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Tisztelt Hatóság, 

 

Tárgy: AL-CU Service Kft (1214 Budapest II Rákóczi út 181) által Eger, Vécsey völgy 

u. 91 szám alatti 0305/27 helyrajzi számú ingatlanon bérelt telephelyén 

hulladékhasznosító, nem vasfémeket másodlagos nyersanyagokból vegyi és 

elektrolitikus eljárással színesfém előállító üzem létesítésére vonatkozóan 

kezdeményezett környezeti hatásvizsgálati eljárásban formai hiánypótlási felhívásra 

válasz 

A tárgybani hivatkozási számú felhívásra – tulajdonos, beruházóval egyeztetetten ás az általa 

megadott információkat, azokat engedélyezett részletességgel- (és megadott határidőre: 

2018.04.25) az alábbi kiegészítéseket és technológiai módosításokat tesszük (új ill 

módosított információk dőlt betűkkel vastagított formában): 

 

A tevékenység/technológia leírásának módosítása/pontosítása:  

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 max. napi 5 

tonna mennyiségben, az év 300 napján. 

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 közül az elektronikai hulladékok hasznosítását, az értékes fémek kinyerését tervezik 

egy, az egész világot behálózó referenciákkal rendelkező vállalat által gyártott gépsorral, 



kizárólag a központi telephelyen előkészített, bontott, csak a célalapanyagot tartalmazó 

(műanyag és fémek) hulladékrészből. 

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 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.  

Napi szinten történik az előkezelt vagy már szelektíven megvásárolt hulladék leszállítása a 

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

mentes.  

A lerakodást követően az árut fedett, zárható tárolóhelyen (a csarnokban) big-bag 

zsákokban vagy fém/műanyag ládákban tartják a feldolgozásig. A csarnokban a hely adott 

2-3 napi mennyiség tárolására is. Az épületen/csarnokon kívül hulladéktárolás nem 

tervezet/ nem lesz. 

A rakodáshoz diesel üzemű targoncát használnak. 

 

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.  

 

A technológia telepítésére szolgáló csarnok alaprajzát, tervezett technológiai egységek 

elrendezését mellékletben csatoljuk (módosított) 

 

a. 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  

 

b. Technológia leírása  

  

Fizikai eljárás: 

Az előzőekben jelzetten a budapesti telephelyről érkező előkészített 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.  

1 tonna hulladékból 770 kg műanyag és 230 kg kevert fém keletkezik.  

A műanyag visszaszállításra kerül az ALCU Service Kft budapesti telephelyére. 

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

mágneses fémeket a nem mágnesesektől. Az ebben a fázisban még benne lévő, 

nagyságrendileg 2 %  újra nem hasznosítható műanyagot a porleválasztó berendezés egy 

zsákba juttatja (nagyságrendileg 0,5 kg/nap), amit ha megtelik, engedéllyel rendelkező 

szervezet szállít el (Multigrade Kft-engedély csatolva).  

  

Termikus eljárás:  

Csupán mechanikai módszerek felhasználásával az ipar számára szükséges nagy tisztaságú 

termékminőség csak megközelíthetően valósítható meg, ezért a fémek teljes 

újrahasznosításához metallurgiai módszereket is be kell alkalmazni. A természetben 

megtalálható nemesfémek is csak a legritkább esetben bányászhatók úgy ki, hogy ne 

legyenek szennyezve más fémekkel. Az eljárás lényege, hogy a kemencében a mechanikai 

eljárásból kikerülő fémkeveréket 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, annak 

külső homlokzatához illesztve, teljesen zár rendszerként telepítenek le. Az eljárás lényege, 

hogy a kemencéből kikerülő gázok és egyéb szálló anyagok bekerülnek a zárt 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 szervezetnek adják át. (Multigrade Kft-engedély 

csatolva).  

  



 

Réz kinyerés elektrolízissel:  

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

A finomítandó rezet és nemesfém ötvözetet megfelelő, 6 db kádban (0,5 m3 kádak, 56 db, 

8 sorban elhelyezve), 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) az anódról annak fogyása 

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

A kádak térfogata 0,5 m3, 56 db, 8 sorban kerül elhelyezésre. A kádakban lévő oldat a 

termelés megindításakor első alkalommal 1000 liter vízzel, 100 liter 37%-os kénsavval és 

80 kg rézszulfáttal kerül feltöltésre. Az oldat kb. 21 naponta kimerül, amikor is a kádak 

alján lévő iszapot eltávolítják és az oldatot frissítik, beállítva ismét a megfelelő 

víz/sav/rézszulfát arányt. Ehhez nagyságrendileg az eredeti kiindulási mennyiség 10%át 

kell utánpótolni, azaz 100 liter víz, 10 liter kénsav és 8 kg rézszulfát szükséges.  

 

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. Mennyiségi pontosítás történt az 5 tonna napi mennyiséghez igazítva, 

lásd későbbi táblázatban. Ezzel a lépéssel befejeződik a hasznosítási eljárás.  

 

A technológiai folyamat valamennyi lépése automatizált, kézi erővel kizárólag a hulladék 

adagolása történik. Valamennyi köztes anyag, oldat, veszélyes anyag adagolása gépi 

úton, szivattyúk segítségével, külön-külön keverőtartályokban történik. 

 

 

c. A folyamatból kikerülő, de zárt tartályban kezelt/elszállításig tárolt 

technológiai szennyvíz semlegesítése  

 

A szennyvíz-semlegesítő az eljárásban felhasznált összes vizet megtisztítja, zárt 

rendszerben. 

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 keletkezett technológiai szennyvizet elszállíttatjuk, annak csatornába juttatása nem 

történik, így erre vonatkozó vízjogi engedély beszerzése ill befogadó nyilatkozat nem 

szükséges!!! 

 

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.  

  

II. 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: 32 t (big-bag/fém 

láda), kizárólag a zárt csarnokban. A hulladékok folyamatos utánpótlása biztosítható a 

budapesti telephelyről. 

Ez a mennyiség tudja biztosítani, hogy a gép folyamatosan a hét 5-6 napján ki legyen 

használva.  

 

III. A szükséges segédanyagok megnevezése, mennyisége (módosított táblázat) 

  

Eljárás  Felhasznált anyag neve  Felhasznált 

mennyiség (5 t 

hulladék  

feldolgozásához)  

Mértékegység  

  

Termikus  

Dízel olaj  20  l  

Bórax  0,5  kg  

CaCO3 

 (kalciumkarbonát

)  

5  kg  

  

  

Elektrolízis  

Kénsav  10,0  l  

Csontenyv  25  g  

Tiokarbamid  75  g  

Rézszulfát  8,0  kg  

Víz  100,0  l  

  

  

  

  

  

HNO3 (salétromsav)  1,5  l  

HCl  (hidrogén- 

klorid)  

3,0  l  

Nátriummetabiszulfid   0,5  kg  



Vegyi  nátrium-hidroxid  20,0  l  

karbamid  1,0  kg  

szóda  1,5  kg  

polielektrolit  20  g  

dimethylglyoxim  5  g  

ammónium-klorid  0,5  kg  

vasszulfát  10  kg  

  

A vegyszereket tárolása a beszállító által (savak, lúgok esetében a beszállító által 6 havonta 

cserélt) gyári kiszerelésű csomagolásban, vagy nagyobb mennyiség esetén 1 m3-es 

tartályban 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.  

 

A telephelyen kültéri tárolás (alapanyag, késztermék, veszélyes anyagok) nem történik. 

Konkrét válasz a hiánypótlásokra:  

 

1. 3 hónapos próbaüzemet tervezünk. Mivel a technológia az azonos tulajdonosi körbe 

tartozó Fe-Service Kft által a 1103 Budapest, Gyömrői út 148. szám alatti 

iparterületen található (helyrajzi száma: 42296/7) telepen már üzemelt (engedély 

csatolva) 

2. A technológiát az EMAK gyártja és forgalmazza, Magyarországon az ALCU Service 

kizárólagosságával. Látható a csatolt térképen, hogy több földrészen, több országban 

telepítették és működtetik az ilyen típusú berendezéseket, de azok jóval nagyobb 

kapacításúak. 

3. Térkép hatásterület: zaj és környezeti levegőterhelés hatásterülete szerepel az 

eredetileg beadott anyagban. 

4. 6 sz melléklet 2 pont kihagyásának magyarázata: A tervezett tevékenység – ideértve 

a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes 

leírása 

6 sz melléklet 3a,b pont kihagyásának magyarázata: A környezetre hatást gyakorló 

kibocsátások (zaj és környezeti levegőterhelés) hatásterülete szerepel az eredetileg 

beadott anyagban. 

6 sz melléklet 4bc pont kihagyásának magyarázata: a környezetállapot változása nem 

okozza a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását, mivel a 

szakértőink által bemutatott számítások alapján sem a zajhatás, sem a környezeti 

levegőterhelés nem határérték feletti (megfelelő), így az ott élő lakosság 

egészségkockázatával nem kell számolni. 

6 sz melléklet 6 pont kihagyásának magyarázata: 

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, 

csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása: A technológia 

teljesen zárt rendszerű, a keletkezett melléktermékek, hulladékok, szennyvíz zárt 

tárolást követően kerülnek (folyamatosan, szükség szerint) elszállításra, azok a 



környezetbe nem jutnak ki. A folyékony/iszapszerű anyagok esetén kármentővel 

ellátott tartályok állnak rendelkezésre, melyek biztosítják, hogy a tartály 

meghibásodása esetén ezek ne kerüljenek ki  a környezetbe.  

b) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység 

folytatása során: szükség esetén vagy az érdekelt felektől jövő jelzés alapján 

emisszió vagy immisszió mérés, valamint zajmérés lehetséges. Pontforrás esetében 

a működési engedélyezési eljárás során megtörténik az alapmérés. 

c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően: A csarnokba n 

elhelyezett zárt technológia a felhagyást követően leszerelésre kerül, a folyamathoz 

kapcsolódó gépek/eszközök, hulladékok, melléktermékek, segédanyagok 

elszállításra kerülnek, így semmilyen környezetet terhelő/károsító anyag nem 

marad a területen. 

6 sz melléklet 7 pont kihagyásának magyarázata: A technológia Magyarországon –a 

beruházó korábbi, Budapest, Gyömrői úti telephelyén kívül- nem rendelkezik 

referenciával. A külföldi referenciák (lásd EMAK BRAND CATALOG térkép) 

adatait üzleti titokként kezelik. Továbbá ezeknek a berendezések/létesítményeknek 

a teljesítménye többszöröse az Egerben tervezetnek, nem reális referenciadatok 

lennének.  

A beruházó üzleti titokként kezeli a technológiában az egyes műveletekhez 

kapcsolódó pontos koncentrációk (elektrolízis) megadását, valamint a keletkezett 

fémek alkotónkénti összetételét. 

6 sz melléklet 8 pont kihagyásának magyarázata: Eredetileg beadott anyag 

XV.fejezete tartalmazza, de a módosított technológiának megfelelően, a jelen 

kiegészítő szöveg végén módosított változatban megtalálható.  

 

5. Kezelőkádak száma és térfogata a módosított technológiai leírásban megtalálható. 

Melléktermékek/ 

visszamaradó anyagok 

Mennyisége Kezelés módja 

Szennyvíz (iszapos 

résszel együtt) 

21 naponként 100 liter engedéllyel rendelkező 

céggel elszállíttatás 

Műanyag hulladék 770 kg/1 tonna hull hasznosításra átadás 

engedéllyel rendelkező 

cégnek 

Porleválasztó hulladéka 0,5 kg/nap kommunális hulladékkal 

együtt elszállításra kerül 

6. Hasznosítani kívánt mennyiség: 5 tonna/nap, évi max 300 nappal tervezve. 

7. Kinyert fémek mennyisége: 225 kg/1 tonna hulladék=1125 kg. 

8. A hulladékkezelő gépsor napi 5-7 tonna kapacítású. 

9. A feldolgozandó hulladékok és a másodlagosan keletkező hulladékok tároló helyét a 

csatolt technológiai ábra mutatja be.  

10. Üzemi gyűjtőhely-EOV koordináták-a működés megkezdéséhez szükséges 

engedélyeztetés során fogjuk megkérni. 

11. Maradék iszap -- engedéllyel rendelkező céggel elszállíttatás 



12. A szennyvízkezelési technológiát lásd fentebbi technológiai leírás c. pontjában. 

13. A technológiában alapanyagként számító hulladékot az ALCU Service budapesti 

telephelyéről fogják szállítani. A hatástanulmányban említett két szervezet oda fogja 

beszállítani a hulladékát, de onnan már az ALCU Service tulajdonaként kerül az egri 

telepre. 

14. Technológiai folyamatábra csatolva. Az üzemcsarnok padlózata keménycement 

beszórással ellátott vasbeton, mely vízzáró, olajjal és vegyi anyagokkal szemben 

ellenálló burkolat..  

15. Jet-Pulse szűrőrendszer működése: Szívórendszerű zsákos porleválasztó – török 

gyártmány, referencia: Fe-Service Kft, Budapest, Gyömrői u. 

16. A szeparálás során 1 tonna hulladékból 770 kg műanyag hulladék kerül leválasztásra. 

A maradék 230 kg fém frakcióban még további 2%, azaz 5 kg műanyag marad/hat. A 

műanyagok pirolízisének megakadályozására az eljárás: Kiégetjük az indukciós 

kemencébe a maradékot, a képződő koromszemcséket a Jet-Pulse kiválasztja 

17. Indukciós kemence teljesítménye: 275 Kw. A füstgáz elvezetése elszívó ernyőn 

keresztül a Jet-Pulse-ba. 

18. A vegyi eljárás és elektrolízis során kipárolgó savgőzök elszívását 2*5 Kw szívó 

ventilátoron keresztül 4 db gázmosó toronyba vezetjük, ahol NaOH-os semlegesítés 

történik, porlasztással bejuttatva.  

19. pontforrások EOV koordinátái: a működés megkezdéséhez szükséges 

engedélyeztetés során fogjuk megkérni. 

20. Valamennyi berendezés rendelkezik CE jelzéssel (minősítések csatolva) 

 

 

Közérthető összefoglaló 

a) a tevékenység lényegének ismertetése: 

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. elektronikai hulladékok (I-II. osztályú panel, 

processzorok, stb.).  

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

értékes fémek kinyerését tervezik egy, az egész világot behálózó referenciákkal 

rendelkező vállalat által gyártott gépsorral, mely már a hatóságok által engedélyezetten 

működött a Budapest, X. Gyömrői út 148 szám alatt. 

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.  



b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása: 

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

ivóvízhálózatról történik majd, átlagos vízigénye kb. 60 m3/nap. 

 

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) elszikkasztják.  

  

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

a keletkezett szennyvíz elszállításra kerül. 

 

A tevékenységből adódóan, előírás szerinti 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.   

  

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.  

 

Zajteljesítmény szintet befolyásoló műveletek 

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

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

kihasználtságot. 

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 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 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.  

 

c) a környezeti hatások becslése, értékelése: 

A hulladékkezelő üzemelés hatásterülete levegőterhelés vonatkozásában:  

-  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.   

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

Éjszakai üzemelés nincs.   

  

A <95 m sugarú hatásterületen lakóház nem található. 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. Ezen az MP2/2 

ponton az üzemelés okozta zajterhelés kisebb az 50 dB határértéknél (az irodaépület 

zajgátlása miatt). 

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.   

 

d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, 

életminőségében és életmódjában várható változások:  

A környezetállapot változása nem okozza a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen 

megváltozását, mivel a szakértőink által bemutatott számítások alapján sem a zajhatás, sem 

a környezeti levegőterhelés nem határérték feletti (megfelelő), így az ott élő lakosság 

egészségkockázatával nem kell számolni. 

e) a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések: 

Mérés, felügyelet 

 

a. Emisszió mérés 

Pont és diffúz források engedélyeztetése, mérése, éves jelentése 

 

b. Hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomonkövetése (nyilvántartás, 

elszállíttatás, éves jelentés 

 

c. Felhasznált veszélyes anyagok tárolási feltételeinek ellenőrzése, 

biztonságiadatlapok rendelkezésre állása, felhasználást mennyiségek 

dokumentálása, nyomonkövetése 

 

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, a 

környezetben élő lakosság, a jelen technológia környezetterheléséből adódó 

egészségromlásának megakadályozása, a környezet határérték feletti terhelése. 

 

 

       
2018.04.24.      Good Job Bt  


