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HATÁSVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

  

I. Előzmények  

Az AL-CU Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, (cím:1214. Budapest, II. Rákóczi F. u. 

181., Cg.01-09-917977, adószám:14748381-2-43) az Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. hrsz 

alatti telehelyen hulladékhasznosító, nem vasfémeket másodlagos nyersanyagokból vegyi és 

elektrolitikus eljárással színesfém előállító üzem létesítését tervezi. 

A cég jelenlegi tevékenysége a Budapest, XXI. kerület II: Rákóczi F. u. 181. szám alatt folyik, 

mely során a telepükön több száz tonna fémhulladék gyűjtése, kezelése és hasznosítása zajlik 

engedélyezetten. Ezek a hulladékok az alumínium (ötvözött lemez, ötvözetlen lemez, nyúzott 

kábel, áramvezetők, légvezetékek, alu profil, alu cső, offszet lemez, festett alumínium, alu 

forgács), vörösréz (különböző tisztaságú huzalok, csövek, lemezek hulladékai), sárgaréz 

(kétalkotós, vegyes 58% réztartalmú, motorhűtők), darabos és forgács saválló (CrNi 18/18) 

hulladékok, horgany, vas, acél (betonacél, vas- és acéllemez, gyártásközi új lemez), 

elektronikai hulladékok (I-II. osztályú panel, processzorok, stb.).  

 Ezek hasznosítását, az értékes fémek kinyerését tervezik egy, az egész világot behálózó 

referenciákkal rendelkező vállalat által gyártott gépsorral. 

A gyártócsarnok letelepítésének tervezett helyszíne az Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. hrsz 

alatti telehely, melynek övezeti besorolása: Gksz (O-30-7,5-4000) gazdasági kereskedelmi 

szolgáltató területek.  

Városképi és Környezetvédelmi Bizottság saját hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adta a 

26/2014.(V.23.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási terv módosításához az Északkeleti külterület és Bikalegelő városrészeket érintően 

– a 0305/27 helyrajzi számú ingatlanon elektronikai hulladék újrahasznosítását végző üzem 

kialakítása kapcsán, azzal a feltétellel, hogy Kérelmező a szabályozási terv módosítás I. 

fordulós Közgyűlési tárgyalását megelőzően a szakhatósági állásfoglalásokat előzetesen 

beszerzi és arról a Bizottságot tájékoztatja (1.sz. melléklet). 

Az előzetes környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás kiadási kérelmére a cég a Heves 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által a HE-02/KVTO/178-1/2018 végzése 

(2.sz. mellékletben csatolva) értelmében, előzetes szakhatósági állásfoglalás nem adható. A 

végzés további része kiemeli, hogy: 
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Jelen környezetvédelmi dokumentáció 314/2005 (XII. 25) Kormány rendelet előírásait 

figyelembe véve készült.  

 

II. A hatásvizsgálat kérelmezőjének adatai: 

Az AL-CU Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  

cím:1214. Budapest, II. Rákóczi F. u. 181.  

Cg.01-09-917977 

Adószám:14748381-2-43)  

KÜJ szám:102443327 

KTJ szám: 101989155 

 

Tervezett telephely: Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. hrsz 

KTJ szám: jelenleg még nincs 

Cégkivonat és aláírási címpéldány csatolva az 3-4.sz mellékletben. 

  

 

III. A hatásvizsgálat készítők adatai 

Good Job Bt (1214. Budapest, Völgy u.. 41. (megbízási szerződés csatolva a 13. sz. 

mellékletben). 

telefon: +36302123305 

E-mail: goodjobbt@ggoglemail.com 

 

Dr. Kriszt Balázs környezetvédelmi szakértő 

Kamarai számok:13-8767, 13-61158  

Végzettségek: mezőgazdasági környezetvédelmi szakmérnök, okl. agrármérnök  

Cím: 2100 Gödöllő Mátyás kir. utca 66.  

Telefonszám: 06/28/512-000/ 1723.mell.  

Engedélyek: 

SZVV-3.1. - Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi 

vízgazdálkodási rendszerek 

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

mailto:goodjobbt@ggoglemail.com
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SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2022.09.01) 

VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2022.09.01) 

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

SZVV-3.10. - Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

ME-VZ - Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése (2022.09.01) 

MV-VZ - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki 

vezetése (2022.09.01) 

SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2022.09.01) 

VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2022.09.01) 

14/6450-12/2012-SZTV Élővilágvédelem 

 

Dr. Mudri Katalin környezetvédelmi szakmérnök: 

3703/98 környezetvédelmi okleveles szakmérnök (6.sz. mellékletben csatolva). 

 

Dr. Kriszt Balázs szakértő nyilatkozata az 5. sz., a szakértői jogosultságok a 6. sz. 

mellékletben csatolva. 

 

Szerződéses megbízás alapján a levegőtisztaságvédelmi és a zajvédelmi vonatkozásokban 

a TENDERT TERV Kft 143/MI/2017 szakvéleménye került felhasználásra (lásd 12. sz. 

mellékletként). 

 

Némethy Róbert környezetvédelmi szakértő: 

Kamarai számok:09-1063  

Végzettségek: környezetgazdálkodási- környezetvédelmi szakmérnök, településmérnök  

Cím:4030 Debrecen Óvoda utca 2.  

Engedélyek: 

SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 

Sámi Lajos szakértő: 

Kamarai számok:09-0481  

Végzettségek: okl. gépészmérnök  

Cím:4031 Debrecen Derék utca 253. I. em. 1.  

E-mail:samila@freemail.hu  

Engedélyek: 

SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

  

mailto:samila@freemail.hu
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IV. Tervezett tevékenység és környezetének bemutatása  

 

Földrajzi tájegység besorolás: kistáj 6.5.22. Egri-Bükkalja, kistájcsoport: Bükkalja, középtáj: 

Bükkvidék, nagytáj: Észak-Magyarországi-Középhegység.   

  

Eger a Bükk délnyugati lábánál, az Eger-patak völgyében fekszik. A völgyben mintegy 12 km 

hosszúságban települt be, kb. 2,5 km szélességű. Délen a 3. számú főforgalmi útvonal, északon 

a Bükk-hegység zárja le a térséget. Az egri borvidék központja.   

  

Éghajlata mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj, a közepén fekvő Egerben a napsütéses 

órák évi összege 2022 óra, a nyári időszakban 827, a téliben 199 a napos óra. Az évi 

középhőmérséklet 9,9 oC, a vegetációs időszakban a sokévi átlag 16,9 oC.   

A csapadék sokévi átlagban 550 mm, ebből a vegetációs időszakra 355 mm jut. Átlagosan 4050 

hótakarós nap van téli félévben, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm. Leggyakrabban 

északnyugati és délkeleti szél fúj, a déli területeken azonban délkeleti.   

  

Eger és környéke északnyugat felől viszonylag nyitott, míg északkelet felől a Bükk hegység 

szélárnyékában fekszik.   

 

A telephely címe Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. hrsz. (7.sz. melléklet-E hiteles 

térképmásolat). 

A Kft. a tervezett telephelyként az SBS Kft-től egy 1500 m2 nagyságú területet kíván bérelni, 

tájolása: ÉK-DNY, csarnokkal, irodarésszel és szociális helyiségekkel,   

 

A terület övezeti besorolása: Gksz. kereskedelmi, gazdasági és szolgáltató terület. (8.sz. 

melléklet). 

 

A cég által bérelt telephely közvetlen szomszédságában az alábbi cégek találhatóak: 

- Bútorbolt, fatelep (Eger, Vécseyvölgy u. 86.)  

- Copsped Heves Megyei Szövetkezeti Szállítási Közös Vállalat (Eger, Vécseyvölgy u. 97.)  

- Interker-Wein Kft. (Eger, Vécseyvölgy u. 93.)  

- Gyegép Kft. (Eger, Vécseyvölgy u. 99.)  

- Unicoma Bt. (Eger, Vécseyvölgy u. 99.)  

 

Infrastruktúra  

Ivóvíz:   Heves Megyei Vízmű Zrt.  

Szennyvíz:  Heves Megyei Vízmű Zrt.  

Villany:  ÉMÁSZ Nyrt.  

Telefon:   MATÁV hálózatról   

Gáz:    TIGÁZ Zrt.  
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V. A tevékenység leírása  

a.  Általános tevékenységi leírás 

A cég fő tevékenysége nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és hasznosítása. A Kft. 

nem rendelkezik saját szállítójárművel, ezért a hulladékot hulladékszállítási engedéllyel 

rendelkező fuvarozó fogja beszállítani a telephelyre. 

A hulladékok köre az alumínium (ötvözött lemez, ötvözetlen lemez, nyúzott kábel, 

áramvezetők, légvezetékek, alu profil, alu cső, offszet lemez, festett alumínium, alu forgács), 

vörösréz (különböző tisztaságú huzalok, csövek, lemezek hulladékai), sárgaréz (kétalkotós, 

vegyes 58% réztartalmú, motorhűtők), darabos és forgács saválló (CrNi 18/18) hulladékok, 

horgany, vas, acél (betonacél, vas- és acéllemez, gyártásközi új lemez), elektronikai 

hulladékok (I-II. osztályú panel, processzorok, stb.).  

 Ezek hasznosítását, az értékes fémek kinyerését tervezik. 

A telephelyre elektromos és elektronikus berendezés (hulladékazonosító: 16 02 14: használatból 

kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól) nem kerül 

be, csak az azokból kiszerelt alaplapok és processzorok (hulladékazonosító: 16 02 16: 

használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től). 

Ebből adódóan kézi erővel történő szétszerelés nem lesz. A lerakodást követően az árut fedett, 

zárható tárolóhelyen big-bag zsákokban valamint műanyag ládákban tárolják. A rakodáshoz 

diesel üzemű targoncát használnak.  

  

Azonosító kód: 16 02 16: kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 

02 15-től  

A hulladék már úgy fog a céghez kerülni, hogy veszélyes anyagtól mentes.  

 

Az AL-CU SERVICE Kft. a Monifer Kft-től, valamint a Metalex 2001 Kft-től fog 160216 

azonosító kód alá tartozó hulladékokat felvásárolni, melyet a cég előkezelten és veszélyes anyag 

mentesen fog leszállítani a Kft. telephelyére. (9.sz. melléklet). 

 

A technológia telepítésére szolgáló csarnok alaprajzát, tervezett technológiai egységek 

elrendezését a 10. sz. melléklet tartalmazza. 

 

b. A technológia berendezései  

- hulladék olvasztókemence  

- HMCMS 5000 malom, ciklon és mágneses szeparátor  

- PG műanyag darálógép  

- réz elektrolizáló rendszer  

- EWRM 50 hulladék újrahasznosító gép  

- A100 indukciós kemence  

- NARS 5 semlegesítő berendezés  

- NSS5 semlegesítő berendezés  

- JET PULSE szűrőrendszer  
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c. Technológia leírása  

  

Fizikai eljárás: 

A hulladékot kézi erővel teszik fel a szállítószalagra, amely azt behordja a kalapácsos törőbe és 

5 mm-nél kisebb nagyságú darabokra töri. A fizikai szétválasztásnál a komponensek méretének 

meghatározó szerepe van. Az aprítás egyik célja, hogy méretcsökkentést és ezzel fajlagos 

felületnövekedést érjünk el a feldolgozandó anyagoknál, illetve hozzáférhetővé tegyük az 

eredetileg rejtett hulladékkomponenseket is. Másrészről a kisebb formátumú hulladék-

komponensek eljárás-technológiai szempontból könnyebben kezelhetők.  

Az aprítót többnyire kevert minőségű anyag hagyja el, aminek következtében különböző 

szemcseméretű frakciókban eltérő komponensek dúsulnak fel, tehát a feldolgozás hatékonysága 

érdekében további eljárásokat kell alkalmazni.  

A törés után az anyag a ciklon szeparátorba kerül, ahol a berendezés fajsúly szerint osztályozza 

a ledarált hulladékot. Ez egy egymáshoz csatlakozó hengeres és kúpos részből álló tartály, 

amely hengeres részébe tangenciálisan vezetik be a szeparálandó különböző sűrűségű 

szemcséket. A közeg örvénypályán halad a ciklon tengelye felé, magával ragadva a közegnél 

kisebb sűrűségű szemcséket és kihordva őket a tengelyvonalban beépített felső henger un. 

keresőcső segítségével, miközben a közegnél nagyobb sűrűségű szemcsék a ciklon falára 

tapadva ülepednek ki, és alsó kúppal hordódnak ki a ciklonból. A ciklon tengelyvonalában 

légmag alakul ki. A ciklon végső soron különválasztja a műanyagot, az alumíniumot és a 

nehezebb (főként) vasfémeket egymástól.  

A következő lépés a mágneses szeparátor, amely a nevéből adódóan szétválasztja a mágneses 

fémeket a nem mágnesesektől. Az újra nem hasznosítható műanyagot a berendezés egy zsákba 

juttatja, amit ha megtelik, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adnak tovább.  

  

Termikus eljárás:  

Csupán mechanikai módszerek felhasználásával az ipar számára szükséges nagy tisztaságú 

termékminőség csak megközelíthető, a fémek teljes újrahasznosításához metallurgiai 

módszereket is be kell vetni. A természetben megtalálható nemesfémek is csak a legritkább 

esetben bányászhatók úgy ki, hogy ne legyenek szennyezve más fémekkel. Az eljárás lényege, 

hogy a kemencében 2000 Celsius fokra felmelegítik, aminek hatására az ólom és a cink kiválik 

a rezet és nemesfémeket tartalmazó ötvözetből.  

Az eljáráshoz tartozik egy un. Jet-Pulse szűrőrendszer, amelyet a csarnokon kívül telepítenek 

le. Az eljárás lényege, hogy a kemencéből kikerülő gázok és egyéb szálló anyagok bekerülnek 

a berendezésbe, ahol terelőlapok segítségével átvezetődnek a szűrőzsákokba.  

A szűrők tisztítása úgy történik, hogy a berendezés felső részén lévő fúvókákon nagynyomású 

levegőt nyomnak be, aminek hatására a szennyezőanyag leválik a szűrőzsák faláról és a 

berendezés alsó részéhez erősített zsákba kerül. A megtelt zsákokat, annak átvételére 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.  
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Réz kinyerés elektrolízissel:  

A kemencéből kikerülő réz és nemesfém ötvözetet elektrolízises eljárással választják szét. A 

finomítandó rezet és nemesfém ötvözetet megfelelő kádakban, kénsavas réz-szulfát oldatban 

anódnak kapcsolják, a katód pedig vékony tiszta rézlemez. Egy cellán belül több anód-, és 

katódlemezt helyeznek el felváltva egymás után és párhuzamos kapcsolást alkalmaznak. Az 

elektrolíziskor az anódon a réz oldatba megy, a katódon pedig az oldatból tiszta réz válik le. A 

cella feszültsége csak néhány tized volt, mert csak az elektrolit ellenállást kell leküzdeni. Az 

anódnak kapcsolt réz-nemesfém ötvözetből a szennyezések (ezüst, arany, palládium) a anódról 

annak fogyása során leválnak. Az anódiszapból a nemesfémet a következő eljárásban nyerik ki.  

  

Vegyi eljárás:  

Az elektrolízis után megmaradt anódiszap nemesfémeket (arany, ezüst, palládium) tartalmaz. 

Ezeket a fémeket egy zárt rendszerben savak segítségével választják szét, illetve 

finomítják/tisztítják. Ezzel a lépéssel befejeződik a hasznosítási eljárás.  

  

d. A felhasznált víz semlegesítése  

A szennyvíz-semlegesítő az eljárásban felhasznált összes vizet megtisztítja.  

A berendezés 4 egységből áll, az egységek az alábbi feladatokat látják el:  

1. Az esetlegesen a vízben maradt nemesfémeket választja ki.  

2. A vízben maradó rezet választja ki.  

3. Leülepíti a szulfát inonokat.  

4. Beállítja a víz semleges pH értékét.  

  

A folyamatból kikerülő fémek tisztaságát a csarnoképületben lévő vizsgáló laboratóriumban 

értékelik ki. A laborban található egy burkolt vizsgáló rendszer, amelyben a szagok és káros 

gázok kiáramlása nélkül ellenőrizhető a nemesfémek tisztasága. A másik berendezés egy EDX 

3000 X – Ray Spektrométer, amely kifejezetten az ilyen eljárásokból kikerülő fémeket 

ellenőrzi. A gép 30 másodpercen belül kiértékeli az adott fém szennyezettségét. Pontossága 0,5 

%. A kiértékeléshez használt gépek mindegyike C E bizonylattal ellátott. Ennek köszönhetően 

a kikerülő fémeket piaci áron lehet értékesíteni és rendeltetésszerűen felhasználhatók.  

  

VI. A hasznosítani és a telephelyen gyűjteni kívánt hulladék megnevezése és 

mennyisége  

  

Azonosító 

kód  

Megnevezés  Mennyiség (t/év)  

16 02 16  használatból kivont berendezésekből  

eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 

16 02 15-től  

1450 

  

A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható hulladékmennyiség: 40 t  
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Mivel a beszállítás nem lesz folyamatos, ezért előfordulhat, hogy bizonyos esetekben akár egy 

heti feldolgozandó készlet is lesz a csarnokban. Ez a mennyiség tudja biztosítani, hogy a gép 

folyamatosan a hét 5 napján ki legyen használva.  

 

VII. A szükséges segédanyagok megnevezése, mennyisége  

  

Eljárás  Felhasznált anyag neve  Felhasznált 

mennyiség (5 t 

hulladék  

feldolgozásához)  

Mértékegység  

  

Termikus  

Dízel olaj  20  l  

Bórax  5  kg  

CaCO3 

 (kalciumkarbonát

)  

5  kg  

  

  

Elektrolízis  

Kénsav  100  l  

Csontenyv  25  g  

Tiokarbamid  75  g  

Rézszulfát  80  kg  

Víz  1000  l  

  

  

  

  

  

Vegyi  

HNO3 (salétromsav)  15  l  

HCl  (hidrogén- 

klorid)  

30  l  

Nátriummetabiszulfid  5  kg  

nátrium-hidroxid  200  l  

karbamid  10  kg  

szóda  5  kg  

polielektrolit  20  g  

dimethylglyoxim  5  g  

ammónium-klorid  5  kg  

vasszulfát  30  kg  

  

A vegyszereket tárolása hordókban, kannákban történik a csarnokon belül. A beszállítói 

rugalmasság lehetővé teszi, hogy 1-2 napi mennyiségen kívül-mely a csarnokban elhelyezhető- 

nagyobb mennyiséget a telepen ne kelljen tárolni.  
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VIII. Szükséges kiegészítő tevékenységek  

  

- szállítás: a hulladékok, az alapanyagok és a késztermékek telephelyre illetve 

telephelyről történő be és kiszállítása külső alvállalkozókkal illetve a megrendelők által 

történik.  

  

- gépek, berendezések, javítása, karbantartása: a telephelyre letelepített berendezésnél az 

egyszerű, könnyen kivitelezhető kisjavításokat végzik a cég dolgozói. A közepes és nagy 

javításokat, külső szervezettel kívánják megoldani.  

  

- hulladékok kezelése: a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokkal elszállításával külső, feljogosított cégeket bíznak meg.  

  

A telephelyen a berendezés karbantartása az általában szokásos alapjavításnak felel meg, ennek 

megfelelő az anyagok felhasználása és a keletkező hulladékok milyensége, mely nagyban függ 

a havonta beszállított és hasznosításra kerülő hulladék mennyiségétől. 

  

A telephelyen 11 fő fog dolgozni 1 műszakban hétfőtől-péntekig: 800 – 1700 –ig.  

  

A dolgozók létszám az alábbiak szerint fog megoszlani: - 

1 fő kohász  

- 1 fő metallurgus  

- 2 fő vegyész  

- 2 fő laboráns  

- 3 fő segédmunkás  

- 1 fő villanyszerelő  

- 1 fő targoncavezető  

  

A fentiekben felsorolt veszélyes anyagok szabályos tárolására fémszekrények, műanyag 

kannák, fémhordók állnak rendelkezésre.   

A csarnokban kialakításra kerül természetes fény az ablakokon keresztül, illetve a tetősíkba 

épített felülvilágítókkal fogják a világítást megoldani.  

A csarnok fűtését infra hősugárzókkal kívánják megoldani.  

Az irodában és szociális helyiségekben hőleadó radiátorokkal biztosítják.    

A csarnok padozata keménycement beszórással ellátott vasbeton.   

A padlózat víz, olaj és vegyszerrel szemben ellenálló.  

A csarnok és a benne folyó tevékenység környezeti tényezői és az általuk előidézett környezeti 

hatások  
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IX. Az érintett terület alapállapota 

Eger a Bükk délnyugati lábánál, az Eger-patak völgyében fekszik. A völgyben mintegy 12 

km hosszúságban települt be, kb. 2,5 km szélességű. Délen a 3. számú főforgalmi útvonal, 

északon a Bükk-hegység zárja le a térséget. Az egri borvidék központja.   

 

a. Vízgazdálkodás  

A terület a Bükk karsztos vonulatához csatlakozik. A telephelynek saját kútja nem lesz. A 

vízellátás a városi hálózatról kerül megoldásra. 

A karszt réteg miatt fokozottan figyelni kell a havária események megakadályozására. 

 

b. Környezeti levegő 

Éghajlata mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj, a közepén fekvő Egerben a napsütéses 

órák évi összege 2022 óra, a nyári időszakban 827, a téliben 199 a napos óra. Az évi 

középhőmérséklet 9,9 oC, a vegetációs időszakban a sokévi átlag 16,9 oC.   

A csapadék sokévi átlagban 550 mm, ebből a vegetációs időszakra 355 mm jut. Átlagosan 

4050 hótakarós nap van téli félévben, az átlagos maximális hóvastagság 16 cm. 

Leggyakrabban északnyugati és délkeleti szél fúj, a déli területeken azonban délkeleti.   

  

Eger és környéke északnyugat felől viszonylag nyitott, míg északkelet felől a Bükk hegység 

szélárnyékában fekszik.   

  

Az átlagos szélsebesség 2,5 m/s, de különösen nyáron ill. az uralkodó irányokban nagyobb. 

A hagyományos széljellemzőkön (szélirány, szélsebesség, gyakoriság) túl levegőkörnyezeti 

szempontból meghatározó szerepe van a légköri stabilitásnak. Ezek határozzák meg a 

légállapotot és a légköri turbulenciát, ezáltal a légszennyezés diszperzióját, transzmisszióját.   

  

A légszennyezés terjedése szempontjából meghatározóak a széljellemzők:   

  

Θ  u 

(m/s)  

G 

(%)  

p  

N  2,9  8,4  0,35  

NNE  3,8  5,0  0,34  

NE  3,4  3,1  0,35  

ENE  2,8  4,3  0,34  

E  2,4  5,2  0,35  

ESE  2,4  2,5  0,35  

SE  2,3  5,0  0,36  

SSE  2,6  3,8  0,36  

S  2,5  4,1  0,37  

SSW  2,7  4,0  0,35  
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SW  2,6  7,8  0,35  

WSW  3,4  4,7  0,33  

W  4,2  8,5  0,31  

WNW  3,5  10,9  0,31  

NW  2,3  13,5  0,34  

NNW  2,1  9,2  0,35  

  

Θ: szélirány, u: szélsebesség; G: szélgyakoriság; p: szélexponens.   

  

Eger a 11. légszennyezettségi zónához tartozik (a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

értelmében). A levegőterheltségi határ- és küszöbértékeket a vonatkozó rendeletek 

tartalmazzák.   

  

LA  órás  24 

órás  

éves  Zcs  

SO2   250  85  40  F  

CO   10000  5000  3000  F  

NO2   100  85  40  D  

PM10  --  50  40  D  

  

LA: légszennyező anyag; SO2: kén-dioxid; CO: szén-monoxid; NOx: nitrogén-oxidok; 

NO2: nitrogén-dioxid; PM10: szálló por; Zcs: zónacsoport;   

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltség egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi határérték között van.  

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg.   

   

Levegőminőség (alapállapot)   

  

Az alap-levegőterheltség megállapításához fel kell mérni a légszennyező anyagok körét, a 

hatásterületet és a légszennyezettségi besorolást.  

  

Légszennyező anyagok:   

kén-dioxid (SO2)  nitrogén-

oxidok (NOx)  szén-

monoxid (CO) szilárd 

(PM10) szilárd (PM2,5)  

benzol (B)  szén-

hidrogének (TOC)   

PM10 arzén (As)  
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PM10 kadmium (Cd)  

PM10 nikkel (Ni)  

PM10 ólom (Pb) PM10 

benz(a)pirén (BaP)  kénsav 

(H2SO4)  sósav (HCl)   

salétromsav (HNO3)   

  

A közlekedési és (lakossági) tüzeléstechnikai eredetű légszennyezés domináns jelentőségű.   

  

A tervezett telep levegőkörnyezetének minőségét a közeli légkör levegőterheltségével: a 

lehetséges légszennyező anyagok koncentrációjával jellemezhetjük.   

  

A felülvizsgálati terület közelében 2011. évtől van levegőterheltségi mérés: OLM automata 

mérőállomás Eger, Malomárok u. A 2014. éves értékelés a   

http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2016_automata_ertekeles_v2

.pd f weblapról ill. a pillanatnyi (tájékoztató) adatok a 

http://www.levegominoseg.hu/automatamerohalozat bázisból tölthetők le.   

  

A modellek, becslések helyett az OLM hálózat keretében Eger, Malomárok u. automata 

mérőállomás immissziós adatait tekintjük ALT: alap-levegőterheltségi szintnek (ug/m3):   

  

LA  ALT   max.  HÉ1  T (%)  

SO2  7,6  160,6  250  97,0  

CO  513  3335  10000  94,9  

NO2  17,6  84,0  100  82,4  

NOx  26,7  378,9  200  86,7  

PM10  25  202  50*  50,0  

B  1,2  18,0  10*  88,0  

O3  47,3  153,8  120  60,6  

  

HÉ1: levegőterheltségi (órás) határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet szerint; 

(*: 24 órás).   

  

Határérték túllépések ellenére az előbbi táblázat szerint a környezeti levegő terhelhetőségi 

tartalékkal rendelkezik. (Terhelhetőség: T=HÉ1-ALT.)   

  

Az alap-levegőterheltségekre ill. a terhelhetőségekre tekintettel a tervezett hulladékkezelő 

létesítésének és üzemelésének nincs levegőkörnyezeti akadálya.   
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Átszellőzési viszonyok  

  

Az Egri-Bükkalja kistáj ill. Eger város és a tervezett telep átszellőzése korlátozott: a 

domborzati formák, a növényállomány, a beépítettség gátol(hat)ja a térség átszellőztetését. 

A magas házak hatásaként lokális füstleáramlás történhet. Kedvezőtlen: tartós inverziós 

meteorológiai helyzetben füstköd (pl. nyári szmog) is előfordulhat. A tervezett telep egy 

völgyben található: az irányultsága elősegíti a NY-K szelek áramlását.   

 

c. Talaj 

Az Egri-Bükkalja enyhén DK-re lejtő dombság, amely geológiailag három, közel egyforma 

területű sávra osztható: a hegységhez közel fekvő rész oligocén slirből, márgából és 

homokból álló sávra, amelyen az agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodók. Az 

ettől D-re fekvő sáv miocén riolittufából áll, amelyen fekete nyiroktalajok és barnaföldek 

szolgálnak a szőlők talajául. Ez a sáv nagyon hasonlít a Mátra déli lejtőinek folytatását 

képező borvidékhez, és az egri borvidék magvát alkotja. A harmadik sávban, amelynek 

tagoltsága és a lejtők meredeksége kisebb, pleisztocén lejtőhordalék adja a talajképző 

kőzetet. A bükkábrányi külszíni fejtésben láthatóan keveredik a riolittufa görgetegeinek 

málladéka, a pannon agyag és a pleisztocén lösz, melyen itt is megtalálhatók a fosszilis 

talajszintek, a szoliflukció és a krioturbáció jelenségének nyomai. A rajtuk kialakult 

talajtakaró barnaföldből, csernozjom barna erdőtalajból és az Alfölddel szomszédos 

részeken csernozjom talajokból áll. 

A kistáj területének kb. 40%-a szántó, ahol gabonaféléket, borsót, kukoricát, napraforgót, 

repcét, cukorrépát, lucernát és vörösherét termesztenek, ezenkívül kisebb területen 

zöldségféléket, elsősorban paradicsomot. A szőlők területe jelentős, 20%, melyhez még 

gyümölcsösök csatlakoznak. Az erdő területe nem haladja meg a 20%-ot. A legelők a 

völgyfenekeken vagy a száraz fekete nyirokkal fedett dombokon vannak. 

 

d. Zaj alapállapot 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hulladékkezelő telephely zajhatását kell figyelembe 

venni.   

  

A telephely Eger város ÉK-i szélén helyezkedik el: Eger 0305/27 hrsz. A tárgyi hrsz 

0305/27 telephely övezeti besorolása: Gksz/O-30-7,5-4000 (gazdasági kereskedelmi 

szolgáltató területek). Déli határán húzódik a 2504. sz. közút (Vécseyvölgy u.).   

  

A tárgyi hrsz 0305/27 telephely közvetlen környezete:   

- észak: Gksz/O-30-7,5-4000   

- nyugat: Gksz/O-30-7,5-4000   

- dél: 2504. sz. közút   

- kelet: Gksz/O-30-7,5-4000   
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Kissé távolabbi területek:   

- észak: Sző 2 szőlőterületek   

- nyugat: Lf falusias lakóterület (kertes)  -  dél: Sz 5 szántóterületek  -  kelet: Sz 5 

szántóterületek.   

  

A telephelyet közvetlenül határoló területeken védendő területek/épületek is vannak.   

  

A tárgyi hulladékkezelő telephelyhez legközelebbi objektumok:   

  

objektum 

(égtáj)  

EOVY  EOVX  X  MP  

Eger CP 

(DNY)  

749569  284958  1710   

2504. sz. 

út (D)  

750749  286126  50    

Th (NY)  750659  286190  120    

MP1/1  

Th 

(DNY)  

750712  286149  65  MP1/2  

Th (DK)  750845  286072  120  MP1/3  

Th (K)  750829  286211  70  MP1/4  

Lt (NY)  750344  286132  432  MP2/1  
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Lt (D)  750767  286069  100  MP2/2  

HKT CP  750774  286168  0   

  

  

CP: centrumpont; HKT: hulladékkezelő telep; X: távolság a hulladékkezelő (akusztikai) 

centrumától (m); MP: megítélési pont jele; Lt: lakóterület; Th: telephely.   

A gazdasági- és lakó-területek zajtól védendő területek; a mezőgazdasági (szőlő/szántó) 

területek zajtól nem védendőek. A tárgyi hulladékkezelő környezetében vannak zaj/rezgés-

től védendő helyiség-objektum: MP pontok.   

  

Az MP megítélési pontokat alábbiak szerint választottuk:   

  

objektum 

(égtáj)  

LTH (dB; 

N/É)  

Lt   50/40  

Th   60/50  

  

LTH: zaj-terhelési határérték (dB); N: nappal; É: éjjel. (Éjjel a hulladékkezelő telep nem 

üzemel.) A hulladékkezelő telep üzemi zajforrás.   

  

A legközelebbi lakóépület-sor Eger, Vécseyvölgy u. 102. (hrsz. 0538/4) telken, a 

telephelytől kb. 100 m-re D-i irányban. Ez a domináns megítélési pont: MP2/2.   

  

A hulladékkezelő telep zajvédelmi szempontból meghatározó technológiai munkafolyamata 

a  

- csarnoképületben: törő berendezés, szeparátor, elektrolizáló rendszer   

- udvaron: JET Pulse szűrőrendszer, dízel targonca, tehergépkocsi   

  

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapján kerül 

meghatározásra. A tervezett létesítmény üzemi állapotának zajvédelmi szempontú 

hatásterületét a nappali üzemállapot határozza meg. (Éjszak az elszívók sem üzemelnek.)   

  

Zajterhelési határérték előírása a környezeti telephelyekre nem volt. Megítélésünk szerint a 

szomszédos telephelyek zajvédelmi hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy 

szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért a zajkibocsátási határérték LKH=LTH (a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete értelmében).   

  

A hulladékkezelő telephely éjszaka és ünnepnapokon nem üzemel. 
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e. Természetvédelem 

6.5.22. Egri-Bükkalja 

Általánosságban elmondható, hogy főként erdőssztyepp-erdők boríthatták a tájat, 

helyenként sztyeppjellegű füves élőhelyekkel mozaikolva. A Bükkalját napjainkban is 

intenzíven művelik, a jobb termőképességű területeket szőlők, szántók, legelők és 

gyümölcsösök foglalják el. Ugyanakkor az Alföldön egykor elterjedt pannonikumi 

vegetációnak a Bükkalján még megtalálhatók izolált foltjai. Ennek a zónának jellemző 

és tömeges vagy gyakori növényei a cseplesz meggy (Prunus fruticosa), törpemandula 

(P. tenella), magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), piros kígyószisz (Echium 

maculatum), hengeres peremizs (Inula germanica), bugás macskamenta (Nepeta nuda), 

macskahere (Phlomis tuberosa), bozontos és hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa 

dasyphylla, S. tirsa). Ritkaság a csajkavirág (Oxytropis pilosa), gór habszegfű (Silene 

bupleuroides), bugás veronika (Pseudolysimachion spurium). Egykor Eger környékén 

élt a tátorján (Crambe tataria) és az osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum). A 

Bükkalja 250 m tszf. magasságot meghaladó területein a cseres-tölgyesek uralkodnak, 

melyek egy része erdőssztyepp-elemekben gazdag, más része mészkerülő jellegű. 

Potenciális termőhelyeiket sok helyen telepített fenyvesek, akácosok vagy legelők 

foglalják el. A meredekebb völgyek aljában gyertyános-tölgyes erdőket is találunk. 

Napjainkra a vizes élőhelyek egy része degradálódott, illetve termőhelyeiket szántók és 

telepített nemesnyárasok foglalják el. Inváziós fajként jelentkezik növekvő 

térfoglalásával a selyemkóró (Asclepias syriaca). 

Gyakori élőhelyek: L2a, P2b, OC, K2, H4, H5a, OB; közepesen gyakori élőhelyek: P2a, 

L2x, L1, RC, H3a, D34, L4a, RB, J5, M1, E34, K5, B1a, P7, K1a, LY4, B5, LY1; ritka 

élőhelyek: D5, E1, RA, OA, P45, L4b, G2, D6, A1, B2, K7b, H1, M6, LY3, M8, D2, 

K7a, B3, G3, BA, LY2, H2, I4, M7, J1a. 

Fajszám: 600-800; védett fajok száma: 20-40; özönfajok: zöld juhar (Acer negundo) 1, 

bálványfa (Ailanthus altissima) 2, gyalogakác (Amorpha fruticosa) 2, selyemkóró 

(Asclepias syriaca) 3, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok 

(Reynoutria spp.) 3, akác (Robinia pseudoacacia) 3, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 

3. 

A telephely nincs országos jelentőségű védett természeti területen, és NATURA 2000 

területen. Nincs barlang védőövezetében. A tevékenység a természet védelmére 

vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek megfelel.  

 

X. Az építés környezeti hatásai 

A hulladékkezelő létesítése az iroda- és csarnoképület kialakításával megtörtént.  

A hulladékkezelő telephely iroda- és csarnoképülete elkészült. A technológiai 

berendezéseket letelepítették, de még nem működnek. A létesítés: végső kialakítás nem 

jár levegőterheléssel; a próbaüzem levegőterhelését mérésekkel lehet meghatározni.   

 

http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/85
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/72
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/104
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/80
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/59
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/60
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/103
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/71
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/87
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/84
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/116
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/58
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/40
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/88
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/115
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/77
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/91
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/45
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/81
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/28
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/112
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/79
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/99
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/33
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/96
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/41
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/43
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/114
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/102
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/110
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/89
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/54
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/42
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/27
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/30
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/83
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/56
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/68
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/98
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/70
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/39
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/82
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/31
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/55
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/35
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/97
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/57
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/65
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/69
http://fototar.novenyzetiterkep.hu/node/66
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A további építés és gépészeti szerelés csekély és rövid idejű zajhatással jár: 

elhanyagolható.  

 

XI. A működés környezeti hatásai 

 

a. Vízellátás  

A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vezetékes 

ivóvízhálózatról történik majd vízórán keresztül. A telephely átlagos vízigénye kb. 60 

m3/nap mennyiséget fog kitenni. A vizet szociális-kommunális célra használják fel.   

  

A vízszükséglet napi megoszlása:  

- szociális: 1 m3/nap  

- kommunális: 1 m3/nap  

  

b. Szennyvízkibocsátás 

  

- kommunális szennyvíz:  

Az üzem működése során keletkező kommunális szennyvíz a telephelyen kialakításra kerülő 

gerincvezetékre csatlakozó bekötésen keresztül a Heves Megyei Vízmű Zrt. csatornahálózatba 

folyik. A kommunális szennyvíz tisztításáról a Heves Megyei Vízmű Zrt. gondoskodik. A 

kommunális szennyvíz mennyisége: 1 m3/nap.  

  

-csapadékvíz:  

 A telephely területe részlegesen burkolt, a burkolt felületekre eső csapadékvíz nem 

szennyeződik, azt nem kezelik, nem tisztítják. A csapadék részben felszárad, részben lefolyik 

a burkolatlan felületekre. A burkolatlan felületekre eső csapadékvíz helyben elszikkad. A 

csapadékvíz a technológiából adódóan nem lehet számítani. a tiszta csapadékvizeket 

(tetőfelületi csapadékvizek) szikkasztórendszerben elszikkasztják.  

  

A technológia utolsó lépésében keletkező szennyvizeket a szennyvíz-semlegesítő fogadja. A 

szennyvíz-semlegesítő az eljárásban felhasznált összes használt vizet megtisztítja.   

  

A berendezés 4 egységből áll, az egységek az alábbi feladatokat látják el:  

1. Az esetlegesen a vízben maradt nemesfémeket választja ki.  

2. A vízben maradó rezet választja ki.  

3. Leülepíti a szulfát inonokat.  

4. Beállítja a víz semleges pH értékét.  

A telepről naponta kb. 2,25 m3 tisztított technológiai szennyvíz fog a közcsatornába folyni a 

technológiából. 
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Az alábbi táblázatban a tisztított szennyvíz paraméterei találhatók, melyeket 

összehasonlítottunk a vonatkozó határértékekkel:  

  

Szennyezőanyag  Érték  Határérték  

KOIK  160 mg/l  1000  

BOI5  180 mg/l  500  

Szerves anyag tartalom  0 mg/l  ---  

Oldott anyagok  870 mg/l  ---  

oldott anyag szerves anyag 

tartalma  

0 mg/l  ---  

oldott anyag szervetlen 

anyag tartalmaz  

0 mg/l  ---  

teljes foszfor  0 mg/l  20  

hőmérséklet  a környezet hőmérséklete  40 0c  

pH  8  6,5-10,0  

  

A fenti táblázatban a kibocsátott technológiai szennyvíz minőségét összehasonlítottuk a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. mellékletében szereplő határértékekkel 

(közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei). Fentiek 

alapján a kibocsátott technológiai szennyvíz meg fog felelni a közcsatornába bocsáthatóság 

feltételeinek.  

  

A tevékenységből adódóan normál körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek 

nem szennyeződhetnek.  

 

 

c. Talajvédelem  

Talajszennyezés normál üzemi körülmények között nem lehetséges.  

Az üzemcsarnok padlózata keménycement beszórással ellátott vasbeton, mely vízzáró, olajjal 

és vegyi anyagokkal szemben ellenálló burkolattal van ellátva.  

A telephelyre betelepíteni kívánt berendezés zárt rendszerű, időszakos és kisebb javításai 

mindig zárt térben fognak történni.  

A padlózatra kerülő esetleges szennyeződések (olaj, vegyi anyagok) egyszerűen eltávolíthatók, 

összegyűjthetők. A telephelyen sem fúrt, sem ásott kút, földalatti tartály nem található.  

  

A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak és a 

tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad a földtani közeg védelmére 

vonatkozó követelményeknek.  

 

d. Környezeti levegőterhelés 
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A csarnoképületbe az összegyűjtött hulladék beszállítása nem lesz folyamatos, így a csarnokban 

a hulladék gyűjtése és tárolása is elő van irányozva.   

  

A tervezett hulladékkezelő telep 1 műszakban fog dolgozni. hétfőtől-péntekig: 8-17 órában. 

(250 nap/év). A kezelt hulladék azonosító kódja: 16 02 16 (kiselejtezett berendezésből 

eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től), mennyisége 1450 t/év.  Dolgozói létszám: 

1 fő kohász, 1 fő metallurgus, 2 fő vegyész, 2 fő laboráns, 3 fő segédmunkás, 1 fő villanyszerelő, 

1 fő targoncavezető.   

 

Levegőterhelő hatású műveletek: 

- diffúz terheléssel: beszállítás, lerakás, aprítás, deponálás, rakodás, kiszállítás   

- pontforrással: olvasztás, elektrokémiai kezelés, formázás   

  

Minden berendezés/gép a csarnoképületen belül van, az épületen kívül csak az elszívó és zsákos 

rendszerű leválasztó lesz telepítve. Az elektrolízisnél és az öntödei résznél van zárt, zsákos 

rendszerű elszívás (JET-Pulse). A zsákot fogják elszállítani a benne leváló, elszívott 

anyagokkal.   

  

A csarnok fűtését infra hősugárzókkal oldják meg. Az iroda épület fűtését kis teljesítményű 

gázkazánról biztosítják központilag: nem bejelentés köteles.   

  

A beszállítás elsősorban   

- Al-Cu Service Kft. központi telepéről (1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 181.) ill.  - 

 Eger és környékéről fog történni.   

A fémhulladékok mennyiségét, arányát, fontosabb jellemzőit jelen dokumentum korábbi 

fejezetében részleteztük.   

  

A technológiai berendezések/gépek:   

- 1 db hulladék olvasztó kemence (épületen belül)  

- 1 db HMCMS5000 malom, ciklon és mágnes szeparátor (épületen belül)  

- 1 db PG műanyag darálógép (épületen belül)   

- 1 AES réz elektrolizáló rendszer (épületen belül)  

- 1 db EWRM50 hulladék újrahasznosító gép (épületen belül)  

- 1 db A100 indukciós kemence (épületen belül)  

- 1 db NARS5 semlegesítő berendezés (épületen belül)  

- 1 db NSS5 semlegesítő berendezés (épületen belül)  

- 1 db JET Pulse szűrőrendszer (épületen kívül) zsákos rendszerű   

- 1 db dízel targonca   
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Az üzemelés levegőkörnyezeti hatása  

  

Elsődleges hatás: légszennyező anyagok kibocsátása a levegőkörnyezetbe. Döntő módon a 

műveleti jellemzőktől függ.   

  

A kalapácsos törőt (shredder) kevert minőségű anyag hagyja el. A töret ciklon-szeparátorba 

kerül, amely fajsúly szerint osztályozza a ledarált hulladékot. A ciklon különválasztja a 

műanyagot, a könnyű- és a nehezebb fémeket egymástól. A mágneses szeparátor szétválasztja 

a mágneses fémeket a nem mágnesesektől.   

  

A fémek teljes elkülönítéséhez metallurgiai módszereket is alkalmaznak. Az eljárás lényege, 

hogy a szeparált fémeket indukciós kemencében 2000 oC-ra felmelegítik, aminek hatására az 

ólom és a cink kiválik a rezet és nemesfémeket tartalmazó ötvözetből. A kemencéből (az 

olvadék felületéről) kikerülő gázok/fémgőzök és szálló porok leválasztása egy un. Jet-pulse 

szűrőrendszerrel történik. A szűrőket fúvókákon befújt nagynyomású levegősugárral tisztítják. 

A megtelt zsákot hulladékkezelőnek adják át.   

  

A kemencéből kikerülő réz és nemesfém ötvözetet elektrolízises eljárással választják szét. A 

finomítandó ötvözetet elektrolízissel kezelik. Az anódnak kapcsolt réz-nemesfém ötvözetből a 

„szennyezések” (ezüst, arany, palládium) az anódról annak fogyása során leválnak és az 

úgynevezett anódiszapban gyűlnek össze a kád alján. Az elektrolit: kénsavas réz-szulfát-oldat 

felületéről kipárolgó gőzöket elszivatják. 

  

Az elektrolízis után megmaradt anódiszapból a nemesfémeket (arany, ezüst, palládium) egy zárt 

rendszerben savak segítségével választják szét, illetve finomítják/tisztítják.   

  

A szennyvizet 4 egységből álló zárt rendszerben kezelik: kiválasztják a nemesfémeket/rezet, 

ülepítik és semlegesítik. A fémek, szennyvíz tisztaságát laboratóriumban ellenőrzik.   

  

5 t fémhulladék feldolgozásához használt vegyszerek mennyiségét a jelen KTD 1. fejezetében 

ismertettük. A termikus eljárásban fedősóként bóraxot és mészkövet használnak. Ez jelentősen 

csökkenti az ólom és cink kigőzölgését.   

Az elektrolízis során kénsav (és résszulfát), a vegyi eljárásban salétromsav, sósav felhasználása 

történik. A fürdők felületéről kipárolgó savgőzök légszennyező anyagok.   

  

Műveleteknél BAT: elérhető legjobb technikai szempontokat kell alkalmazni. Általános BAT 

feltételeket fogalmaz meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete.  Speciális 

elvárást tartalmaznak az alábbi KVM közlemények (BAT útmutatók):   

- öntődékre vonatkozó (Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő 4/2008.)   

- fémek és műanyagok felületkezelése (KVB 2005.)   
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Kritikusnak tartjuk a termikus eljárást. Az indukciós kemencében történő olvasztás 

levegőterhelése egyedül a beadagolt betét tisztaságától és összetételétől függ.   

A kibocsátás elsősorban a betét tisztaságával van összefüggésben:   

- kedvezőtlen szeparáláskor a szerves/mű-anyagok pirolízise okoz füstképződést (TOC)  

- magas hőmérsékleten fémek csekély részéből kohászati füst keletkezhet (Pb, Zn) - a 

tűzálló bélés ill. fedősó is hozzájárulhat porrészecskék kibocsátásához (PM10)   

  

Az elektrolízis levegőterhelése a fürdők hőmérsékletétől, összetételétől, kád felületétől, elszívás 

mértékétől stb. függ. Kémiai/elektrokémiai gázfejlődés esetén cseppkihordás és 

nagyságrenddel nagyobb levegőterhelés várható. Utóbbival nem számolunk.   

  

Kérelmező a műveleteknél a BAT szempontjait tervezteti és biztosítja. A részletes technikai 

jellemzők alapján fajlagos (BAT) kibocsátások figyelembe vételével jellemezzük a tervezett 

telep várható/becsült levegőterheléseit. Légszennyező anyagok: kénsav, sósav, 

salétromsavgőzök.   

  

A hulladékkezelő üzemelés levegőkörnyezeti hatása nem jelentős:   

  

LA  kódja  E (g/h)   C (mg/m3)  TH (mg/m3)  HÉ (ug/m3)  

PM10  007  10,0  1,00  20  50  

Pb  052  0,2  0,02  5  0,3  

Zn  067  6,5  0,65  5  10  

TOC  980  8,3  0,83  50  10  

kénsav  012  0,2  0,02  1  20  

sósav  016  3,0  0,30  20  20  

salétromsav  018  0,7  0,07  35  20  

  

E: számított levegőterhelés (g/h); C: levegőterhelési koncentráció (mg/m3); TH: kibocsátási 

határérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet szerint (mg/m3); HÉ: (órás) 

levegőterheltségi határérték (ug/m3).   

  

A C értéket az elszívó ventilátorok becsült 10000 m3/h légáramával számítottuk. A pontforrások 

kibocsátási magassága sem ismert; az átszellőzési körülményekre tekintettel várhatóan 12 m.   

  

Számításaink szerint a pontforrások levegőterhelése kisebb az (eljárásspecifikus) technológiai 

kibocsátási határértéknél. A tervezett telep üzemeltetésének emisszió korlátja nincs.   

  

A technológiai diffúz terhelések is az üzemcsarnokban történnek. A kiporzás (PM terhelés) 

mértéke az aprítandó hulladék szerkezetétől is függ. Mivel a hulladék fémtartalma nem/alig 

porzik aprításkor ill. elhanyagolható a műanyag-komponensek porzása, az aprító/szállító 
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egység burkolása, megszívása és vízpermetezése szükségtelen. Öntési homokformákat nem 

használnak.   

  

A dízel üzemű targonca és szállító járművek okozta levegőterhelések a diesel-olaj felhasználás 

ütemétől függnek. Gépjárműforgalom: hetente 1 db 24 t tehergépjármű, mely az elektronikai 

hulladékot szállítja be a telephelyre, és 1 db 7,5 t kisteherautó, mely a készterméket szállítja ki 

a telephelyről. A személygépjármű forgalom a telephelyen napi 4 db. A targonca hetente 40 L 

diesel-olajat használ (0,7 kg/h). A szállítások levegőterhelését is fajlagos emisszió-értékek 

segítségével számíthatjuk.   
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A szállítások időszakában várható járulékos diffúz levegőterhelés:   

  

LA   E (g/h)  

SO2  5,2  

CO  11,5  

NO2  17,0  

PM10*  2,3  

CH  5,7  

  

A szállítások levegőterhelése 0,3 m magasságban történik.   

  

  

Az üzemelés okozta járulékos levegőterheltségek 

  

Az előzőekben számított levegőterhelések a transzmissziós adottságoktól függően terjednek és 

járulékos levegőterheltségeket okoznak. Ennek mértékét az MSZ 21459 szabvány alapján 

számítottuk.   

  

A pontforrások okozta járulékos levegőterheltségek talajszinten (ug/m3):   

  

  

LA\X  10  13  18  25  33  45  60  81  110  148  200  CM  

PM10  0,00  0,00  0,04  0,16  0,34  0,49  0,53  0,49  0,39  0,29  0,21  0,53  

Pb  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,01  

Zn  0,00  0,00  0,03  0,10  0,22  0,32  0,35  0,32  0,25  0,19  0,13  0,34  

TOC  0,00  0,00  0,03  0,13  0,29  0,41  0,44  0,40  0,32  0,24  0,17  0,44  

kénsav  0,00  0,00  0,00  0,00  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,00  0,01  

sósav  0,00  0,00  0,01  0,05  0,10  0,15  0,16  0,15  0,12  0,09  0,06  0,16  

salétromsav  0,00  0,00  0,00  0,01  0,02  0,03  0,04  0,03  0,03  0,02  0,01  0,04  

  

X: távolság a pontforrástól (m); CM: maximális járulékos levegőterheltség (ug/m3).   
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A szállítások okozta járulékos levegőterheltségek (ug/m3):   

  

LA\X  10  13  18  25  33  45  60  81  110  148  200  

SO2  25,6  15,5  9,4  5,7  3,5  2,1  1,3  0,8  0,5  0,3  0,2  

CO  56,6  34,3  20,8  12,6  7,7  4,6  2,8  1,7  1,0  0,6  0,4  

NO2  83,6  50,7  30,8  18,7  11,3  6,9  4,2  2,5  1,5  0,9  0,6  

PM10*  11,3  6,9  4,2  2,5  1,5  0,9  0,6  0,3  0,2  0,1  0,1  

CH  28,0  17,0  10,3  6,3  3,8  2,3  1,4  0,8  0,5  0,3  0,2  

  

X: távolság a diffúz forrástól (m).   

  

  

Az előbbi járulékos- és az alap-levegőterheltségek összege kisebb az egészségügyi 

határértékeknél: a tervezett telep immissziós tekintetben is üzemeltethető.   

  

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás is lesz: ezek létesítését 

engedélyeztetni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet szerint. A műveletek 

okozta diffúz levegőterhelés nem jelentéskötelezett.   

  

 

Hatásterületek 

  

A hulladékkezelő üzemelésének hatásterületét terjedésszámítási modellekkel határozhatjuk 

meg. Ez számítható a pontforrásra vonatkozó 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. és 

diffúz forrásra a 12c. pont szerinti módszer szerint.   

  

Előbbiek értelmében a hulladékkezelő üzemelés hatásterülete   

-  pontforrásokra PM10 vonatkozásában 100 m sugarú kör a pontforrások körül  - 

 diffúz forrásra NO2 anyagra 36 m sugarú kör.   

Ebbe a sávba lakóház, védendő objektum nem esik. Levegőterheltségi határértéket meghaladó 

levegőterheltség nem várható.   

  

A PM10 légszennyező anyagra számított alap-levegőterheltség: 25,0 ug/m3. A (24 órás) 

terhelhetőség is: 25,0 ug/m3.   
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a, és b, pontja szerint nem határozható meg 

hatásterület ill. a többi légszennyező anyagra is a PM10-re vonatkozó hatásterület érvényes.   

  

A pontforrások maximális légszennyezettségű pontja 61 m-re van a forrásoktól.   

  

Az elérhető legjobb technika teljesülése  

  

Összesítve megállapítható, hogy a tervezett hulladékkezelő üzemeltetése levegővédelmi 

szempontból megfelelő.  

Műveleteknél BAT: elérhető legjobb technikai szempontokat kell alkalmazni. Általános BAT 

feltételeket fogalmaz meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete.  Speciális 

elvárást tartalmaznak az alábbi KVM közlemények (BAT útmutatók):   

- öntődékre vonatkozó (Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő 4/2008.)   

- fémek és műanyagok felületkezelése (KVB 2005.)   

  

Kritikusnak tartjuk a termikus eljárást. Az indukciós kemencében történő olvasztás 

levegőterhelése egyedül a beadagolt betét tisztaságától és összetételétől függ.   

A kibocsátás elsősorban a betét tisztaságával van összefüggésben:   

- kedvezőtlen szeparáláskor a szerves/mű-anyagok pirolízise okoz füstképződést (TOC)  

- magas hőmérsékleten fémek csekély részéből kohászati füst keletkezhet (Pb, Zn) - a 

tűzálló bélés ill. fedősó is hozzájárulhat porrészecskék kibocsátásához (PM10)   

  

Az elektrolízis levegőterhelése a fürdők hőmérsékletétől, összetételétől, kád felületétől, elszívás 

mértékétől stb. függ. Kémiai/elektrokémiai gázfejlődés esetén cseppkihordás és 

nagyságrenddel nagyobb levegőterhelés várható. Utóbbival nem számolunk.   
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Kérelmező a műveleteknél a BAT szempontjait tervezteti és biztosítja. A részletes technikai 

jellemzők alapján fajlagos (BAT) kibocsátások figyelembe vételével jellemezzük a tervezett 

telep várható/becsült levegőterheléseit. 

  

Levegővédelmi hatásterület  

 

 

e. Hulladékgazdálkodás  

Kommunális hulladék:  

A csarnok mindennapi tevékenységéhez, a dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódva általános 

jellegű kommunális hulladék (papír, üveg, műanyag, textil, ételmaradékok, takarítási szemét, 

stb.) keletkezik. A kommunális hulladék éves mennyisége 50 m3 – re (kb. 3 t-ra) becsülhető.  

  

A hulladék besorolása:  

- háztartási szemét (vegyes települési hulladék):    20 03 01  

A kommunális hulladék az erre szolgáló edényzetben történő gyűjtés után a rendszeres 

szemétszállítás keretében elszállításra kerül a Városgondozás Eger Kft. által.  
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Termelési hulladékok:  

  

A csarnok üzemszerű működése során keletkező termelési hulladékok alapvetően két csoportba 

sorolhatók: különleges kezelést nem igénylő, minőségük, összetételük alapján kommunális 

jellegű termelési hulladékok különleges kezelést igénylő, minőségük, összetételük alapján 

veszélyesnek minősülő termelési hulladékok  

A termelési hulladékok általánosan alkalmazott kezelési módja többféle lehet a kezelési 

technológia jellege szerint.  

  

A csarnokban alkalmazott kezelési módok: értékesítés 

(más termelő, szolgáltató felé) ártalmatlanítás 

kommunális hulladékként (lerakás)  

ártalmatlanítás veszélyes hulladékként (égetés, lerakás, egyéb feldolgozás)  

  

a.) Nem veszélyes termelési hulladékok:  

  

A különleges kezelést nem igénylő termelési (csomagolási) hulladékok:  

- műanyag hulladék    07 02 13    362 t/év  

- fém hulladék     17 04 05    320 t/év  

  

A fenti műanyag hulladék átadásra kerül hasznosító felé.  

  

A hasznosítható fém hulladékokat felvásárló és hasznosítható cégnek értékesítik tovább 

feldolgozásra (pl. Fémker East Kft.).   

  

A nem hasznosítható egyéb termelési hulladékokat a kommunális hulladékkal együtt kezelik.  

  

A hulladékok vonatkozásában a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti előírások kerülnek 

betartásra.  

 

b.) A keletkező, keletkezhető veszélyes hulladékok:  

  

A termelési hulladékok közül kiemelten kell a veszélyesnek minősülő hulladékokkal 

foglalkozni.  

  

A folyamatosan keletkező, veszélyesnek minősülő hulladékokat az alábbiakban részletezzük a 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti besorolás alapján:  

  

Karbantartás:     

- fáradt olaj:           13 02 05*  100 kg/év  

- szennyezett törlőkendő:      15 02 02*  50 kg/év  

- sprays flakonok:        15 01 11* 2 kg/év  
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- - olajos flakonok:        15 01 10* 10 kg/év  

- akkumulátor         16 06 01*  10 kg/év  

- használatból kivont berend. elt. anyagok 16 02 15* 30 kg/év  

  

Irodai hulladék:  

- használt fénycső:         20 01 21*  10 kg/év  

- használt toner:         08 03 17* 10 kg/év  

  

Hulladékok gyűjtése, kezelése:  

A hulladékgyűjtés általános célja a hulladékoknak a kezelést megelőző, a környezet 

szennyezését kizáró módon kialakított gyűjtőhelyen (és megfelelő edényzetben) történő, a 

tervezett kezelésnek megfelelő összeszedése, összegyűjtése.  

  

A veszélyes hulladékok gyűjtése, valamint további kezelése a 225/2015.(VIII.7.) Korm.  

rendelet előírásaihoz igazodva történik a következők szerint:  

  

Gyűjtőedényzet:  

A kisebb mennyiségben keletkező veszélyes hulladékokat felirattal (azonosító számmal) 

ellátott, a hulladékok vegyi és mechanikai hatásainak ellenálló, tetővel zárható fémhordóban 

gyűjtik. A darabos veszélyes hulladékokat műanyag zsákban szelektíven gyűjtik elszállításig. 

Az elhasznált olajat csak a csere alkalmával távolítják el a berendezésből.  

  

Gyűjtőhely:  

A veszélyes hulladékok részére külön munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra a csarnokon 

belül. Ez a gyűjtési mód a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és 

időtartamban a környezet szennyezését kizáró edényzetben és módon történik. A gyűjtőhelyen 

a veszélyes hulladékokat zárt edényzetben helyezik el. A kisebb mennyiségben keletkező 

veszélyes hulladékokat felirattal ellátott, a hulladékok vegyi és mechanikai hatásainak ellenálló, 

tetővel zárható fémhordóban gyűjtik.   

  

A gyűjtőhelyen összegyűjtött veszélyes hulladékokat rendszeresen elszállíttatják majd az 

előírásoknak megfelelően (Ecomissio Kft. vagy engedéllyel rendelkező más szervezet) A 

veszélyes hulladékok további kezelését, feldolgozását (hasznosítását vagy ártalmatlanítását) az 

erre engedéllyel rendelkező külső cégek bevonásával kívánják megoldani.  

  

A környezetvédelmi előírások betartására a következő biztonsági intézkedések szolgálnak:  

szilárd burkolattal ellátott, fedett, zárt gyűjtőhely  

zárt gyűjtőedényzet  

tartalék göngyöleg biztosítása a gyűjtőhelyen mentesítő 

(olajfelitató) anyag (homok) készenlétben tartása a 

gyűjtőhely gyors kiürítésének biztosítása  
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maximum az egy év alatt keletkező hulladékmennyiség gyűjtése a 

veszélyes hulladékok rendszeres elszállítása, ártalmatlanítása  

  

f. Zajvédelmi szempontok: 

 

A tervezett hulladékkezelő telep műveleti jellemzőit a korábbi fejezetekben részleteztük. A 

berendezések zajteljesítmény-szintjét a P: névleges teljesítmény (kW) figyelembevételével 

becsüljük: LW=82+11 lgP (dB) ill. figyelembe vesszük a tényleges kihasználtságot.   

  

A hulladékkezelő üzemelési zajforrások akusztikai adatai:   

  

Z  megnevezése   LW (dB)  ÜI/MI* (min/min)  

Z1.   hulladék olvasztó kemence   98  300/480  

Z2.    HMCMS5000 malom, szeparátor   105  300/480  

Z3.   PG műanyag darálógép    104  100/480  

Z4.   AES réz elektrolizáló rendszer   86  400/480  

Z5.   EWRM50 hulladék újrahasznosító gép   94  400/480  

Z6.   A100 indukciós kemence   78  450/480  

Z7.   NARS5 semlegesítő berendezés   92  300/480  

Z8.   NSS5 semlegesítő berendezés   90  300/480  

Z9*.   JET Pulse szűrőrendszer   105  300/480  

Z10*.   dízel targonca   88  200/480  

  

LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI/MI: hulladékkezelő üzemelési/megítélési idő (min/min); *: 

nappal. Mivel éjjel a hulladékkezelő nem üzemel, az éjjeli ÜI/MI: --/30 min/min; *: épületen 

kívül üzemelnek.   

  

A csarnoképületben üzemelő berendezések/gépek munkatéri zajterhelést okoznak és 

közvetetten felületi zajkibocsátást. A csarnoképület falszerkezetére ill. méreteire tekintettel 18 

dB átlagos léghang-gátlással számolunk. A zaj-lesugárzási (homlokzati) felületek és az eredő 

hangteljesítmény-szintek számíthatók. Eredő zajteljesítmény-szint a csarnoképületben: 105,1 

dB. A számított hangnyomásszint: 82,0 dB. A falfelületek által lesugárzott zajszint: 85,0 dB.  

Ezt az átlagos értéket D irányban csökkenteni lehet az irodaépület zajgátlása miatt.   

  

A hulladékkezelő üzemelése során várható eredő zajteljesítmény-szint (nappal): 103,0 dB. 

Éjszakai üzemelés nincs.   
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Zajvédelmi hatásterület   

  

A zajvédelmi hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében számítjuk; a 

hulladékkezelő környezetében található területekre ill. az itt becsülhető háttérterhelésekre 

tekintettel a 6. § (a), (d) és (e) pontja alapján.   

  

A hulladékkezelő zajvédelmi hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó 

LZ zajterhelés:  

  

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§  LZ (dB)  megjegyzés: ha  

a)  LTH-10  ΔL>10 dB  

b)  LHT  ΔL≤10 dB  

c)  LTH  ΔL<0 dB  

d)  LÜ  nem védendő környezet  

e)  55/45  gazdasági környezet  

  

, ahol ΔL= LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülőterületre 

megállapított zajterhelési határérték. A tervezett hulladékkezelő telep HZ: zajvédelmi 

hatássugarának azt a távolságot tekintjük, ahol a zajterhelés lecsökken LZ dB értékre.   

  

A tárgyi hulladékkezelő nem védendő mezőgazdasági környezetére ill. a 284/2007. (X. 29.) Kr. 

6.§ d. pontjára tekintettel az LZ=45 dB (nappal). A hulladékkezelő védendő lakókörnyezetére 

is tekintettel az LZ=(LTH-10)=40 (dB) alkalmazható. A gazdasági környezetben LZ=55 dB:   

  

A tárgyi hulladékkezelő zajvédelmi hatássugarai nappal (m):   

  

terület  LZ (dB)*  hatássugár (m)  

lakó  40  95  

mezőgazdasági-  45  73  

gazdasági  55  30  

  

*: figyelembe vettük az iroda- és csarnoképület okozta zajgátlást. (A Z9. zajforrás a csarnok É 

homlokzata mellé települ.)   

  

A <95 m sugarú hatásterületen lakóház nem található. A másik két hatáskör nem metsz bele a 

vonatkozó területekbe: az üzemelési hatásterületet 95 m sugarú körrel szemléltetjük:   

  

A hatássugarat a tárgyi hulladékkezelő AK: akusztikai középpontjától kell mérni. AK a 

csarnoképület centrumpontja.   
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A domináns MP2/2 jelű lakóház irányában a zajvédelmi hatásterület sugara a hulladékkezelő 

telep üzemelésekor (az előbbi elvek és rendeletek alapján): 95 m, kisebb az MP2/2 (100 m) 

távolságánál. Bár ezen az MP2/2 ponton az üzemelés okozta zajterhelés kisebb az 50 dB 

határértéknél (az irodaépület zajgátlása miatt), a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet értelmében 

zajkibocsátási határértéket célszerű kérni a 2. sz. melléklet szerint.   

  

Számításaink szerint a hulladékkezelő üzemelés csak <30 m távolságban zavaró a közeli 

telephelyek védendő épületeinél.   

  

  

A zajkibocsátás vizsgálata  

  

A tárgyi hulladékkezelő, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint helyhez kötött 

pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajkibocsátás értéke a zajforrás 

zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő hatásoktól függ.   

  

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása:  

  

A hang terjedésének számításánál a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet előírásait 

vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st távolságra eső terhelési ponton a 

hangnyomás-szintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számíthatjuk:   

  

Lt=(LW+K )+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke , ahol  

  

  

jelölés  jelentés  egység  képlet*  

LW  hangteljesítményszint  dB  1/a  

KIr  irányítási index  dB    

K   irányítási tényező  dB  3  

Kd  távolság tényező  dB  4  

KL  levegő elnyelés mértéke  dB  7  

Km  a talaj és az időjárás csillapító hatása  dB  9  

Kn  a növényzet hatása  dB  11  

KB  a beépítettség hatása  dB  13  

Ke  beiktatási veszteség  dB  15/4  

  

*: 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint   
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A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből adódik: Kd=20 

lg(st/s0)+11, ahol  

  st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m)  

  s0 - referencia érték (1 m)  

  

Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:   

  

Z  MP1/1  MP1/2  MP1/3  MP1/4  MP2/1  MP2/2  

funkció  Gksz  Gksz  Gksz  Gksz  Lt  Lt  

st (m)  120  65  120  70  432  100  

LTH (dB)  60  60  60  60  50  50  

LKH (dB)  60  60  60  60  50  50  

LW (dB)  103,0  103,0  103,0  103,0  103,0  103,0  

KΩ (dB)  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  4,0  

Kd (dB)  52,6  47,3  52,6  47,9  77,1  51,0  

KL (dB)  0,2  0,1  0,2  0,1  3,9  0,2  

Km (dB)  4,3  3,8  4,3  3,9  4,8  4,2  

Kn (dB)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

KB (dB)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Kz (dB)  8,1  10,2  8,1  9,9  4,2  12,7  

KR (dB)  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

LAeq (dB)  40,8  44,7  40,8  44,2  32,6  37,9  

LAM (dB)  40,8  44,7  40,8  44,2  32,6  37,9  

LAE (dB)  40,8  44,7  40,8  44,2  32,6  37,9  

T (dB)  -19,2  -15,3  -19,2  -15,8  -17,4  -12,1  

megfelel  igen  igen  igen  igen  igen  igen  

  

Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: túllépés mértéke 

T=(E-K). A tárgyi hulladékkezelő telephez legközelebbi védendő létesítményeknél E<K: a 

zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel (a lakóterületek irányába zaj-gátló irodaházzal). 

A hulladékkezelő telep üzemelésének nincs zajvédelmi akadálya.   

  

A többi védendő létesítmény/lakóház távolabb van a tárgyi telep akusztikai középpontjától; az 

ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél.   

  

Számításaink szerint a tárgyi hulladékkezelő telep környezeti zajvédelemi előírásai betarthatók. 

A hulladékkezelő éjszaka nem üzemel.   
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Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető.  

  

Rezgésforrás a malom és darálógép. Egyenletes adagoláskor, a rugalmas alapozásra tekintettel 

a rezgés hatása elhanyagolható.   

  

Összesítve megállapítható, hogy a tervezett hulladékkezelő létesítése és üzemeltetése 

zajvédelmi szempontból megfelelő.   

 

Zajvédelmi hatásterület   

  

 
  

 

g. A közegészségügyi követelmények betartását megalapozó intézkedések 

 

 a kezelő személyzet részére munkavédelmi felszerelés 

biztosítása  

 a kezelő személyzet időközi, rendszeres orvosi vizsgálat 

 a terület rendszeres takarítása, fertőtlenítése  

A levegővédelmi és a zajvédelmi szakvéleményt a 12.sz. melléklet tartalmazza teljes 

terjedelemben. 

  

MP2/2   

MP2/1   HKT CP   
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XII.  Felhagyás környezeti hatásai 

 

Előírás szerinti üzemelés esetén a tevékenységből határérték feletti kibocsátás nem 

származik.  

A tevékenység felhagyása esetén a rendszerben található alap-és segédanyagokat ki kell 

üríteni a rendszerből és a minőségének megfelelő elhelyezésről gondoskodni kell. 

 

XIII. Környezetvédelmi intézkedések 

 

a. Szennyvíz monitoring a tisztított szennyvíz paraméterei vonatkozásában 

  

Szennyezőanyag  Határérték  

KOIK  1000  

BOI5  500  

Szerves anyag tartalom  ---  

Oldott anyagok  ---  

oldott anyag szerves anyag 

tartalma  

---  

oldott anyag szervetlen 

anyag tartalmaz  

---  

teljes foszfor  20  

hőmérséklet  40 0c  

pH  6,5-10,0  

 

 

b. Emisszió mérés 

Pont és diffúz források engedélyeztetése, mérése, éves jelentése 

 

c. Hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomonkövetése (nyilvántartás, 

elszállíttatás, éves jelentés 

 

d. Felhasznált veszélyes anyagok tárolási feltételeinek ellenőrzése, 

biztonságiadatlapok rendelkezésre állása, felhasználást mennyiségek 

dokumentálása, nyomonkövetése 

 

 

XIV. A tervezett tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatásai nincsenek.  
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XV. Összefoglaló 

 

Az AL-CU Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, (cím:1214. Budapest, II. Rákóczi 

F. u. 181., Cg.01-09-917977, adószám:14748381-2-43) az Eger, Vécseyvölgy u. 97. 

0305/27. hrsz alatti telehelyen hulladékhasznosító, nem vasfémeket másodlagos 

nyersanyagokból vegyi és elektrolitikus eljárással színesfém előállító üzem létesítését 

tervezi. 

A cég jelenlegi tevékenysége a Budapest, XXI. kerület II: Rákóczi F. u. 181. szám alatt 

folyik, mely során a telepükön több száz tonna fémhulladék gyűjtése, kezelése és 

hasznosítása zajlik engedélyezetten. Ezek a hulladékok az alumínium (ötvözött lemez, 

ötvözetlen lemez, nyúzott kábel, áramvezetők, légvezetékek, alu profil, alu cső, offszet 

lemez, festett alumínium, alu forgács), vörösréz (különböző tisztaságú huzalok, csövek, 

lemezek hulladékai), sárgaréz (kétalkotós, vegyes 58% réztartalmú, motorhűtők), darabos 

és forgács saválló (CrNi 18/18) hulladékok, horgany, vas, acél (betonacél, vas- és 

acéllemez, gyártásközi új lemez), elektronikai hulladékok (I-II. osztályú panel, 

processzorok, stb.).  

 Ezek hasznosítását, az értékes fémek kinyerését tervezik egy, az egész világot behálózó 

referenciákkal rendelkező vállalat által gyártott gépsorral. 

A gyártócsarnok letelepítésének tervezett helyszíne az Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. 

hrsz alatti telehely, melynek övezeti besorolása: Gksz (O-30-7,5-4000) gazdasági 

kereskedelmi szolgáltató területek.  

 

A telephely vízellátása a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vezetékes 

ivóvízhálózatról történik majd vízórán keresztül. A telephely átlagos vízigénye kb. 60 

m3/nap mennyiséget fog kitenni. A vizet szociális-kommunális célra használják fel.   

 

Az üzem működése során keletkező kommunális szennyvíz a telephelyen 

kialakításra kerülő gerincvezetékre csatlakozó bekötésen keresztül a Heves Megyei Vízmű 

Zrt. csatornahálózatba folyik. A kommunális szennyvíz tisztításáról a Heves Megyei 

Vízmű Zrt. gondoskodik. A kommunális szennyvíz mennyisége: 1 m3/nap.  

  

A telephely területe részlegesen burkolt, a burkolt felületekre eső csapadékvíz nem 

szennyeződik, azt nem kezelik, nem tisztítják. A csapadék részben felszárad, részben 

lefolyik a burkolatlan felületekre. A burkolatlan felületekre eső csapadékvíz helyben 

elszikkad. A csapadékvíz a technológiából adódóan nem lehet számítani. a tiszta 

csapadékvizeket (tetőfelületi csapadékvizek) szikkasztórendszerben elszikkasztják.  

  

A technológia utolsó lépésében keletkező szennyvizeket a szennyvíz-semlegesítő 

fogadja. A szennyvíz-semlegesítő az eljárásban felhasznált összes használt vizet 

megtisztítja. A telepről naponta kb. 2,25 m3 tisztított technológiai szennyvíz fog a 

közcsatornába folyni a technológiából. 



AL-CU Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft -Eger, Vécseyvölgy u. 97. 0305/27. hrsz alatti 

telehelyen tervezett hulladékhasznosító, nem vasfémeket másodlagos nyersanyagokból vegyi és 

elektrolitikus eljárással színesfém előállító üzem létesítésére vonatkozó hatásvizsgálat 

 

  38/43 oldal 

 

A kibocsátott technológiai szennyvíz minőségét összehasonlítottuk a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet 4. mellékletében szereplő határértékekkel (közcsatornába bocsátható 

szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei). Fentiek alapján a kibocsátott 

technológiai szennyvíz meg fog felelni a közcsatornába bocsáthatóság feltételeinek.  

  

A tevékenységből adódóan normál körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek 

nem szennyeződhetnek.  

 

Talajszennyezés normál üzemi körülmények között nem lehetséges.  

Az üzemcsarnok padlózata keménycement beszórással ellátott vasbeton, mely vízzáró, olajjal 

és vegyi anyagokkal szemben ellenálló burkolattal van ellátva.  

A telephelyre betelepíteni kívánt berendezés zárt rendszerű, időszakos és kisebb javításai 

mindig zárt térben fognak történni.  

A padlózatra kerülő esetleges szennyeződések (olaj, vegyi anyagok) egyszerűen eltávolíthatók, 

összegyűjthetők. A telephelyen sem fúrt, sem ásott kút, földalatti tartály nem található.  

  

A földtani közeg védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak és a 

tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés alatta marad a földtani közeg védelmére 

vonatkozó követelményeknek.  

 

Levegőterhelő hatású műveletek: 

- diffúz terheléssel: beszállítás, lerakás, aprítás, deponálás, rakodás, kiszállítás   

- pontforrással: olvasztás, elektrokémiai kezelés, formázás   

Minden berendezés/gép a csarnoképületen belül van, az épületen kívül csak az elszívó és zsákos 

rendszerű leválasztó lesz telepítve. Az elektrolízisnél és az öntödei résznél van zárt, zsákos 

rendszerű elszívás (JET-Pulse). A zsákot fogják elszállítani a benne leváló, elszívott 

anyagokkal.   

  

A csarnok fűtését infra hősugárzókkal oldják meg. Az iroda épület fűtését kis teljesítményű 

gázkazánról biztosítják központilag: nem bejelentés köteles.   

  

Elsődleges hatás: légszennyező anyagok kibocsátása a levegőkörnyezetbe, mely döntő módon 

a műveleti jellemzőktől függ. 

A termikus eljárásban fedősóként bóraxot és mészkövet használnak. Ez jelentősen csökkenti az 

ólom és cink kigőzölgését.   

Az elektrolízis során kénsav (és résszulfát), a vegyi eljárásban salétromsav, sósav felhasználása 

történik. A fürdők felületéről kipárolgó savgőzök légszennyező anyagok.   
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Műveleteknél BAT: elérhető legjobb technikai szempontokat kell alkalmazni. Általános BAT 

feltételeket fogalmaz meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete.  Speciális 

elvárást tartalmaznak az alábbi KVM közlemények (BAT útmutatók):   

- öntődékre vonatkozó (Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő 4/2008.)   

- fémek és műanyagok felületkezelése (KVB 2005.)   

  

Fokozott figyelmet igényel a termikus eljárás. Az indukciós kemencében történő olvasztás 

levegőterhelése egyedül a beadagolt betét tisztaságától és összetételétől függ.   

A kibocsátás elsősorban a betét tisztaságával van összefüggésben:   

- kedvezőtlen szeparáláskor a szerves/mű-anyagok pirolízise okoz füstképződést (TOC)  

- magas hőmérsékleten fémek csekély részéből kohászati füst keletkezhet (Pb, Zn) - a 

tűzálló bélés ill. fedősó is hozzájárulhat porrészecskék kibocsátásához (PM10)   

 

Kérelmező a műveleteknél a BAT szempontjait tervezteti és biztosítja. A részletes technikai 

jellemzők alapján fajlagos (BAT) kibocsátások figyelembe vételével jellemezzük a tervezett 

telep várható/becsült levegőterheléseit. Légszennyező anyagok: kénsav, sósav, 

salétromsavgőzök.   

Számításaink szerint a pontforrások levegőterhelése kisebb az (eljárásspecifikus) technológiai 

kibocsátási határértéknél. A tervezett telep üzemeltetésének emisszió korlátja nincs. 

  

A technológiai diffúz terhelések is az üzemcsarnokban történnek. A kiporzás (PM terhelés) 

mértéke az aprítandó hulladék szerkezetétől is függ. Mivel a hulladék fémtartalma nem/alig 

porzik aprításkor ill. elhanyagolható a műanyag-komponensek porzása, az aprító/szállító 

egység burkolása, megszívása és vízpermetezése szükségtelen. Öntési homokformákat nem 

használnak. 

  

A dízel üzemű targonca és szállító járművek okozta levegőterhelések a diesel-olaj felhasználás 

ütemétől függnek. Gépjárműforgalom: hetente 1 db 24 t tehergépjármű, mely az elektronikai 

hulladékot szállítja be a telephelyre, és 1 db 7,5 t kisteherautó, mely a készterméket szállítja ki 

a telephelyről. A személygépjármű forgalom a telephelyen napi 4 db. A targonca hetente 40 L 

diesel-olajat használ (0,7 kg/h). A szállítások levegőterhelését is fajlagos emisszió-értékek 

segítségével számíthatjuk.   

Az előbbi járulékos- és az alap-levegőterheltségek összege kisebb az egészségügyi 

határértékeknél: a tervezett telep immissziós tekintetben is üzemeltethető.   

  

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás is lesz: ezek létesítését 

engedélyeztetni kell a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet szerint. A műveletek 

okozta diffúz levegőterhelés nem jelentéskötelezett.   

 

A hulladékkezelő üzemelés hatásterülete   

-  pontforrásokra PM10 vonatkozásában 100 m sugarú kör a pontforrások körül  - 

 diffúz forrásra NO2 anyagra 36 m sugarú kör.   
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Ebbe a sávba lakóház, védendő objektum nem esik. Levegőterheltségi határértéket meghaladó 

levegőterheltség nem várható.   

  

A PM10 légszennyező anyagra számított alap-levegőterheltség: 25,0 ug/m3. A (24 órás) 

terhelhetőség is: 25,0 ug/m3.   

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a, és b, pontja szerint nem határozható meg 

hatásterület ill. a többi légszennyező anyagra is a PM10-re vonatkozó hatásterület érvényes.   

  

A pontforrások maximális légszennyezettségű pontja 61 m-re van a forrásoktól.   

  

Összesítve megállapítható, hogy a tervezett hulladékkezelő üzemeltetése levegővédelmi 

szempontból megfelelő.  

 

A csarnok mindennapi tevékenységéhez, a dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódva 

általános jellegű kommunális hulladék (papír, üveg, műanyag, textil, ételmaradékok, takarítási 

szemét, stb.) keletkezik. A kommunális hulladék éves mennyisége 50 m3 – re (kb. 3 t-ra) 

becsülhető.  

A csarnok üzemszerű működése során keletkező termelési hulladékok alapvetően két csoportba 

sorolhatók: különleges kezelést nem igénylő, minőségük, összetételük alapján kommunális 

jellegű termelési hulladékok különleges kezelést igénylő, minőségük, összetételük alapján 

veszélyesnek minősülő termelési hulladékok  

A nem hasznosítható egyéb termelési hulladékokat a kommunális hulladékkal együtt kezelik.  

  

A hulladékok vonatkozásában a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti előírások kerülnek 

betartásra.  

 

A termelési hulladékok közül kiemelten kell a veszélyesnek minősülő hulladékokkal 

foglalkozni.  

A veszélyes hulladékok gyűjtése, valamint további kezelése a 225/2015.(VIII.7.) Korm.  

rendelet előírásaihoz igazodva történik. 

  

A gyűjtőhelyen összegyűjtött veszélyes hulladékokat rendszeresen elszállíttatják majd az 

előírásoknak megfelelően (Ecomissio Kft. vagy engedéllyel rendelkező más szervezet) A 

veszélyes hulladékok további kezelését, feldolgozását (hasznosítását vagy ártalmatlanítását) az 

erre engedéllyel rendelkező külső cégek bevonásával kívánják megoldani.  

maximum az egy év alatt keletkező hulladékmennyiség gyűjtése a 

veszélyes hulladékok rendszeres elszállítása, ártalmatlanítása  

  

 

A tervezett hulladékkezelő telep berendezések zajteljesítmény-szintjét a P: névleges 

teljesítmény (kW) figyelembevételével becsültük, ill. figyelembe vettük a tényleges 

kihasználtságot. 
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A csarnoképületben üzemelő berendezések/gépek munkatéri zajterhelést okoznak és 

közvetetten felületi zajkibocsátást. A csarnoképület falszerkezetére ill. méreteire tekintettel 18 

dB átlagos léghang-gátlással számoltunk. A zaj-lesugárzási (homlokzati) felületek és az eredő 

hangteljesítmény-szintek számíthatók. Eredő zajteljesítmény-szint a csarnoképületben: 105,1 

dB. A számított hangnyomásszint: 82,0 dB. A falfelületek által lesugárzott zajszint: 85,0 dB.  

Ezt az átlagos értéket D irányban csökkenteni lehet az irodaépület zajgátlása miatt.   

A hulladékkezelő üzemelése során várható eredő zajteljesítmény-szint (nappal): 103,0 dB. 

Éjszakai üzemelés nincs.   

  

A <95 m sugarú hatásterületen lakóház nem található. A másik két hatáskör nem metsz bele a 

vonatkozó területekbe: az üzemelési hatásterületet 95 m sugarú körrel szemléltetjük:   

 

A domináns MP2/2 jelű lakóház irányában a zajvédelmi hatásterület sugara a hulladékkezelő 

telep üzemelésekor (az előbbi elvek és rendeletek alapján): 95 m, kisebb az MP2/2 (100 m) 

távolságánál. Bár ezen az MP2/2 ponton az üzemelés okozta zajterhelés kisebb az 50 dB 

határértéknél (az irodaépület zajgátlása miatt), a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet értelmében 

zajkibocsátási határértéket célszerű kérni a 2. sz. melléklet szerint.   

  

Számításaink szerint a hulladékkezelő üzemelés csak <30 m távolságban zavaró a közeli 

telephelyek védendő épületeinél.   

A hulladékkezelő telep üzemelésének nincs zajvédelmi akadálya.   

  

A többi védendő létesítmény/lakóház távolabb van a tárgyi telep akusztikai középpontjától; az 

ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékeknél.   

  

Az üzemelés folyamata alatt a zajszint változásra gyakorolt hatás: elviselhető.  

Összesítve megállapítható, hogy a tervezett hulladékkezelő létesítése és üzemeltetése 

zajvédelmi szempontból megfelelő.   

  

Környezetvédelmi intézkedések 

 

a. Szennyvíz monitoring a tisztított szennyvíz paraméterei vonatkozásában 

  

b. Emisszió mérés 

Pont és diffúz források engedélyeztetése, mérése, éves jelentése 

 

c. Hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomonkövetése (nyilvántartás, 

elszállíttatás, éves jelentés 

 

d. Felhasznált veszélyes anyagok tárolási feltételeinek ellenőrzése, 

biztonságiadatlapok rendelkezésre állása, felhasználást mennyiségek 

dokumentálása, nyomonkövetése 
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A technológia előírás szerinti letelepítésével, a rendszer folyamatos karbantartásával, 

felügyeletével, a szükséges ellenőrző mérések elvégzésével és figyelemmel kísérésével 

biztosítható az egyes környezeti elemeknél leírt kibocsátások határérték alatt tartása. 
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XVI. Mellékletek 

 

1.sz. melléklet Egri Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsági döntés 

2.sz. melléklet Környezetvédelmi Hatóság végzés 

3.sz. melléklet Cégkivonat 

4.sz. melléklet Aláírási címpéldány 

5.sz. melléklet Szakértői nyilatkozat 

6.sz. melléklet Szakértői jogosultságok 

7.sz. melléklet E-hiteles térkép másolat 

8.sz. melléklet Szabályozási vonatkozások 

9.sz. melléklet Beszállítói szándéknyilatkozatok 

10.sz. melléklet Hasznosító csarnok és kapcsolódó egységek 

elhelyezkedése 

11.sz. melléklet Vevői szándéknyilatkozatok 

12.sz. melléklet Részletes levegő- és zajvédelmi tanulmány  

13.sz. melléklet Good Job Bt. megbízási szerződése 

 


