV koordinátái: 

Pontforrás EOV Y EOV X 

P1 Striko 6000/3000 olvasztókemence 

kéménye 
696 202 271 792 

P2 Striko 3000/1500 olvasztókemence 

kéménye 
696 214 271 797  

P3 Striko Westofen olvasztókemence 

kéménye 
696 227 271 803 

P4 Striko 4000/2000 olvasztókemence 

kéménye 
696 238 271 808 

A T2 szemcseszórás technológiához tartozó pontforrások: 

Technológia Jele Forrás Megnevezése H (m) m2 Ø [m] 

Fémszórás T2 P5 Szemcseszóró I. elszívó kürtője 7,3 0,10 0,35 

Fémszórás T2 P6 Szemcseszóró II. elszívó kürtője 10 0,24 0,55 

A T2 szemcseszórás technológiához tartozó pontforrások EOV koordinátái: 

Pontforrás EOV Y EOV X 

P5 Szemcseszóró I. elszívó kürtője 696 122 271 830 

P6 Szemcseszóró II. elszívó kürtője 696 125 271 825 

d) A létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység kapacitása, 

beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket 

A tervezett üzemben végzett fő tevékenység TEÁOR’08 száma: 2453 08 – Könnyűfémöntés. 
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A tervezett tevékenység besorolása az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK (2006. december 
20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és 
a 2027/906 EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó 
EK- rendeletek módosításáról szóló rendelete szerint: 

NACE kód: 24.53 Könnyűfémöntés. 

Az európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint:  

NOSE-P: 105.12 

SNAP-2 kód: 0403 

IPPC  Az I. melléklet szerinti tevékenységek 
(forráskategóriák) 

 NOSE-P  NOSE-P eljárások (hozzárendelés NOSE-
P csoportokhoz) 

 SNAP 
2 

 2.1. /2.2. 
/2.3. / 2.4. 
/2.5. /2.6. 

 Fémipar, fémércpörkölő berendezés és 
-szinterelő létesítmények 
Vas- és nem vasfémek előállítására 
szolgáló létesítmények 

 105.12  Jellemző eljárások a fémek és 
fémtermékek gyártásában (fémipar) 

 0403 

 
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 2. számú melléklet 2.5. b) pontjában foglaltak szerint: 

„2.5. Nemvasfémek feldolgozása: 
b) nemvas fémek, ezen belül visszanyert (reciklált) termékek olvasztása (beleértve az ötvözést), 

valamint nemvas fémöntödék tevékenysége ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas 
fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.” 

Illetve: 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 61. pontjában: 

61.  Nem vas fémeket olvasztó, ötvöző, visszanyerő, 

finomító üzem 

 2 t/nap kapacitástól 

A rendelet mellékletének szövegében aláhúzással jeleztük a tervezett tevékenység által érintett 
elemeket. 

A tervezett tevékenység a jelenlegi bérelt telephelyen (Apc, Vasút út 1.) működő technológia 
folyamatos átköltöztetése, több verzió kidolgozására nem került sor. 

Az áttelepülés több lépcsőben tervezett, a teljes áttelepülésre a tervek szerint 2017. márciusától 
kezdődően kerül sor.  

A gyártás indításához 1 új olvasztókemence beruházására kerül sor (P1 pontforráshoz tartozó Striko 
6000/3000 olvasztókemence), amelyet az áttelepülés során további 3 már meglévő olvasztó kemece 
fog követni. A termelés beindításához 4 öntőgép és 1 megmunkálóközpont beszerzése van tervezve, 
ezután folyamatosan áttelepítésre kerül 17 meglévő öntőgép és 24 megmunkálógép. 

Azaz: összesen négy darab olvasztókemence telepítésére kerül sor. 

Egy olvasztókemence esetében (P3 pontforráshoz tartozó Striko Westofen) ideiglenes üzemeléssel 
számolunk, amint a lehetőségek adottak, helyette egy újabb Striko 4000/2000 olvasztókemencét 
telepítenek, a régi kemence üzemen kívül helyezése mellett. Azaz négynél több olvasztókemence 
egyszerre nem fog üzemelni. 

Öntőgépek: 17 meglévő mellé 4 új öntőgépet vásárolnak, így összesen 21 öntőgéppel számolunk. 

A későbbi, időben még nem behatárolható fejlesztésekkel számolva összesen 32 öntőgép 
telepítésére lesz lehetőség, a később telepítésre kerülő 32-21=11 öntőgép számára egyelőre 
csak a hely biztosított. 

Megmunkáló gép: 24 meglévő megmunkáló gép mellé egy új beszerzését tervezik, azaz összesen 25 
megmunkáló géppel számolunk. 
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A technológiai folyamatábrát az M-3, a technológiai elrendezést az alaprajzon az M-6 mellékletben 
adjuk meg. 

A technológia főbb vonalakban az alábbi műveleteket tartalmazza. 

ALAPANYAG BESZERZÉSE 

Az alapanyagot alumínium tömb formájában szerezik be. Jelenleg három különböző alapanyagot 
használnak a termelésben. Az alapanyag összetételének vizsgálatára a beérkezéskor spektroanalízist 
végeznek, és megfelelő eredmény esetén az alapanyagot átveszik. 

OLVASZTÁS 

Az olvasztási területtől délre található épületen belül öntvény alapanyagok tárolására szolgáló 
terület. Kivételes esetben előfordulhat folyékony alapanyag beszállítás is (jelenleg nincs), ekkor 
valamelyik olvasztó üzem (pl. a közeli Alublock Kft.) kész olvasztott alumíniumot szállít szigetelt 
kamionban, szállító üstben. 

Az olvasztásban „hulladék” alumínium is szerepel, ennek mennyisége receptura függő, 40-60 % 
közötti lehet az aránya a tömb alumínium mellett. A „hulladék” a helyi öntési hulladék, mely az öntési 
csonkok visszaolvasztását jelenti, tehát nem fedi a hulladéktörvényben leírt fogalmat. 

Az alumínium olvasztásának pontos hőmérséklete kemence- és anyagfüggő, 700-900 0C közötti.  

Három meglévő olvasztókemence és egy új (Striko 6000/3000) olvasztókemence kerül az új 
üzemcsarnokba. Összesen egyszerre 4 db olvasztókemence fog üzemelni. A Striko Westofen 
olvasztókemence csak ideiglenesen kerül át az új telephelyre, a későbbiekben ennek a helyére a 
későbbiek során egy új Striko 4000/2000 olvasztókemence kerül. 

Áttelepítésre kerülő olvasztókemencék: 

Technológia ssz Pontforrás neve Jele Teljesítménye (kg) Gázégő teljesítmény (kW) 

Alumíniumolvasztás 1 

Striko 6000/3000 
olvasztókemence kéménye 

P1 
6 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
3 000 kg/óra 

2 400 

Striko 3000/1500 
olvasztókemence kéménye 

P2 
3 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
1 500 kg/óra 

1 250 

Striko Westofen olvasztókemence 
kéménye  

P3 
4 500 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás: 
650 kg/óra 

1 200 

Striko 4000/2000 
olvasztókemence kéménye 

P4 
4 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
2 000 kg/óra 

1 650 

Striko 4000/2000 
olvasztókemence kéménye 

P7 
4 000 (űrtartalom), 

olvasztási kapacitás:  
2 000 kg/óra 

1 650 

Az aláfestett P7 pontforrás csak akkor létesül, amikor a későbbiek során a P3 elbontásra kerül. Ezért a 
jelene dokumentációban ennek engedélyét még nem érjük meg. 

A P1 pontforráshoz tartozó Striko 6000/3000 olvasztókemence új beruházás eredményeképpen kerül 
az üzembe. A többi olvasztókemence a meglévő telephelyen jelenleg üzemel. A P3 Striko Westofen a 
korábbi engedélyekben 3 t-ás olvasztókemence néven szerepelt. A P3 és P7 olvasztókemence 
egyszerre nem fog üzemelni: kezdetben a P3 jelű Striko Westofen olvasztókemencét használják, majd 
azt a későbbiekben lecserélik a P7 Striko 4000/2000 olvasztókemencére. Tehát egyszerre maximum 4 
db olvasztókemence üzemel majd. 

Az engedélyben szereplő 15 t a kemencék térfogatára vonatkozik, az óránként névleges olvasztási 
kapacitások 7 150 kg/óra, 57 t/műszak, 171 t/nap elméleti teljes kihasználtság mellett. 

Az olvasztó kemencék áttelepítésének várható ütemezése: 
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Pontforrás neve Áttelepítés éve várhatóan: 

1. számú Striko T6000/3000 2017 

2. számú Striko T3000/1500 (régi 11. sz.) 2017 

3. számú Striko Westofen (régi 10. sz.) 2018 

4. számú Striko T4000/2000 (régi 12. sz.) 2017 

7. számú Striko T4000/2000 (új, a Striko Westofen helyére kerül) 2020 

2017-ben a 084/9 hrsz-ú telephelyen tervezett adatok: 

 Üzemóra 2017 Olvasztott Al (kg) % kezelő só kg 

Striko 6000/3000  3 000 5 637 883 46,2 1 717 
Striko T3000/1500 2 000 2 818 942 23,1 858 

10-es kemence (Striko W) 3 000    
Striko T4000/2000 0 3 758 589 30,8 1 145 

Összesen 8 000 12 215 414 100,0 3 720 

A magas üzemóraszám fedi a hétvégi hőntartást is, a termelés jelenleg is 15 műszak/hét 
munkarendben folyik. 

2021-ben a teljes felfutáskor 2015-ös érték 170 %-át tervezik: 

 Üzemóra 2017 Olvasztott Al (kg) % kezelő só kg 

Striko 6000/3000 6 000 7 329 248 35,3 2 232 
Striko T3000/1500 6 000 3 664 624 17,7 1 116 
Striko T4000/2000 6 000 4 886 166 23,5 1 488 
Striko T4000/2000 6 000 4 886 166 23,5 1 488 

Összesen 24 000 20 766 204 100,0 6 324 

Gáztalanítás 

A gáztalanításhoz a nitrogént sűrített levegőből nyerik. A kinyerő rendszer követi a nitrogén átfolyási 
idejét, mely 15-20 l/perc lehet. Akadályoztatás esetén a rendszer automatikusan leáll.  

Az olvasztókemencéből csapolt olvadt fém az üstmelegítő gázégőn előmelegített kihordó üstbe kerül, 
a kihordó üstben lévő fém átöblítése nitrogénnel (gáztalanítási folyamat) a gáztalanító munkahelyen 
történik nitrogénes forgó rotoros gáztalanítóval. Mielőtt a gáztalanítóhoz kerülne a kihordó üst, 
tömegét megmérik. Ez a mért érték megjelenik a termelési program algoritmusában, így ismert a 
kemencében lévő olvadt fém pillanatnyi mennyisége. 

A targoncával a gáztalanítóhoz szállított olvadt alumínium felszínére GA 58 típusú sót adagolnak, 1 
mérőkanállal, ennek súlya kb. 8 dkg. Ezt követően grafit keverőrúd segítségével elegyítik a kezelő sót 
az olvadt alumíniummal. A keverőrúd benyúlik az edény aljára, a nitrogénnel történő teljes 
átkeverést biztosítva. A gáztalanítás időtartama függ a beolvasztott alumínium minőségétől. A 
rendszer felismeri és automatikusan szabályozza a nitrogén gáz adagolását a típusoknak megfelelően, 
4 vagy 5, ill.6 percre. 

A keletkező salakot, mely az olvadt alumínium felszínén gyűlik össze salakoló kanállal lefölözik, és a 
salakoló tégelybe helyezik. 

Ezután a kihordó üstöt az öntési területre szállítják. 

Lehetséges kezelő sók: 

 GA 58 nevű kezelősó  

 ALU 108 G kezelősó 

Összetételük: 
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Neve 
Összetevő 
neve 

CAS % Veszélyjel Besorolás 
Keverék 
besorolása 

ALU-
108 G 

K3AlF6 14484-69-6 5 T 
H301, H311, 
H319, H331 

GHS07  
H302, H312, H332, 
H315, H319 
 
Xn, R20/21/22-
R36/38 

Na2CO3 497-19-8 5 Xi H319 

Na2SiF6 16893-85-9 3 T 
H301, H311, 
H319, H331 

Na2SO4 7757-82-6 

87 

- - 

KCl 7447-40-7 - - 

NaCl 7647-14-5 - - 

GA-58 Na2SiF6 16893-85-9 <10 T 
H301, H311, 
H319, H331 

GHS06, GHS09 
H301, H311, H314, 
H319, H331 
T 
R23/24/25-36 

Kezelő só felhasználás 2015-ben és a tervezett teljes kapacitás működése során az alábbiak szerinti 
alakult:  

Kezelő só neve 2017 évi felhasználás kg/év 2021 évi felhasználás kg/év 

ALU-108 G 1 120 1 897 

GA-58 2 600 4 427 

Minőségellenőrzés: minden öntési adagból egy mintát spektrométerrel megvizsgálnak 
(műszakonként két minta), az anyag összetételét ellenőrzik spektrométerrel fémösszetétel, ötvözők 
és szennyezőanyagokra vonatkozóan. Mivel a bemenő anyagokat is ellenőrzés után engedik az 
olvasztásra, ezért általában a kapott minták megfelelők. Ha mégsem, ami ritka eset, akkor zárolják és 
a protokollnak megfelelően kis adagokban újraolvasztják. 

ÖNTÉS 

A megolvasztott alumínium olaj hidraulikus nyomással működő nyomásos öntőgép hőntartó 
kemencéjébe kerül, a folyékony fém beadagolása az öntőformába automatikusan történik. 

Az olvadt fém az olvasztó területről targoncán érkezik a szállító üstben, melyet a targoncakezelő 
betölt az öntőgép elektromos fűtésű hőntartó kemencéjébe.  

Az öntőgép nyomástároló akkumulátor egységgel rendelkezik. Felépítése: 

 állórész 

 mozgórész 

 belövő szerkezet 

 szivattyú egység. 

Üzemi állapotban hidraulikus hengerrel mechanikus csuklókon keresztül végez zárást több tonna 
(400-1600 t) nyomással, a két forma fölött összezár. A hőntartó kemencéből adagolt előre beállított 
mennyiségű fémet dugattyúval bepréselik a kívánt formába. A bepréselés két szakaszban történik, 
első és második fázisból áll. Végül utánnyomást kap a belső fémforma. Termelés után a gép kinyit, 
kilöki az elkészített munkadarabot, forma lekezelése után ismétlődik a folyamat. 

A perifériába hűtő-/fűtő berendezések tartoznak. A hűtést veszélyes anyaggal nem érintkező hűtővíz 
biztosítja, ennek hőmérséklete az öntési folyamatból kilépve a hűtőtorony felé 35-400C, a 
hűtőtőronyot elhagyó víz hőmérséklete 20-220C. 

Formaleválasztó kerül minden öntés alkalmával a szerszámra, a használt formaleválasztó anyagot, 
Trennex W 3508/16H 1:100 arányban keverik lágy vízzel, a keverék felvitele a formára lehet kézi vagy 
automatikus adagolású, ez a géptípustól függ, mindkét típus megtalálható lesz az üzemben. 
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Trennex W 3508/16 H biztonsági adatlapja alapján nem veszélyes, leírása: emulzió, polisziloxánok, 
szintetikus szénhidrogének, emulgeálószerek vízben. Veszélyes összetevője: 

Neve Összetevő neve CAS % Veszélyjel Besorolás Keverék besorolása 

Trennex W 
3508/16H 

3,3-metlhylenbis(5-
methyloxazolidin) 

66204-44-2 1-5 C R21/22-34-52 
Nincs veszélyes 
keverékként 
besorolva 

A formaleválasztó vizes oldata használat után a gép alatti kármentőre, onnan csatornarendszeren jut 
a szennyvíz előkezelőbe. 

Az öntés során a szerszám lelökő tüskéit első használat előtt Antilöwa pasztával kenik, ezt követően 
minden 4 órában. 

Neve Összetevő neve CAS % Veszélyjel Besorolás 

Antilöwa 
paszta 

finomított ásványolaj 64742-52-5 100 - Nincs veszélyes anyagként besorolva 

E két fenti vegyi anyag várható éves felhasználása: 

Vegyi anyag 2015 évi felhasználás kg/év tervezett végfelhasználás kg/év 

Trennex W 3508/16H 104 000 176 800 

Antilöwa paszta 354 602 

Az öntőgép típusától függően kézi és automata öntés lehetséges. A kézi öntésnél a dolgozó veszi el a 
formából a beömlővel rendelkező öntvényt és teszi az erre kialakított helyre hűteni. A hűtést ez 
esetben vizes, vagy levegő/ventilátoros hűtő segíti. 

Automata öntéskor a beömlő öntvényt robot veszi ki az öntőformából és mártja bele a hűtővízbe. 
Hűtés után a robot kiteszi a darabot az erre kialakított helyre. Az öntőformák lefúvását minden 
ciklusnál kézzel, speciális pisztollyal végzik, vagy automata lefúvó berendezéssel vízbázisú keverékkel. 

Az öntőszerszámok temperálása vízzel, és magas hőmérsékletű olajos hűtő-fűtő berendezésekkel 
történik. 

Az öntőgépek egy része teljesen automatizált, minden műveletet a gép végez a formaleválasztó 
adagolástól a stancolásig. Az öntvényt robot helyezi a stancoló gépbe, majd a levágott öntési csonkok 
a gép alatti gitterboxba kerülnek. A kézi munka a termék elszedésére és szállító edénybe helyezésére 
korlátozódik. Jelenleg 9 db automata öntőgép üzemel. 

Az öntőgépek fennmaradó részénél kézi munkával végzik a szerszám formaleválasztóval való 
kezelését, illetve a végtermék leszedését, stancolását, szállít edénybe juttatását. 

Jelenleg az üzemben 17 öntőgép működik. 

Az új telephelyen 32 öntőgép telepítésére van lehetőség, ennyi számára biztosított a hely. 

STANCOLÁS 

Az öntés után az öntési csonkokat stancolják. A stancolási művelet a záróajtó bezárása után indul, 
majd a stancolás elvégzését követően a dolgozó a stancolt öntvényt ellenőrzés után a 
csomagolóanyagba, a stancolási maradványt az erre kialakított konténerbe teszi. 

Az öntőgépek egy része teljesen automatizált, minden műveletet a gép végez a formaleválasztó 
adagolástól a stancolásig. Az öntvényt robot helyezi a stancoló gépbe, majd a levágott öntési csonkok 
a gép alatti gitterboxba kerülnek. A kézi munka a termék elszedésére és szállító edénybe helyezésére 
korlátozódik. Jelenleg 9 db automata öntőgép üzemel. 

HŰTÉS-FŰTÉS 

Az öntödei hűtő-fűtő berendezéshez használt hőközlő olaj nem juthat ki a környezetbe, a gépek alatti 
kármentő tálcára kerül. 
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Az öntőformák felfűtésére ill. hőntartására hőközlő olajat használnak (Alaria 7, nem veszélyes). A 
hőközlő olaj 200 literes hordókban érkezik, a raktárban kármentőn fejtik át jelölt kannákba, és 
szállítják a feltöltésre váró hűtő-fűtő berendezéshez. A hűtő-fűtő berendezés körei az öntőformára 
csatlakoznak zárt rendszerben, szivattyú keringeti a fűtő- (olaj) illetve hűtő folyadékot (víz), külön-
külön rendszerben. Az olaj előírt hőmérsékleten tartását hőfokaszályozó biztosítja. A felfűtés 
fűtőbetétekkel történik. 

A hűtést vízkeringetéssel biztosítják, a hűtés hőcserélőn keresztül valósul meg. 

Az öntés során elfolyó fűtést szolgáló olaj a gépek alatt elhelyezett kármentő tálcára jut, innen a 
szennyvíz előkezelőbe kerül föld alatti vezetéken. 

Ha az olaj esetleg a gépek közti térbe jut, akkor onnan NOIL olajszelektív felitatóval takarítják fel és az 
olajsár feliratú (EWC 07 01 10*) konténerbe helyezik, majd onnan a veszélyes hulladék üzemi 
gyűjtőhelyre jut. A felitató anyag jellemzői: a BM Tűzvédelmi Kutatóintézet 36/4/1993. számú 
szakvéleménye alapján folyadékfelvevő kapacitása 5-szöröse a homokénak. Abszorpciós kapacitása: 
0,8 – 1,2 kg sűrű olaj/kg abszorbens, 1,25 – 1,4 kg emulzió/kg abszorbens. 

Jelenleg a szerszámok hűtését ellátó levegőhűtéses hűtőtorony fogadja a felmelegedett 35-400C-os 
vizet. Ez az új telephelyen is így lesz, az új berendezésről közelebbi információ nem áll rendelkezésre 
egyelőre. A hűtőtorony 6,8-7,5 közötti pH érték mellet működik. 

A hűtőtorony feladata a bevezetett víz visszahűtése, melyet a ventilátorok által szállított levegő 
ellenáramban nagy felületű, speciális műanyag betétekre történő permetezéssel végez. A hűtőtorony 
alsó része acéllemezből hegesztett, festett csepptálca, melyen a légbeszívó rácsok és a vízforgató 
rendszer egyes elemei láthatók (vízutántöltő, túlfolyó, vízszívó csonk). 

A jelenlegi hűtőtornyok földalatti „hideg” illetve „meleg” puffer tartállyal rendelkeznek. Az öntödébe 
a hűtővizet szivattyúk szállítják a puffer „hideg” oldaláról. A felmelegedett hűtővíz a puffer „meleg” 
oldalára gravitációsan jut vissza. A hűtőtornyokra szivattyúk szállítják a „meleg” oldalról a vizet, ami a 
tornyokon levegővel való érintkezést követő hűlés után a „hideg” oldalra folyik vissza. 

A párolgási veszteség pótlását a vízutántöltő úszós szelep automatikusan végzi. 

A hűtőtorony hőmérséklet-szabályozó körrel rendelkezik, amely a hűtőtorony ventilátorait és a 
szivattyúk működését vezérli a puffer tartály „hideg” oldalán mért hőmérséklet függvényében. 

A jelenleg működő nyitott rendszerű hűtőtorony típusa: THT-150/M. A torony automata és kézi 
vezérlésű működtetése választható.  

A hűtés start gomb megnyomásával a hűtőtorony ventilátorai, ill. a kiválasztott rendszerszivattyú 
elindulnak, és a kiválasztott szivattyú valamint a hűtőtorony ventilátorai az elektronikus 
termosztáton beállított hőmérsékletnek megfelelően működnek. A szabályozó egység négy 
fokozatban kapcsolja a ventilátorokat és a kiválasztott szivattyút, a ventilátorokat párosával, utolsó 
fokozatként a szivattyút.  

A hűtőtorony elemei a hűtőtorony kivételével zárt fagymentes térben kerültek elhelyezésre. Téli 
üzemeltetésük nem okoz gondot, még hosszabb üzemszünet esetén sem, ha a gépházban nem 
csökken a hőmérséklet fagypont alá, mert ekkor a szivattyúk elfagyásával kell számolni. A szivattyúk 
vízteleníthetők. 

Új telephelyen: 

A hűtést 4 db 100 m3/h teljesítményű új hűtőtorony biztosítja, üzembe állításuk a termelés 
felfutásához igazodik. Az indulásnál kettő hűtőtorony épül meg, kettőnek a helye biztosított. 
Működési elve a jelenlegihez hasonló. 

A technológia számára létesülő hűtési rendszer (KC Körös Consult Kft. épületgépész műszaki leírása 
alapján):  



15 
 

Hűtés: 

Q= 800 kW 

te/tv= 24 0C/290C – a külső időjárási viszonyoktól függően átléphető 

Nyitott rendszer, visszatérő a padlóban gravitációs módon 

2 db nyitott hűtőtorony 

3*50 % szivattyú teljesítmény 

A hűtési rendszer az öntödetérben lévő gépek és szerszámok számára biztosítja a hűtési energiát. A 
gépház és a szükséges puffer tartályok az épületen kívül kapnak helyet.  

2015 évi adatok: 

Formaleválasztó rendszer vízfelhasználása: 7 390 m3 volt, a párolgási veszteség pótlására felhasznált 
lágyított víz mennyisége: 4 690 m3 volt, azaz a kettő együtt 12 080m3 volt. 

Mivel a termelési kapacitás az induláskor a 2015 évi értékkel egyező lesz, a vízhasználatban pedig 
megtakarítással számolunk (korszerűbb, kisebb veszteséget produkáló kezelés) is ennek megfelelően 
alakul éves szinten 2017-re a 2015 évi felhasználás 50 %-át tervezzük, azaz 6 040 m3-t, 2021-re a 
nagyobb (2015 évi termelés 170 %-a) éri el a jelenlegi használatot, azaz 12 080 m3-t. 

MEGMUNKÁLÁS 

A megmunkálás sokféle műveletet takar, ezeket az elkészített öntvényeken végzik az M-6 alaprajzon 
jelölt területen, ezeket az alábbiakban soroljuk fel. 

Fűrészelés 

Fűrészgépeken, a gyári utasításoknak megfelelően. 

Általános gépi megmunkálás, fúrás, menetfúrás 

Fúró, menetfúró gépek alkalmazása a munkadarabra vonatkozó előírások szerint történik. 

Sorjázás, (kézi, koptató vagy szemcseszóró) jelenleg 

 szalagcsiszoló gépek használatával (vízszintes, függőleges) 

 kézi sorjázó gépek és eszközök használatával 

 Koptatás: vizes koptató berendezésen, különböző anyagokkal, mint pl. RC-2300-as vagy 
Rösler FC-230 koptatófolyadék és ZF-113 kicsapató adalék és Hakupur 263 adalék 
felhasználásával. A vizes koptató vízutánpótlására 2015-ben 30 m3 vizet használtak fel, az új 
telephelyen 12 m3-rel számolhatunk. Jelenleg 3 „nagy koptató” 1 „kis koptató” berendezés 
üzemel, melyhez vízvisszaforgató berendezés és mosók kapcsolódnak. 

A vizes koptatás vízvisszaforgató berendezésen és ülepítő aknákon keresztül zárt rendszerben 
működik. A mechanikai és vegyi szennyezőanyagok az ülepítőben illetve a centrifugához 
kapcsolódó gyűjtő egységládában gyűlnek össze.  

A mosók folyadékait elhasználáskor lecserélik, a lecserélt mosófolyadékot 1 m3-es IBC-be 
szivattyúzzuk, és EWC 12 01 14* kódon szállíttatják el.  

A leválasztón fennmaradó Al tartalmú port EWC 10 03 21* kódon szállíttatják el. 

 Koptatás az új telephelyen: 3 koptató üst és a kapcsolódó szárító berendezés átkerül az új 
telephelyre. 

Szemcseszórás  

Az új telephelyre egy szemcseszóró berendezés kerül át, a GF-2 koptató berendezés (Jelenleg a P32 
pontforráshoz kapcsolódik) a kapcsolódó APSZ 6-ATEX Torit patronos szűrővel.  
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Ennek egységei: 

 Levegőcsövezés szívófalakkal 

 Száraz patronos porleválasztó 

 Elszívó ventilátor 

 Biztonsági rendszer biztosítja, hogy a berendezés fokozott vészhelyzetben is a megfelelő 
működést nyújtsa. A biztonsági rendszer az üzemeltetési előírások betartása mellett képes 
hatékonyan működni. 

o Visszacsapó szelep a szűrő előtti szennyezett csőszakaszban a szűrő elé telepített 
visszacsapó szelep feladata a szűrőben kialakuló túlnyomás segítségével a szennyezett 
levegő elszívási környezetbe való visszajutásának megakadályozása. 

o Szűrőházra méretezett hasadó felület: normál üzemmenet mellett nem alakulhat ki 
túlnyomás következtében robbanás. Ha mégis bekövetkezne, a robbanás miatti 
túlnyomás levezetését szolgálja a hasadó felület.  

o Hőérzékelő kapcsoló termosztát a szűrőházban és kúpban: Veszélyes hőmérséklet 
alakulhat ki a szűrő zárt terében, amely robbanáshoz vezethet. E veszélyes hőmérséklet 
kialakulását akadályozza meg a beépített termosztát a kritikus helyeken: porgyűjtő kúp 
kiadagoló része, szűrőpatronok magassága. A hőérzékelő termosztát 60 0C-ra van 
beállítva. 

o Forgólapátos szintérzékelő: porgyűjtő kúpban elhelyezve. Ha a porkiadagoló közelébe 
telepített forgólapát a porgyűjtőben felhalmozódott por miatt nem képes mozogni, 
tiltójelet küld a vezérlés felé, leállítja a berendezést. Addig nem indul, míg a porgyűjtő 
ürítése meg nem történt. 

o CO2 oltórendszer: Ha szűrő belső hőérzékelője 70 0C-os hőmérsékletet érzékel, akkor a 
berendezést leállítja. A leállító jel bekapcsolja egyidejűleg a szirénát, a rendszer akkor 
indítható újra, ha a hőmérséklet lecsökken a riasztási szint alá. Második lépcső a 
védelemre: 90 0C-os hőmérő: ha a rendszer eléri ezt a hőmérsékletet, az oltórendszert 
aktiválja, elektromos jel hozza működésbe a pneumatikus szelep vezérlését, nyitja a 
szelepet, melyen át oltóanyag áramlik a szűrő berendezésbe. 

Ezen felül telepítésre kerül egy új, átmenő rendszerű acélsodronyos szemcseszóró berendezés. Az új 
berendezés folyamatos és automatikus szórásra alkalmas, ahol a munkadarabok acélsodronyra 
kerülnek. A turbinák a haladási irányra keresztben a sodrony alatt és felett lesznek elhelyezve, 
biztosítva a teljes felületen történő egyenletes szórást. A munkatérből a szóróanyag kilépést 
kopásálló gumifüggöny akadályozza meg. A felhasznált szóróanyag a munkatér alján gyűlik össze, 
innen csigák szállítják az elevátorhoz, amely a szemcsetisztítóba emeli a szemcsét, ahol a por és más 
szennyeződések eltávolítása történik. A munkadarabok lefúvatását egy beépített lefúvató egység 
végzi. A szóróanyag tisztítását nagy teljesítményű porelszívó berendezés végzi, a porelszívó 
berendezés egyben biztosítja a tiszta üzemet, azaz megakadályozza, hogy a gépből por lépjen ki a 
munkatérbe. 

Porelválasztó: ATEX kivitelben – FAC 6/5 EX2 típusú létesül. 

A filter egy fémlemez-szekrényből áll, melyben a filter patronok találhatók, a szórt anyaghoz igazított 
anyagból. A patronok tisztítása folyamatos, egy speciális szelep segítségével, amely a levegő erős 
ellenáramoltatásával biztosítja a patronok felületének tisztán tartását a filter működése közben. Az 
elektromos vezérlőegységen keresztül a szelepek előre meghatározott sorrendben és intenzitással 
tisztíthatók. A leválasztott por egy cellás adagoló segítségével jut a berendezés alján található 
antisztatikus zsákba. A berendezés megfelelő biztonsági elemekkel ellátott: nyomásszabályozó, lefújó 
és tisztító egységek, nyomástartó puffer tartály ATEX minősítésű szelepekkel, minősített egyedi 
hasadó lemezek, adott nyomásra hasadnak. Hasadó lemezeket figyelő szenzorok is tartoznak a 
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berendezéshez, valamint hőérzékelő, amely 65 0C esetén jelzést ad a kapcsolószekrénynek. 
Rendelkezik filter vezérlőegységgel, pneumatikus tisztítást ellenőrzi, a rendszer automatikusan 
beállítja a tisztítási ciklusokat a filter elhasználódásának a függvényében, ezzel a sűrített levegő 
fogyasztásban jelentős megtakarítást tesz lehetővé. 

A szórandó darabokról az anyagtöbbletet, sorját kézi szerszámokkal eltávolítják szemcseszórás előtt.  

A szemcseszórás funkciója felület előkészítés: meglévő sorja maradványokat eltávolítja, illetve felület 
kikészítés: homogén felületet biztosít. 

A fémszóráshoz 2015-ben VULKÁN P30 szemcseszórót használnak, összetétele: 

Anyag CAS % 

Vas 7439-89-6 65-75 

Króm 7440-47-3 <20 

Nikkel 7440-02-0 <10 

Mangán 7439-96-5 <3 

Szilícium  <3 

Szén  <0,2 

A 2015 évi kiszállított termékek súlya: 5 352 t volt. Ennek kb. 60 %-a szemcseszórt, azaz kb.3 200 t. A 
késztermék és szemcseszórt termék mennyisége megegyezik a 2015 évivel, teljes felfutásra 2021 
évre pedig kb. 9 098 t késztermék és 5 440 t szemcseszórt termék előállítása várható. 

A 2015 évi szemcseszóró felhasználás mennyisége: Vulkán P30 14.025 kg volt. A 2015 év során a 
porleválasztókról összegyűjtött por mennyisége: 16.230 kg volt, 10 03 21* azonosító kóddal a Salker 
Kft. szállította el, D5 kódon kezelte.  

 Szemcseszórás 2015 Szemcseszórás teljes 
felfutás 

Késztermék (t) 5 352 9 100 

Szemcseszórt öntvény (t) 3 200 5 440 

Szemcseszóró (t) 14 025 23 840 

Porleválasztóról porhulladék (t) 16 230 27 590 

Szemcseszóráshoz kapcsolódóan két pontforrás létesül az új telephelyen 

Az új telephelyen az egyik új pontforrás a jelenlegi GF-2 berendezéshez kapcsolódó porleválasztó 
kürtője (P5) a másik az új, átmenő rendszerű szemcseszóróhoz kapcsolódó ATEX porleválasztó 
kivezető kürtője lesz (P6). 

MEGMUNKÁLÓ KÖZPONTOK 

Jelenleg az üzemben 24 db megmunkáló központ működik, mind áttelepítésre kerül 2017-ben, illetve 
egy további új megmunkáló központ beszerzésére is sor kerül. 

Az új megmunkáló központokban az alábbi műveleteket fogják végezni: marás, fúrás, menetfúrás, 
menetformázás, dörzsárazás.  

Emulzió: a felhasznált emulzió jelenleg Evercool, az új gépekhez ez, vagy jellegében ehhez hasonló 
emulziót fognak használni. 

A gépekben keletkező emulzió hulladékot takarítás alkalmával lefejtik IBC-kbe, majd a szennyvíz 
előkezelőre juttatják. 

Jellemző keletkező hulladékok a különböző forgácsok. 

A megmunkálást követően ellenőrzésre kerül sor: 3D mérés, idomszeres ellenőrzés, vagy vizuális 
ellenőrzés. 

IMPREGNÁLÁS 
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Az impregnáló anyag a tömítetlen öntvények tömítettségének javítását szolgálja, nem minden 
megmunkált terméket kell impregnálni. 

Az impregnáló folyadékhoz kapcsolódó katalizátort is használnak, 200 liter impregnáló szerhez 
(Ultraseal PC 504/66) 1 zacskó katalizátort adagolnak. Az impregnáló gép feltöltése szivattyúval vagy 
karos pumpa segítségével, kannával történik. Az impregnálás automata vagy kézi üzemben 
végezhető. A mosás, öblítés folyamán az impregnáló anyag a mosó, ill. öblítő vízbe kerül. A mosás, 
öblítés vize gyűjtő tartályba kerül, ahonnan a hulladék ártalmatlanítója elszállítja. Az új telephelyen 
erre a célra egy 5 m3 –es vegyszerálló műgyantával bélelt föld alatti tartály fog szolgálni.  

Ultraseal PC 504/66 összetétele, besorolása: 

Neve Összetevő neve CAS % Veszélyjel Besorolás Keverék besorolása 

Ultraseal 
PC504/66 

hidroxipropil-
metakrilát 

248-666-3 60-100 Xi R36-43 

Xi, N 

metakrilacid, 
monoalkil, aril, vagy 
alkilaril (észter) 

205-570-6 5-10 Xi 
R36/37/38-
50/53 

metakrilacid, 
monoalkil, aril, vagy 
alkilaril (észter) 

219-835-9 1-5 Xi R36/37/38 

metakrilacid, 
monoalkil, aril, vagy 
alkilaril (észter) 

219-672-3 1-5 Xi R36/37/38 

metakrilacid, 
monoalkil, aril, vagy 
alkilaril (észter) 

251-013-5 1-5 Xi R36/37/38 

Ultraseal PC 504 felhasználás 

Vegyi anyag 2015 évi felhasználás kg/év tervezett végfelhasználás kg/év 

Ultraseal PC 504 2 000 3 400 

SZERELÉS 

Az öntvények egy részét szerelt állapotban kapják a vevők, a szerelés kézzel vagy speciális szerelő 
berendezésen történik. 

NYOMÁSPRÓBA 

Az öntvények tömítettség ellenőrzése érdekében néhány termékre 100 % nyomáspróbát kell végezni. 
A nyomáspróbázás központi nyomáspróbázón vagy termék specifikus nyomáspróbázó berendezésen 
történik. A gép a beállított értéknek megfelelően minősíti az öntvényt megfelelőnek, vagy nem 
megfelelőnek. 

VÉGÁTVÉTEL, CSOMAGOLÁS 

A kész öntvényeket csomagolás előtt a megadott ellenőrzési jellemzők alapján 100 %-ban ellenőrzik. 
A csomagolás a vevő által előírt csomagolóanyagba történik, jellemzően forgatott 
csomagolóeszközökben. 

RAKTÁROZÁS, KISZÁLLÍTÁS 

Csomagolás után a csomagolási egységek a készáru raktárba kerülnek, ellátják a kiszállításhoz 
szükséges címkékkel. A kiszállítás a vevői lehívások alapján közvetlenül a készáru raktárból történik. 

Szennyvíz előkezelés 

A képződő szennyvizeket jelenleg a telephelyen kettő hasonló elven működő szennyvíz előkezelő 
berendezés tisztítja meg a csatornára bocsáthatóság mértékéig. Az új telephelyre a jelenleg üzemelő 
berendezésekből csak a vákuumbepárló kerül át, a tisztítás menete korszerűsödik, az energia és 
víztakarékos üzemelés irányába. 
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Szennyvíz előkezelésre bocsátandó szennyvizek 

A különböző gépekből származó szennyvizek (öntőgépek, megmunkáló gépek) vagy földalatti 
csatornahálózaton, vagy IBC-kben gyűjtve és az előkezelőre bocsátva először az 5m3-es olaj- és 
homokfogó aknába kerülnek, ahol a durva szennyezés egyrészt kiülepszik, másrészt az olajtartalom 
leválasztásra kerül.  

A rendszer ebből a szempontból az új telephelyen hasonlóan fog működni: a berendezésekről 
származó szennyvíz először a durva szennyezések leválasztására olaj- és iszapfogó műtárgyra kerül, 
mérete 5 m3. A szennyvíztisztítás menete azonban jelentősen megváltozik a víz- és energiatakarékos 
működés irányába.  

A tervezett új szennyvízkezelő épület 9*21 m-es alapterületű lesz. Az épület bejáratánál 20 cm 
magas küszöb készül, 9 m* 21 m *0,2 m=37,8 m3-es kármentőt alkotva. A küszöbök rámpákkal 
készülnek, így a targoncák be- és kiközlekedése biztosított. A padló vízzáró műgyanta burkolatot kap, 
ami a lábazatra is fel lesz vezetve. A padlószerkezetben a kifolyó szennyvíz gyűjtésére alkalmas 
vízzáró műgyantával kikent zsomp készül, ahonnan a szennyvíz a tisztítórendszerre feladható. 

Az új telephelyen az előkezelt szennyvíz befogadója a Zagyvaszántó településen lévő Rákóczi úti 
elválasztott rendszerű közcsatorna hálózat lesz, üzemeltetője: Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Az új telephelyen a KÖRTE Zrt. által engedélyeztetett szennyvíz előkezelő létesül, a szennyvíz-
előkezelő vízjogi létesítési engedélyét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-9369-
15/20016 számon, 8.3/8.Z/517 vízkönyvi számon adta meg. 

A szennyvíz-előkezelő telepítése két lépcsőben valósul meg. Első lépcsőben a Körte Zrt. egy saját 
vákuum bepárlót bocsát majd a CSABAcast Kft. rendelkezésére. A bepárló egység a szennyvízkezelő 
membrántechnológiája által termelt koncentrátum mennyiségét fogja csökkenteni.  

A végleges használatra tervezett, jelenleg is működő vákuumbepárló áttelepítésére várhatóan az új 
rendszer beüzemelését követő egy éven belül kerül sor. 

Az új rendszerben az olajfogóra (5 m3) kerülő szennyvíz először a tisztítandó szennyvíz, majd onnan az 
50 m3-es „ipari szennyvíz” nevű föld alatti tartályba. Ezt követi a fizikai-kémiai előkezelés: 
precipitáció, koaguláció, adszorpció, flokkuláció, szedimentáció, reverz ozmózis membrán-
technológia, majd vákuumbepárlás. A Körte Zrt. engedélyezési dokumentációja szerint ezek az 
eljárások 97 %-os hatásfokkal csökkentik a KOI, SZOE, foszfor, lebegőanyag szennyvíz paramétereket. 

A KÖRTE Zrt. dokumentációja szerint a tisztítást követően a közcsatornára bocsátandó szennyvíz 
minősége az alábbiak szerinti: 

Paraméter Kezelt szennyvíz Határérték 

Hőmérséklet (0C) <25 40 

pH 6-7 6-10 

KOI (mg/l) <810 1000 

SZOE (mg/l) <15 50 

Összes foszfor (mg/l) <5 20 

10’ lebegő anyag <10 150 

Napi keletkező mennyiség a membrántechnológia után (m3) <11  

Napi keletkező mennyiség bepárlás után (m3) <14  

Szennyvíz előkezelő kapacitása: 

A keletkező szennyvíz mennyisége 2 m3/h, a szennyvíztisztító kapacitás 3 m3/h-ra tervezett. A napi 
maximális elméleti szennyvíz mennyisége 72 m3, tehát a napi 48 m3 keletkező szennyvizet a rendszer 
nagy biztonsággal képes kezelni. A berendezések festett szénacél pódiumra kerülnek a 
szennyvízkezelő épületében. 
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Szennyvízgyűjtés, előülepítés, homogenizálás 

A szennyvíz az egyedi kialakítású olaj- és szennyfogó akna túlfolyóján, olaj- és iszaptól mentesítve 
érkezik az 50 m3-es föld alatti tartályba. Innen 3 m3/h kapacitású feladó szivattyú juttatja a 
szennyvizet az új fizikai-kémiai kezelősorra. 

Előkezelés – fizikai-kémiai kezelés és oldott levegős flotálás 

A kezelősor vegyszeradagoló egységekből, reaktorokból és a fázisszétválasztásért felelős oldott 
levegős flotálóból áll.  

Első reaktor előtti csőszakaszba adagolják a koaguláló FLOTUP HV-4019 vegyszert. Első reaktorba pH 
szabályozással lúgot adagolnak a semleges pH biztosítására. Ide gyors fordulatszámú 
propellerkeverőt telepítenek a reakciók elősegítésére. 

Második reaktorban történik a koagulumok flokkulációja. Ehhez polielektrolit oldatot adagolnak a 
vegyszer tartályból adagoló szivattyú segítségével. A lassú keverést ferdekaros keverő biztosítja, teret 
adva a megfelelő pehelyképződésnek. 

A képződő iszappelyheket oldott levegős flotálóban választják el a vízfázistól. Ez a rendszer vízben 
oldott levegőt használ a szilárd- és folyadék fázis szétválasztására. A pelyhek a levegőt tartalmazó 
vízzel flokkulum-mikrobuborék aggregátumot képeznek és felúsznak a víz tetejére.  

Utókezelés – membrántechnológia 

Az flotálóról az előkezelt víz egy előkezelt víz tartályába kerül, ahonnan szivattyú adja fel a biztonsági 
előszűrő mikroszűrő állomáson keresztül a kétfokozatú RO szűrőegység első fokozatára, az RO-1-re. 
Az első fokozat permeátum fázisa tartályban gyűlik, innen igény esetén az RO permeátum 
visszaforgatható az öntési technológiába recirkulációs szivattyú segítségével. 

Az első RO fokozaton keletkező koncentrátum megszakító tartályba kerül, ahonnan szivattyú adja fel 
a következő RO-2 fokozatra, amelyen az előkoncentrált vízfázis további töményítésére kerül sor. 

Az RO-2 által termelt koncentrátumot 10 m3-es koncentrátum tartályban gyűjtik. Innen jut további 
töményítésre a vákuumbepárlóra. 

Az RO-2 permeátum fázisa minden közcsatorna befogadói határértéknek megfelel. Ez kerül a 
közcsatornába, azért nem forgatják vissza, hogy az egyes összetevők feldúsulása elkerülhető legyen. 

Iszap víztelenítés 

A fizikai-kémiai kezelősor pódiuma emelt szintre kerül. Így a flotált iszap gravitációsan kerülhet a 
sűrítő reaktorba és a szűrt iszaptároló konténerbe. Innen a hulladék ártalmatlanítója a konténert 
elszállíthatja. 

A flotált iszap kondicionálását követően csigaszivattyú adja fel a szűrőprésre. A kamrás szűrőprés 
manuális lap- és csepptálca mozgatású. A víztelenített, lapátolható konzisztenciájú iszap mennyisége 
kb. 20 kg/m3 szennyvíz, amely közvetlenül a prés alatt elhelyezett tároló konténerbe hullik. 

Utókoncentrálás, bepárlás 

Az RO2 fokozaton keletkező koncentrátum mennyiségét a vákuumbepárló csökkenti tovább. A 
bepárlás során az RO 2–n keletkező koncentrátum mennyisége annak kb. a felére csökkenthető. A 
bepárló az RO koncentrátumtároló tartályból vákuummal szívja fel a bepárlandó folyadékot. A 
bepárló tovább koncentrálja az RO fokozat sűrítményét, közben az elpárologtatott kondenzátum 
fázist szintén a közcsatornára bocsátja.  

A közcsatornára tehát az RO2 permeátuma és a vákuumbepárló kondenzátuma kerül a végkontroll 
tartály közbeiktatásával. A közcsatornára bocsátott előkezelt szennyvíz jellemzőit az előző oldalon 
adtuk meg. 

Szennyvíz előkezelés anyagmérlege: 
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Napi 50 m3 bejövő szennyvíz esetén: 
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< 3 m

3
 bepárló koncentrátum hulladék 

    

  
< 1000 kg szennyvíziszap flotálásról hulladék 

    
Mindezt figyelembe véve a tervezett új szennyvíz előkezelési rendszer az elődjéhez képest 
takarékosabb és energiahatékonyabb vízkezelést biztosít, ld. egyrészt a felhasznált víz több mint 
felének technológiába való visszaforgatását, illetve az energiaigényes vákuumbepárlásra kerülő 
koncentrátum mennyiségének jelentős csökkenését. 

Irányítástechnika:  

A szennyvízkezelő teljesen automatizált, PLC vezérelt kivitelben készül. A berendezések a 
kapcsolószekrény ajtajába épített érintőképernyős grafikai felületről lesznek vezérelhetők, illetve az 
egyes folyamatok is innen lesznek nyomon követhetők. A fő változók, mennyiségmérők adatait a 
rendszer rögzíti. 

Anyagfelhasználások: 

A Körte Zrt. vízjogi létesítési engedélyezési tervében az alábbi tervezett anyagfelhasználások 
szerepelnek: 

Megnevezés Fajlagos mennyiség Éves mennyiség 

FLOTUP HV 4019 ≈5 kg/m3 62 500 kg 

NaOH 50 % ≈2,7 kg/m3 33 750 kg 

SEDOTEC 403 A ≈0,012 kg/m3 150 kg 

Várható hulladékok: 

A Körte Zrt. vízjogi létesítési engedélyezési tervében az alábbi tervezett anyagfelhasználások 
szerepelnek: 
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Megnevezés kg/év Azonosító 

Szűrőzsákok 100 15 02 02* 

Víztelenített iszap (30 % száraz anyag tartalom) 250 000 06 05 02* 

Olajos iszap 70 000 13 05 02* 

Vákuum-bepárlási koncentrátum/kondenzátum iszap 1 035 000 19 08 13* 

Összesen 1 355 100   

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szennyvíz-előkezelő és visszaforgató technológia vízjogi 
létesítési engedélyében előírta, hogy a kezelt szennyvizet két ponton mintázni kell. 

A két mintavételi hely: 

 1. számú mintavételi hely: a szennyvíztisztító rendszer utáni első mintavételi lehetőség 

 2. számú mintavételi hely: a telekhatár előtti utolsó tisztítóakna. 
A kÖRTE Zrt. az engedélyben előírt próbaüzemi tervét elkészítette. 
Az FKI által adott határozat szerint a más szennyvizekkel való elkeveredés előtt vett mintáknak meg 
kell felelni a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet II. rész 32. fejezet D) 
pontjában szereplő küszöbértékeknek: 

Megnevezés  Mértékegység  Minősített pontminta  
vagy 2 órás átlagminta 

 Összes kadmium  mg/l  0,2 

 Összes higany  mg/l  0,05 

 Összes cink  mg/l  1 

 Összes ólom  mg/l  0,5 

 Összes réz  mg/l  0,5 

 Összes arzén  mg/l  0,1 

 Összes nikkel  mg/l  0,5 

 Összes tallium  mg/l  1 

 Összes króm  mg/l  0,5 

 Összes kobalt  mg/l  1 

 Összes ezüst  mg/l  0,1 

 Összes ón  mg/l  2 

 Szulfidok  mg/l  1 

 Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)  mg/l  1 

A közcsatornába való bevezetési pont előtt (2. mintavételi pont) a szennyvíz 
komponenseinek meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az 
„Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” előírt kibocsátási értékeknek az alábbi 
táblázat szerint: 

Sor- 
szám 

 Megnevezés  Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

 1.  pH 6,5 alatt; 10 felett 

2.  Hőmérséklet 40 °C 

   Szennyező anyagok Küszöbérték (mg/l) 

3.  Összes kadmium 0,1 

4.  Összes higany 0,05 

5.  Összes cink 2 

6.  Összes ólom 0,2 

7.  Összes réz 2 
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Sor- 
szám 

 Megnevezés  Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén 

8.  Összes arzén 0,2 

9.  Összes nikkel 1 

10.  Összes króm 1 

11.  Összes kobalt 1 

12.  Összes ezüst 0,2 

13.  Összes ón 2 

14. Szulfidok 1 

15. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk 1000 

16.  Biokémiai oxigénigény BOI5 500 

17.  Ásványi olajok (4) 10 

18.  10’ ülepedő anyag 150(2) 

19.  Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) 50(3) 

20.  Összes só 2500 

További újdonság a jelenlegi üzemeléshez képest az ún. sverc-regeneráló telepítése. 

Az öntőgépeknél használt Trennex formaleválasztó folyadékot 1000 literes tartályban tárolják. Innen 
adagoló-keverő pumpán keresztül jut a felhasználási puffertartályba és szivattyú segítségével 
csőrendszeren keresztül jut a felhasználási helyre hígított (1 %-os oldat) állapotban. Funkciója: az 
öntőforma kenése és a hő elvezetése. Az öntőformára lefúvófejen, vagy kézi pisztolyon keresztül 
kerül fel a bekevert formaleválasztó szer. Az öntőformáról lefolyó formaleválasztó (sverc) az öntőgép 
kármentő tálcájába, onnan korábban a szennyvíztisztító rendszerre került. Ez a rendszer az új 
telephelyen kiegészül a sverc-regeneráló üzembe helyezésével. 

Új sverc-regeneráló típusa: KP-TR-4. 

Kiadott 1 %-os Trennex mennyisége: 4,5 m3/h,  

Cirkulációs kör: 500 l/h 

Belépő víz térfogatárama: 4 m3/h 

A berendezés szállítójának – Komplex Product Kft. - ismertetője alapján a berendezés működése az 
alábbiak szerinti: 

A föld alatti 50 m3-es Trennex (sverc) gyűjtőtartályból szivattyú segítségével az üzemépületen belül 
elhelyezendő berendezés 2 m3-es kezelőtartályába átfejtik a használt Trennex oldatot.  

A gyűjtőtartályban és a 2 m3-es kezelőtartályban kútszonda ad folyamatos szintjelzést a 
folyamatirányító PLC felé, így szinten tartható a gyűjtőtartályban a folyadék mennyisége és 
elkerülhető a túlfolyás. 

A kezelőtartályba többlépcsős szűrőn keresztül történik a feladás. Először 500 mikronos, majd 200 
mikronos, automata visszamosású szűrőre kerül a folyadék. A szűrők előtt és után nyomás távadóval 
mérik a nyomásesést, és szükség esetén a PLC tiszta vízzel visszamossa a szűrőket. A feladó vezetékbe 
UV csírátlanítót telepítenek. 

A kezelőtartályban egy szivattyú segítségével keringetik a folyadékot. A kezelőtartályba beépített 
zavarosságmérővel mérik a folyadék opalitását, majd PLC segítségével az opalitás mértéke alapján 
vagy tömény Trennexet, vagy vizet adagolnak a tartályba, beállítva az oldat 1 %-os koncentrációját. A 
keringető szivattyú nyomóágába pH mérővel ellenőrzik az oldat lúgosságát, ha magas a pH, biocidot 
adagolnak 20 literes kannából. A biocidot időnként cserélik a hatékonyság megtartása érdekében. 

Az ellenőrző mérések után a kezelt folyadékot egy automatikus szelepsegítségével leürítik a 
kezelőtartály alatti 4 m3-es puffertartályba. 
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A puffertartályból szintén UV csírátlanító lámpán keresztül egy nyomástartó szivattyú segítségével a 
Trennex gerincvezetéken állandó 4,5 bar nyomást biztosítanak, max 4,5 m3/h folyadék elvétel 
mellett. 

Ugyancsak a puffertartályba van visszavezetve a gerincvezeték cirkulációs folyadéka, mely 500 l/h 
térfogatáramú. 

A berendezésnek része egy 4 m3/h teljesítményű 1 % Trennex oldatot előállító berendezés is, mely 
szükség esetén, ha pótolni kell a visszaforgatott oldatot, akkor a 2 m3-es kezelőtartályba, 
karbantartás esetén pedig közvetlenül a 4 m3-es puffertartályba tud adagolni, folyamatos 
üzemmenetet biztosítva. 

A 2015 évi vízforgalmi adatok: 

2015 
     m3   

 vásárolt Qualitál Kft-től 17 976   
 kommunális felhasználás 5 004 

17 976 
  

ipari felhasználás 12 972   

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 4 690 

12 972 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 7 390 
8 236 

mosás, tisztítás,  846 

koptató utánpótlása 46   
  

 veszteség 2 363 

8 236  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 739 
 közcsatorna hálózatra kerül 5 134 
 

Ebből a szennyvíz előkezelőre a formaleválasztó rendszer felhasználása és a mosás-tisztítás soron 
szereplő mennyiségek kerültek, összesen 8 236 m3. 

Az áttelepülés időszakában a 2015 évivel megegyező vízforgalom várható, a kommunális és az 
előkezelt szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat lesz.  

A 2021 évi működésekor az alábbi értékek várhatók, figyelembe véve a Megbízótól származó 
alapadatokat: a technológiai szennyvíz mennyiség 2 m3/h, 48 m3/nap, 345 munkanappal számolva 
16 560 m3/évre tehető a teljes felfutás időszakára. A szennyvíz előkezelés tervezett módja az itt 
megadott mennyiségeket fogja csökkenteni. Ha az előzetes információk a tervezés során 
beigazolódnak, akkor a 2021 évi ipari vízmennyiség kb. a 2015 évi felhasználással fog megegyezni, 
mert a termelés növekedésével (155 %) a visszaforgatott víz aránya (60 %) lépést tart. Itt a 
legrosszabb esetre vonatkozó becsült értéket adjuk meg. 
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2021 
     m3   

 hálózatról vásárolt víz 19 175   
 kommunális felhasználás 14 000 

30 560 

  

ipari felhasználás 
frissvíz igény 5 175 

16 560 
  

visszaforgatott 11 385  

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 5 987 

16 560 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 9 434 
10 514 

mosás, tisztítás,  1 080 

koptató utánpótlása 59   

 
  

veszteség 4 579 

10 514  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 1 105 
 közcsatorna hálózatra megy 4 830 
 

A sverc regenerálóval megtakarítható víz mennyiségét egyelőre nem becsültük (dőlten nyomtatott 
szám), majd a próbaüzem alkalmával derül ki a tényleges megtakarítás mértéke. A vásárolt víznél 
figyelembe vettük az új szennyvízkezelő berendezés napi 33 m3 regenerált, technológiába 
visszaforgatott vizét. 

A kommunális vízhasználatot a Megbízó által adott adatok alapján az alábbi táblázat tartalmazza: 

A L/fő/d értékeket az épületgépész tervező műszaki leírásából vettük, 250 nappal számolva. 

 

Létszám fő/nap Típus L/Fő/d L/Fő/d m3/év 

50 szellemi 20 1 000 
 500 fizikai 110 55 000 
 Összesen 56 000 14 000 

Az Aquaterv ’99 Kft. számítása ettől kis mértékben eltér: 

Vízigények indulásnál: 

Létszám fő/nap Típus L/Fő/d m3/d nap/év m3/év 

40 szellemi 20 0,8 253 202 

320 fizikai 100 32,0 345 11 040 

 ipari vízigény  40,0 345 13 800 

Összesen   72,8  25 042 

Vízfelhasználás napi átlaga: 69 m3/d. 

Elvezetésre kerülő szennyvízmennyiség:  

Szociális igény 90 %-a: 30 m3/d 

Ipari víz 30 %-a: 12 m3/d 

Összesen: 42 m3/d 

Teljes kiépítettség esetén: 
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Létszám fő/nap Típus L/Fő/d m3/d nap/év m3/év 

55 szellemi 20 1,1 253 278 

700 fizikai 100 70,0 345 24 150 

 ipari vízigény  145,0 345 50 025 

Összesen   216,1  74 453 

Vízfelhasználás napi átlaga: 204 m3/d. 

Elvezetésre kerülő szennyvízmennyiség:  

Szociális igény 90 %-a: 64 m3/d 

Ipari víz 30 %-a: 44 m3/d 

Összesen: 108 m3/d 

Az Aquaterv ’99 Kft most ismertetett változata még nem vette figyelembe a tervezett új 
szennyvíztisztító víztakarékos üzemét, illetve a biztonság javára az eredeti értékeknél magasabb 
értékekkel számol. 

e) Az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése 

Az elérhető legjobb technika ismertetésénél a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú 
mellékletét és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008 Budapest kiadású „Útmutató az 
elérhető legjobb technika meghatározásához az öntödék engedélyeztetése során” című 
kiadványában foglaltakra támaszkodunk. 

BAT útmutató alapján 

A technológia besorolásánál alapinformáció, hogy a CSABAcast Kft. tervezett telephelyén aknás 
alumíniumolvasztó és hőntartó kemencéket fognak használni, az olvasztáshoz alumínium tömböket 
és saját gyártási öntési csonkokat használnak. 

A fém öntő szerszámokat külső alvállalkozó készíti, helyben a karbantartásra kerül sor. 

Alapanyag tárolás: az új telephelyen fedett helyen, az öntöde területén kerül sor az alumínium 
tömbök és belső öntési csonk hulladékok tárolására. 

Olvasztás: aknás kemencékben történik. A BAT kiadványban a modern, számítógépes vezérlésű 
égőrendszerekkel ellátott kemencetípusok 650 kWh/t olvasztott alumínium energiafelhasználást ad 
meg 7200C olvasztási hőmérséklet mellett. Az elméleti energiaszükségletre pedig 320 kWh/t értéket 
termikus hatásfok: 50 %. 

A gyártó adatszolgáltatása szerint a tervezett kemencék fajlagos energiaigénye: 

Jellemző Mértékegység BAT érték 
Striko T 

6000/3000 G 
Plus+ 

Striko T 
4000/2000 G-eg 

Striko 
3000/1500 G-eg 

Olvasztás fajlagos 
energiaigénye 

kWh/tAl 580-900 <540-550 <600 <600 

Termikus 
hatásfok 

% 35-60 58 53 53 

Olvasztási 
teljesítmény 

t/h  3 2 1,5 

Tüzelőanyag Földgáz  Földgáz Földgáz Földgáz 
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A fenti táblázat alapján a kemencék teljesítik a fenti BAT feltételt, fajlagos energiaigény az 
alacsonyabb értékeket tartalmazó sávba esik. 

Aknás kemence előnyei a BAT dokumentáció szerint: 

 a hosszú előmelegítés következtében az adag jól megszárad az olvasztás megkezdődése előtt 

 viszonylag kis beruházási és üzemeltetési költségek 

 műszaki előny: kis gázfelvétel, kiváló hőmérsékletszabályozás és kis fémveszteség 

Az olvasztókemencék mindegyikére igaz, hogy a fémkihozatal az öntés folyamatban 98,5 %-os. 

Hátrány: 

 nem rugalmas a lehetséges ötvözetváltás szempontjából. 

Öntés: 

A CSABAcast Kft-nél nyomásos öntéssel készülnek a termékek. A hidegkamrás nyomásos öntést 
alkalmaznak. A szerszámot előmelegítik, kenik, vízhűtéssel ellátottak. Öntésnél 1:100 vizes keveréket 
használnak (Trennex, ld, technológia leírása). 

Előnye: 

 bonyolult geometriájú öntvények készíthetők 

 nagy sorozatszám egy szerszámmal 

 megmunkálás kapcsolt költségeit csökkenti, hogy nem kell összeszerelni 

 nagy méretpontosság 

 jó felületi minőség 

 viszonylag kis falvastagságú öntvények készíthetők (anyag-, és energiatakarékosság) 

 viszonylag kevés a képződő hulladék 

Hátrány: 

 fém belövése közben kismértékben gáz- és füstkibocsátás történik: fémoxid-füstök 
képződnek, amikor némi fém elpárolog és kondenzálódik. 

 Vízbe való kibocsátás történhet a hidraulikaolaj, vagy fűtőolaj, továbbá a hűtővíz 
szivárgásából és elcsöpögéséből. Ez utóbbiak ellen szolgálnak az öntőgépek alatti kármentő 
tálcák és szennyezők föld alatti vezetéken gyűjtőtartályba, majd szennyvíz előkezelőre 
kerülnek. Az új telephelyen sverc-regeneráló is épül, amelynek feladata a felhasznált 
kenőanyagok és víz mennyiségének csökkentése. 

Beömlő és kitápláló rendszer eltávolítása az öntvényről: 

Az öntőgépek egy része teljesen automatizált, minden műveletet a gép végez a formaleválasztó 
adagolástól a stancolásig. Az öntvényt robot helyezi a stancoló gépbe, majd a levágott öntési csonkok 
a gép alatti gitterboxba kerülnek. A kézi munka a termék elszedésére és szállító edénybe helyezésére 
korlátozódik. Jelenleg 9 db automata öntőgép üzemel. 

Az öntőgépek fennmaradó részénél kézi munkával végzik a szerszám formaleválasztóval való 
kezelését, illetve a végtermék leszedését, stancolását, szállít edénybe juttatását. 

Sorják eltávolítása: 

A szórandó darabokról az anyagtöbbletet, sorját kézi szerszámokkal eltávolítják szemcseszórás előtt.  

Ezt követi a nedves koptatás, majd szemcseszórás. 

Megmunkálás: Az új megmunkáló központokban az alábbi műveleteket fogják végezni: marás, fúrás, 
menetfúrás, menetformázás, dörzsárazás.  

Emulzió: a felhasznált emulzió jelenleg Evercool, az új gépekhez ez, vagy jellegében ehhez hasonló 
emulziót fognak használni. 
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Minőségellenőrzés: 

Minden kész öntvény az előírt ellenőrzési folyamaton megy át, nyomáspróbára minden esetem sor 
kerül. A nem megfelelő termék újraolvasztáshoz kerül vissza a folyamat elejére. 

Anyagáramok áttekintése 

Olvasztás 

A gyártó adatszolgáltatása szerint az alábbi jellemzőket adjuk meg: 

Jellemző Mértékegység 
Aknás 

kemence 
Striko 

6000/3000 
Striko 

4000/2000 
Striko 

3000/1500 
Striko Westofen (10-

es) 

Energiaforrás 
 

földgáz földgáz földgáz földgáz földgáz 

Termikus hatásfok1 % 35-60 58 53 53 14 

Elsődleges termikus 
hatásfok2 

% 35-60 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fajlagos energiaigény3 kWh/tAl4 580-900 <540-550 <600 <600 2229 

Adagonkénti/folyamatos 
 

folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Olvasztási kapacitás t/h 0,5-15 3 2 1,5 0,65 

Befogadóképesség 
(hőntartó) 

t 1,5-10 6 4 3 4,5 

Finomítási képesség 
 

kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi 

Leégési veszteség % 1-3 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Porképzés kg/tAl <1-6 0,15 0,016 0,09 0,001 

NOx5 kg/t Al <1-6 n.a. 0,0562* 0,1317* 0,0202* 

Beruházási költségek6 
      

Üzemeltetési költségek 1000 EUR 20-100 46 46 46 46 

*mérési jegyzőkönyv alapján 

A fenti adatok alapján a tervezett technológia a BAT értékeknél kedvezőbbeket hoz. 

Fémkihozatal: 

BAT dokumentáció szerint: 

Átlagos folyékony fém kihozatal 70% öntvény/folyékony fém 

átlagos hulladék érték 5% hulladék a tisztításból/öntvény 

teljes fémkihozatal 0,7*0,95=66,5 % jó öntvény/folyékony fém 

CSABAcast Kft-nél ha a tömb alumíniumot vesszük csak alapul, akkor 

Átlagos folyékony fém kihozatal 92 % öntvény/folyékony fém 

átlagos hulladék érték 4 % hulladék a tisztításból/öntvény 

teljes fémkihozatal 0,9*0,95=85,5 % jó öntvény/folyékony fém 

Ha a visszajáratott alumíniumot is figyelembe vesszük, akkor 

Átlagos folyékony fém kihozatal 42 % öntvény/folyékony fém 

átlagos hulladék érték 4 % hulladék a tisztításból/öntvény 

teljes fémkihozatal 0,42*0,95=40 % jó öntvény/folyékony fém 

Kibocsátási adatok 3t/h teljesítményű alumíniumolvasztó kemence esetében: 
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Kibocsátások 
(füstgáztisztítás 
nélkül) 

Tonnánkénti érték 
BAT 

(kg/t) 

Nm3-kénti érték 
BAT 

(mg/Nm3) 

Tonnánkénti 
érték (kg/t) 

Mért 

Nm3-kénti érték 
(mg/Nm3) 

Mért 
 

szilárd részecskék 0,12  112  0,001-0,16  37,5-8,5  

NOx 0,18  113  0,02-0,13  101-127 

VOC 0,12  
 

- - 

SO2 0,04  
 

- - 

CO  
150  0,006-0,113  32-255 

Pb+Cr+Cu  
0,98  

0,0001-0,0003  

0,015-0,102 

Cd+Hg*  
0,01  0,005-0,01 

As+Ni**  
0,03  0,005-0,029 

Nincs Hg 

Nincs As 

A kibocsátási adatok három típusú olvasztókemence 2015 évi mérési jegyzőkönyvéből valók, az NOx 
a magasabb értékénél meghaladja a megadott értéket, illetve a CO esetében is egy kemencénél 
mértek magasabb értéket. A többi összetevő: szilárd és fémek jóval a megadott értékek alatti mérési 
eredménnyel rendelkezik. 

Gáztalanítás: 

 100 g-1 kg/50 kg folyékony fém az adagolt só mennyisége. A CSABAcast Kft-nél ez az érték a 
2015 évi adatok alapján 15 g só/50 kg olvasztott fém, azaz kedvezőbb, mint a megadott 
tartomány. 

Öntés: (l/t jó öntvényre vonatkoztatva – a kiszállított, megmunkált késztermékre vonatkoztattuk): 

Beviteli értékek: 

Bevitel Mértékegység BAT értékek CSABAcast értékek 

Víz l/t 802 -1 709 1 449 

Leválasztó szer l/t 1,121 16  20 

Villamos energia kWh/t 652-1 380 1 335 

Kibocsátási értékek: 

Szennyvíz minőség: 

Szennyvíz Mértékegység BAT érték CSABAcast érték 
meglévő 

CSABAcast érték 
tervezett 

Mennyiség l/t 122 1 150 670* 

KOI mg/l 126 - 18 000 400 <810 

pH  7,5 7-8 6-7 

lebegőanyag mg/l 1 - 1 300 60 <10 

olaj és zsír (CH) mg/l 1 - 3 000 10 (SZOE) <15 

BOI5 mg/l 78 - 2 000 n.a. n.a 

Al mg/l 0,6 -5 n.a. n.a 

*A termelés 1,7-szeresre növekedése esetén kb. a jelenlegivel körülbelül megegyező szennyvíz 
képződik a visszaforgatás miatt. 
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A kibocsátási adatok a régi mérési kibocsátási jegyzőkönyv, illetve a tervezett berendezés tervei 
alapján a BAT értékeknek megfelelnek. 

Nedves koptatás 1 t jó alumínium öntvényre vonatkoztatva: 

Bevitel: mértékegység BAT érték CSABAcast Kft. érték: 

villamos energia kWh 20,7 22 

tisztítószer l 0,5 2 

víz l 490 40 

Kibocsátás 
   elfolyó folyadék l 400 43 

Szemcseszórás emisszió: 

  Koncentráció (mg/Nm3) 

  átlag minimum maximum 

zsákos szűrő BAT érték 5,3 0,4 19,3 

CSABAcast Kft. érték 0,08 

A táblázatban a mért értéket adtuk meg. Mindkét fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek a 
BAT értéknek. 

Elérhető legjobb technikák 

Nyersanyagtárolás: valamennyi nyersanyagot épületen belül, fedett éten, csapadéktól elzártan 
tárolnak. 

A vegyi anyagok (veszélyes anyagok) tárolását a biztonsági adatlapban leírtaknak megfelelően zárt 
térben biztosítják, munkahelyre a napi felhasználási mennyiség kerülhet ki. 

A megfelelő tárolásnál az együtt-tárolásra vonatkozó előírásokat is figyelembe veszik. 

A hulladékok fajtánként elkülönített gyűjtése már a munkahelyi gyűjtőhelyeken indul, a napi 
mennyiséget burkolt útvonalon szállítják az üzemi gyűjtőhelybe, melynek kialakítása megfelel a 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. táblázatban leírt rétegrendnek és felépítésnek. 

Saját alumíniumhulladék belső visszaforgatása: ez gyakorlat a meglévő üzemben és az új üzemben is 
megmarad. 

Használt tartályok visszaforgatása: ez még nem gyakorlat, az új üzemben a vegyi anyag beszállítókkal 
való egyeztetést követően a bevezetése indokolt, csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. 

Alumínium gáztalanítása forgólapátos állomás használatával: ez a technológiai részben leírtak 
szerint működik, nitrogén gáz használatával. 

Forma használat: állandó szerszámmal (nyomásos öntés) történik. 

Formaleválasztó alkalmazása: az üzem folyamatosan törekszik az új módszerek kipróbálására melyek 
anyagtakarékosak, eddig a víz-formaleválasztó keverék alkalmazása vált be, a vegyi anyag és víz 
mennyiségét csökkenti majd az új sverc-regeneráló berendezés. 

Fém öntése, fém kihozatal javítása:  

A fémkihozatalt az olvasztott fém és a kész öntvények arányával fejezzük ki. 

A különbséget a két érték között a fémveszteség (olvasztási veszteség, elcsöpögés, köszörülési 
veszteség) és a visszatérő saját hulladék (tömbösített fém, beömlő- és kitápláló rendszer, selejt 
öntvény) teszi ki. 
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A fémkihozatal javítása a fémveszteségek és a visszatérő saját hulladék mennyiségének a csökkenését 
jelenti. 

A BAT-ban leírtak közül az elosztó csatornák, felöntések, rávágások beömlő medencék és optimalizált 
szekrénykihozatal (formába öntött öntvények/fém) helyes tervezése helyben alkalmazott módszer. A 
tervezés értékes eszköze az öntés és megdermedés számítógéppel támogatott szimulációja szintén 
része a gyakorlatnak. 

Levegő emissziót csökkenető technikák: 

A porszennyezés csökkentésére a szemcseszórásnál zsákos szűrőket alkalmaznak, kibocsátás BAT 
érték alatti. 

Nyomásos öntés: leválasztó anyag kibocsátásainak a felfogása. 

A nyomásos öntés során képződő ködöt elszívó burkolat és elektrosztatikus porleválasztóval lehet 
felfogni. Erre a CSABAcast Kft-nél nincs eljárás, porképződés jellemzően ezen a területen nincs. 

Öntvénytisztítás 

Csiszolás: helyi elszívás mellett történik. 

Nedves koptatás, sorjátlanítás a BAT szerint is kevés kibocsátással járnak. 

Szennyvíz képződés megelőzése, és a szennyvíz kezelése: 

 Száraz porleválasztási rendszerek használata: ez a szemcseszóról esetében így történik. 

 Folyamatvíz belső visszaforgatása: két új eszköz szolgálja: egyrészt az új sverc-regeneráló 
kevesebb friss vizet és leválasztó anyag használatát fogja eredményezni. Az új szennyvíz 
előkezelő berendezés a napi 50 m3/nap kezelt szennyvízből 33 m3-t visszaforgathatóvá tesz a 
technológiába.  

 Szennyvíz képződés megelőzése a hulladéktárolásnál: az új üzemi gyűjtőhely fedett, oldalról 
is védett a csapadékvíz ellen. Így a benne tárolt hulladék mennyiségét nem növeli a 
csapadékvíz. 

 Víztípusok elkülönített tartása: a különböző föld alatti tárolótartályok ezt a célt szolgálják. 

 Olajfogók: két területen létesül: egyrészt a technológiához kapcsolódóan: a szennyvíz 
előkezelő első lépésben egy 5 m3-es olajfogó műtárgyon halad keresztül. Olajfogó létesül a 
csapadékvíz elvezetés CS -3-0 ágán a Hauraton SKGPp 15 l/s-os kapacitással a parkolón 
keletkező esetleg szennyezett csapadékvíz előtisztítására. 

 Glikolok csökkentése a nyomásos öntészet szennyvíz áramaiban: vákuumbepárló berendezés 
áll rendelkezésre a BAT ajánlásnak megfelelően. 

Energiahatékonyság: 

Tevékenység Fémöntöde BAT CSABAcast 

Olvasztás 30 
78 

Hőn tartás 30 

Üzemműködtetés/megmunkálás 15 13 

Levegősűrítés 14 2 

Szerszámfűtés 3 - 

Egyéb 8 7 

Összesen 100 100 
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A CSABAcast Kft. 2015 évi kiinduló adatai: 

 Gázfogyasztás átszámítás kWh-ra: Gáz+áram 
kWh-ban 

% 
Energiafelhasználás megoszlása 

 
MJ/m3 

 2015 teljes év Áram Gázfogyasztás 34 
 

Összes energia 

 
kWh m3 MJ kWh kWh 

Olvasztás 
 

1 675 944 56 982 096 15 828 360 15 828 360 54 

Öntés 6 818 005 29 295 996 030 276 675 7 094 680 24 

Megmunkálás 3 097 827 69 594 2 366 196 657 277 3 755 104 13 

Szerszámellátás 346 800 
  

0 346 800 1 

Víztisztítás 2 041 143 
  

0 2 041 143 7 

Sűrített levegő 459 410 
  

0 459 410 2 

egyéb 28 834 
  

0 28 834 0 

 
12 792 019 1 774 833 60 344 322 16 762 312 29 554 331 100 

Energiaveszteség csökkentés: üstök előmelegítése. Erre a célra az új telephelyen egy új üst 
előmelegítő gázégőt telepítenek egy lándzsás égő formájában 5 m3/h gázfogyasztással. 

További energia hatékonyságot növelő intézkedések: 2017 évben a CSABAcast Kft-nél kell majd 
alkalmazni energetikai szakreferenst, akinek a feladata lesz a még elérhető megtakarítások 
feltérképezése, intézkedések kidolgozása. 

Üstök előmelegítési gyakorlatának javítása: 

A javasolt jó üzemvezetési gyakorlatok: 

 tiszta, előmelegített üstök használata – megvalósul 

 praktikus méretű és hővisszaverő fedéllel ellátott öntőüst használata – öntőgép része 

 üresen álló üstökön fedél tartása – vizsgálat tárgya lesz 

 fém lehető leggyorsabb szállítása a biztonsági követelmények sérelme nélkül – üzemi alaprajz 
kialakítása segíti az eredményes végrehajtást, az üzemszervezésen felül 

Por és szilárd hulladékok: kezelés és újrafelhasználás 

Az elvárt elkülönített gyűjtésnek, továbbszennyezést kizáró gyűjtésnek a CSABAcast Kft. jelenleg is 
leget tesz és jövőben is így jár el. 

A hulladékok átadásánál a közelség és a hasznosítás valamint a megfelelő díj elsődleges szempontok, 
amit lehet hasznosító szervezethez juttatnak el. 

Salak hulladék minimalizálása a BAT szerint: 

 tiszta hulladék alkalmazása – így történik 

 kisebb fémhőmérséklet alkalmazása – optimális hőmérséklet beállítása megtörténik 

 túlhevítések megelőzése – ez gyakorlat 

 az olvasztott fém hosszú tartózkodási idejének megakadályozása az olvasztókemencében – 
gyártásszervezés felel ennek betartásáért 

 folyósítószerek/salakképző szerek megfelelő használata – a BAT érték alatti  

 tűzálló bélés helyes használata/kiválasztása – optimális választása a gyakorlat része 

A salak hulladékot az ALUBLOCK Kft. újra feldolgozza, a fémet a salakból kinyeri. 

Alumínium salakok és hulladékok visszaforgatása BAT szerint: 

A fémforgácsot belső újraolvasztással nyerik vissza, míg más hulladékot általában eladják másodlagos 
alumíniumgyártásra. 
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A CSABAcast Kft. esetében a fémforgácsot a közeli ALUBLOCK Kft. dolgozza fel (hasznosítja). Az 
alumínium tartalmú hulladékokat az ALUBLOCK és a SALKER Kft. hasznosítja, egyéb fém hulladékokat 
további hasznosító szervek dolgozzák fel újra. 

Zajcsökkentés 

BAT szerint: 

Zajforrások: 

 hulladék kezelése 

 kemencék adagolása 

 égők 

 nyomásos öntő automaták 

 ürítés 

 szemcseszórás 

 formalövés 

 kikészítés 

 motoros és hidraulikus rendszerek 

 szállítások 

 légtechnikai berendezések 

Ellenintézkedések: 

 zajcsökkentő függönyök használata minden külső ajtón és minden ajtó zárva tartása 
amennyire lehetséges, különösen éjjel – betartva 

 ventilátorok körülzárása, a szellőztető csövek szigetelése és hangtompítók használata – 
betartva 

 éjszakai szállítási tevékenységek minimalizálása – betartva. 

Az EKHE részeként zajvédelmi fejezet készül, az ott leírtakat az üzemeltetés során betartják. 

Üzemleállításra való felkészülés - BAT ajánlás 

A javítás, karbantartás a CSABAcast Kft-nél terv szerint ütemezett, évi egy leállás alkalmával a 
nagyjavítások elvégezhetők. 

Problémás területek lehetnek: 

 föd alatti tartályok és csővezetékek lehetséges elkerülése – az alaprajzok ismeretében 
tervezhető 

 edények és csővezetékek ürítése és tisztítása szétszedésük előtt – eddig is elvárás volt 

 használt anyagok visszaforgathatósága – elsődleges a funkció betöltése, ez az elvárás ezt 
követi. 

Telephely bezárási terv kidolgozása és fenntartása annak bizonyítására, hogy annak jelenlegi 
állapotában a berendezés leállítható a szennyezés kockázata nélkül és a helyszín visszaállítható 
megfelelő állapotába. 

 Fentieket szolgálja, hogy minden folyamat épületen belül zajlik a szállításokat kivéve. A 
szennyvíz előkezelő épülete kármentős kialakítással készül, a hulladék üzemi gyűjtőhely 
szintén vegyszerálló műgyantaborítást kap. A föld alatti tartályok a funkciótól függőn szimpla 
vagy dupla falú kivitelbe készülnek, a föd alatti vezetékek elektrofittinges csőkötéssel 
készülnek. Ezeknek az óvintézkedéseknek köszönhetően a környezet terhelése (talaj-, talajvíz 
szennyezése) kizárható. 

Az épületek a későbbi bontási terveknek megfelelően bonthatók majd le, a mindenkori előírások 
betartása mellett. 
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Készült a területről alapállapot felvétel az építés indulásának időszakában (M-7). 

A felszín alatti víz szulfát, nitrát és nitrit szennyezőkre mutatott B határértéket meghaladó mértéket. 

A talaj fémekre és TPH-ra nézve tisztának minősült. 

A kezdeti értékek ismerete a tevékenység felhagyása esetén szolgál jó induló adatokkal. 

Cél, hogy a talaj- és talajvíz ne szennyeződhessen. 

BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek: 

Kemencetípus Paraméter 
Kibocsátási szint BAT 

(mg/Nm3) 
Mért értékek 

(mg/Nm3) 

Aknás 

Klór 3 5,3-7,19 

SO2 30-50 - 

NOx 120 101-194 

CO 150 32-255 

VOC 100-150 - 

A klór mindhárom mért kemence esetében magasabb, mint a megadott érték, de nem éri el a 
tömegáram küszöbértéket. 

Az NOx két kemence esetében kisebb volt a megadott értéknél (101 és 119 mg/Nm3), csak egy 
kemencénél haladta meg a megadott értéket, de a tömegáram küszöbérték alatti az emisszió. 

A CO esetében ugyanez a helyzet: két kemencénél kisebb, mint a megadott, (32 és 46,7 mg/Nm3), 
egy esetben haladta meg a megadott értéket. 

Összességében a várható kibocsátási értékek a megadott számok alapján elérik a BAT szintet. 

Elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai (314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 9. számú melléklet alapján) 

1. Kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása: 

A BAT dokumentáció szerint a nyomásos öntés a hulladékszegény technológiák körébe tartozik. Az 
öntési csonkok visszajáratása a termelésbe receptura függő, 40-60 %-ban kerül rá sor. 

Az olvasztást követő gáztalanításnál a felhasznált salakképző anyagok mennyisége a BAT érték alatti, 
a képződött salakból a fémet az ALUBLOCK Kft. nyeri ki. 

A képződő hulladékokat lehetőség szerint anyagában történő továbbhasznosításra adják át. Ezen 
felül vannak lerakásra, komposztálásra és égetésre kerülő hulladékok is. 

A tanúsított ISO TS 16949, ISO 9001 és ISO 14001 szabványok működtetésének köszönhetően 
folyamatos a törekvés a minél kisebb selejtarány elérésére, ezzel is csökken a hulladék mennyisége. 

2. Kevésbé veszélyes anyagok használata 

A CSABAcast Kft-nél a működő ISO 14001 tanúsított rendszer keretében a veszélyes anyagok 
beszerzése szabályozott. Az üzembe a munkavédelmi és EHS menedzser jóváhagyása esetén 
kerülhetnek be új vegyi anyagok. A környezeti- és munkavédelmi szempontból problémás 
összetevőjű keverékeket nem engedik be (rákkeltő, mutagén, toxikus stb.). Kidolgozott 
munkautasítással rendelkeznek a veszélyes anyagok használatára vonatkozóan (A60_0_MU_001 
Üzemi utasítás veszélyes anyagokra) illetve a felhasználás engedélyezésére (T60_3_FL_001 Vegyi 
anyagok belső felhasználásának engedélyezése) és munkautasítással a raktározásra vonatkozóan 
(T60_3_MU_001 Tűzveszélyes anyagok raktári tárolása és kezelése). 
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Formanyomtatványon követik a használatban lévő vegyi anyagokat (T60_3_FL_002 Használatos vegyi 
anyagok listája), munkautasítás szabályozza a címkézést és tárolást (T80_1_MU_003 Vegyi anyagok 
beszerzése, tárolása, címkézése). 

Még vannak biztonsági adatlapok, ahol a CLP szerinti osztályba sorolás nem jelenik, 2017 júniusától 
minden beszállítótól megkövetelik a 1272/2008/EK rendelet szerinti adatlapot (a kérés most is 
kimegy). 

A felhasználásra kerülő segédanyagok becsült mennyisége a teljes termelésben és biztonsági adatlap 
szerinti besorolásuk [kg/év]: 

Anyag neve Felhasználás Technológia 
Veszélyességi 
besorolás 

Jelenleg 
Teljes 
felfutás  

Amefix tisztítófolyadék 
megmunkálás, 
mosás 

Xi, R36/37/38 60 102 

DN 102  
fertőtlenítő, tisztító 
cc 

öntés, 
hűtőrendszer 
takarítás 

C, N, R 34-50 75 128 

Grotanol SR1 rendszertisztító 
formaleválasztó 
takarítás 

C, R34-43 160 272 

Trennex W 3508 formaleválasztó öntés - 104 000 176 800 

Trennex 3000 formaleválasztó öntés - 2 3 

Trennex 940 granulátum formaleválasztó öntés - 6 262 10 645 

Krómszemcse P30 szemcseszórás szemcseszórás - 14 025 23 843 

Rösler keramik RKM 60 P koptatás koptatás - 1 400 2 380 

RÖSLER KERAMIK-CHIPS   RSS 
25/40 Z 

koptatás koptatás - 1 017 1 729 

Rösler Keramik RKM 70 P koptatás koptatás - 5 783 9 831 

Rösler ZF-113 kicsapató adalék pelyhesítő folyadék koptatás Xi, R38-41 455 774 

DUO Split LF tisztítófolyadék zsírtalanító CNC Xi, R41 1 090 1 853 

Rösler FC 230 koptatófolyadék koptatás Xi, R38-41 3 200 5 440 

DB310  habzásgátló  koptatás - 2 000 3 400 

Ultraseal DB100 fehérítő impregnálás - 300 510 

Kicker fertőtlenítő  CNC  Xn, R22-43-36/38 460 782 

Wigol zsírtalanító   - 675 1 148 

EBA GA 58 kezelősó olvasztás T, R23/24/25-36 2 600 4 420 

EBA ALU 108 G kezelősó olvasztás 
GHS07, H302, H312, 
H332, H315, H319 

1 120 1 904 

Loctite 640 ragasztás szerelés Xi, R 37/38-41-43 4 7 

Loctite 648 ragasztás szerelés 
GHS05, GHS07, GHS09, 
H315, H317, H318, 
H335, H411 

3 5 

Lubrax V2523 formaleválasztó öntés - 200 340 

Osztrák tablettázott só vízlágyítás   - 4 725 8 033 

Sealant PC 504 (Ultraseal)  impregnáló anyag impregnálás Xi, R36/37/38-43 2 000 3 400 

Pyrosafe 27 
HFC tűzálló hidraulika 
foly 

  Xn, R22 68 200 115 940 

Evercool vágó, hűtő, kenő stancolás Xi, R38-41 8 190 13 923 

Blasocut BC 35 emulzió megmunkálás - 3 120 5 304 

Agip Exidia HG 68 szánkenő, hidraulika öntés - 3 060 5 202 

Antol DW emulzió   Xn R38-51/53-65 2 200 3 740 

Hydroil GF 46 hidraulika olaj   - 6 480 11 016 

Alaria 7 hőközlő olaj öntés - 6 480 11 016 
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Anyag neve Felhasználás Technológia 
Veszélyességi 
besorolás 

Jelenleg 
Teljes 
felfutás  

Agip OTE 32 GT kenőolaj   - 1 260 2 142 

Exidia HG220 szánkenő, hidraulika     7 380 12 546 

B-cool 9665 hűtő-, kenőanyag   Xi, R36/38-52/53 1 040 1 768 

Antilöwa öntés, szerszámkenés öntés 

 

354 602 

Beslux antisize paszta öntés, szerszámkenés öntés N, R51/53 58 99 

Mobil Velocity No. 4.  orsó hűtőolaj   Xn, R65-66 240 408 

CUT E 935 emulzió megmunkálás 
GHS07, H315, H319, 
H412 

208 354 

WD40   karbantartás Xn, R10-65-66 4 7 

Izo-propil-alkohol tisztítás karbantartás 
GHS02, GHS07, H319, 
H336 

19 32 

Gázszivárgás jelző spray   
karbantartás, 
megmunkálás 

- 153 259 

Összesen       260 061 442 105 

Ahol a funkciót nem lehet mással kiváltani, ott megengedett a veszélyesebb anyag használata, az 
összes környezetvédelmi és munkavédelmi előírás betartása mellett. 

A minél kevésbé veszélyes anyagok használatára való törekvést a belső szabályozás segíti. 

3. A folyamatban keletkező és felhasznált anyagok újrahasználatának, és a hulladékok 

újrafeldolgozásának elősegítése 

A legkézenfekvőbb az öntés során levágott csonkok újraolvasztása, melynek aránya receptura függő, 
40-60 % lehet. 

A gáztalanításkor keletkező salakot szintén hasznosítónak adják át, aki a fémet a salakból kinyeri. 

A fajtánként elkülönített munkahelyi gyűjtés segíti a későbbi újrafeldolgozást. A cél a minél nagyobb 
hasznosítási arány elérése. 

A jövőben nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a visszavételi kötelezettséggel forgalmazott 
termékek cseréjekor a használt csereterméket az eladó részére visszaadják. A forgalmazó/gyártó 
visszavételi kötelezettségéhez hasznosítási kötelezettség is tartozik. Ezekkel a típusú hulladékokkal 
szintén csökkenthető a hulladékáram. 

A várhatóan keletkező hulladékokat az alábbi táblázat tartalmazza. A 2015 évi adat az indulás, 2017 
évi adatával egyezőnek vehető. 

Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Átvételi kód 

V 070110* olajsár 11 070 18 819 D15 

V 100321* Alu tartalmú por 16 230 27 591 R4 

N 101003 Alusalak 326 390 554 863 R4 

N 120103 Aluforgács, csepedék 200 560 340 952 R4 

V 120114* vizes koptató iszap 45 580 77 486 D8 

V 130502* fáradt olaj 177 040 300 968 D15 

V 130205* olajos iszap 470 799 D15 

V 130802* impregnáló folyadék 58 540 99 518 G0001 

N 150101 hullámpapír 26 658 45 319 G0001 

V 150110* szennyezett műanyag csomagolóanyag 70 119 G0001 

V 150111* spray hulladék 50 85 G0001 

V 150202* olajos rongy 13 370 22 729 G0001 
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Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Átvételi kód 

N 160118 alumínium hulladék 400 680 G0001 

V 160215* szenny. Hidraulika tömlő 3 060 5 202 G0001 

V 170106* kemence falazat 19 510 33 167 D5 

N 170107 cserép, beton, tégla 39 350 66 895 D5 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 G0001 

V 190813* olajos koncentrátum 562 420 956 114 D15 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 G0001 

V 200121* fénycső 20 34 G0001 

V 200135* elektromos hulladék 250 425 G0001 

N 200139 műanyag   0  

N 200301 kommunális 76 200 129 540 D5 

V   907 680 1 543 056 
 N   758 418 1 289 311 
 V+NV   1 666 098 2 832 367 
 

A felsoroltaknál a gyűjtés sok esetben további hasznosítást jelent, az átadásért az átvevő fizet. 

4. Alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel 

próbáltak ki ipari méretekben 

Új alternatív folyamat lesz a sverc-regeneráló üzemeltetésé, illetve szintén új lesz a szennyvíz 
előkezelés folyamata, amelynek köszönhetően a kezelt szennyvíz jelentős része visszaforgatható lesz. 

Voltak üzemi kísérletek a szerszámkenés/formaleválasztás területén olajos minimál kenés 
alkalmazására, a próba során ez idáig csak részeredményeket sikerült elérni.  

Ezen kívül az öntödében sikeresen kipróbálásra kerültek – és jelenleg is alkalmazás alatt vannak – 
olyan öntőszerszám temperáló berendezések, melyek hőátadó közegként olaj helyett nagy nyomású 
vizet használnak. Ezekből a berendezésekből az új telephelyre már rendeltek is hat darabot. Ez is a 
veszélyes anyag felhasználás csökkenését és a képződő hulladék mennyiségnek csökkenését vonja 
maga után. 

5. A műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások 

A letelepítésre kerülő Striko olvasztókemencék energiafelhasználási, fémkihozatali mutatói az 
elérhető legjobb technika sorába tartoznak (a régi 10-es kemence kivételével). 

A salakképző anyagok használatát is a BAT érték teszi lehetővé. 

Az öntőgépek korszerűsítése, szükség esetén újak vásárlása, robotikával felszerelve szintén a mai kor 
technikai színvonalával tart lépést. 

Ugyanígy a megmunkálás területén is az új, PLC vezérelt eszközök beszerzése, folyamatos 
korszerűsítése napirenden van. 

Szemcseszórásnál is az új telephelyre a régi telephelyről áthozott berendezésen túl teljesen új, 
korszerű átmenő rendszerű berendezés telepítésére kerül sor, ami anyag-, energiatakarékosnak 
számít. 

A Kft. vezetése az anyagi lehetőségek keretein belül a technológiában máshol bevált újítások 
kipróbálásától, használhatóság esetén alkalmazásától nem riad vissza. 
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6. A vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége 

6.1. Levegőkörnyezeti hatások 

A szállítási levegőkörnyezeti hatásokon túl az üzemvitelből származóan összesen hat légszennyező 
pontforrás hatásaival számolhatunk. 

A T1 alumíniumolvasztás technológiához kapcsolódnak az olvasztókemencék kéményei. 

Ezekhez kapcsolódó várható emissziók: 

Légszennyező Azonosító osztály 

Striko 6000/3000 Striko 3000/1500 
Határérték 

P1 P2 

mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 

Szén-monoxid 2 Ált: anyagra 357 1,69218 46,7 0,174191 500 

Nitrogén-oxidok 3 Ált: anyagra 177,8 0,842772 119 0,44387 500 

Szilárd (nem toxikus) por 7 Eljárásspec 48,0 0,24885 8,53 0,0318169 20 

Réz és vegyületei 49 Ált. 1C 0,0154 
0,00007299

6 
0,004 0,00001492 5 

Ólom és vegyületei 52 Ált. 1C 0,0434 
0,00020571

6 
0,007 0,00002611 5 

Antimon és vegyületei 57 Ált. 1C 0,0056 
0,00002654

4 
0,004 0,00001492 5 

Cink és vegyületei 67 Ált. 1C 0,287 0,00136038 0,034 0,00012682 5 

Kadmium és vegyületei 46 Ált. 5A 0,014 0,00006636 0,004 0,00001492 0,1 

Króm (VI) vegyületei 75 Ált. 5B 0,0224 
0,00010617

6 
0,004 0,00001492 1 

Mangán és vegyületei 77 Ált. 1C 0,0042 
0,00001990

8 
0,004 0,00001492 5 

Nikkel és vegyületei 82 Ált. 5B 0,0406 
0,00019244

4 
0,012 0,00004476 1 

Összesen 
 

2.5.1A+2.5.1B 0,077 
 

0,020 
  

Összesen 
 

2.1.1.C 0,3556 
 

0,054 
  

Szén-dioxid 999 
 

232960 1104,2304 151000 563,23 
 

*Fluor vegyületek 
összesen HF-ként 
megadva (specifikus) 

979 Eljárásspecifikus 0,0014 
 

0,001 
 

1,5 

Klór 5 Eljárásspecifikus 7,42 0,0351708 6,58 0,0245434 3 

**Összes szerves anyag C-
ként (TOC) (Specifikus) 

980 Eljárásspecifikus 35,28 0,1672272 6,9 0,025737 50 

*kg F/t Al 
  

    
 

**mgC/Nm3 
       

Adatforrás 
  

becsült becsült jegyzőkönyv számított 
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Légszennyező Azonosító Osztály 

Striko Westofen Striko 4000/2000 
Határérték 

P3 P4 

mg/m3 kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 

Szén-monoxid 2 Ált: anyagra 32 0,12064 255 1,2087 500 

Nitrogén-oxidok 3 Ált: anyagra 101 0,38077 127 0,6020 500 

Szilárd (nem toxikus) por 7 Eljárásspec 5,38 0,02028 37,5 0,1778 20 

Réz és vegyületei 49 Ált. 1C 0,03 0,0001 0,011 0,0001 5 

Ólom és vegyületei 52 Ált. 1C 0,067 0,00025 0,031 0,0001 5 

Antimon és vegyületei 57 Ált. 1C 0,005 0,00002 0,004 0,0000 5 

Cink és vegyületei 67 Ált. 1C 0,027 0,0001 0,205 0,0010 5 

Kadmium és vegyületei 46 Ált. 5A 0,005 0,00002 0,01 0,0000 0,1 

Króm (VI) vegyületei 75 Ált. 5B 0,005 0,00002 0,016 0,0001 1 

Mangán és vegyületei 77 Ált. 1C 0,009 0,00003 0,003 0,0000 5 

Nikkel és vegyületei 82 Ált. 5B 0,005 0,00002 0,029 0,0001 1 

  
2.5.1A+2.5.1B 0,014  0,055   

  
2.1.1.C 0,138  0,254   

Szén-dioxid 999 
 

183000 689,91 166400 788,7360  

*Fluor vegyületek összesen 
HF-ként megadva (specifikus) 

979 Eljárásspecifikus 0,001  0,001  1,5 

Klór 5 Eljárásspecifikus 7,19 0,027 5,3 0,0251 3 

**Összes szerves anyag C-
ként (TOC) (Specifikus) 

980 Eljárásspecifikus 7,5 0,028 25,2 0,1194 50 

*kg F/t Al 
  

     

**mgC/Nm3 
  

     

Adatforrás 
  

jegyzőkönyv számított 
jegyzőköny

v 
számított  

A Striko 6000/3000-ről még nincs mérési eredményünk, ezért az itt megadottak csak becslésnek 
tekinthetők. Időközbe a gyártótól a porkibocsátásra kedvezőbb értéket (átlag 4 mg/m3, max. 10 
mg/m3 értéket kaptunk).  

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. mellékletében található eljárásspecifikus technológiai 
kibocsátási határértékek 2.14. pontjában megadott határértékek a légszennyező anyag 0,5 kg/h vagy 
annál nagyobb tömegárama esetén érvényesek.  

A mérési eredményeket figyelembe véve a klór és szilárd nem toxikus por koncentrációi mutatottak a 
határértéknél nagyobb terhelést mg/m3-ben, de ez nem tekinthető határérték túllépésnek, mert a 
tömegáramok alatta maradnak a 0,5 kg/h küszöbértéknek. Ezért a mg/m3-ben megadott 
légszennyező anyag kibocsátási határértékét nem kell alkalmazni.  

Tehát az olvasztásnál a mért és becsült emisszió értékei határérték alattiak, azaz megfelelők. 

Legnagyobb volumenben az üvegházhatás gázok távoznak, CO2, NOx, CO a felsorolás sorrendjében 
drasztikusan csökkenő mennyiséggel. 

Környezeti hatásait tekintve a HF a legagresszívebb, ennek mennyisége messze a kibocsátási 
határérték alatti. 

A klór az alacsony tömegáram miatt szinté határérték alatt kerül kibocsátásra. 

A kibocsátott fémek közül a Cd, Cr(VI) és Ni a legveszélyesebb, ezek mennyisége a határérték 
töredékét éri el. 

A fennmaradó környezetre kevéssé ártalmas fémek emissziója is jóval határérték alatti. 
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A T2 szemcseszórás technológiához két új pontforrás létesítése kapcsolódik, P5 és P6: 

Forrás Megnevezése 
Szállított 

levegő 
(m

3
/h) 

Por 
koncentráció 
(mg/m

3
) 

Por 
emisszió 
(kg/h) 

Határérték 
(mg/m

3
) 

Porleválasztó 
berendezés 

P5 
Szemcseszóró I. elszívó 
kürtője* 

4 700 0,08 0,0004 150 
APSZ 6-ATEX Torit 

patronos szűrő 

P6 
Szemcseszóró II. elszívó 
kürtője 

5 000 5 0,025 150 ATEX – FAC 6/5 EX2 

*ENCOTECH 2015 októberében végzett mérése alapján, vizsgálati jegyzőkönyv száma: 1-315/2015. 

A tervezett új szemcseszóró leválasztójáról a gyártó szolgáltatott emissziós adatot. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet Általános technológiai kibocsátási határértékeket 
tartalmazó mellékletének 2.1.1 pontjában található O osztályú szilárd anyagra vonatkozó határérték: 

50 mg/m3 0,5 kg/h-nál nagyobb tömegáram esetén és 

150 mg/m3 0,5 kg/h tömegáramig. 

A fenti táblázat alapján látható, hogy a várható emisszió jóval határérték alatti. 

Összefoglalóan a tervezett üzemelő pontforrások kibocsátásai a határértékek alatt maradnak. 

6.2. Vízhasználat, szennyvízelvezetés 

A 2015 évi vízforgalmi adatok, melyekhez hasonló értékekre számítunk 2017-ben is 

2015 
     m3   

 vásárolt víz 17 976   
 kommunális felhasználás 5 004 

17 976 
  

ipari felhasználás 12 972   

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 4 690 

12 972 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 7 390 
8 236 

mosás, tisztítás,  846 

koptató utánpótlása 46   
  

 veszteség 2 363 

8 236  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 739 
 közcsatorna hálózatra kerül 5 134 
 

Ebből a szennyvíz előkezelőre a formaleválasztó rendszer felhasználása és a mosás-tisztítás soron 
szereplő mennyiségek kerültek, összesen 8 236 m3. 

Az áttelepülés időszakában a 2015 évivel megegyező vízforgalom várható, a kommunális és az 
előkezelt szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat lesz.  

Változást jelent majd az új szennyvíz előkezelő, mely takarékosabb víz- és energiahasználatot tesz 
lehetővé. 

A 2021 évi működésekor az alábbi értékek várhatók, figyelembe véve a Megbízótól származó 
alapadatokat: a technológiai szennyvíz mennyiség 2 m3/h, 48 m3/nap, 345 munkanappal számolva 
16 560 m3/évre tehető a teljes felfutás időszakára. A szennyvíz előkezelés tervezett módja az itt 
megadott mennyiségeket fogja csökkenteni. Ha az előzetes információk a tervezés során 
beigazolódnak, akkor a 2021 évi ipari vízmennyiség kb. a 2015 évi felhasználással fog megegyezni, 



41 
 

mert a termelés növekedésével (155 %) a visszaforgatott víz aránya (60 %) lépést tart. Itt a 
legrosszabb esetre vonatkozó becsült értéket adjuk meg. 

2021 
     m3   

 hálózatról vásárolt víz 19 175   
 kommunális felhasználás 14 000 

30 560 

  

ipari felhasználás 
frissvíz igény 5 175 

16 560 
  

visszaforgatott 11 385  

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 5 987 

16 560 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 9 434 
10 514 

mosás, tisztítás,  1 080 

koptató utánpótlása 59   

 
  

veszteség 4 579 

10 514  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 1 105 
 közcsatorna hálózatra megy 4 830 
 

A sverc-regenerálóval megtakarítható víz mennyiségét egyelőre nem becsültük (dőlten nyomtatott 
szám), majd a próbaüzem alkalmával derül ki a tényleges megtakarítás mértéke. A vásárolt víznél 
figyelembe vettük az új szennyvízkezelő berendezés napi 33 m3 regenerált, technológiába 
visszaforgatott vizét. 

Csapadékvíz elvezetés 

Az új telephelyen a csapadékvíz elvezetés kiviteli tervét a KÖVIMET Kft. készítette. 

A csapadékvíz elvezetés zárt és nyílt vízelvezetés biztosítja. 

A parkolók területéről lefolyó vizet Hauraton SKGPp 15 (l/s) polipropilén olajleválasztó (műanyag) 
műtárgy vagy ehhez hasonló fogja előtisztítani 2 mg/l SZOE értékig. 

A nyílt medrű földárkok a szerviz utakat és füves területeket víztelenítik. 

Egyéb területeken csatorna vezeti el a csapadékvizet. A terület vízelvezetését a Tervező három 
részre osztotta. 

Az első vízgyűjtő terület Cs 1-0 ág az üzem déli oldalát víztelenítő rendszer, az üzemcsarnok déli 
területeit vízteleníti a déli oldalon lévő tetőlefolyókkal együtt. A befogadó a 21. sz. főút 086 hrsz-ú 
útárok 13+655 km szelvénye, az útárok a befogadó előtt 60-as átmérőjű tiltós műtárggyal. A 
befogadó árok a bekötés környezetében burkolatot kap. 

A második vízgyűjtő terület a Cs 2-0 ág mely az üzemcsarnok északi területeit és az ott lecsatlakozó 
tetőlefolyók csapadékvizeit gyűjti össze. Befogadója a 21. főút 086 hrsz-ú útárok 13+655 km 
szelvénye, a befogadó előtt 60-as átmérőjű tiltós műtárggyal. 

A harmadik vízgyűjtő terület a Cs 3-1 gerinccsatorna, mely a parkolók vizét gyűjti össze és egy olaj és 
iszapfogón keresztül vezeti a Cs 3-0 jelű befogadó árokba.  

6.3. Hulladék 
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Képződő hulladékok köre [kg/év] jelenleg (2015 és 2017 egyező adatot képvisel) és a teljes 
felfutáskor várhatóan: 

Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Gyűjtőedény m
3
 

V 070110* olajsár 11 070 18 819 4 

V 100321* Alutartalmú por 16 230 27 591 4 

N 101003 Alusalak 326 390 554 863 4 

N 120103 Aluforgács, csepedék 200 560 340 952 1,5 

V 120114* vizes koptató iszap 45 580 77 486 akna 

V 130502* fáradt olaj 177 040 300 968 akna 

V 130205* olajos iszap 470 799 akna 

V 130802* impregnáló folyadék 58 540 99 518   

N 150101 hullámpapír 26 658 45 319 3 

V 150110* szennyezett műanyag csomagolóanyag 70 119 0,12 

V 150111* spray hulladék 50 85 0,12 

V 150202* olajos rongy 13 370 22 729 big bag (1,5) 

N 160118 alumínium hulladék 400 680 0,12 

V 160215* szenny. Hidraulika tömlő 3 060 5 202 4 

V 170106* kemence falazat 19 510 33 167 4 

N 170107 cserép, beton, tégla 39 350 66 895 5 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531   

V 190813* olajos koncentrátum 562 420 956 114 akna 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 4 

V 200121* fénycső 20 34 0,12 

V 200135* elektromos hulladék 250 425 0,12 

N 200139 műanyag   0 0,24 

N 200301 kommunális 76 200 129 540 1 

V   907 680 1 543 056 
 

N   758 418 1 289 311 
 V+NV   1 666 098 2 832 367 
 

V: veszélyes hulladék 

N: nem veszélyes hulladék 

A hulladékok gyűjtését az üzemben az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kihelyezett munkahelyi 
gyűjtőkben tárolják megtelésükig, majd onnan a kiszállításig a hulladékok az üzemi gyűjtőhelyre 
kerülnek. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékgyűjtő edényeken megtalálható az azonosító (EWC), és 
megnevezés annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, mit melyik edénybe kell helyezni. A 
CSABAcast Kft-nél kialakított színkód szintén a szelektív gyűjtés megkönnyítését szolgálja. 

Az üzemi gyűjtőhely kialakítására a 264/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében a fedett 
tárolókra előírtaknak megfelelően kerül sor. 

A munkahelyi gyűjtőhelyeket is a fenti rendeletben előírtaknak megfelelően jelölik. 

A hulladékok nyilvántartását a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően végzik 
és majd az éves jelentést is a nyilvántartás alapján teszik meg. 
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6.4. Zajterhelés 

Az EKHE részeként zajkibocsátási határértéket kell kérni, mert a hatásterületen védendő 
létesítmények, lakóházak vannak. Ezt a dokumentáció M-5 melléklete tartalmazza. 

7. Az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai 

A CSABAcast Kft. az Apc, 084/9 hrsz-on létesülő alumíniumöntöde és megmunkáló üzem az alábbi 
engedélyekkel rendelkezik: 

Ügyiratszám Hatóság Határozat/engedély tárgya Kiadás 
dátuma 

Érvényessé
ge 

18202-19/2015 B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főosztálya 

Határozat 

CSABAcast Kft. (Budapest) által az Apc, 
084/9 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetni 
tervezett alumíniumöntöde és 
megmunkáló üzem létesítésére (1. modul) 
vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 
lezárása 

2015.12.10 2 év 

201600049310 Heves Megyei 
Kormányhivatal 
Gyöngyösi Járási 
Hivatala 

Módosított építési engedély 

3032 Apc, külterületi 084/9 hrsz-ú 
ingatlanon alumíniumöntöde 
létesítésének – nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás – módosított építési 
engedélyezési eljárása 

2016.07.22 2 év kétszer 1-1- 
évvel 
meghosszabbít- 
ható 

FKI-HKO: 7447-13/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde üzemi 
szennyvíz-előkezelő és -visszaforgató 
technológia vízjogi létesítési engedélye 

20161.08.30 2021.09.30 

FKI-KHO: 9434-15/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde 
vízellátásának és szennyvízelvezetésének 
vízjogi létesítési engedélye 

2016.10.25 2021.10.31 

FKI-HKO: 9043-15/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde 
csapadékvíz-elvezetésének vízjogi 
létesítési engedélye 

2016.10.28 2021.11.30 

BO/16/15009-20/2016 B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főosztálya 

Határozat 

CSABAcast Kft. (Budapest) által az Apc, 
084/9 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
alumíniumöntöde és megmunkáló üzem 
létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 
eljárás lezárása és egységes 
környezethasználati engedély 
szükségességének előírása 

2016.11.10 2 év 

8. Az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő 

A vizsgált jellemzők általában az elérhető legjobb technikára jellemző értékek között, vagy azok 
alattinak bizonyultak. 
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2020-ban kerül sor előreláthatóan a régi 10-es kemence (Striko Westofen) cseréjére egy korszerűbb, 
új Striko 4000/2000 olvasztókemencére, ezzel az olvasztás teljes egészében a legkorszerűbb 
kemencékkel lesz ellátva. 

Az új üzembe átkerülő öntőgépek korszerűek, vagy felújítás után kerülnek oda. Az újonnan 
beszerzésre kerülők megint a legkorszerűbb technikát fogják képviselni.  

Öntőgépek: 17 meglévő mellé 4 új öntőgépet vásárolnak, így összesen 21 öntőgéppel számolunk. 

A későbbi, időben még nem behatárolható fejlesztésekkel számolva összesen 32 öntőgép 
telepítésére lesz lehetőség, a később telepítésre kerülő 32-21=11 öntőgép számára egyelőre 
csak a hely biztosított. 

A teljes kapacitásra való felfutás 2021-re várható, a gépek beszerzése egyelőre még nem ismert 
ütemezésű. 

Megmunkálás: 

Jelenleg az üzemben 24 db megmunkáló központ működik, mind áttelepítésre kerül 2017-ben, illetve 
egy további új megmunkáló központ beszerzésére is sor kerül. 

A jelenleg üzemelő megmunkáló gépek is korszerűek, nem régi beszerzésűek. 

Szennyvíz előkezelő: teljesen új berendezés épül, a régi kezelőből csak a vákuumbepárló egység kerül 
az új üzembe. Kezelt víz visszaforgatása a régi rendszerhez képest korszerű, és energiatakarékos. 

Általánosságban a 2021es év tekinthető a BAT elérésének, ez nem jelenti azt, hogy további 
fejlesztésekre ne kerülne sor. 

9. A folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői 

és a folyamat energiahatékonysága 

A 2015 évi anyagmérleg: 
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INPUT OUTPUT t t 

   

 
t CO2 7 939 2 858 

   

  
CO 1,394 0,502 

   

  
NOx 2,788 1,004 

   

  
szilárd nem toxikus por 0,133 0,048 

   

  
TOC szerves anyag 0,111 0,040 

   

  
klór 0,044 0,016 

   

  
fluor 0,005 0,002 

   

  
fémek és vegyületeik 0,032 0,012 

   

  
füstgáz víz 4 750 1 710 

   

  
párolgási veszteség 8 039 2 903 

   
alapanyagok 

 
        

  
visszaolvasztott Al 6 539,00         

 
t 

Al tömb 5 548,00         késztermék 5 107 

  
        visszaforgó 6 539 

veszélyes anyagok 
 

        
  

hidraulika folyadék 19,78         
  

formaleválasztó anyag 30,24         
  

kalapácskenő granulátum 1,68         
  

fedősó 0,79         
  

hőközlő olaj 2,20         
  

hidraulika olaj 6,45         
  

hűtő-kenő emulzió 3,87         
  

koptató folyadék 0,86         
  

hidraulika olaj 0,90         
  

kiegészítő anyag 
 

        
  

Cr szemcse 6,08         
  

  
        

  
egyéb 

 
        

  

  
        

  
Földgáz 767,32         

  
égéslevegő 3 802,68         

  
Kommunális 4 800,00         

  
Ipari 4 500,00         

  

  
        

  

  
  

     

  
veszélyes hulladék 261,812 223,2 ebből olajos iszap tengelyen 

  
nem veszélyes hulladék 331,532 

    
 

  
  

     
 

  
csatornára szennyvíz 6 174 

    
 

2021-ben ennek 170 %-a várható. 

Vízforgalmat a 6.2. pontban adtuk meg. 

A BAT energiahatékonysági táblázatot és a CSABAcast 2015 évi fogyasztását az alábbi két táblázat 
tartalmazza: 
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Energiahatékonyság: 

Tevékenység Mértékegység Fémöntöde BAT CSABAcast 

Olvasztás % 30 
78 

Hőn tartás % 30 

Üzemműködtetés/megmunkálás % 15 13 

Levegősűrítés % 14 2 

Szerszámfűtés % 3 - 

Egyéb % 8 7 

Összesen % 100 100 

A CSABAcast Kft. 2015 évi kiinduló adatai: 

 Gázfogyasztás átszámítás kWh-ra: Gáz+áram 
kWh-ban 

% 
Energiafelhasználás megoszlása 

 
MJ/m3 

 2015 teljes év Áram Gázfogyasztás 34 
 

Összes energia 

 
kWh m3 MJ kWh kWh 

Olvasztás 
 

1 675 944 56 982 096 15 828 360 15 828 360 54 

Öntés 6 818 005 29 295 996 030 276 675 7 094 680 24 

Megmunkálás 3 097 827 69 594 2 366 196 657 277 3 755 104 13 

Szerszámellátás 346 800 
  

0 346 800 1 

Víztisztítás 2 041 143 
  

0 2 041 143 7 

Sűrített levegő 459 410 
  

0 459 410 2 

egyéb 28 834 
  

0 28 834 0 

 
12 792 019 1 774 833 60 344 322 16 762 312 29 554 331 100 

Látható, hogy az összes felhasznált energia 54 %-át az olvasztás használja fel, jellemzően 
földgázfogyasztással, a legnagyobb áramfelvevő az öntés majd a megmunkálás. 

Ha megnézzük az olvasztás BAT adatsorait ott a fajlagos energiaigény 580-900 kWh/tAl, míg a 
telepítésre kerülő kemencéknél ez az érték 540-600 kWh/tAl, azaz energiatakarékosnak 
minősíthetők. 

Vízforgalmi adatokat a 6.2 pontban adtuk meg. 

Vízkezelés energiaigénye (új tervezett berendezés): 635 kW méretezéshez, egyidejű teljesítmény 483 
kW. =483 kW*420 munkanap * 8 óra üzemidő = 1 622 800 kWh várható. 

A további adatokat a BAT értékelés tartalmazza. 

10. Annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek 

kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék 

A működő tanúsított irányítási rendszerek keretében havi vezetőségi átvizsgálásra kerül sor, melyen a 
termelési, alapanyag-, energia, víz felhasználási adatok elemzésére kerül sor, beleértve a kibocsátott 
szennyvíz és hulladék mennyiséget is ezeknek anyagi vonzataival együtt. 

Mivel havi szinten a kiértékelések megtörténnek, ezért az átlagtól elütő, vagy romló mutatóknál 
hibakeresési folyamat indul a kedvezőtlen tendenciák megfordítására. 

A törekvés a technikailag lehetséges legkisebb erőforrás használat melletti lehetőleg alacsony 
hibaaránnyal előállított termékek gyártása. 

A havi vezetőségi átvizsgálásokon a kitűzött csökkentési célok pillanatnyi állapotát és a lehetséges 
beavatkozásokat is egyeztetik vezetői szinten. 
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A környezeti teljesítmény javítása (teljesítménymutatók javulása) a működő ISO 14001 rendszerben 
elvárás. 

Levegőkörnyezet: a pontforrások méretését a pontforrás engedélyben megszabott időközönként 
méretik, a mérési eredmények határérték alattiak. 

Az új telephelyen 2021-re mindegyik olvasztókemence a legjobb kibocsátási, energiahatékonysági 
mutatóval rendelkező lesz. 

Az új telephelyre a szemcseszóróhoz kapcsolódó új porleválasztó 2015-ben került beüzemelésre, 
ennek biztonsági berendezéseit a d) pontban adtuk meg részleteiben. 

Hasonló felszereltsége lesz az új átmenő rendszerű szemcseszóró porleválasztójának is. 

Környezeti kockázatot jelenthet a levegőbe történő, rendszeresen ellenőrzött emisszión túl a 
veszélyes anyagok hanyag kezelése. 

Ennek megelőzése érdekében minden új belépő munkabiztonsági és környezetvédelmi oktatásban 
részesül, ezen felül a munkahelyi vezetők éves oktatások alkalmával frissítik a dolgozók tudását. 
Ebben szerepel a veszélyes anyagokra vonatkozó legfontosabb tudnivalók köre: csak a minimálisan 
szükséges anyagot használják, az anyagok együtt tárolására vonatkozó tilalmat betartsák. Anyag 
átfejtést csak a kijelölt dolgozók végezhetik kármentő fölött. Folyékony vegyi anyagokat kármentőn 
tárolnak. Minden tárolásra épületen belül kerül sor. Ha minden ismeret birtokában mégis 
véletlenszerű elfolyás következne be, akkor feltakarításhoz szükséges felitató anyagok a majd 
kijelölésre kerülő kárelhárítási raktárban elérhetők lesznek.  

Az új telephelyre a régi telephelyre alkalmazott „Vészhelyzeti, üzemzavar elhárítási mentési terv”-et 
átdolgozzák, aktualizálják. 

A „Vészhelyzeti, üzemzavar elhárítási mentési terv”-ben azonosított vészhelyzetek az alábbiak: 

 A lehetséges vészhelyzeteket kiváltó okok:  

Technikai: meghibásodás, tűzeset, robbanás 

Természeti: földrengés, villámcsapás, árvíz, belvíz 

Emberi: kezelési hiba 

Külső: szállítási katasztrófa, átterjedő tűz, terrorcselekmény 

 Komolyabb veszélyhelyzetek: 

Szemcseszóró pora által okozott tűz vagy robbanás 

Forró fém szétfolyás okozta tűz 

Forró fém fröccsenéséből adódó égési sérülés 

Gázpalackrobbanás 

Gázpalack okozta sérülések (nitrogén átfejtése során) 

Elektromos üzemzavar okozta események 

 Közepesen veszélyes vészhelyzetek: 

Szabálytalan anyagtárolásból adódó eldőlés, elesés 

Szabálytalan vegyi anyag használatból bekövetkező szennyezések 

Géphiba okozta veszélyhelyzetek 

Munkahelyi rend megsértéséből adódó vészhelyzetek 

 Nem jelentős vészhelyzetek: 
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Járó felületek hibáiból eredő, botlásveszély 

Technológiai utasítások mérsékelt súlyú megsértése 

Ezekre vonatkozóan a vészhelyzeti terv részletesen tartalmazza a megteendő szükséges 
intézkedéseket. 

A környezeti veszélyeknél a dokumentum kitér a technológiában, tárolás, szállítás folyamán 
lehetséges veszélyekre. Elsődleges az emberélet mentésén túl a talaj-, talajvíz-, szennyvíz s 
csapadékvíz csatornák szennyezésének megelőzése a rendelkezésre álló kárelhárítási anyagokkal. 
Ezeket az új telephelyen szintén beszerzik és alkalmazzák (szórható felitató anyagok, olaj szelektív 
hurkák, párnák, csatornaszem lezáró lapok stb.). 

A felitatott anyagot 150202* azonosítóval szennyezett abszorbens megnevezéssel szállíttatják el 
veszélyes hulladékként. 

Az összegyűjtésre kerülő felitató anyagot kiszállításig az üzemi gyűjtőhelyen tárolják. 

Az engedélyezés során elkészült az új épületre vonatkozó tűzvédelmi terv, az ott leírtak beépítésre 
kerülnek. 

Az új telephelyen a tűzvédelmi, tűzriadó tervet is aktualizálni kell, az abban leírtak is részét képezik az 
oktatásnak, ezen felül évente legalább a kiürítési gyakorlatra sor kerül, az ISO 14001 előírásának 
megfelelően pedig legalább évi egy veszélyes anyag kiömlést elhárító gyakorlatot is kell majd tartani. 
A gyakorlatok jelentősége nem lebecsülhető, vészhelyzetben a reakciók nehezen kiszámíthatók, 
ismerős helyzettel minden dolgozó könnyebben tud megbirkózni. 

11. Annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és minimálisra csökkentsék ezek 

környezetre gyakorolt hatását 

Az üzem szervezeti felépítésében EHS vezető, biztonság technikai-, tűzvédelmi vezető felelősségi 
körébe tartozik a megfelelő védőintézkedések kidolgozása. 

A munkavédelemmel kapcsolatos intézkedések (megfelelő védőeszközök biztosítása, használatuk 
megkövetelése) részben a biztonságtechnikai vezető, részben az adott terület vezetőjének a 
felelőssége.  

A környezetvédelemmel kapcsolatos elővigyázatossági intézkedések felelőse az EHS vezető. Belső 
auditok, üzemi bejárások alkalmával a tapasztalt hiányosságok pótlására hívja fel a területi vezetők 
figyelmét, intézkedik az hiányosságok pótlásáról. 

Veszélyes anyagok tárolása: csak épületen belül, zárt helyiségben kerülhet rá sor. A veszélyes 
anyagok kiadása, tárolása belső szabályzat alapján történik. Folyékony veszélyes anyagokat 
kármentőn tárolnak. 

Átfejtésre is kizárólag épületen belül, kármentő fölött kerülhet sor. Jellemzően ezek általában olajos 
jellegű folyadékok, de előfordul néhány maró illetve biocid folyadék is. 

A biztonságos használatot segíti elő a címkék elhelyezése az áttöltött kisebb kannákon, edényeken. 

Udvari veszélyes anyag tárolás nincs, nem lesz az új telephelyen sem. 

Elvileg szállítás során fordulhat elő az udvaron veszélyes anyag elfolyás, ennek káros hatásait a 
beszerzendő kármentő eszközök (olajfelitató párnák, hurkák, csatornaszem lezárók) védhetik ki, 
illetve a gyors észlelés és megfelelő gyors intézkedés. 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendelet 2. melléklet 2.5. b) pontja alapján a CSABAcast Kft-nek el kell majd készítenie a vonatkozó 
kárelhárítási tervet, ha eléri a kapacitása 20 t/nap olvasztási kapacitást. 

A környezetre gyakorolt hatást csökkentik a tervezett elővigyázatossági intézkedések: 
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 Oktatott dolgozói állomány 

 Hulladék üzemi gyűjtőhely előírás szerinti kármentőzése, gyűjtőzsomp kialakítása 

 Szennyvíz előkezelő épület kármentőként történő kialakítása 

 Föld alatti vezetékek gondos, szivárgásmentes kivitelezése 

 Föld alatti tartályok szükség szerint dupla falú kivitelben történő készítése 

 Üzemépületen belül a folyékony veszélyes anyagok kármentőn tárolása, átfejtés kizárólag 
kármentő fölött 

 Szállítási szabályok betartása 

 Együtt tárolási szabályok betartása (tűzveszélyes anyag mellett éghető anyagok tárolásának 
tilalma, tűzálló szekrény alkalmazása) 

 Tárolási hőmérsékletek betartása (rossz tárolás miatt így nem képződik veszélyes hulladék) 

 Berendezések optimális üzemeltetése érdekében a tervezett karbantartások – részben külső 
szakszolgáltatók igénybe vételével – tervszerinti elvégzése 

A hatások minimálisra csökkentését szolgálják: 

 Emissziós mérések határidőre elvégeztetése 

 Szivárgásvizsgálatok határidőre történő elvégeztetése 

 Megfelelő kárelhárítási eszközök elérhető helyen tárolása, tárolási hely ismerete, használatuk 
helyes módjának ismerete 

 Üzemi berendezések karbantartása, hibás működés esetén leállítása, szervizelése 

 Rendszeres udvari, üzemi gyűjtőhelyi szemlék 

 Bekövetkezett káresemény kivizsgálása, következő előfordulás megakadályozására további 
óvintézkedések bevezetése 

12. A magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy nemzetközi szervezetek által 

közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett 

iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a 

fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai 

A dokumentáció összeállításánál a magyar közigazgatási szervek által közzétett, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium 2008 Budapest kiadású „Útmutató az elérhető legjobb technika 
meghatározásához az öntödék engedélyeztetése során” című kiadványt használtuk fel. 

Fejlesztési javaslatként az ISO 14001 rendszer keretében javasolni fogjuk, hogy az általában angol 
nyelven elérhető http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ - Non Ferrous Metals Industries 
dokumentációkban foglalt alkalmazható mutatók mérését vezessék be. 

Ugyanitt elérhető A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1032 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. június 13.) a 
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 
kapcsolatos következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról. Főként az 
elsődleges és másodlagos alumíniumgyártással foglalkozik, kevéssé érinti az olvasztást, 
megmunkálást. Elérhető az alábbi webhelyen: 
http://ippc.kormany.hu/download/4/0a/71000/Nemvasf%C3%A9mipar%20BAT%20k%C3%B6vetkezt
et%C3%A9s.pdf 

További BREF tömörítvény, a hazai sajátosságok figyelembe vételével elérhető „Integrált Szennyezés-
megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – 
tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Színesfém gyártás”: 

http://ippc.kormany.hu/download/2/f9/70000/szinesfemek_bref.pdf 

„Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) A monitoring általános alapelvei Referencia 
dokumentum 2003. július” http://ippc.kormany.hu/download/8/f9/70000/monitoring.pdf címen 
érhető el. 

http://ippc.kormany.hu/download/8/f9/70000/monitoring.pdf
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f) A létesítményben illetve technológiában felhasznált, valamint az ott 

előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai 

Az anyagmérleget az e) pont 9. pontjában adtuk meg. 

A felhasználásra kerülő vegyi anyagok összetételét az e) pont 2. pontjában adtuk meg részleteiben. 

Az energiaigények: 

A tervezett földgázigény: 1 000 000 m3/év az indulásnál, teljes felfutásra 1 700 000 m3/év lesz. 

Áramigény: 2 500 kW, ehhez 2*1,6 MVA-es 22/0,4 kV-os transzformátor telepítésére lesz szükség. 

Vízigény: indulásnál kb. szociális vízigény: 14 em3/év, technológiai vízigény: 16 560 m3/év, utóbbiból 
11 385 m3 regenerált víz lesz.  

Előállított késztermék: 2017-ben 5 107 t autóipari és háztartási gépben használatos öntvény, teljes 
felfutásnál 8 700 t késztermék várható. 

g) a létesítmény kibocsátásnak forrásai 

1. Levegőkörnyezet: 

Az alumíniumolvasztás technológiához kapcsolódóan négy pontforrás létesül, ezek az 
olvasztókemencék kéményei lesznek. 

A várható kibocsátási értékeket az e) pont 6.1. pontjában adtuk meg. A kibocsátásokról a P2, P3, P4 
tervezett pontforrások esetében érési jegyzőkönyvvel rendelkezünk, mert ezek az olvasztókemencék 
a régi telephelyről kerülnek át az új telephelyre. A P1 pontforrásról becsült értékeink vannak. 

A kapott emissziók a kibocsátási határértékeknek megfelelnek, azaz határérték alatti emissziókra 
számíthatunk. 

A szemcseszórás technológiához két új telepítésre kerülő pontforrás létesül. 

A P5, P6 pontforrásokon szintén jóval határérték alatti emisszió várható. 

A P5 pontforrás kibocsátási adatiról mérési jegyzőkönyvvel rendelkezünk, ez a berendezés a meglévő 
telephelyről kerül az új telephelyre. 

A P6 pontforrás várható kibocsátását a beszállító adta meg, a megadott érték szintén alacsony, a 
BREF értéknek megfelelő. 

Mindkét forráson kibocsátási határérték alatti a várható kibocsátás, tehát megfelelnek. 

Az M-2 mellékletben megadott pontforrás engedély kérelemben megadtuk a várható 
hatásterületeket is: 

Az egyes pontforrásoknál jelentkező hatásterületek (m) összefoglalóan: 
 CO NOx Szálló por HF Cl 

m 

P1 12 32 12 12 12 

P2 10 15 10 10 10 

P3 11 13 11 11 11 

P4 10 19 10 10 10 

P5   5   

P6   7   
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A számított immissziók jóval a terhelhetőség alatt maradnak (M-2 melléklet pontforrás 
engedélykérelemben a részletek). 

A hatásterület nem hagyja el az üzem területét. 

2. Vízhasználat, szennyvízelvezetés 

A 2015 évi vízforgalmi adatok, melyekhez hasonló értékekre számítunk 2017-ben is 

2015 
     m3   

 vásárolt víz 17 976   
 kommunális felhasználás 5 004 

17 976 
  

ipari felhasználás 12 972   

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 4 690 

12 972 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 7 390 
8 236 

mosás, tisztítás,  846 

koptató utánpótlása 46   
  

 veszteség 2 363 

8 236  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 739 
 közcsatorna hálózatra kerül 5 134 
 

Ebből a szennyvíz előkezelőre a formaleválasztó rendszer felhasználása és a mosás-tisztítás soron 
szereplő mennyiségek kerültek, összesen 8 236 m3. 

Az áttelepülés időszakában a 2015 évivel megegyező vízforgalom várható, a kommunális és az 
előkezelt szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat lesz.  

Változást jelent majd az új szennyvíz előkezelő, mely takarékosabb víz- és energiahasználatot tesz 
lehetővé. 

A 2021 évi működésekor az alábbi értékek várhatók, figyelembe véve a Megbízótól származó 
alapadatokat: a technológiai szennyvíz mennyiség 2 m3/h, 48 m3/nap, 345 munkanappal számolva 
16 560 m3/évre tehető a teljes felfutás időszakára. A szennyvíz előkezelés tervezett módja az itt 
megadott mennyiségeket fogja csökkenteni. Ha az előzetes információk a tervezés során 
beigazolódnak, akkor a 2021 évi ipari vízmennyiség kb. a 2015 évi felhasználással fog megegyezni, 
mert a termelés növekedésével (155 %) a visszaforgatott víz aránya (60 %) lépést tart. Itt a 
legrosszabb esetre vonatkozó becsült értéket adjuk meg. 

  



52 
 

 

2021 
     m3   

 hálózatról vásárolt víz 19 175   
 kommunális felhasználás 14 000 

30 560 

  

ipari felhasználás 
frissvíz igény 5 175 

16 560 
  

visszaforgatott 11 385  

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 5 987 

16 560 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 9 434 
10 514 

mosás, tisztítás,  1 080 

koptató utánpótlása 59   

 
  

veszteség 4 579 

10 514  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 1 105 
 közcsatorna hálózatra megy 4 830 
 

A sverc-regenerálóval megtakarítható víz mennyiségét egyelőre nem becsültük (dőlten nyomtatott 
szám), majd a próbaüzem alkalmával derül ki a tényleges megtakarítás mértéke. A vásárolt víznél 
figyelembe vettük az új szennyvízkezelő berendezés napi 33 m3 regenerált, technológiába 
visszaforgatott vizét. 

3. Csapadékvíz elvezetés 

Az új telephelyen a csapadékvíz elvezetés kiviteli tervét a KÖVIMET Kft. készítette. 

A csapadékvíz elvezetés zárt és nyílt vízelvezetés biztosítja. 

A parkolók területéről lefolyó vizet Hauraton SKGPp 15 (l/s) polipropilén olajleválasztó (műanyag) 
műtárgy vagy ehhez hasonló fogja előtisztítani 2 mg/l SZOE értékig. 

A nyílt medrű földárkok a szerviz utakat és füves területeket víztelenítik. 

Egyéb területeken csatorna vezeti el a csapadékvizet. A terület vízelvezetését a Tervező három 
részre osztotta. 

Az első vízgyűjtő terület Cs 1-0 ág az üzem déli oldalát víztelenítő rendszer, az üzemcsarnok déli 
területeit vízteleníti a déli oldalon lévő tetőlefolyókkal együtt. A befogadó a 21. sz. főút 086 hrsz-ú 
útárok 13+655 km szelvénye, az útárok a befogadó előtt 60-as átmérőjű tiltós műtárggyal. A 
befogadó árok a bekötés környezetében burkolatot kap. 

A második vízgyűjtő terület a Cs 2-0 ág mely az üzemcsarnok északi területeit és az ott lecsatlakozó 
tetőlefolyók csapadékvizeit gyűjti össze. Befogadója a 21. főút 086 hrsz-ú útárok 13+655 km 
szelvénye, a befogadó előtt 60-as átmérőjű tiltós műtárggyal. 

A harmadik vízgyűjtő terület a Cs 3-1 gerinccsatorna, mely a parkolók vizét gyűjti össze és egy olaj és 
iszapfogón keresztül vezeti a Cs 3-0 jelű befogadó árokba.  

4. Hulladék 

Képződő hulladékok köre [kg/év] jelenleg és a teljes felfutáskor várhatóan: 

 

 

 



53 
 

 

Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Gyűjtőedény m
3
 

V 070110* olajsár 11 070 18 819 4 

V 100321* Alutartalmú por 16 230 27 591 4 

N 101003 Alusalak 326 390 554 863 4 

N 120103 Aluforgács, csepedék 200 560 340 952 1,5 

V 120114* vizes koptató iszap 45 580 77 486 akna 

V 130502* fáradt olaj 177 040 300 968 akna 

V 130205* olajos iszap 470 799 akna 

V 130802* impregnáló folyadék 58 540 99 518   

N 150101 hullámpapír 26 658 45 319 3 

V 150110* szennyezett műanyag csomagolóanyag 70 119 0,12 

V 150111* spray hulladék 50 85 0,12 

V 150202* olajos rongy 13 370 22 729 big bag (1,5) 

N 160118 alumínium hulladék 400 680 0,12 

V 160215* szenny. Hidraulika tömlő 3 060 5 202 4 

V 170106* kemence falazat 19 510 33 167 4 

N 170107 cserép, beton, tégla 39 350 66 895 5 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531   

V 190813* olajos koncentrátum 562 420 956 114 akna 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 4 

V 200121* fénycső 20 34 0,12 

V 200135* elektromos hulladék 250 425 0,12 

N 200139 műanyag   0 0,24 

N 200301 kommunális 76 200 129 540 1 

V   907 680 1 543 056 
 

N   758 418 1 289 311 
 V+NV   1 666 098 2 832 367 
 

V: veszélyes hulladék 

N: nem veszélyes hulladék 

A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedények jelölése és a gyűjtőterületek jelölése meg fog felelni az 
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak. 

A dolgozók a helyes, szelektív hulladékgyűjtésről a belépéskor illetve az éves ismétlő oktatások 
keretében értesülnek. Ha a gyakorlatuk nem megfelelő, akkor a munkahelyi vezető korrigáltatja a 
hibákat. 

A hulladékok a munkahelyi gyűjtőhelyekről a fenti rendelet 2. mellékletében előírt kialakítású üzemi 
fedett gyűjtőhelyre kerülnek, ahol ártalommentes, csapadéktól elzárt tárolásuk biztosított. 

A hulladékok átadását csak az adott azonosítóra engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. 

Az átvételi kötelezettséggel rendelkező termékköröknél ki fogják használni a használt termékek 
leadásának lehetőségét. Ezzel a saját hulladék mennyiség csökken, az átadott hulladék 
hasznosításáról a gyártó, vagy forgalmazó gondoskodik. 

A hasznosítható hulladékok közvetve vagy közvetlenül hasznosító szervezethez kerülnek. 
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5. Zaj 

A zaj hatásterület kiszámítását az M-5 melléklet tartalmazza, a hatásterületet is melléklet 
tartalmazza. 

h) A létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi 

jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környezeti elemek 

összességére vonatkozóan 

1. Levegőkörnyezet 

A tervezett üzemben két technológiához kapcsolódóan létesülnek pontforrások. 

Az alumíniumolvasztáshoz kapcsolódóan létesül a P1, P2, P3, P4 pontforrás, melyek az alábbi 
olvasztókemencékhez kapcsolódnak: 

Pontforrás neve Telepítés éve várhatóan: 

P1 Striko T6000/3000 (újonnan vásárolt) 2017 

P2 Striko T3000/1500 (régi 11. sz.) 2017 

P3 Striko Westofen (régi 10. sz.) 2018 

P4 Striko T4000/2000 (régi 12. sz.) 2017 

P7 Striko T4000/2000 (új, a Striko Westofen helyére kerül) 2020 

A P7 forrásra jelenleg nem kérünk még engedélyt, mert annak megvásárlására 2020 körül kerül sor 
várhatóan. Amikor az új P7 forráshoz tartozó kemencét beszerzik, akkor egyidejűleg a P3 forráshoz 
tartozó kemencét elbontják, annak helyére kerül az új korszerűbb olvasztókemence. 

A szemcseszórás technológiához kapcsolódóan két pontforrás létesül: 

Pontforrás neve Telepítés éve várhatóan: 

P5 Szemcseszóró I. elszívó kürtője (régi telephelyről áthozott) 2017 

P6 Szemcseszóró II. elszívó kürtője (újonnan vásárolt) 2017 

A várható kibocsátási adatokat az e) pont 6.1. pontjában adtuk meg részletesen, itt nem ismételjük 
meg. A várható kibocsátások három, a régi telephelyen üzemelő olvasztókemence esetében mérési 
adatokon alapulnak, tehát teljesen megbízható adatok, az újonnan beszerzendő Striko T6000/3000 
olvasztókemence esetében becsült adatokkal dolgoztunk, utólag kaptunk a gyártótól származó, 
porkibocsátásra vonatkozóan kedvezőbb értéket. A megadottak tehát felülről becsült kibocsátást 
mutatnak. 

Minden számított emisszió határérték alatti, azaz megfelelő. 

A dokumentáció M-2 mellékletében megadjuk a pontforrás engedély kérelmet is. 

A hatásterület számítás összefoglaló adatait g) pont levegőkörnyezet pontban adtuk meg. 

Ebből leolvasható, hogy a tervezett kibocsátások a határérték 10 %-át az üzem területén belül érik el, 
hatásterületük nem nyúlik az üzemen túlra, így közvetett hatásterület megadását nem érdemes 
megadni. 

A kibocsátások közül legnagyobb volumenben az üvegházhatás gázok képviseltek, CO2, NOx, CO a 
felsorolás sorrendjében drasztikusan csökkenő mennyiséggel. A legnagyobb teljesítményű 
olvasztókemencénél a legnagyobb a hatásterület, NOx-re vonatkozóan 32 m. 

Környezeti hatásait tekintve a HF a legagresszívebb, ennek mennyisége messze a kibocsátási 
határérték alatti. 

A klór az alacsony tömegáram miatt szinté határérték alatt kerül kibocsátásra. 
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A kibocsátott fémek közül a Cd, Cr(VI) és Ni a legveszélyesebb, ezek mennyisége a határérték 
töredékét éri el. 

A fennmaradó környezetre kevéssé ártalmas fémek emissziója is jóval határérték alatti. 

A porkibocsátás a BAT szint alatti, szintén nem számottevő hatásterülettel (5 illetve 7 m). 

A környezeti hatás megítéléséhez jó támpontot nyújt, hogy a terhelhetőséghez milyen mértékű 
légszennyezettséget okoz a technológia működtetése. Az adatokat részleteiben a pontforrás 
engedélykérelem melléklet tartalmazza. 

Pontforrás jele 

CO NOx szálló por HF Cl 

koncentráció a hatásterületen 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

P1 112 41,8 3,95 0 2,33 

P2 9,78 24,1 0,42 0 1,38 

P3 6,59 20,6 0,26 0 1,48 

P4 67,8 30,4 2,38 0 1,41 

P5 
  

0,018 
  P6 

  
0,61 

  Terhelhetőség 9 403 157,6 72,2 20 100 

A táblázatból látható, hogy a terhelhetőségi érték töredékei jelentkeznek, mint légszennyezők. 

A levegőkörnyezeti hatások közé tartozik a szállításból adódó terhelés, ennek fő szennyezői a CO, 
NOx, szénhidrogének és korom. 

Az EVD-ben elvégzett számítás alapján ezek hatásterülete az érintett útvonal 10 m-es környezetén 
belül marad. 

CO: a leggyakoribb légállapotra vonatkozóan a terhelés a határérték 10 %-a alatt marad, a 
hatástávolság 1 m. 

Nitrogén oxidok: a tervezési irányérték 30 %-a körüli terhelés várható, a hatástávolság itt a 
legnagyobb: 8 m. 

Szénhidrogének: a határérték 14 %-a a várható terhelés, hatástávolság: 4 m. 

Korom (TSPM): a határérték 6 %-a a várható terhelés, hatástávolsága 1 m. 

Összességében megállapítható, hogy a levegőkörnyezeti változások ugyan mérhetők, mértékük mind 
a kibocsátási, mind a légszennyezettségi határértékek alatt maradnak jelentős mértékben. 

2. Föld 

Talajt érő megszüntető hatás az épületek burkolatok által lefedett területeken. 

Az építés során a lefejtett termőréteget külön deponálták, az építkezés folyamán a zöldterületek 
kialakításához visszaterítik. 

Üzemelés során az elővigyázatossági intézkedéseknek köszönhetően nem várunk talajterhelést. 

A tárolási és technológiai folyamatok mindegyikét az épületen belül, vagy fedett előtérben végzik. 

Az épületen belül a folyékony veszélyes anyagok tárolását kármentőn végzik, itt zajlanak az átfejtési 
műveletek is. 

A kármentők takarítását, annak gyakoriságát belső utasítás szabályozza. 

Üzemen belül a hulladékok fajtánként elkülönített, ártalommentes gyűjtése a munkahelyi 
gyűjtőhelyeken biztosított. 
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A közlekedési utak szilárd burkolattal ellátottan épülnek, az üzemi gyűjtőhelyre történő kiszállítás így 
előírásszerűen biztosított. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben 
megadottak szerint épül, zárható, fedett, kármentőzött gyűjtőzsomppal ellátottan. 

Az üzemi gyűjtőhelytől a telephely kijáratáig szintén biztosított a szilárd burkolatú út. 

Ha az elővigyázatossági intézkedések ellenére veszélyes anyag kifolyás történne, akkor a helyben 
tárolt kármentő eszközökkel azok gyors, szakszerű elhárítása megoldható. Ennek érdekében az új 
telephelyen az alábbi új kárelhárító eszközök beszerzésére kerül sor: szórható olaj-szelektív felitató 
anyag, olaj-szelektív felitató hurkák, párnák, sérült edények átmeneti szivárgásának megszüntetésére 
nedves gyurmakeverék, illetve a csatornaszemek védelmére csatornafedő lap. 

A kárelhárítást az új ISO 14001 szabvány szerint évente gyakorolni is kell, ami a sikeres 
kárelhárításhoz hozzájárul. 

Föld alatti tartályok és vezetékek: a föld alatti tartályok közül azok, amelyekben veszélyes anyagot 
tárolnak, dupla falú kivitelben készülnek. 

A föld alatti vezetékek anyaga Wavin PE-HD anyagból készül, az ismertető alapján ellenáll az 
agresszív vegyszerekkel szemben is (DIN 8075 szabványban elírtakat teljesíti). 

A csőkötések a Wavin elektrofittingek használatával időt állóan tartós, fizikai húzóerőknek ellenálló, 
elektromosan hegesztett csőkapcsolata hozható létre. 

A kivitelező garantálja a sérülésmentes üzemelést, így a föld alatti vezetékekből talaj- és talajvíz 
terhelésére nem számítunk. 

A parkoló területéhez kötődően olajfogó műtárgy létesül, amely a parkoló területén esetleg elfolyó 
olajos szennyeződést visszatartja, az olajfogó műtárgy tisztítása során veszélyes hulladékként távozik 
a területről, így nem okoz se talaj-, se felszín alatti vízszennyezést. 

Az egységes környezethasználatai engedélyezési eljáráshoz elkészült az alapállapot felvétel 
(Készítette: Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.) 2016 júliusában, ezt az M-7 
mellékletben adjuk meg. A talajvizsgálat során elvégezték a toxikus-fém és TPH mérését, minden 
vizsgált minta alatta maradt a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendeletben meghatározott B szennyezettségi határértéknek, azaz a talaj tisztának 
tekinthető. 

Mivel a terhelését nem várjuk, ezért a fő talajt érő hatás a termőképes terület csökkenése, melyet az 
épületek kontúrja és a közlekedési területek fednek le. 

3. Víz 

Élő vízfolyás a terület közvetlen közelében nincs, a területtől kb. 680 m-re keletre folyik a Szuha-
patak, 1,65 km-re keletre a Zagyva. A beruházástól 200 m-re délre folyik a Tóvajló patak, mely a 
Zagyva jobb oldali mellékvize. A tervezett munkálatok a patakra nem lesznek hatással. 

Ezekre se közvetlen, se közvetett hatással nem lesz a beruházás. 

Felszín alatti víz: az alapállapot felvétel alapján a talajvíz mélysége az alábbiak szerintinek bizonyult: 

Fúrás jele 
Megütött 

talajvízszint (m) 
Nyugalmi 

talajvízszint (m) 
Különbségük (m) 

Apc 1 6,8 7,3 -0,5 

Apc 2 6,6 6,8 -0,2 

Apc 3 4,5 8,1 -3,6 

Apc 4 5,4 6,5 -1,1 

A fúrások helyét a BIOCNTRUM dokumentáció melléklete tartalmazza. 
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A talajvíz vizsgálat szulfát, nitrát és nitrit esetében meghaladta a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendeletben talajvízre meghatározott B szennyezettségi határértéket. Ismerve a korábbi 
területhasználatot (baromfitelep) ez nem meglepő. A BIOCENTRUM alapállapot felvétel értékeléskor 
leírja, hogy a talajvízben lévő nitrát és nitrit nitrogén gázzá redukálódik idővel. A szulfát a kén 
biológiai körforgása során az anaerob körülmények között élő szulfátredukáló baktériumok 
segítségével lebomlik. 

A talajvíz toxikus fémre és TPH-ra tisztánk minősült. 

Fenti talajvíz szennyezettség a terület használatát nem befolyásolja, a rossz vízadó adottságok miatt a 
talajvizet öntözésre sem emelik ki. A környezet agyagos összetétel miatt a szennyezés terjedése is 
lassú, jelentősnek nem mondható. 

A laboreredmények részletesen a fenti tanulmányban, az M-7 mellékletben megtalálhatók. 

Talajvízre a tervezett tevékenység nem lesz hatással, a vízellátást teljes egészében a hálózati víz 
biztosítja. A kommunális és előkezelt szennyvíz befogadója a szennycsatorna hálózat lesz. 

A talajnál leírt óvintézkedések (veszélyes anyagok épületen belüli kezelése, üzemi gyűjtőhely és 
szennyvíz előkezelő kármentőként történő kialakítása stb.) a talajvíz szennyezés megelőzését 
szolgálják. 

Vízhasználat: 

A tervezett vízhasználat megoszlását a d)9 pontban részletesen megadtuk. 

A víz, mint egyre inkább védendő erőforrás takarékos használata az új telephelyen tervezett új, 
engedélyezett technológiának köszönhetően jelentős vízmegtakarítást tesz lehetővé, a technológiába 
visszaforgathatóvá válik a napi 50 m3 tisztított szennyvízből 33 m3 visszaforgatása a technológiába, 
így a megnövekedő termeléshez képest a vízhasználat nagyjából stagnálni fog. 

A kommunális szennyvíz és az előkezelt szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat. 

A szennyvíz előkezelő és -visszaforgató technológia vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, az 
előtisztított szennyvíz megfelel a csatornára bocsáthatóságnak. 

A szennyvíz előkezelés során képződő hulladékok a kármentőzött épületből kerülnek kiszállításra. 

Csapadékvíz elvezetés: részleteit az e) 6.2. pontban adtuk meg.  

A csapadékvíz elvezetés zárt és nyílt vízelvezetés biztosítja. 

A parkolók területéről lefolyó vizet Hauraton SKGPp 15 (l/s) polipropilén olajleválasztó (műanyag) 
műtárgy vagy ehhez hasonló fogja előtisztítani 2 mg/l SZOE értékig. 

A nyílt medrű földárkok a szerviz utakat és füves területeket víztelenítik. 

Az üzem területén összegyűlő csapadékvizet a 21-es fkl. út mederburkolattal kiépített területén 
vezetik az út menti árokba. 

Az északi területen szikkasztó árok létesül, oda a csapadékvíz az olajfogót elhagyva fog eljutni, tehát a 
szikkasztóárkot nem fogja szennyezni. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a tervezett elővigyázatossági intézkedéseknek köszönhetően 
talajvízterhelést sem várunk, illetve a vízhasználat minimális szinten történő tartására törekszik a 
Beruházó. 

4. Élővilág 

Alapállapot jellemzése 
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Természetvédelmi érintettség: a tervezett üzemi területen és hatásterületén nemzetközi jelentőségű, 
országos, vagy helyi jelentőségű védett terület nem található. A országos ökológiai hálózat elemei 
közül a Zagyvát kísérő ökológiai folyosót 450 m-re közelíti meg a tervezett beruházás. 

 

2. térkép: A beruházás és az Országos Ökológiai Hálózat elemeinek elhelyezkedése. 

Növény- és állatvilág 
A vizsgált terület Apc külterületén található a Zagyva jobb partján lévő ármentes területen. A terület 
a Zagyva-völgy kistájban található. Domborzatilag a terület teraszos folyóvölgy. 
Növényzetét tekintve a potenciális növénytakaróban elsősorban a talajvíz és az áradások többletvíz 
hatásainak megfelelő ártéri, mocsári növénytársulások találhatóak, ártéri ligeterdők, 
keményfaligetek, mocsárrétek, üde kaszálórétek. 
Az eredeti vegetációt az évszázados emberi tevékenység teljesen átalakította, az ármentesítés után a 
termékeny talajú völgyet mezőgazdasági művelésbe vonták és szántóföldi növénytermesztést 
folytatnak. Természetes és természetszerű vegetációfoltok már csak kis fragmentumokban maradtak 
fönn.  
A vizsgált területen – amely jelentősen nagyobb, mint a tényleges hatásterület, a következő jellemző, 
Á-NÉR szerinti élőhelytípusok találhatók meg: 

OB Jellegtelen üde gyepek, magaskórósok 
OF Ruderális gyomnövényzet 
RA Őshonos fajú facsoportok, fasorok 
RD Tájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények 
S7 Nem őshonos fajú facsoportok, erdősávok és fasorok 
T1 Egyéves nagyüzemi szántóföldi kultúrák 
T10  Fiatal parlag és ugar 
U4 Telephelyek, roncsterületek 
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U10 Tanyák 
U11 Út- és vasúthálózat 

 

3. térkép: Az alumínium öntöde üzemi területe és környezetének élőhelytérképe 

Az öntöde Apc külterületén, a Zagyvától nyugatra 450-500 m-re található, a 21 sz. főút apci 
csomópontjánál. A 21. sz. főút korszerűsítése során megépült az apci csomópont, amelynek része az 
öntödéhez bevezető aszfaltút-szakasz is. A csomóponti beruházás következtében az üzemi terület 
széléig tartó feltöltések, illetve egyéb földmunkák az egykori Farkas-major bejáratáig 
növényzetmentes felületet hoztak létre. A csomópont végleges kialakításával az alumínium öntöde 
önálló útszakaszt kapott. 
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1- fénykép: Az üzem és a 21. főút között (apci csomópont) már megépült aszfaltozott út 

biztosítja az összeköttetést. 

A csomóponti útszakaszt elhagyva a telephelyre egykori földút megerősítésével kialakított és 
aszfaltburkolattal ellátott út vezet be. Az út a régi TSz irodai épületeket körbevevő erdőfolton halad 
át. A keleti felén akácos fasor/erdősáv kíséri, a nyugati szélét akác (Robinia pseudoacacia), mezei 
juhar (Acer campestre), bodza (Sambucus nigra), közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus) 
alkotta erdőszegély. 

 

2- fénykép: A tervezett ipartelep és a 21. főút között aszfaltozott utak biztosítják az 

összeköttetést 

A kialakított aszfaltút az elbontott baromfitelephez kapcsolódó iroda és kezelői épületekig vezet. A 
telep környezetében lévő hodályokat elbontották és helyükön az üzemi épületek találhatók. A 
megmaradt kis zöldfelületeken taposott és ruderális gyomvegetáció található, foltos bürökkel 
(Conium maculatum), libatopokkal (Chenopodium spp.), pimpó fajokkal (Potentilla spp.), továbbá 
foltokban madárkeserűfű (Polygonum avicu-lare agg.), angolperje (Lolium perenne), nagy útifű 
(Plantago major), fehér mécsvirág (Silene alba), mezei aszat (Cirsium arvense), nagy csalán (Urtica 
dioica). A legkeletibb hodályt raktárnak használták. Környezetében több helyen előfordul a bálványfa 
(Ailanthus altissima), akác (R. pseudoacacia), bodza (S. nigra). 

Állattani értékei közül a mezei verebeket (Passer montanus), molnár fecskét (Delichon urbica) 
lehetett megfigyelni a területen. Emlősök közül cickány fajok (Crocidura sp., Sorex sp.), vakondok 
(Talpa europaea), keleti sün (Erinaceus concolor) fordulhatnak elő, mint védett fajok. 

Az egykori baromfitelep nyugati részén épültek fel az üzem épületei, amelyek teljesen elfoglalják a 
területet. A 21. úttól egy keskeny fehér- és jegenye nyarakból (Populus alba, P. X italica) álló fasor 
választja el. A telephely déli szegélyén akácfasor húzódik. 

A vizsgált terület legjelentősebb zöldfelülete az egykori TSz iroda épületek köré telepített park, amely 
fokozatosan átalakult erdővé. Meghatározó fafajai a szegélyeken az akác (R. psedacacia), mezei juhar 
(A. campestre), korai juhar (A. platanoides), 1-2 kislevelű hárs (Tilia cordata), nagytermetű parkfák, 
mint pl. a japánakác (Sophora japonica), közönséges luc (Picea abies), szerbluc (P. omorica), 
bálványfa (A. altissima), vagy egyéb örökzöldek, mint pl. keleti életfa (Thuja orientalis). 

Az erdősülés elsősorban mezei juharral, korai juharral, a szegélyeken akáccal indult el, helyenként 
áthatolhatatlan sűrűséget alkotva. Cserjeszintben gyakori a bodza (S. nigra), közönséges kecskerágó 
(E. europaeus). 
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Állatfajok közül néhány énekesmadarat lehet megemlíteni: feketerigó (Turdus merula), énekes rigó 
(T. philomelos), sárgarigó (Oriolus oriolus), barátka (Sylvia atricapilla), vörösbegy (Erithacus rubecula), 
nagy fakopáncs (Dendrocopus major), szajkó (Garrulus glandarius), fácán (Phasinaus colchicus). A régi 
épületek környezetében és a fenyők alatt erdei fülesbagoly (Asio otus) és kuvik (Athene noctua) régi 
köpeteit egyaránt találtunk. Az erdőt a déli szegélyén a munkagépek telephelyére vezető földút, 
nyugatról és északról a 21. főút illetve csomópontja, keletről a telephelyre vezető aszfaltút és szántók 
határolják. 

 

3. fénykép: A területen lévő erdőfolt szegélye, amely az egykori TSz-telephely 

irodaépületeit körbevevő parkosított terület lehetett 

Kapcsolódó létesítmények: 

Utak 

Újabb burkolt utakat csak a telephelyen belül kell kialakítani, mivel a 21. út korszerűsítésével 
párhuzamosan az apci csomópontból kiépült az üzemi területre bevezető szállítási útvonal. 

Egyéb közművek 

Hálózati szennyvíz kiépítése jelenleg nincs a projekt keretében. Az elektromos áram, víz és 
gázvezeték a telep sarkán található, innen vezetik be a létesítményekhez. 

A csurgalékvizeket a 21. sz. főút szikkasztóárkába vezetik be. 

Várható hatások 

Épületek elhelyezése 

Az alumínium feldolgozó üzem egy korábbi állattartó telepen létesült. A telep egyik részét 
munkagépek telephelyeként használták, másik része állattartó telepként működött. Az üzemépületek 
jelentős részét ide telepítették. 

A már engedéllyel rendelkező üzemépületek telepítési helyén a vegetáció hiányzik, így 
természetvédelmi szempontból felméréseket nem lehetett végezni. 
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A humuszolás, egyéb földmunkákat az építkezések előtt elvégezték, jelenleg a letermelt humuszos 
réteg több helyen depóniákban áll. 

A kivitelezés után az alábbi özönnövények terjedésével kell számolni: 

- parlagfű (Ambrosia artemisifolia) – elsősorban szántóföldi kapáskultúrákban jelen lévő inkább 
közegészségügyi problémát okozó növényfaj. A nyílt talajfelszínek mielőbbi gyepesítésével, 
valamint kaszálással lehet ellene védekezni. 

-  betyárkóró (Erigeron canadensis) – a nyílt talajfelszínek, laza szerkezetű talajok gyakori 
gyomnövénye. Kaszálás és gyepesítés hatására gyorsan visszaszorul. 

- akác (Robonia pseudoacacia) – az erdőben, fasorokban, szegélyekben lévő fák gyökérzetének 
megsértése miatt gyökérsarjak intenzív képződése várható.  

- bálványfa (Ailanthus altissima) - Erősen agresszív, gyökérsarjjal jól terjedő fafaj. Az erdőben, a 
erdőszegélyeken, hodályok mellett fordul elő. Bolygatás hatására szintén intenzív 
sarjképződéssel reagál és vegyszerekre kevésbé érzékeny, mint az akác. 

A szabad talajfelszínekre visszatelepülő növényfajok közül az invázív fajok megtelepedésének 
valószínűsége nagy, az özönnövényekkel terhelt környezetben, pedig domináns fajjá válhatnak a friss 
felületeken. Az özönnövények terjedésének kedvez az élőhelyek feldarabolódása és az új szegélyek 
kialakulása. A nyomvonalas létesítmények így a közutak szegélyében, több inváziós faj terjedése 
tapasztalható, amelyek megjelenése a vizsgált területen is várható. 

Utak, közművek 

Az aszfaltozott utak az ipari terület és a 21. főút között egy másik projekt keretében elkészültek, így 
az utak kialakításának hatását nem vizsgáljuk. A forgalom növekedése az építési időszakban jelentős 
lesz, azonban az agrár, agrár-ipari környezetben, a természetes vegetáció teljes hiánya miatt ennek 
természetvédelmi vonzata nem lesz értékelhető nagyságrendű. 

Külön közmű kiépítéssel nem jár a beruházás, mert a telek széléig tart a víz, gáz és elektromos 
légvezeték. Innen vezetik be a létesítményekhez az egyes közműveket. A szennyvíz kiépítése egy 
külön projektben fog megvalósulni. 

Szállítás hatásai: 

Teljes termelési lehetőségek kihasználása esetén: 

Az üzemelés során heti 30 db 24 tonnás kamionnal, 36 db kisteherautóval és kb. 50 
személygépkocsi/műszak beközlekedésével számolhatunk. 

A teljes felfutásnál heti 51 db 24 tonnás kamionnal, 61 db kisteherautóval és kb. 70 
személygépkocsi/műszak beközlekedésével számolhatunk. 

A szállítás a 21. sz. főúton zajlik majd, így ez nem jelent jelentős forgalomnövekedést. A szállításból 
eredő, az üzem környezetében lévő területekre történő káros anyag kibocsátás nem veszélyeztet 
védett fajokat, vagy védendő élőhelyeket. 

Gyártási eljárás hatásai 

A légszennyezés hatásai nem terjednek az üzemi terület által elfoglalt telephelyen kívüli területekre. 

A zajterhelést külön vizsgálat tárgya. 

5. Zaj 

A zajhatásokat az M-5 mellékletben adjuk meg. 
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i) A létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének 

meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, 

kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat 

1. Levegőkörnyezet 

Létesítés/felszámolás 

A létestéskor és felszámoláskor hasonló terhelésekkel találkozunk, az anyagáramok iránya változik: a 
létesítéskor az építőanyagok beszállítására, a bontáskor az elbontásból eredő hulladékok 
kiszállítására kerül sor.  

A közlekedésből származó terhelésekre számítást végeztünk, ebben az építési munkákból eredő 
közlekedési terhelés is szerepel, így eredménye a biztonságra törekvés érdekében felülről becsli a 
várható terhelést. 

A kivitelezés során várható forgalom a csúcsidőszakban: 

 3 munkagép 

 5 teherautó 

 4 mixer 

 10 személygépkocsi 

 20 furgon 

A tervezett épület a 21. számú főközlekedési útvonal mellett létesül, ezért a 21. sz. fkl. út forgalmát is 
figyelembe vettük a terhelés számításánál. 

A 2015 évi forgalomszámlálási adatok alapján, az úton bonyolódó forgalom az alábbiak szerinti volt: 
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teher 

 
szgk kisteher busz közepes nehéz pót nyerges 

j/nap   7 964 1 485 148 178 68 56 432 

NÁF 0,92 7 327 1 366 136 163 63 52 397 

ÉÁF 0,08 637 119 12 14 5 4 35 

Mértékadó forgalom  

jármű/óra NÁF/16 458 85 9 10 4 3 25 

+belső közlekedés   464 87 10 10 6 4 26 

Csak a nappali forgalommal számolunk, mert éjszaka nem lesz munkavégzés. 

Az együttes terhelést az Aircalc 2.1 levegős hatástávolság számító szoftverrel végeztük. 

Magyarországi viszonylatban az ország területének jelentős részén a légköri stabilitási jellemzők a 
következők szerint alakulnak: 

 labilis 12 % (Pasquill A,B,C) 

 semleges 65 % (Pasquill D) 

 stabil 23 % (Pasquill E,F) 

Az immisszió számítás eredménye: 

  
"A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel     

 

  
max. cc 80 %-a határérték 10 %-a terhelhetőség 20 %-a Hatástávolság 

 

H=0,4 m 

p  
szélprofil 
egyenlet 
kitevője 

CG x távolság CG x távolság CG x távolság CG átlagos x távolság 
határérték     

órás  

 
m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 

 
CO 

  
1 000 

 
2 000 

 
 

 
10 000 

1 0,464 605,0 1 605,0 1 605,0 1 605,0 1 
 2 0,446 636,3 1 636,3 1 636,3 1 636,3 1 
 3 0,427 708,7 1 708,1 1 708,7 1 708,7 1 
 4 0,384 983,2 1 983,2 1 983,2 1 983,2 1 
 5 0,343 1405,6 1 901,0 2 1405,6 1 1153,3 2 
 6 0,282 2571,9 1 874,9 5 1702,8 2 1493,6 5 
 7 0,170 2870,3 3 982,9 11 1731,9 6 2051,4 11 
 

        
1090,2 

  

 
NOx 

  
10  

 
20  

   
100 

1 0,464 42,3 1 18,4 5 29,6 2 27,0 5 
 2 0,446 44,5 1 18,7 5 30,7 2 27,9 5 
 3 0,427 49,6 1 18,1 6 33,7 2 28,5 6 
 4 0,384 68,7 1 19,1 8 35,2 3 33,3 8 
 5 0,343 983 1 19,8 11 39,5 4 38,9 11 
 6 0,282 179,8 1 19,8 21 38,8 9 48,5 21 
 7 0,170 200,7 3 20,0 37 39,7 19 66,6 37 
 

        
38,7 

  

 
CH 

  
50 

 
 

100  
  

500  

1 0,464 67,6 1 47,4 1 67,6 1 57,5 2 
 2 0,446 71,1 1 49,1 2 71,1 1 60,1 2 
 3 0,427 79,2 1 42,9 3 79,2 1 58,6 3 
 4 0,384 109,9 1 47,0 4 72,2 2 71,4 4 
 5 0,343 157,1 1 47,9 6 76,8 3 83,9 6 
 6 0,282 287,5 1 49,4 12 97,8 5 107,0 12 
 7 0,170 320,90 3 49,9 24 93,1 13 143,1 24 
 

        
83,1 

  

 
korom 

  
20 

 
40 

   
200 

1 0,464 8,4 1 8,4 1 8,4 1 8,4 1 
 2 0,446 8,8 1 8,8 1 8,8 1 8,8 1 
 3 0,427 9,9 1 9,9 1 9,9 1 9,9 1 
 4 0,384 13,7 1 13,7 1 13,7 1 13,7 1 
 5 0,343 19,5 1 19,5 1 19,5 1 19,5 1 
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"A" feltétel "B" feltétel "C" feltétel     

 

  
max. cc 80 %-a határérték 10 %-a terhelhetőség 20 %-a Hatástávolság 

 

H=0,4 m 

p  
szélprofil 
egyenlet 
kitevője 

CG x távolság CG x távolság CG x távolság CG átlagos x távolság 
határérték     

órás  

 
m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 m µg/m3 

6 0,282 35,8 1 17,8 3 35,8 1 25,8 3 
 7 0,170 39,900 3 18,6 8 39,9 3 33,6 8 
 

        
17,1 

  
A határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3 pontja 
tartalmazza a CO-ra vonatkozóan, a NOx-re szénhidrogénre és koromra vonatkozóan a 2. 
mellékletben találjuk meg a tervezési határértékeket. 

CO: a leggyakoribb légállapotra vonatkozóan a terhelés a határérték 10 %-a alatt marad, a 
hatástávolság 1 m. 

Nitrogén oxidok: a tervezési irányérték 30 %-a körüli terhelés várható, a hatástávolság itt a 
legnagyobb: 8 m. 

Szénhidrogének: a határérték 14 %-a a várható terhelés, hatástávolság: 4 m. 

Korom (TSPM): a határérték 6 %-a a várható terhelés, hatástávolsága 1 m. 

A közlekedési terhelésbe beszámított, a kivitelezés során várható forgalomnövekedés a 
hatásterületen belül elhanyagolható mértékű. 

A kivitelezés során számolni kell a földmunkák során a takaratlan föld megjelenéséből származó 
kiporzásra, ennek hatását mérsékelni lehet száraz időszakban történő locsolással.  

A közlekedési útvonalak mentén a 8 m-es hatástávolságot vettük figyelembe, az alábbiak miatt a 21-
es fkl. útnál pedig 25 m-es hatásterületet. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése szerint: 

„Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén - az autóút és autópálya működésével összefüggő 
építmény kivételével - a közlekedési létesítmény tengelyétől számított 50 méteren belül, az egy- és 
kétszámjegyű országos közút, valamint vasút vonalforrás létesítése esetén a közlekedési 
létesítmény tengelyétől számított 25 méteren belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, 
üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.” 

Az M-6/1 mellékleten adjuk meg a létesítés/felhagyás levegővédelmi hatásterületét.  

Üzemelés 

A mellékelt M-2 pontforrás engedélykérelemben meghatároztuk a pontforrásokból eredő közvetlen 
hatásterület méretét, amelyet az alábbi táblázatban foglalunk össze: 

Az egyes pontforrásoknál jelentkező hatásterületek összefoglalóan: 
 CO NOx Szálló por HF Cl 

m 

P1 12 32 12 12 12 

P2 10 15 10 10 10 

P3 11 13 11 11 11 

P4 10 19 10 10 10 

P5   5   

P6   7   

Terhelhetőség és a hatásterületen belül várható koncentrációk az alábbi táblázat szerintiek: 
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Pontforrás jele 

CO NOx szálló por HF Cl 

koncentráció a hatásterületen 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

P1 112 41,8 3,95 0 2,33 

P2 9,78 24,1 0,42 0 1,38 

P3 6,59 20,6 0,26 0 1,48 

P4 67,8 30,4 2,38 0 1,41 

P5 
  

0,018 
  P6 

  
0,61 

  Terhelhetőség 9 403 157,6 72,2 20 100 

A táblázatból látható, hogy a terhelhetőségi érték töredékei jelentkeznek, mint légszennyezők. 

A közvetlen hatásterületen túl a legnagyobb hatástávolsággal rendelkező nitrogén-oxid esetében 60 
m-es közvetett hatástávolságot vettünk figyelembe az M-2 mellékletben megadott hatástávolság 
diagram alapján, mert a hatások és azok becsült állapotváltozásának mértéke ebben a távolságban 
nullához közelít. 

A többi légszennyező esetében a légszennyezettségi határérték töredékét érik el a szennyezők, ezért 
ezek közvetett hatásterületeire becslést nem adunk. 

Az M-6/2 mellékéletben adjuk meg az üzemelés közvetett és közvetlen hatásterületét. 

2. Föld 

Létesítés 

A talajnál közvetlen megszüntető hatást jelentenek az új épületek és utak, burkolt árkok és 
műtárgyak. 

Ezeket a helyszínrajz tartalmazza. 

Az építés során a letermelt talajt helyben deponálták és a munkálatok végeztével a zöldterület 
létesítés előtt szétterítik, így a termőréteg mennyiségét tekintve nem változik, de kisebb területen 
foglal majd helyet. 

A közvetlen hatásterületet ez esetben maga az építési alaprajz szolgáltatja. 

Az építés során a kivitelező gondoskodik a talaj- és talajvízterhelés-mentes munkálatokról. Ha esetleg 
baleset következne be, akkor a rendelkezésére álló kármentő eszközökkel az elhárítást elvégzi. 

Üzemelés, működés 

A talajterhelések elkerülését megelőző intézkedések szolgálják. 

Egyrészt a föld alatti tartályok ellenőrző nyomáspróbán a műszaki átadást megelőzően át fognak esni. 

Az üzem alatti vezetékek szintén szivárgásmentes kivitelben készülnek. 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely az előírásoknak megfelelően kármentőzve, szigetelten illetve 
ellenőrző zsomppal ellátottan készül, így ha esetleg a helyiség belső burkolata sérülne, annak az 
ellenőrző zsompból vett mintán nyoma lenne. Ilyen esetben a hibát meg kell keresni és a javítást 
elvégezni. 

A szigetelőréteg miatt a talaj szennyezése nem várható. 

A szennyvízkezelő épülete szintén kármentőzött kialakítású, szigetelt, így talajterhelést innen sem 
várunk. 
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Veszélyes anyag tárolásra kizárólag épületen belül kerül sor. A folyékony veszélyes anyagok kizárólag 
kármentőn lesznek tárolva, átfejtésük is csak kármentő fölött történhet a belső szabályozásnak 
megfelelően. 

A veszélyes anyagok helyes kezeléséről a velük dolgozók ismétlődő oktatásokban részesülnek. 

Ha az intézkedések ellenére mégis baleset következne be, akkor a helyben tárolt kármentő eszközök 
(olajfelitató párnák, hurkák, csatornaszem lezárók) segítségével azok gyorsan, szakszerűen 
elháríthatók. 

A kárelhárítás sikerességét éves szinten tartott gyakorlat is segíti. 

Olajfogó műtárgy létesül a parkolót elhagyó csapadékvíz előtisztítására, a műtárgy előírásnak 
megfelelő gyakoriságú tisztítása esetén védelmet nyújt a csapadékvízzel okozott olajos jellegű talaj- 
és talajvízszennyezés ellen. 

A veszélyes anyagok használatára épületen belül kerül sor, ezért balesetként, figyelmetlenségből 
következhet be kisebb mértékű talajterhelés. Erre a veszélyes hulladékok mozgatása, illetve veszélyes 
anyagok telephelyre történő beszállítása közben kerülhet sor. Ezért a szállítási útvonalak közül azok, 
amelyek a fenti épületek felé-, vagy onnan elvezetnek, vehetők figyelembe, mint potenciálisan 
terhelést okozó források.  

Mivel a kárelhárító eszközök rendelkezésre állnak, ezek csak időleges, a feltakarításig tartó kisebb 
károkat okozhatnak. Elsődlegesen nem várt mennyiségű veszélyes hulladék képződhet. 

Ugyanígy a közlekedési útvonalakon, ha esetleg olajt elcsöpögtető jármű közlekedik, annak hatásával 
is időlegesen, a feltakarításig számolunk.  

Felhagyás 

Felhagyáskor az épületek, föld alatti vezetékek, utak, tartályok megfelelő elbontását követően a talaj 
és talajvíz állapotát össze kell majd vetni az alapállapot felvételkor nyert talaj- és talajvíz értékekkel. 

A gondos üzemeltetés miatt talaj- és talajvízterhelésre nem számítunk. 

Ha esetleg mégis előfordulna a terhelés, a tisztítást legalább a kiindulást jelentő mértékékig el kell 
végezni. 

3. Víz 

Létesítés 

Létesítéskor a Megbízó adatszolgáltatása szerint az építkezéshez szükséges vízigényeket előre 
láthatólag szállítani kell mindaddig, amíg az épület vízellátáshoz vezető vízvezetékről a lecsatlakozást 
ki nem építik. A lecsatlakozás kiépülése után a vízigényeket az építési telken hálózatról biztosítják. 

A dolgozók részére egy zárt tartállyal rendelkező szociális konténer illetve a távolabbi 
munkaterületeken 5 db kézmosóval felszerelt Toi-Toi fog rendelkezésre állni, megfelelő gyakoriságú 
ürítéssel. 

Üzemelés 

A jelenlegi és a várható vízfelhasználás, szennyvízelvezetés: 

2015 évi működéssel 2017-ben várhatóan egyező vízhasználatok 
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2015 
     m3   

 vásárolt Qualitál Kft-től 17 976   
 kommunális felhasználás 5 004 

17 976 
  

ipari felhasználás 12 972   

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 4 690 

12 972 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 7 390 
8 236 

mosás, tisztítás,  846 

koptató utánpótlása 46   
  

 veszteség 2 363 

8 236  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 739 
 közcsatorna hálózatra kerül 5 134 
 

A 2021-re várható vízforgalom az alábbiak szerint várható: 

2021 
     m3   

 hálózatról vásárolt víz 19 175   
 kommunális felhasználás 14 000 

30 560 

  

ipari felhasználás 
frissvíz igény 5 175 

16 560 
  

visszaforgatott 11 385  

lágy víz: hűtési és párolgási veszteség pótlása 5 987 

16 560 

  

formaleválasztó rendszer felhasználás 9 434 
10 514 

mosás, tisztítás,  1 080 

koptató utánpótlása 59   

 
  

veszteség 4 579 

10 514  hulladék: koncentrátum és olajos iszap 1 105 
 közcsatorna hálózatra megy 4 830 
 

A gépekről a formaleválasztóval szennyezett víz föld alatti szigetelt csatornákon keresztül először 
5m3-es egyedi kialakítású olaj- és homokfogó aknába kerül, ahol a durva szennyezés egyrészt 
kiülepszik, másrészt az olajtartalom leválasztásra kerül. A leválasztott olajos iszapot EWC 13 05 02* 
kódon szállíttatják el. 

A megmunkáló gépekről lefejtett elhasználódott olajos jellegű szennyezéssel rendelkező folyadékot 
szintén a szennyvíz előkezelőre juttatják IBC-be átfejtve, szennyvíz előkezelőre szállítva (vagy lehet 
közvetlenül ez is föld alatti csatornán ráköt az olajfogóra, még nem eldöntött). 

A sverc-regenerálóval megtakarítható víz mennyiségét egyelőre nem becsültük (dőlten nyomtatott 
szám), majd a próbaüzem alkalmával derül ki a tényleges megtakarítás mértéke. A vásárolt víznél 
figyelembe vettük az új szennyvízkezelő berendezés napi 33 m3 regenerált, technológiába 
visszaforgatott vizét. 

Technológiai szennyvíz előkezelése, csatornára juttatása 

Az új telephelyen a b) pontban leírt új szennyvíz előkezelő berendezés fog üzemelni. 

Az előkezelés lépései röviden összefoglalva: 
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 5 m3-es egyedi kivitelezésű olajfogó műtárgyon az olajos jellegű szennyezések felúsznak, a 
vizes fázis kerül az 50 m3-es ipari szennyvízgyűjtő tartályba. 

 Koaguláló reaktor: a reaktor előtti csőszakaszba kerül FLOTUP vegyszer a vegyszer tároló 
tartályból. Ugyanide szükség esetén lúgot adagolnak a NaOH tartályból. (Itt történik a 
kolloidok destabilizálása, előállnak a koagulomok). 

 Flokkuláló reaktor: itt történik a pehelyképződés segítése destabilizált részecskék további 
összekapcsolása nagyobb halmazokká. A folyamat elősegítéséhez polielekrtolit oldatot 
adagolnak tartályból, melyet lassú keveréssel az adnak az oldathoz, így a koagulumok 
összeállnak flokkulummá. 

 Flotátló: oldott levegős flotáció: vízben oldott levegőt használ a szilárd és folyadék fázis 
szétválasztására. A pelyhek az elnyeletett levegőt tartalmazó vízzel találkozva flokkulum-
mikrobuborék aggregátumot képeznek és felúsznak a víz felszínére. 

Flotáló 
Előkezelt víz RO1 első fokozatra mikroszűrőn keresztül 

Flotált iszap Sűrítő reaktorba, majd iszaptároló konténerbe 

 RO1-re mikroszűrőn keresztül jut a foltálóról átvett előkezelt víz 

RO1 
Koncentrátum RO2 második fokozatra  

Permeátum Tartályba, innen visszaforgatható a technológiába 

 RO2: az előkoncentrált szennyvíz további töményítése történik meg. 

RO2 
Koncentrátum 10 m3-es tartályba, majd a vákuum bepárlóra 

Permeátum Közcsatornára 

 Vákuumbepárló: tovább koncentrálja az RO2 sűrítményét.  

Vákuumbepárló 
Koncentrátum Tartályba, majd hulladékba 

Kondenzátum Közcsatornára 

A közcsatornára bocsátást megelőzi egy végellenőrzés a végkontroll tartályban. A kezelt szennyvíz 
minőségét a Körte Zrt. laboratóriumában a beszállított mintákon elvégezte a fizikai-kémiai kezelési 
kísérleteket, melyek eredményeként kidolgozta a technológiát. 

A szennyvíz csatornára bocsátandó szennyvíz összetétele az eredményeik szerint megfelel a 
csatornára bocsáthatóság határértékeinek. 

Paraméter Kezelt szennyvíz Határérték 

Hőmérséklet (0C) <25 40 

pH 6-7 6-10 

KOI (mg/l) <810 1000 

SZOE (mg/l) <15 50 

Összes foszfor (mg/l) <5 20 

10’ lebegő anyag <10 150 

Napi keletkező mennyiség a membrántechnológia után (m3) <11  

Napi keletkező mennyiség bepárlás után (m3) <14  

A határértéket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szól 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. mellékletének „Egyéb befogadóba való 
közvetett bevezetés esetén” oszlopa tartalmazza.  

Összességében megállapítható, hogy a vízellátás vezetékről biztosított, a keletkezett kommunális 
szennyvíz és előkezelt technológiai szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat, helyben található 
talajvízre és távolabb lévő élővízre a működés nem lesz hatással, csak közvetve, a készletfogyás 
erejéig. 
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A technológiában a tervezett és engedélyezett új szennyvíz előkezelő takarékosabb vízhasználatot 
tesz elehetővé, mivel az előkezelt szennyvíz jelentős részét visszaadhatóvá teszi a technológia 
számára. 

A kommunális és előkezelt szennyvíz befogadója a közcsatorna hálózat. A csatornahálózatra való 
csatlakozásra szintén új engedély birtokában kerül sor. 

A csapadékvíz elvezetésre szintén új engedélyt szereztek be, a vízelvezetés módját az e) 6.2. pontban 
adtuk meg. 

A víz, mint csökkenő rendelkezésre álló erőforrás takarékos használata a technológiában biztosított a 
tervezett intézkedéseknek köszönhetően. 

A keletkező technológiai szennyvíz előkezelést követően jut a szennyvíz előkezelőre, majd onnan 
megtisztítva részben a technológiába kerül visszaforgatásra, részben a szennyvíz csatornára kerül. 

Mivel minden vízhasználat hálózatról származik, illetve a csatornahálózaton távozik, nem számítunk 
vízterhelésre. 

Élő vízfolyás a közelben nincs. A beruházástól 200 m-re délre folyik a Tóvajló patak, mely a Zagyva 
jobb oldali mellékvize, a tervezett munkálatok a patakra nem lesznek hatással. 

Az alapállapot felvétel során a talajvízben kisebb, a korábbi állattartási tevékenységből eredő 
talajvízterhelést mértek, a fémekre és TPH-ra azonban a talajvíz tiszta volt. 

Talajvízterhelésre csak a már földnél említett közlekedési útvonalak környezetében lehet 
potenciálisan érintett területet. Mivel a baleset bekövetkezése kis valószínűségű, külön az 
úthálózaton túl jelölést nem alkalmaztunk. 

Felhagyás 

Felhagyás esetén az épületeket bontási tervnek megfelelően fogják végezni, ügyelve arra, hogy a 
veszélyes anyagokat tartalmazó edények stb. megfelelően legyenek ártalmatlaníttatva. 

A föld alatti tartályokat és vezetékeket szintén ki kell majd emelni, ezeknek a sorsáról állapotuk 
szerint kell dönteni a további felhasználás vagy hulladékká válás kérdésében. 

Felhagyás után meg kell vizsgálni a talajvíz állapotát, össze kell vetni az alapállapot felvételben 
szereplő értékekkel. Ha a talajvíz esetleg szennyezetté vált, akkor ki kell vizsgálni annak kiterjedését, 
és a kárelhárítás módját. A területet az átvett állapotban kell visszaadni. 

4. Élővilág 
A hatásterület kijelölése 

A hatásterület az a terület, ahol a hatások a jogszabályokban rögzített mértékben érzékelhetők. A 
hatásterület lehatárolásánál 314/2005 (XII.25) számú Kormány rendelet 7. sz. mellékletében 
foglaltakat vesszük figyelembe.  

A tevékenység szakaszai szerint vizsgálva az alábbiakra bonthatók a beruházás hatásai: 

A létesítmény hatása – elsősorban a területfoglalásban jelentkezik. Jelenleg az üzem építése zajlik. Az 
üzemi létesítményhez – ökológiai szempontból szintén beépített területként kezelhető – állandó 
burkolattal rendelkező parkolók és utak kapcsolódnak. 

A létesítmény üzemelésének hatása – a gyártás és szállítás során adódó, zajszennyezés, valamint a 
nyersanyag be- és a termék elszállítását bonyolító forgalom által létrejövő hatásokat vehetjük 
figyelembe, melyek elsősorban a gépjárművek zaj- és légszennyező anyag kibocsátásával függnek 
össze. Az alumínium öntöde káros anyag kibocsátásának hatásterülete az üzemi területen belül 
marad. 

Felhagyás – az üzemi épületek és a kapcsolódó infrastruktúra bontása, a terület rekultivációja. 
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Közvetlen hatásterület 

A közvetlenül igénybe vett terület, amelyet az épületek és kapcsolódó infrastruktúrák (utak, 
parkolók, raktárak, egyéb kiszolgáló létesítmények). jelentenek. Közvetlen területet képez továbbá a 
kiszállítási útvonal kb. 500 méteres szakasza, amely új útként már megépült és külön szintű 
csomóponttal csatlakozik be a 21. sz. közútba. 

Közvetett hatásterület 

A zaj- és légszennyezés által érintett területek. Ezek azonban nem lépik túl az üzemi területet, így 
külön közvetett hatásterületet nem állapítottunk meg. 

 

A tervezett beruházás hatásterülete 

Épített környezet 

A változást a tájban az hozza, hogy az eddigi elszórtan található alacsony tanyasi jellegű épületek 
helyét egy ipari, jelentős méretű épület veszi át. 

A rendezési terv besorolásának a használat megfelelő lesz. 

Az elhelyezés olyan szempontból előnyös, hogy a 21-es fkl. útról könnyen megközelíthető, a 
lakóházak északi irányban kis erdős területtől védetten helyezkednek el, 159 m-re délre lévő vasúti 
szolgálati lakás és a 313 m-re délre eső lakóház található. Kellő védőtávolságot jelent levegővédelmi 
szempontból. 

A két utóbbi lakás zaj hatásterületre esik. Ezekkel az M-5 mellékletben megadott zajvédelmi melléklet 
foglalkozik. 
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j) A létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy ha a 

megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló 

technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint 

ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelése 

Kibocsátás megelőzés 

 A Striko olvasztókemencék használata egyrészt kedvező a földgázhasználat szempontjából, 
mert az új kemencék fajlagos energiaigénye kWh/tAl a BAT alsó érték közelében van. A 
kedvezőtlen adatú régi 10-es kemencét 2020-ban lecserélik egy Striko 4000/2000 
olvasztókemencére, így az is az élvonalba fog tartozni. 

Jellemző Mértékegység 
Aknás 

kemence 
Striko 

6000/3000 
Striko 

4000/2000 
Striko 

3000/1500 
Striko Westofen (10-

es) 

Energiaforrás 
 

földgáz földgáz földgáz földgáz földgáz 

Termikus hatásfok1 % 35-60 58 53 53 14 

Elsődleges termikus 
hatásfok2 

% 35-60 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Fajlagos energiaigény3 kWh/tAl4 580-900 <540-550 <600 <600 2229 

Adagonkénti/folyamatos 
 

folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos 

Olvasztási kapacitás t/h 0,5-15 3 2 1,5 0,65 

Befogadóképesség 
(hőntartó) 

t 1,5-10 6 4 3 4,5 

Finomítási képesség 
 

kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi 

Leégési veszteség % 1-3 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 

Porképzés kg/tAl <1-6 0,15 0,016 0,09 0,001 

NOx5 kg/t Al <1-6 n.a. 0,0562* 0,1317* 0,0202* 

A kemencékhez kapcsolódó leégési veszteség is a BAT sáv alsó. kedvező részébe tartozik, 1-3 %-ból 
<1,5 %-os sávba. 

Ez a hulladékképződés szempontjából is kedvező. 

A por és NOx képződés is a BAT alsó sávjába tartozó, azaz kibocsátás szempontjából kedvező. 

A kemence használata emellett kedvező a salakképző anyagok relatíve alacsony szintje 
szempontjából. 

 100 g-1 kg/50 kg folyékony fém az adagolt só mennyisége. A CSABAcast Kft-nél ez az érték a 
2015 évi adatok alapján 15 g só/50 kg olvasztott fém, azaz kedvezőbb, mint a megadott 
tartomány. 

Az olvasztási folyamat így az elérhető legjobb technikának megfelel, illetve 2020-ra, az új 
olvasztókemence beállítására és a régi 10-es olvasztókemence cseréjét követően meg fog teljesen 
felelni. 

Öntés: 

Az öntés során az alkalmazott öntőgépek 2012 és 2015 között szinte teljesen megújult, a 
berendezések életkora és korszerűsége, karbantartottsága megfelel a legújabb technikának. Ezen 
felül az üzem folyamatosan keresi és kipróbálja azokat az eljárásokat, amelyek a kevesebb leválasztó 
szer, víz, energia használatát eredményezi. Ilyen volt például az olajos minimál kenés kipróbálása, 
egyelőre csak részeredményekkel. 
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Ezen kívül az öntödében sikeresen kipróbálásra kerültek – és jelenleg is alkalmazás alatt vannak – 
olyan öntőszerszám temperáló berendezések, melyek hőátadó közegként olaj helyett nagy nyomású 
vizet használnak. Ezekből a berendezésekből az új telephelyre már rendeltek is 6 darabot.  

A munkafolyamatok részben automatizáltak, ez is a takarékosság irányába mutat. 

Ide kapcsolódik az új szennyvíz előkezelő és visszanyerő berendezés, mely a kezelt szennyvíz több 
mint 60 %-át visszaforgathatóvá teszi a technológiába. Ezzel a kibocsátott szennyvíz mennyisége fog 
jelentősen csökkenni. Mivel energiatakarékosabb, is mint az előző berendezések, ezért a közvetett 
üvegházgáz emisszió is csökken. 

Ugyancsak a kibocsátások megelőzését, takarékos anyaghasználatot tesz lehetővé a tervezett új 
sverc- regeneráló, mely a formaleválasztó rendszer által használt oldatot teszi újra felhasználhatóvá, 
élettartamát, felhasznált anyagok mennyiségét csökkentve. 

Megmunkálás: 

Megmunkáló központok is új beszerzésűek, ezek a berendezések mind energiafelhasználás, mind 
emulzió felhasználás szempontjából a lecserélt elődökhöz képest kedvezőbbek, korszerűbbek. 

A megmunkáló központok egyrészt újak, másrészt jól karbantartottak. Ezek alapján az ellátó 
rendszereik is takarékosan üzemelnek. 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelést az e) pontban részleteztük. 

k) A hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a keletkezett 

hulladék újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és 

újrahasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék 

környezetszennyezést, illetve – károsítást kizáró módon történő 

ártalmatlanítására szolgáló megoldás 

Általánosságban: 

A nyomásos öntést a hulladékszegény technológiák körébe sorolja a BAT. 

Az olvasztókemencék szintén a technika élvonalába tartoznak, és viszonylag kevés salakot termelnek, 
a salakképző sók használata a BAT ajánlás alsó sávjába esik. 

Öntés során is erős a törekvés arra, hogy a felhasznált anyag- és energiaáramok a minimális szinten 
mozogjanak. A megmunkálás szintén korszerű gépeken történik, itt is az anyagveszteségek 
elkerülésére (szivárgások megszüntetése stb.) törekednek. 

A megmunkálás során képződő forgács koptató hulladékok képződnek, valamint az impregnáló 
folyadék. 

Hulladékkeletkezés megelőzést szolgálnak a fejlesztési intézkedések: sverc-regeneráló telepítése, új 
szennyvíz előkezelő és visszaforgató berendezés telepítése, korszerű, kevés selejtet termelő 
berendezések használata, öntési csonkok újraolvasztása, visszajáratása, MEWA törlőkendők 
használata. 

A már képződött hulladékokat lehetőség szerit hasznosításra adják át (R hasznosítási kóddal), 
elsősorban fém, karton hulladékok érthetők ide. 

Olajos jellegű hulladékok egy része komposztálásra kerül. 

További fejlesztési lehetőséget jelent a kommunális hulladékáramból kivonni a hasznosítható 
hulladékokat. Pl. ital automaták mellé helyezett palackprések és szelektív gyűjtőedények. 
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Hulladékok újrahasználatra való előkészítése: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. § a) pontja szerint: 

„a) az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve: a hulladékképződés megelőzése 
érdekében a termékek újrahasználatát, javítását, újratöltését, a hulladék újrahasználatra 
előkészítését, az újrahasználati és javító hálózatok kiépítését jogi, gazdasági és műszaki eszközökkel, 
valamint az anyag vagy tárgy beszerzésére vonatkozó kritériumok és számszerűsített célok 
kitűzésével kell elősegíteni;” 

Mivel a CSABAcast Kft. nem készterméket gyárt és állít elő, általában nem beszélhetünk olyan 
hulladék újarhasználatra való előkészítésről sem, amely az elhasználódott készterméket javítva újra 
használatra alkalmassá teszi. 

Az újrafeldolgozás fogalma a törvény szerint: 

„44. újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy 
anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves 
anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő 
feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel;” 

Ebbe a körbe tartoznak a csomagolóanyagok (karton, műanyag), ezeket a CSABAcast Kft. gyűjtő 
szervezetnek adja át, aki az anyagában való hasznosítását megoldja. 

Ebbe a körbe tartoznak a hasznosításra átadott fém hulladékok is, alumínium por, salak, forgács és 
csöpedék. 

Egyéb leselejtezett fémtartalmú hulladék első körben gyűjtőhöz, majd onnan újrafeldolgozásra kerül, 
anyagában hasznosul. 

A vizes koptató iszap D 8 kóddal biológiai kezelésre kerül. 

Olajos jellegű hulladékokat a Terra-Vita kft. kezeli, átmeneti tárolás után komposztálja. 

Szennyezett csomagolóanyagok, sprayk és olajos rongy hulladékok gyűjtő szervezethez kerülnek, 
innen kerülhet lerakásra, égetőműbe. 

A hidraulika tömlő és kemence falazat, mint veszélyes hulladék, műszaki évdelemmel történő 
lerakásra kerül. 

Lerakásra kerülnek az építési, bontási hulladékok is.  

Az elektrohulladék eddig gyűjtőhöz került, a továbbiakban cél az ilyen hulladékok eladónak való 
visszaadása, aki a hasznosítási kötelezettsége keretében kezeli. 

A kommunális hulladék műszaki védelemmel ellátott lerakóra kerül.  

Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Átvételi kód 

V 070110* olajsár 11 070 18 819 D15 

V 100321* Alutartalmú por 16 230 27 591 R4 

N 101003 Alusalak 326 390 554 863 R4 

N 120103 Aluforgács, csepedék 200 560 340 952 R4 

V 120114* vizes koptató iszap 45 580 77 486 D8 

V 130502* fáradt olaj 177 040 300 968 D15 

V 130205* olajos iszap 470 799 D15 

V 130802* impregnáló folyadék 58 540 99 518 G0001 

N 150101 hullámpapír 26 658 45 319 G0001 

V 150110* szennyezett műanyag csomagolóanyag 70 119 G0001 

V 150111* spray hulladék 50 85 G0001 
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Jelleg Típus Fajta 2015 2021 Átvételi kód 

V 150202* olajos rongy 13 370 22 729 G0001 

N 160118 alumínium hulladék 400 680 G0001 

V 160215* szenny. Hidraulika tömlő 3 060 5 202 G0001 

V 170106* kemence falazat 19 510 33 167 D5 

N 170107 cserép, beton, tégla 39 350 66 895 D5 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 G0001 

V 190813* olajos koncentrátum 562 420 956 114 D15 

N 191202 vas hulladék 44 430 75 531 G0001 

V 200121* fénycső 20 34 G0001 

V 200135* elektromos hulladék 250 425 G0001 

N 200139 műanyag   0  

N 200301 kommunális 76 200 129 540 D5 

V   907 680 1 543 056 
 N   758 418 1 289 311 
 

V+NV   1 666 098 2 832 367 
 

A felsoroltaknál a gyűjtés sok esetben további hasznosítást jelent, az átadásért az átvevő fizet. 

Az újrahasznosítást segíti, hogy az üzemen belül a hulladékokat fajtánként elkülönítetten gyűjtik. 

Kevert gyűjtés nem megengedett. Hibás gyűjtés esetén a munkahelyi vezető elrendeli a válogatást. 

A gyűjtőedények felirata az alábbiakból áll:  

 megnevezés (fajta) 

 típus (EWC azonosító)  

 jelleg (veszélyes vagy nem veszélyes az EWC, vagy azonosító kód jobb felső sarkában lévő 
csillag jellel azonosítottan) 

A termelésben színkódokat is használnak a gyűjtőedényeken a szelektív gyűjtés könnyítése 
érdekében. 

A gyűjtőedények a bennük tárolt hulladékkal nem lépnek reakcióba, belőlük a hulladék az üzemi 
padlózatra nem kerülhet. 

A munkahelyi gyűjtőkről az üzemi gyűjtőhelyre napi rendszerességgel kerülnek ki a hulladékok. 

Az üzemnapló pontosan, naprakészen nyomon követi az üzemi gyűjtőhelyre juttatott hulladék 
mennyiségét, átadóját, hulladék azonosítóját, dátumát. 

Az üzemi gyűjtőhely megközelítése szilárd burkolattal ellátott úton biztosított. Az üzemi gyűjtőhely 
kialakítása a továbbszennyezést kizárja, a benne gyűjtött hulladékból szennyező anyag se a talajra, se 
a talajvízbe nem juthat. 

A hulladékot csak olyan szervezetnek adják át, aki az adott hulladék fajtára vonatkozóan érvényes 
engedéllyel rendelkezik. 

A 2015 évi átvételi kódokból látható, hogy melyik hulladék fajtát milyen kódon vettek át a hulladékot 
kezelő szervezetek. 

Önmagában a gyűjtésre utaló kód többféle ezt követő eljárást takarhat, égetést, műszaki védelem 
mellett történő lerakást, vagy anyagában történő hasznosításra való továbbadást. 

Mivel minden átadott hulladék engedéllyel rendelkező szervezethez kerül, minden hulladékmozgás 
bizonylatolt, ezért nem fordulhat elő, hogy a telephelyet elhagyó hulladék környezetet károsító 
módon kerüljön ki. 
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Az éves bevallások keretében a teljes hulladékmozgás nyomon követhető átadók és átvevők részéről. 

l) Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonyságot, a 

biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve csökkentését 

szolgálják, különös tekintettel a 17. §-ban meghatározott 

követelmények teljesülésére 

A már megadott, itt megismételt táblázat szerint a legnagyobb energiaigénnyel az olvasztás 
jelentkezik, ez viszi el a teljes energiahasználat 54 %-át. 

A korábbiakban már bemutattuk, hogy az olvasztókemencék a BAT szint legalsó sávjában 
szerepelnek, tehát energiahatékonyságuk nem kérdéses. 

 Gázfogyasztás átszámítás kWh-ra: Gáz+áram 
kWh-ban 

% 
Energiafelhasználás megoszlása 

 
MJ/m3 

 2015 teljes év Áram Gázfogyasztás 34 
 

Összes energia 

 
kWh m3 MJ kWh kWh 

Olvasztás 
 

1 675 944 56 982 096 15 828 360 15 828 360 54 

Öntés 6 818 005 29 295 996 030 276 675 7 094 680 24 

Megmunkálás 3 097 827 69 594 2 366 196 657 277 3 755 104 13 

Szerszámellátás 346 800 
  

0 346 800 1 

Víztisztítás 2 041 143 
  

0 2 041 143 7 

Sűrített levegő 459 410 
  

0 459 410 2 

egyéb 28 834 
  

0 28 834 0 

 
12 792 019 1 774 833 60 344 322 16 762 312 29 554 331 100 

Az öntőgépek zöme is új beszerzésű, az új berendezésekre általában jellemző, hogy hatékonyabb 
energia felhasználók, mint az elődjeik, illetve új berendezés vásárlásánál ez is döntést meghatározó 
szempont. 

Megmunkálás, szerszámellátás az összes energiaigény 14 %-át teszi ki. Itt is elmondható, hogy a 
gépek újak, mint ilyenek az alacsonyabb energiafogyasztók közé tartoznak. 

Víztisztítás is az új tisztító és visszaforgató berendezésnek köszönhetően a relatíve csökkenő 
vízhasználat mellett az áramfogyasztása is a jelenlegi érték közelében, vagy azt kissé meghaladó lesz. 

Vízkezelés energiaigénye (új tervezett berendezés): 635 kW méretezéshez, egyidejű teljesítmény 483 
kW. =483 kW*420 munkanap * 8 óra üzemidő = 1 622 800 kWh várható. Amennyivel nő az üzemidő, 
úgy nő az áramfogyasztás is.  

Sűrített levegő használat az összes energiaigény 2 %-a körüli érték. Itt a veszteségeket a szivárgások 
folyamatos karbantartással történő megakadályozása segíti. 

Az energia megtakarítást segíti a kompresszorok hulladék hőjének a hasznosítása. 

Világítást korszerű, energiatakarékos LED világítótestek biztosítják. 

Biztonsági intézkedések 

Az alumínium tárolására az épületen belül kerül sor.  

A reálisan bekövetkező súlyos baleseti veszélyt jelentő veszélyes technológia, üzemrész az 
alumíniumolvasztó üzem. Az üzem technológiája vizsgálatából megállapítható, hogy a munkahelyi 
baleset szintjét meghaladó jelentősebb veszélyeket csak az olvasztó kemencék körzetében, a töltés 
alatt álló kemencék sérüléseinek, illetve a kemencékbe jutó víz termikus bomlásának következtében 
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kiáramló hidrogén gáz okozhatott. Az új Striko Westofen gyorsolvasztó kemencéknél már a kemence 
adagolásából adódó veszélyforrás minimálisra csökkent. A gázömlés vizsgálatára, a gáz tűzés 
robbanás veszélyessége és nagy mennyiségben kijutható állapota miatt van szükség. 

Annak köszönhetően, hogy az alapanyag az épületen belül tárolt, a vizesedése és hidrogén képződés 
veszélye nagymértékben csökken. 

A veszélyes anyagok elkülönített, zárt tárolása az új telephelyen biztosítva lesz. 

A folyékony veszélyes anyagok épületen belül is kármentőn lesznek tárolva, átfejtésük is csak 
kármentő fölött lesz lehetséges a belső szabályozásnak megfelelően. 

Nagyobb mennyiségben tárolt anyagok a formaleválasztó, hidraulika folyadékok, öntőgépek 
kenőanyagai, öntőszerszámok hűtésére, fűtésére szolgáló anyagok, kalapácskenő anyag, koptató 
folyadék. 

Környezetvédelmi szempontból a legfontosabb meghibásodások és környezetre veszélyt jelentő 
források a hidraulikai rendszerek csővezetékeinek szivárgása, repedése. A rendszeres felújítás, és 
azonnali hibaelhárítások ezt a veszélyt mérséklik. 

A vészhelyzeti, üzemzavar elhárítási terv, mely még a meglévő üzemre készült az alábbi 
veszélyforrásokkal számol: 

 Technikai: meghibásodás, tűzeset, robbanás 

 Természeti: földrengés, villámcsapás, árvíz, belvíz 

 Emberi: kezelési hiba 

 Külső: szállítási katasztrófa, átterjedő tűz, terrorcselekmény 

Vészhelyzetek: 

 Szemcseszóró pora által okozott tűz vagy robbanás – beépített biztonsági rendszerek 
valószínűségét csökkentik 

 Forró fém szétfolyás okozta tűz – technológiai fegyelem betartása csökkenti a 
veszélyt 

 Forró fémfröccsenésből adódó égési sérülés – munkabiztonsági utasítások, 
védőfelszerelések viselése csökkenti a veszélyt 

 Gázpalackrobbanás – tárolási előírások betartása és előírásszerű használata csökkenti 
a veszélyt 

 Gázpalack okozta sérülések (nitrogén átfejtése során) – munkabiztonsági előírások 
betartása csökkenti a veszélyt 

 Elektromos üzemzavar okozta események 

Kisebb veszélyhelyzetek 

 Szabálytalan anyagtárolásból adódó eldőlés, elesés 

 Szabálytalan vegyi anyag használatból bekövetkező szennyezések –ezeket a 
rendelkezésre álló kárelhárítási eszközökkel környezeti veszélyokozás nélkül fel lehet 
takarítni, hulladékát az üzemi gyűjtőhelyen tárolni az elszállításukig 

 Géphiba okozta veszélyhelyzetek – leállítást és szakaszerű szervizelést követő 
üzembe helyezés, indítás a belső szabályozás szerint 

 Munkahelyi rend megsértéséből adódó vészhelyzetek – munkahelyi vezető figyel 
arra, hogy ez ne következhessen be. 

Vészhelyzetek megelőzése az üzemi vészhelyzeti terv szerint: 

Technológiai folyamatok jellege, meghibásodásának megelőzése, enyhítése 
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A technológiában zárt rendszereket alakítanak ki. Megfelelő védelmet biztosítanak a tároló edények, 
a technológiai berendezések szakaszolt kialakításai, a helyiségek tűzszakaszolásai, az éghető agyagok 
elhelyezésének, a magas hővel járó tevékenységek korlátozásai.  

A Telephely leállításához szükséges kezelő szervekkel az üzemi berendezések leállítása a 
veszélyeztetett területeken kívülről biztosított.  

Tárolási, szállítási folyamatok jellege, meghibásodásának megelőzése, enyhítése 

A veszélyhelyzetek megelőzését segíti az üzemelés, az ellenőrzés, a próbaüzem, a karbantartás, a 
módosítások, a javítások szabályozása és a pótberendezések beállításának tervezése. 

A technológia során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok szállítása és raktározása során betartják 
a technológiai utasításokat, készenlétben tartják az esetlegesen elfolyó (elcsöpögő) veszélyes 
anyagok lokalizálására, felitatására alkalmas védekezési anyagokat, eszközöket. A balesetek 
megelőzése, illetve a kárelhárítás módjáról és a teendőkről a dolgozók ki vannak oktatva, a veszély 
esetére az előre szétosztott feladatokat mindenki ismeri. 

A terrorcselekmény megelőzése 

A telephely anyagai (alumínium alapanyagok, termékek) csak 650 0C feletti hőmérsékleten égnek, így 
súlyos baleset előidézésére nem alkalmasak, tehát külső – nagy energiájú – gyújtóforrás 
(robbanóanyag, Molotov koktél) bevitele esetén kerülhet sor robbanásveszélyre. 

Idegen anyagok telephelyre való bekerülését a biztonsági szolgálat fogja ellenőrizni. 

Veszélyhelyzeti intézkedések  

A biztonsági követelményekből kiindulva összeállítottak olyan védelmi intézkedés csoportokat, amely 
a biztonságtechnika alapelvének megfelelően lefedik a veszélyforrások által okozott kockázatokat. 
Ennek alapján telephely saját veszélyhelyzeti szolgálatait komplexen fogja kialakítani az új 
telephelyen is, ennek keretében a biztonságtechnikai szakszolgálat ellátja a vagyonvédelmi, 
tűzvédelmi, munkavédelmi, polgári védelmi feladatokat is. Ezen feladatai ellátásához a napi üzemi 
működéshez igazodóan kiképzett létszámot biztosítja. A telephely a védelmi szolgálatok 
bevetethetőségének biztosításához (a telepített védelmi rendszereken kívül) biztosítja a szükséges 
szakfelszereléseket. 

A település védelmi erőinek (Tűzoltóság, Polgári Védelem, ÁNTSZ, stb.) infrastruktúráját fejleszteni 
nem szükséges. 

Üzemrészek vészleállítása 

Veszélyhelyzet alkalmával megakadályozzuk a szennyező anyagoknak: 

 a talajba, talajvízbe jutását, 

 a csatornarendszerbe jutását, 

 a párolgást, 

 a meggyulladást. 

A szennyezőanyag lokalizálását követően történhet meg a szennyezőanyag semlegesítése, illetve 
eltávolítása. 

Minden esetben a vészhelyzeti riasztási terv szerint kell eljárni, szennyezéssel járó káresemények 
esetén a hulladékkezelési megbízottat erről tájékoztatni kell.  

Befejező munkák az eredeti állapot visszaállítása, továbbá a szennyezőanyag ártalommentes 
elhelyezése. A kárelhárítás akkor tekintjük befejezettnek. ha: 

 az újabb szétfolyás lehetősége megszüntetésre került,  

 a gyulladás lehetősége kizárt, 

 a szennyezett talaj biztonságos elhelyezése megtörtént 
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  az olajos felitató anyagokat az olajos hulladéktárolóba szállították,  

 a csatornarendszerbe került olaj eltávolítása megtörtént, ez utóbbi az új telephelyen a 
csatornaelzáró lapoknak köszönhetően soha nem fog előfordulni. 

A terrorcselekmény kezelése 

 A veszélyes anyagok tároló helyei a telephely területén belül külön kerítéssel védettek, vagy 
zárt helységben találhatók, illetéktelenek csak a szabályokat megszegve juthatnak be. 

 A Telephelyi biztonsági szolgálat ellenőrzései az illetéktelen bejutást, vagy az idegen anyag 
behozatalát megakadályozzák. 

Az elsősegélynyújtás 

 A Telephelyen az orvosi ellátás meghatározott időkben biztosított lesz. Minden üzemegység 

területén az előforduló balesetek ellátására alkalmas, kiképzett elsősegélynyújtók vannak a 

feladat ellátásához szükséges számban. Folyamatos képzési programjuk biztosított. Az 

elsősegélynyújtó csomagok helyei és az elsősegélynyújtó személyek neve és elérhetősége a 

Telephelyen ki lesz függesztve. 

 Az előfordulható katasztrófák következményei egészségügyi vonatkozásban égési és 

különböző baleseti sérülések (zúzódások, törések, stb.) lehetnek. A Telephelyen – tekintettel 

a tárolt, felhasznált és forgalmazott termékekre – vegyi sérülésekkel nem számolunk. Vegyi 

sérülések ellátását, mentesítését nem tervezik.  

A kimenekítés 

 A Telephelyen kimenekítendő személyek az ötöde csarnokban dolgoznak. A Telephelyen a 
kimenekítetteket befogadó területek kijelölése az új telephelyre kidolgozandó vészhelyzeti 
terv része lesz. 

 A telephelyen dolgozó személyek az egyéb munkahelyekről spontán meneküléssel – a 
tűzriadó terv szerint – a későbbiekben kijelölt gyülekezési helyre távoznak. 

 A kiürítést éves szinten gyakorlat segíti. 

Biztonságot, szennyezések megelőzését szolgáló intézkedések 

A technológia folyamatok monitoring rendszere 

A laboratóriumi mérések végzése még nem egy teljes körű önellenőrzés, de van monitoring jellege. 
Ugyancsak rendszeresen végeztetnek majd levegő minőségi méréseket, elsősorban 
munkaegészségügyi és biztonsági szempontból. Ezek a mérések azonnal jeleznék a gázok 
elfogadhatónál nagyobb mértékű szivárgását. 

A munkavédelmi és környezetvédelmi szemlék, oktatások 

A munka- és tároló helyek és környezetük állapotának ellenőrzése a munkavédelmi és 
környezetvédelmi szemlék alkalmával történik. Az ellenőrzéseken vizsgálják azt, hogy a 
veszélyforrások közvetlen környezetében dolgozók részére a helyben tárolt védőeszközök 
biztosítottak-e, és erről, illetve használatukról a dolgozóknak ismereteik vannak-e. 

A biztonsági szabályokat, veszélyhelyzeti jelzéseket, a védőeszköz használatot, a tárolási helyeket a 
dolgozókkal ismertetik, majd azt gyakoroltatják. Ezt az oktatási naplóban rögzítik. 

Szennyezések megelőzése: 

Gépek berendezések üzemszerű működtetését a rendszeres tervezett és szükség esetén rendkívüli 
karbantartások biztosítják. 

Azokat a speciális karbantartási munkákat, amelyekhez szakszolgáltató szükséges, külső vállalkozóval 
végeztetik el. 



80 
 

Az éves nagykarbantartásokat a nyári leállás időszakra időzítik. 

Minden veszélyes anyag használatra az épületen belül kerül sor. Veszélyes anyagok zárt raktárban 
lesznek tárolva. 

A veszélyes anyagok adagolása a technológiában szabályozottan történik, munkautasítások teszik 
egyértelművé a teendőket. Anyag pazarlása nem megengedett. 

Veszélyes anyagok az üzembe magyar nyelvű biztonsági adatlap és magyar nyelvű címke birtokában 
kerülhetnek. Az új anyag beszerzése előtt a környezetvédelem és munkavédelem a beszerzést 
véleményezi, ha kockázatosnak ítéli meg a használatát, akkor a behozatalt leállítja, megtiltja. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása tűzbiztos szekrényben történik. 

Hulladékok, veszélyes hulladékok tárolására szennyezést kizáró edényekben kerül sor. 

Az üzemi gyűjtőhely előírásszerűen szigetelt, fedett, kármentőzött épület, innen környezetszennyező 
anyag kijutása nem lehetséges. 

Az szennyvíz előkezelő épülete szintén kármentőzött kialakítású, így szennyezést innen sem várunk. 

A föld alatti tartályok a megfelelő védelemmel rendelkeznek: 

Sorszám Megnevezés Térfogat (m3) 

1 Szerszám és gép hűtővíz tartály, földalatti, egyszeres falú acél (meleg) 50 

2 Szerszám és gép hűtővíz tartály, földalatti, egyszeres falú acél (hűtött) 50 

3 Formaleválasztó hűtővíz tartály, földalatti, dupla falú, acél  50 

4 Ipari szennyvízgyűjtő tartály földalatti dupla falú, acél 50 

5 Olaj- és iszapfogó műtárgy vasbeton 3,5 

6 Impregnáló szennyvize, vasbeton, vegyszerálló műgyantával kikenve 5 

Baleset bekövetkezése inkább a szállítási útvonalon képzelhető el, ekkor a kárelhárítást a 
rendelkezésre álló kármentő eszközökkel gyorsan el lehet hárítani. 

Szennyezések csökkentése: 

Ha már bekövetkezik egy baleset, akkor a kárelhárításra jogosított, oktatott dolgozók kisebb 
anyagelfolyást maguk is feltakaríthatnak. 

Nagyobb beavatkozást igénylő baleseteknél, ha elzárást, épület kiürítést követel meg, akkor a 
védelemvezető irányítása mellett történnek a beavatkozások a majdan kidolgozandó vészhelyzeti 
terv szerint. 

A jelenlegi üzemben ez a szabályozás az alábbiak szerinti, ehhez hasonló várható az új üzemben is. 

A kárelhárító eszközöket beszerzik, a dolgozókat, mentésben résztvevőket oktatják, vészhelyzeti 
tennivalókat évi egy alkalommal gyakorolják. 

A szennyezések csökkentését szolgálják az új üzemre készítendő  

 „Vészhelyzeti, üzemzavar elhárítás mentési terv”,  

 A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 
Korm. rendelet szerinti „üzemi kárelhárítási terv” 

 Tűzvédelmi szabályzat 

Ezek még jelenleg nem állnak rendelkezésre, de az új telephelyre is kidolgozásra kerülnek. 

17 §-ban előírtak: 

a) A tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos 
csökkentése 
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A technológiába csak a szükséges mértékig visznek be veszélyes anyagot. A BAT érték alatti a 
felhasznált anyagok közül legveszélyesebbnek minősülő sók (T), egyéb anyagok 
kiválasztásánál és felhasználásánál a kevéssé veszélyes anyag választása a cél. 

Folyamatos s törekvés arra, hogy minél levesebb és minél kevéssé veszélyes anyagok 
kerüljenek a technológiába, erre üzemi próbákat is végeznek A kiválasztást a hibamentes 
termelést biztosító új anyag kerülhet be. 

Ilye törekvés az új üzemben a formaleválasztó szer felhasználás mennyiségét csökkentő új 
sverc-regeneráló telepítése. 

Az olajos minimál-kenés kipróbálása is a formaleválasztó szer kiváltását célozta, egyelőre még 
nincs bevezethető eredménye, de ne állt le a kísérlet. 

A műszaki vezetés az új, innovatív megoldások bevezetését, a felhasznált anyagáramok 
csökkentését folyamatosan figyelemmel kíséri. 

b) A tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról 

Ezt a BAT-nak való megfelelés részben már vizsgáltuk, a BAT értékekkel való összevetést a 
rendelkezésre álló adatok körébe elvégeztük. 

c) A kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről 

Szintén a BAT keretében vizsgáltuk az e) pontban. A pontforrások kibocsátásai a BAT érték 
alattiak, vagy közeliek, a szemcseszórás esetén is az alacsony BAT sávba tartoznak.  

Kibocsátás megelőző intézkedések: a közvetett kibocsátást csökkentik az energia-hatékony, 
újonnan agy néhány beszerzett új állapotú berendezések, LED világítótestek, kompresszorok 
hulladék-hőjének hasznosítása. 

d) A hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének 
megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék 
újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról 

A k) pontban adtuk meg a hulladék gyűjtésével, átadásával kapcsolatos információkat, a 
hulladék képződés csökkentésének egyik módja az alacsony értéken tartott selejt termelése, 
ezt a folyamatot segítik az Üzemelő tanúsított ISO TS 16949, ISO 9001 és ISO 14001 
rendszerek. 

Havi menedzser meetingeken az anyag-, és energia-, vízfelhasználás, szennyvízkeletkezés, 
hulladékkeletkezés forgalmakat nyomon követik, a kedvezőtlen változások elkerülésére gyors 
beavatkozási lehetőség így biztosított. 

Az anyagkiválasztás a kevéssé veszélyes anyagok használatát preferálja, így a képződő 
hulladékuk is a kevéssé veszélyes irányba tolódik. 

A hulladékok szelektív gyűjtése az újrahasznosítást segíti. 

A végtermékek az autóipari és háztartási gépekbe kerülnek, általában külföldi gyártónál. 

Az EU-ban érvénye szabályozásnak köszönhetően a végtermékre az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak: 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. január 27-i 2002/96/EK IRÁNYELVE az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK IRÁNYELVE az 
elhasználódott járművekről 

 A BIZOTTSÁG 2005. április 1-i 2005/293/EK HATÁROZATA az elhasználódott járművekről szóló 
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az 
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újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló 
részletes szabályok megállapításáról 

Magyar megfelelőik: 

 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 

 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

Ezek együttesen biztosítják, hogy az élettartama végére ért berendezések vagy funkciójukban, 
vagy anyagukban újrahasznosításra kerüljenek. 

e) Környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti 
következmények csökkentéséről 

A címben foglaltakat a szennyezések megelőzéséről szóló pontban leírtuk. 

Baleset-megelőzési és az ezek bekövetkeztekor szükséges intézkedéseket a fentiekben már 
megadtuk. 

f) Tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról 

Felhagyás esetén az épületeket, föld alatti vezetékeket a majd akkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően bontási terv birtokában lehet megkezdeni. 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani a veszélyes anyaggal esetleg terhelt belső 
burkolatok, vezetékek, föld alatti tartályok bontásakor, bontásukat úgy kell végezni, hogy a 
környezeti elemek (talaj, talajvíz, levegő) terhelését elkerüljék. 

A kiporzások hatásait védőburkolattal, illetve locsolással kell csökkenteni. 

Veszélyesnek minősülő elemeket (veszélyes anyagot tároló tartályok, kémények stb.) veszélyes 
hulladékként kell kezelni és átadni ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező szervezet részére. 

A területről készült alapállapot felvétel. Ez jó kiindulópontként szolgál a bontást követő állapottal 
való összehasonlításhoz. 

Amennyiben a talaj a jelenlegi tiszta állapothoz képest a vizsgált fémekre és TPH-ra vonatkozóan 
esetleg romló értéket mutat, azaz a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet a B szennyezettségi határértéket meghaladó szennyező komponenssel rendelkezik, 
a tényfeltáró dokumentációt követően beavatkozási tervet kell készíteni, majd elvégezni a 
beavatkozást és szennyezés felszámolását követően kármentesítési záró dokumentációt kell 
összeállítani, ha szükséges monitoring létesítése mellett. 

Talajvíz esetén az alapállapot felvétel a talajvízben a szulát, nitrát és nitrit esetében talált határérték 
feletti értéket, azaz a 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. melléklet B 
szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. 

Ezek a korábbi baromfitartás következményei lehettek a nitrit és nitrát esetében. Ezek a szennyezők 
hosszabb időt figyelembe véve nitrogénné redukálódnak. A szulfát is a kén biológiai körforgása során 
szulfátredukáló baktériumok lebontják és csökkentik a környezet szulfát koncentrációját. 

Ha ezeken felül a bontást követően a talajvízben a határértéket meghaladó szennyezés nyomára 
bukkannak, akkor a tényfeltárástól kezdődően az eljárás ugyanaz, mint ami t a talajok 
szennyezettsége esetén leírtunk. 
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A területet az eredeti állapotnak megfelelő állapotban kell átadni, a felszín alatti vizek védelméről 
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján a felszín alatti vizek jó állapotának megőrzését írja 
elő. 

m) A létesítményből származó kibocsátások mérésre (monitoring), 

folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések 

Levegőtisztaság 

A pontforrások engedélyezésekor a hatóság elől fogja írni a mérési gyakoriságot. 

Az eddigiek alapján az alumíniumolvasztás technológia esetében a legveszélyesebb 
fémkibocsátásokra (Cd, Cr(VI.) és Ni) éves gyakoriságú mérést, az összes többi légszennyező 
esetében 2 évente előírt mérést kell végeztetni, összhangban a 6/2011. I. 14.) VM rendelet 
14. mellékletében foglaltakkal. 

A szemcseszórás technológia esetében az emisszió mérésre 5 éves gyakoriságot írt elő eddig 
a Hatóság, ezt adta meg összhangban a 6/2011. I. 14.) VM rendelet 14. mellékletével. 

Szemcseszórás esetében a kibocsátás megfelelő szinten tartásáról a porleválasztó 
karbantartása és a beépített biztonsági rendszerek gondoskodnak. 

Víz, szennyvíz 

A szolgáltatott víz minőségét a szolgáltató garantálja. 

A vásárolt víz mennyiségi adatait és a szennyvíz előkezelőről a kommunális szennyvíz 
csatornára jutó szennyvíz mennyiséget, és a szennyvíz előkezelőről visszaforgatott víz 
mennyiségét legalább havi rendszerességgel (mostani gyakorlat alapján a szennyvízkezelő 
vonatkozásában napi rendszerességgel) mérik, naplózzák.  

A kommunális szennyvíz minőségére vonatkozóan a FKI-HKO: 9434-15/2016 számú 
határozatában a kommunális szennyvíz mintázására nem írt elő kötelezettséget. Ugyanakkor 
a szolgáltató a hálózatra engedett szennyvíz minőségét vizsgálhatja, ellenőrizheti, hogy a 
kibocsátott szennyvíz megfelel-e a 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. mellékletében előírt „Egyéb 
befogadóba való közvetett bevezetés esetén”határértékeknek. 

A szennyvíz előkezelő és visszaforgató berendezéssel kapcsolatban a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-HKO: 7447-13/2016 számú határozatában két mintavételi 
hely létesítését írta elő: 

1. a szennyvíztisztító rendszer utáni első mintavételi lehetőség 
2. a telekhatár előtti utolsó tisztítóakna 

Az előírt próbaüzemi terv elkészült. A próbaüzemi terv tartalmazza az akkreditált és nem 
akkreditált vizsgálatok körét, és tervezett számát. 

A határozat előírta a keveredés előtti víz minőségére szóló feltételeket, a 28/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelete 1. sz. melléklet II. rész 32. fejezet D) pontjában szereplő küszöbértékekkel. 1. 
mintavételi pontnál teljesítendő feltételek. 

A közcsatornába történ bevezetési pont előtt (2. mintavételi pontnál teljesítendő feltételek) a 
szennyvíz komponenseinek meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. 
mellékletében az „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” előírt kibocsátási 
határértékeinek. 

Ezen felül meg kell felelniük a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésében 
leírtaknak: 
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„(3) Közcsatornába szennyvíz (használt víz) csak a használt és szennyvizek kibocsátásának 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet és a vízszennyező 
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
miniszteri rendelet szerint, valamint e rendelet előírásainak betartásával bocsátható.” 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályiról szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. 
§-a írja le az ellenőrzéseket: 

„27. § (1) A szennyvízkibocsátásokat a vízvédelmi hatóság, közcsatornába bocsátás esetén a 
szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló miniszteri rendeletben (27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet) foglaltak szerint 
ellenőrizheti. 
(2) Önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. közcsatornába bocsátó): 
a) aki az 1. számú melléklet I. lista szerinti veszélyes anyagot, vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagot bocsát ki vagy használ; - nem használ 
b) akinek önellenőrzési kötelezettségét a vízvédelmi hatóság környezet veszélyeztetettség 
miatt megállapítja, továbbá 
c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év adatai 
alapján 15 m3/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet 
ca) közvetlenül a befogadóba vezet, 
cb) közvetve (közcsatornán vagy közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és 
egyúttal a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 
egyes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott tevékenység folytatása 
során keletkező szennyvizet bocsát ki; 
d) akinek felszíni vízbe történő vízszennyező anyag kibocsátására a vízvédelmi hatóság 
keveredési zónát jelölt ki. 

Az önellenőrzést egyelőre nem írták elő. 

Csapadékvíz elvezetés 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-HKO: -9043-15/2016. számú csapadékvíz 
elevezetés vízjogi létesítési engedélyről szóló határoztában előírta, hogy a területről 
elvezetett csapadékvíz minőégének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.9 KvVM rendelet 2. 
sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten  

 pH (6-9,5) 

 összes lebegő anyag (200 mg/l) 

 SZOE (10 mg/l) 

szennyezőkre megállapított határértékeknek. 

Ezen felül meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti „4. 
Általános védettségi kategória befogadói” előírt érvényes határértékeinek. 

Az olajfogó műtárgyak után, de még a szikkasztó árokba történő csatlakozás előtt mintavételi 
helyet kell kialakítani a tisztított csapadékvizek minőségi ellenőrzésének biztosítására. 

A szikkasztással kijelölt árkok területén szikkasztási próbát kell végezni.  

A parkoló területéről származó tisztított csapadékvizet befogadó Cs3-0 jelű szikkasztóárokra 
vonatkozóan a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (59 bekezdése alapján elővizsgálatot 
kell végezni, melynek figyelembe kell venni: 

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal 
elővizsgálati dokumentációt kell benyújtani a hatóságnak 

 Jellemző helyen talaj és 3 m-ig talajvíz mintát kell venni 

 Talajvíz vizsgálatot kell végeztetni: 
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o általános vízkémiai paraméterek 
o összes alifás szénhidrogén  

 Talaj vizsgálatot kell végeztetni 
o összes alifás szénhidrogén vonatkozásában. 

 Talajvizsgálat mélységtartományai: befogadó mederfenéktől számított 0,2-0,5 m, ill. 
0,5-1,0 m-en 

 Az eredmények figyelembe vételével monitoring tervet kell készíteni, és benyújtani a 
Hatóságnak. 

 Sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendeletben előírta tartalmú engedélyezési dokumentációt és mellékletek 
benyújtásával kell vízjogi üzemeltetési engedélyt kérni a Hatóságtól. 

 Az elővizsgálat készítése folyamatban van. 

Hulladékok 

A keletkező hulladékokról a naprakész nyilvántartást az eddigieknek megfelelően vezetik, 
melyben rögzítik az üzemi gyűjtőhelyre kiszállított hulladékok megevezését, azonosítóját, 
jellegét, átadott mennyiséget, dátumot, súlyt. 

Szintén üzemnapló rögzíti az üzemi gyűjtőhelyről gyűjtőnek, kezelőnek, ártalmatlanítónak 
átadott hulladékok fenti adatait. 

A nyilvántartást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási ás adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.9 Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően 
vezetik.  

Éves adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tesznek az üzemnapló éves zárását 
követően. 

Egyéb adatok gyűjtése 

A teljes anyagmérleg összeállításához a technológiába bemenő alapanyagok és távozó 
késztermékek súlyát naplózzák, ugyanígy a segédanyagok mennyiségei is a beszerzés 
dátumával naplózottak. 

Az energia (gáz és áram) fogyasztási adatok is naplózottak, vízforgalmi adatok szintén. 

A fent leírt méréseket szintén figyelemmel követik, hiba esetén azonnali intézkedéseket 
hoznak. 

n) Technológiáknak, technikáknak és intézkedéseknek az 

engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatíváira vonatkozó 

rövid leírása 

Olvasztás: 

Az itt alkalmazott és 2020 után teljes körűen alkalmazott aknás kemencés olvasztás a technika 
élvonalába tartozik, a korábban használt kemencéhez képest mind energia felhasználás, mind a 
szükséges adalékanyag mennyisége tekintetében kedvezőbb mutatókkal rendelkezik, mint az egyéb 
olvasztási formák. Az előállított termékekhez a kiválasztott módszer a legmegfelelőbb. 

Az öntésnél a nyomásos öntőgépek újak, vagy újszerűek, a termékek gyártáshoz igazodóan kerültek 
kiválasztásra. 

Új technika lesz az itt alkalmazott sverc-regeneráló, az új hűtőtorony, a hűtővizek elkülönített 
használata. 
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A megmunkálás terén az áttelepítésre kerülő megmunkáló gépek is viszonylag új beszerzésűek, ezek 
is a ma használatosak közül a legjobbak közé tartoznak. Kiválasztásuk itt is a megmunkálandó 
darabokhoz igazodott. 

A szemcseszórás területén lesz folyamatosan tölthető új szalagos rendszerű új berendezés. 
folyamatos és automatikus szórásra alkalmas, ahol a munkadarabok acélsodronyra kerülnek. A 
turbinák a haladási irányra keresztben a sodrony alatt és felett lesznek elhelyezve, biztosítva a teljes 
felületen történő egyenletes szórást. Ez is a hatékonyabb munkavégzést segíti. Ehhez is komplett új 
leválasztó berendezés kapcsolódik. 

Új elgondoláson alapul az új engedélyezett szennyvíz előkezelő és visszaforgató berendezés, melynek 
köszönhetően a vízhasználat mérséklődését és az előző berendezéshez képest energiahatékonyabb 
működését várják. 

o) Biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön 

jogszabályban meghatározott adatok 

A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. Törvény a biztosítékadási kötelezettségről a 110. § (5) ás 
(6) bekezdésben az alábbiakat állapítja meg: 

„(5) A környezethasználó külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez 
környezetvédelmi biztosíték adására köteles, továbbá a tevékenységével okozható előre 
nem látható környezetkárosodások felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében - 
külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén - környezetvédelmi biztosítás kötésére 
kötelezhető. A környezethasználó a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint 
környezetvédelmi céltartalékot képezhet a jövőben valószínűleg vagy bizonyosan felmerülő 
környezetvédelmi kötelezettségeire. 
 
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott tevékenységeket, valamint a biztosíték formáját és 
mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, 
továbbá a környezetvédelmi biztosítás szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.” 
 

A 110. § (7) 4. pontja: 

„4. a környezetvédelmi biztosíték adására köteles, továbbá a környezetvédelmi biztosítás 
kötésére kötelezhető tevékenységek körét, továbbá szabályozza a biztosíték formáját és 
mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, 
továbbá a környezetvédelmi biztosítás, illetve a környezetvédelmi céltartalékképzés 
szabályait;” 

Az itt felsoroltakhoz összesen három rendeletet sorol fel a jogtár, ezek közül kettő hatályon 
kívüli, a harmadik az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.  

Azaz a CSABAcast Kft. által folytatott tevékenységre vonatkozóan a törvényi felhatalmazásnak 
megfelelő kormányrendelet még nem jött ki. 

A CSABAcast Kft. rendelkezik a tevékenységére szóló biztosítással. A régi, üzemelő telephelyre szóló 
ajánlat idei kötvényesítése folyamatban van, az új telephelyre hasonló biztosítás megkötését 
tervezik. A biztosítási ajánlatot, melynek megkötésére hamarosan sor kerül, az M-8 mellékletben 
adjuk meg. 
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p) Alapállapot-jelentés 

Az alapállapot jelentést a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (3211 
Gyöngyösoroszi, Ércelő út 1.) készítette el „Jelentés a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. Apc, 
külterület, 084/9 hrsz. alatti telephelyének alapállapot felméréséről+ címmel 2016 júliusában.  

A teljes dokumentációt az M-7 mellékletben adjuk meg. 

q) A 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indoklása 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szól 314. 
(2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (7) és (8) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 

(7) A környezetvédelmi hatóság olyan kibocsátási határértékeket határoz meg, amelyek 
biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a létesítményből származó 
kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben 
foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket a következő módon: 
a) a kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási 
szintekre vonatkozó referencia-időszakokkal azonos hosszúságú vagy rövidebb időszakokra és 
az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekre vonatkozó referencia 
feltételekkel azonos feltételek mellett állapítja meg; vagy 
b) az a) pontban foglaltaktól az értékek, a referencia-időszakok és a referencia feltételek 
tekintetében eltérő kibocsátási határértékeket határoz meg. 
 
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a külön jogszabályban meghatározott 
kibocsátási határértékeket figyelembe véve - a környezetvédelmi hatóság kevésbé szigorú 
kibocsátási határértékeket is meghatározhat abban az esetben, ha a környezethasználó 
igazolja, hogy a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett 
elérhető legjobb technikákkal megvalósítható kibocsátási szintek elérése aránytalanul 
magas költségekkel járna a környezeti előnyökhöz képest 
a) az érintett létesítmény földrajzi helye és a helyi környezeti feltételek; vagy 
b) az érintett létesítmény műszaki jellemzői 
miatt. 

Mivel a tervezett pontforrások mindegyike teljesíti a vonatkozó határértékeket, ezért a 
kevésbé szigorú határértékek kérelmével nem él a CSABAcast Kft. 
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CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. 

3032 APC 
084/9 HRSZ-ON LÉTESÜLŐ 
ALUMÍNIUMÖNTÖDE ÉS 

MEGMUNKÁLÓ ÜZEM 
EGYSÉGES KÖRYEYEZETHASZNÁLATI 

ENGEDÉLY KÉRELME 
 

B) 

Azon létesítmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az a 

katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell az 

üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő 

intézkedések bemutatását 

A 1999. évi LXXIV. törvény hatályon kívüli, helyette a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény lépett hatályba. 

A törvény végrehajtására kiadott a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében megadott veszélyességi 
besorolású anyagok alsó küszöbértékének a negyedét messze nem éri el a CSABAcast Kft. területén 
egyszerre tárolt anyagok mennyisége. 

Ezért a CSABAcast Kft. nem tartozik a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá. 

Az új üzemre még nem készült el az üzemi kárelhárítási terv, és a „Vészhelyzeti, üzemzavar elhárítási 
és mentési terv, ezért a meglévő üzemre kidolgozottakra támaszkodunk, néhány újítás bevezetése 
mellett. 

A gyülekezési helyek még nincsenek az újtelephelyen kijelölve, kijelölésük a vészhelyzeti 
dokumentáció összeállításának része lesz. 

Az új telephelyen is rendszeresítve lesznek kürtjelek: ezek közül az egyik a műszak végét jelzi, a másik 
olyan vészhelyzetet jelez, melynek esetén a telephelyet el kell hagyni és a kijelölt gyülekezési pontra 
kell menni. 

Erre vonatkozóan a meglévő M110_1_MU Telephely kürt jelentése munkautasítást át kell dolgozni az 
új telephelyre. 

Ebben a munkautasításban szerepelnek a riasztási jelek: 

A veszélyt jelző berendezések a CSABAcast Kft területére vonatkozóan és az ott tartózkodók 
részére adnak jelet, ill. utasítást. A veszélyt jelző berendezés „sziréna” hangot és villogó vörös 
fényt ad. 

A CSABAcast Kft teljes területét érintően 5 riasztási zóna került meghatározásra. Ez változhat 
az új telephelyen. 
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A veszélyt jelző berendezések a riasztási zónáknak megfelelően – külön indíthatósággal – 
kerültek telepítésre. 

Megadja, hogy a gép leállítását követően melyik gyülekezési pontra kell menni. 

Meghatározza a jogosultságokat: 

 A vész jelző berendezést indítani, üzemeltetni annak a vezetőnek vagy dolgozónak a joga, 

ill. kötelessége, aki a vészhelyzetet észleli. 

 A vészhelyzet észlelőjének mérlegelnie kell: 

o a magasabb vezetőnek való jelentés lehetőségét 

o a vészhelyzet hatását személyekre, környezetre 

o az elhárítás lehetőségének módozatait 

 -A vészjelző berendezést üzemen kívül helyezni (leállítani) csak a területileg illetékes 

üzem vezetője vagy az általa írásban meghatározott személy végezheti. (Meghatározás az 

ellenőrző dokumentum 3. lapján) 

 A leállítást lehetővé tevő kulcsot csak a jogosult személyek használhatják. 

 Az ellenőrző dokumentációban az eseményt olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy 

visszaellenőrizhetők legyenek az alábbiak: 

1. Indítás oka, ideje 

2. Indító személy, vagy elrendelő neve 

3. Követő intézkedések 

4. Érintettek száma, kár becsült mértéke 

5. Esemény lefolyása, tanulságai 

6. Normál üzemmód, ideje, tett intézkedések 

 A dokumentációt szigorú elszámolású anyagként kell kezelni. 

 A mindenkori jó rendszerállapot biztosítására az alábbi ellenőrzés szükséges: 

1.  Heti ellenőrzés: szemrevételezéssel 

2. Havi ellenőrzés: próbaműködtetéssel (minden hónap első munkanapján 09:00-kor 

3-4’’-ig) 

A kapcsolatos tudnivalók átadása, ill. a vizsgálat dokumentálása a területileg illetékes üzemvezető 
kötelessége. A rendszer nem előírásszerű működése esetén az üzemvezető azonnali jelentési 
kötelme áll fenn a polgárvédelmi parancsnok felé. A riasztási rendszer működtetésének jelen 
szabályozása egyben a kárelhárítási terv mellékletét is képezi.  

Kapacsolódó melléklet: Riasztandó személyek adatai:  

 Név 

 Funkció 

 Vonalas telefonszám mellék 

 Lakcím 

 Riasztás telefonon munkaidőben (telefonszám) 

 Riasztás telefonon munkaidőn túl (telefonszám) 

Szintén kidolgozott az egyéni védőeszközökről szóló melléklet, mely a mentés során alkalmazandó 
védőeszközöket sorolja fel munkakörönként. 

A kárelhárítási eszközök a régi telephelyen az alábbiak voltak: 
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Eszköz megnevezése 

Eszköz 
mennyisége 

db 

Eszköz 
elhelyezése 

Elsősegély csomag 1 

Kárelhárítási 
raktár 

Hordágy 1 

Takaró 2 

Fertőtlenítőszer (klórmész, domestos) 1kg, 2l 

Poroltó 4 

Lapát 6 

Seprű 4 

Csákány 2 

Feszítő vas 2 

Elemlámpa 4 

Elem 4 

Mechanikai védőkesztyű 6 pár 

Vegyszerálló kesztyű 6 pár 

Hő ellen védő kesztyű 6 pár 

Sisak 4 

Mechanikai védőszemüveg 4 

Arcvédő 4 

Gumicsizma 2 pár 

Esőköpeny 2 

Antisztatikus cipő 4 pár 

Vattakabát 4 

Füldugó 6 

Sisak álarc 2 

Respirátor ABEK1P3 4 

Készenléti doboz elfolyások elleni védelemre 
(tartalma: abszorbens hurka, úszógát, párnák, vízfelület 
tisztító gereblye)  

1 

Műanyag zsák 100 

Jelzőszalag 200 m 

Jelzőbója 10 

Tábla (szennyezett terület) 5 

Tábla (gázveszély) 4 

Tábla (gyülekezési hely) 10 

Napló 2 

Kantáros védőnadrág; védőcsizmával 4 

Kantáros nadrág lábszár és combvédővel 4 

Abszorbens párna 7 

Abszorbens hurka 1 csomag 

Ezeket egészítenénk ki az üzemekben jelenleg is megtalálható szórható olajfelitató anyaggal és 
csatornaszem lezáró lapokkal, valamint nedves gyurmával, mellyel a sérült edények átmeneti 
időszakra letapaszthatók. 

Melléklete a tervnek a kárelhárításba bevonható szervek felsorolása, mely tartalmazza a hatóság 
nevét, tevékenységet, létszámot, címét és telefonszámát. ezt is aktualizálni kell a változásoknak 
megfelelően. 
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További melléklet a kárelhárításnál figyelembe vehető emelő és szállító járművek. 

Ez tartalmazza a szervezet nevét (nem csak a CSABAcast Kft. járművei vonhatók be), címét, eszköz 
megnevezését és db számát. 

Ezt is frissíteni kell az új telephelyre vonatkozóan. 

Mellékletként megadjuk a jelenleg üzem vészhelyzeti és üzemzavar elhárítási, mentés tervét az M-9 
mellékletben.  

Ez a formátum lesz az idézett mellékletekkel együtt az új telephelyre átdolgozva. 

Ezen felül az üzem ki fogja dolgozni a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervét, mivel a tervezett 
tevékenység szerepel a rendelet 2. mellékletében. 

Tűzvédelmi és tűzriadó terv is aktualizálva lesz az új üzemre. A tűzvédelemmel kapcsolatban 
tűzvédelmi terv készült az engedélyezés során, az ott leírtaknak megfelelően tüzivíz tározó létesül, 
ezen felül tűzoltó készülékeket helyeznek el az üzemben a tervezett pontokon. 
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CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. 

3032 APC 
084/9 HRSZ-ON LÉTESÜLŐ 
ALUMÍNIUMÖNTÖDE ÉS 

MEGMUNKÁLÓ ÜZEM 
EGYSÉGES KÖRYEYEZETHASZNÁLATI 

ENGEDÉLY KÉRELME 
 

C) 

A 20. § (3) bekezdésesetében a külön jogszabályokban meghatározott 

engedélyek iránti tartalmi követelményei 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20 § (3) bekezdése: 

(3) A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati 
engedélybe kell foglalni. 

 Pontforrás létesítési engedély kérelem: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 5. mellékletében foglalt tartalommal készül (XXX mellékletben adjuk meg) 

 Elkészült vonatkozó egyéb engedélyeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Ügyiratszám Hatóság Határozat/engedély tárgya Kiadás 
dátuma 

Érvényessé
ge 

FKI-HKO: 7447-13/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde üzemi 
szennyvíz-előkezelő és -visszaforgató 
technológia vízjogi létesítési engedélye 

20161.08.30 2021.09.30 

FKI-KHO: 9434-15/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde 
vízellátásának és szennyvízelvezetésének 
vízjogi létesítési engedélye 

2016.10.25 2021.10.31 

FKI-HKO: 9043-15/2016 Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Határozat 

Apc, 084/9 hrsz. ingatlanon található 
CSABAcast Kft. alumíniumöntöde 
csapadékvíz-elvezetésének vízjogi 
létesítési engedélye 

2016.10.28 2021.11.30 
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CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. 

3032 APC 
084/9 HRSZ-ON LÉTESÜLŐ 
ALUMÍNIUM ÖNTÖDE ÉS 

MEGMUNKÁLÓ ÜZEM 
EGYSÉGES KÖRYEYEZETHASZNÁLATI 

ENGEDÉLY KÉRELME 
 

D) 

Erdő igénybevétel 

 

 

 

http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ lapján az érintett terület nincs kezelésben lévő erdőrészletek 

között. 
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FELEŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Lantos Lászlóné, Diószegi Sándor és Mogyorós Péter nyilatkozatunkat adjuk arról, hogy a 
dokumentációban foglaltak a Tervező és Beruházó által szolgáltatott adatokon, az 
Önkormányzattól kapott rendezési terv szerinti besorolási adatain valamint a hatályos 
jogszabályokon alapulnak, a valóságnak megfelelnek. 

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a dokumentációban foglalt adatokért, valamint az azok 
feldolgozásából nyert megállapításokért és információkért felelősséget vállalunk. 

 

Salgótarján, 2016. október hó 

 

 

______________________ 
Lantos Lászlóné  

okl. geológus 
okl. környezetvédelmi menedzser 
Kamarai engedély szám: 12 0023 

 
 
 

___________________________ 
Diószegi Sándor  

zajvédelem 
SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.4, KV-Sz 

 
 
 

___________________________ 
Mogyorós Péter 

természetvédelem 
SZTV, SZTjV 
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Mellékletek 

 

 

 

 

M-1 Jogosultság igazolások 

M-2 Pontforrás engedély kérelem 

M-3 Technológiai folyamatábra 

M-4 Közérthető összefoglaló 

M-5 Zajvédelemi munkarész 

M-5 M-1 Hitelesítési bizonyítvány, háttérterhelési vizsgálat 

M6 Apc Szabályozási tervlap 

M-6 Üzemi alaprajz a pontforrásokkal 

M-6/1 Létesítés, felhagyás hatásterülete 

M-6/2 Üzemelés hatásterülete 

M-7 Biocentrum Kft. által készített alapállapot felvétel 

M-8 Biztosítási ajánlat 

M-9 Vészhelyzeti és üzemzavar elhárítási mentési terv – mellékletek nélkül, azok az új 
telephelyre lesznek aktualizálva 


